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1 . O M UNDERSØGELSEN
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O M U NDERSØGELSEN
Formål med undersøgelsen
Denne rapport har til formål at opsummere de mest centrale resultater i MEGAFONs undersøgelse for Movia
Flextrafik, gennemført i perioden d. 4. oktober til d. 11. oktober 2021.
Formålet med undersøgelsen har været at afdække brugernes opfattelse og brug af Flextrafiks serviceydelser. Mht.
opfattelsen af Movias serviceydelser er der kun spurgt ind til parametre, som Movia som trafikselskab kan gøre noget
ved og dermed forbedre om nødvendigt. Undersøgelsen har således kun spurgt ind til brugernes erfaringer med selve
afviklingen af kørslen.
Rapporten omhandler de 7 kørselsordninger i Flextrafik, nærmere beskrevet:
o
o
o
o
o
o
o

Flexhandicap
Flexpatient (Region Sjælland)
Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexkommune
Flextur
Flexrute
Plustur

Denne rapport har til formål at opsummere de overordnede resultater for hver af de 7 kørselsordninger, men vil også
kommentere på forskelle de enkelte kørselsordninger imellem. Desuden har tekstrapporten til formål at opsummere
udviklingen i de overordnede resultater for hver af kørselsordningerne i forhold til MEGAFONs undersøgelse for
Movia Flextrafik gennemført i 2020.
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O M U NDERSØGELSEN
Derudover har rapporten til formål at opsummere de overordnede vægtede resultater for 6 af de 7 ordninger og
dermed den samlede ”repræsentative” bedømmelse af Flextrafik. I de overordnede vægtede resultater er resultaterne
for Flexrute ikke medtaget. Dette sker efter aftale med Movia, da det faktiske antal ture med Flexrute ikke er kendt.
Vægtning af data
Materialet er blevet vægtet efter ture per kørselsordning. Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af
nedenstående tabel neden for:
Uvægtede data
Samlet 900 respondenter

Vægtede data

Antal
gennemført

%

n

%

Flexhandicap
Flexpatient (Region Sjælland)
Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexkommune
Flextur
Plustur

200
200
200
100
100
100

22%
22%
22%
11%
11%
11%

311
198
60
148
178
5

35%
22%
7%
16%
20%
1%

Total

900

100%

900

100%

Udover ovenstående fordeling af interview gennemført per ordning, er der gennemført 100 interview med brugere af /
pårørende til Flexrute, således at der samlet for undersøgelsen er gennemført 1.000 telefoninterview.
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O M U NDERSØGELSEN
Metode
Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få
gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres det, at respondenterne bruger den
fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål. Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle
spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internet-undersøgelse eller med en postalreturneret
spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for
at sikre standardisering i afkodningen af svarene.
En stor del af de spørgsmål, der er blevet stillet til respondenterne har været uhjulpne. Det vil sige, at respondenterne ikke er
blevet stillet over for valget mellem på forhånd fastdefinerede svarkategorier, hvorfor de svar der er afgivet i
interviewsituationen altså har været respondenternes egne frie besvarelser. Åbne besvarelser er efter ønske fra Movia
efterfølgende videst muligt blevet kodet op i eksisterende svarkategorier, som de har passet bedst ind i eller samlet i nye
kategorier. Dette for videst muligt at kunne køre statistik på spørgsmål med åbne besvarelser.
Kommentering
Resultaterne er kommenteret inden for et 95%-signifikansniveau. Det betyder, at usikkerheden på et måleresultat (fx
sammenligning af to tal) kan angives ved et usikkerhedsinterval (konfidensinterval), der med en sikkerhed på 95% indeholder
den angivet værdi (populationsværdien). Hvis en udvikling er signifikant betyder dette, at den ligger uden for den statistiske
usikkerhed – og derfor kan det med sikkerhed siges, at der er sket en udvikling. Omvendt betyder en ikke-signifikant udvikling,
at udviklingen er inden for den statistiske usikkerhed, og det kan derfor ikke med sikkerhed siges, at der faktisk er sket en
udvikling.
I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til procenttal, der står i parentes,
hvilket skyldes afrundinger. Således kan f.eks. 50% af respondenterne have svaret ”Tilfreds” og yderligere 30% af
respondenterne have svaret ”Meget tilfreds”. Men i sammenlægningen er resultatet f.eks. 81%, da tallene i parentes enten er
rundet op eller ned.
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2 . H OV E D KO N K L U S I O N E R

© 202 – side 7

Hovedkonklusioner

Der er fortsat stor tilfredshed blandt brugerne af Flextrafik – dog er der sket et lille fald
Overordnet tilfredshed med Flextrafik
Mere end 8 ud af 10
brugere er generelt
tilfredse/meget tilfredse
med kørselsordningerne
– selvom dette er et flot
resultat, er der sket et fald
sammenlignet med 2020

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Flere forsinkelser og
uregelmæssigheder end
tidligere

▪

▪

Samlet set angiver 83% af brugerne, at de generelt set er tilfredse/meget tilfredse med at benytte Movias kørselsordninger, mens 7% svarer, at
de er utilfredse/meget utilfredse.
Ligesom i tidligere undersøgelser foreslår MEGAFON en målsætning om en tilfredshedsandel på minimum 80% (heraf delmål på min. 20%
meget tilfredse) og en utilfredshedsandel på maksimalt 10%. Med en samlet andel af tilfredse/meget tilfredse på 83% (heraf 40% meget tilfredse)
og 7% utilfredse/meget utilfredse lever Flextrafiks samlede resultat også i dette års undersøgelse op til alle disse målsætninger/delmål.
Alle 7 kørselsordninger lever også op til målsætningen om 80% tilfredse/meget tilfredse samt delmålet på minimum 20% meget tilfredse.
Flexpatient (Region Hovedstaden) adskiller sig positivt med 88% tilfredse/meget tilfredse, hvilket er signifikant over gennemsnittet på 83%.
Omvendt skiller Flexpatient (Region Sjælland) sig ud med en andel af utilfredse/meget utilfredse på 12%.
Sammenlignet med sidste års undersøgelse er der dog sket et fald i den samlede generelle tilfredshed (fra 88% i 2020 og til 83% i 2021).
Samtidigt er andelen af utilfredse/meget utilfredse steget fra 5% til 7%. Så selvom Flextrafik fortsat opnår flotte resultater og målsætningen både
samlet og på tværs af ordninger, så kan det være relevant at undersøge de mulige årsager til dette fald.
Ser man på hvilke aspekter, som brugerne fremhæver, at de er utilfredse med, er der sket markante stigninger for andelene der svarer
forsinkelser (fra 6% i 2020 til 13% i 2021) og lange intervaller for afhentning/aflevering (6% til 11%). Der er altså generelt sket en stigning i
andelen der er utilfredse med det logistiske aspekt af deres rejser.
Dette understøttes af, at der er sket et fald i andelen der i høj grad/meget høj grad oplever, at Movia er gode til hente/bringe til tiden (fra 84% i
2020 til 75% i år). Samtidigt er der flere i år, der svarer, at de i mindre grad/slet ikke oplever dette (7%) sammenlignet med sidste år (3%).
Samtidigt angiver flere borgere i år, at de har haft behov for hjælp i forbindelse med forsinkede biler eller udeblivelser (49%), sammenlignet
med sidste år (38%). Dette vidner om, at flere har oplevet forsinkelser, udeblivelser eller uregelmæssigheder i år, sammenlignet med sidste år.
Blandt dem der har oplevet forsinkelser/udeblivelser, er der derudover færre, der i høj grad/meget høj grad oplever, at Movia/Flextrafik var
gode til at hjælpe (faldet fra 72% i 2020 til 64% i 2021).
Brugerne oplever altså flere forsinkelser/udeblivelser/uregelmæssigheder samtidig med at flere i mindre grad oplever, at Movia/Flextrafik er
gode til at hjælpe, når disse finder sted. Dette spiller med stor sandsynlighed en rolle for faldet i den overordnede tilfredshed. Der ses hvert
fald en sammenhæng mellem overordnet tilfredshed og om man har fremhævet forholdende forsinkelser/ regelmæssigheder/ventetid/lange
intervaller for afhentning/levering som utilfreds med. Blandt brugere, der har fremhævet disse forhold, ligger den overordnede tilfredshed kun
på 70%, mens den overordnede utilfredshed er på 14%.
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Hovedkonklusioner

Fald i chaufførernes service og tryghed under rejsen – Måske COVID-19 som årsag
Tilfredshed med chaufførens service og tryghed under rejsen
Selvom langt de fleste synes
chaufføren yder en god service, er
der også her sket et fald
sammenlignet med sidste år

▪

Det samme gør sig gældende for
brugernes oplevelse af en tryg og
sikker rejse

▪

Fald i kerneydelserne;
regelmæssighed, serviceniveau og
tryghed er sandsynlig årsag fald i
den overordnede tilfredshed
- kan COVID-19 være en del af
forklaringen?

▪

▪
▪
▪

▪

Dog er opbakningen til Flextrafik
stærkt stigende – måske også
udtryk for en COVID-effekt

▪

▪

7 ud af 10 (72%) brugere svarer, at Movias chauffører i høj grad/meget høj grad er gode til at yde den service, der tilgodeser
deres individuelle behov. Dette viser, at majoriteten er tilfredse med chaufførernes serviceniveau.
Dog er der også her sket et fald sammenlignet med 2020 (fra 80% i 2020 til 72% i 2021). Samtidigt er andelen der svarer, at de
i mindre grad/slet ikke synes det steget fra 5% til 8%.
83% af brugerne svarer, at de i høj grad/meget høj grad oplever, at Movia giver dem en tryg og sikker rejse, mens kun 6% i
mindre grad/slet ikke mener dette.
Dette resultat er også isoleret set et flot resultat, men igen skal der tages højde for, at resultatet er faldet fra et endnu højere
niveau, nemlig fra 88% i 2020 til 83% i 2021.
Det fald der er sket i den overordnede tilfredshed hænger således med al sandsynlighed sammen med faldene på tre af
kerneydelser ved Flextrafik (regelmæssighed, serviceniveau og en tryg rejse). Selvom der er tale om fald i alle 3 aspekter af
Flextrafik, er det dog vigtigt at understrege, at resultaterne falder fra et meget højt niveau og stadig er altovervejende positive.
MEGAFON kender ikke Movia/Flektrafiks situation under COVID-19, og ved ikke om COVID-19 har spillet en rolle for
Movia/Flextrafik, når det kommer til personale, logistik og service (eksempelvis; mangel på chauffører, nye hygiejneprocedurer
der kan medføre forsinkelser, ansættelse af nye chauffører som brugerne ikke på forhånd er trygge ved eller ikke som det mere
erfarne personale kender den enkelte brugers individuelle behov, Men hvis noget af dette er tilfældet, kan en del af udviklingen i
år sandsynligvis tilskrives dette.
På trods af faldene i tilfredshed, er resultaterne på tværs af kørselsordninger og serviceaspekter stadig positive og vidner om en
bred tilfredshed med Flextrafik. Brugerne er helt grundlæggende glade for Flextrafik.
Dette afspejler sig også i, at hele 44% i år ikke fremhæver enkelte forhold, som de er tilfredse med, men i stedet bare
fremhæver, at de generelt er tilfredse med ordningen / synes det er godt ordningen eksisterer. En så stor stigning sammenlignet
med sidste år (25% i 2020) er atypisk og vidner om, at COVID-19 kan have spillet en rolle i deres svar her. Under pandemien
kan Flextrafik have gjort det muligt at komme ”ud at rejse” for nogle af de brugere, der ellers ikke ville kunne have foretaget
dem. 9 ud af 10 brugere, der angiver dette svar, angiver samtidig, at de overordnet set er tilfredse/meget tilfredse med
Flextrafik.
Så på trods af de mindre fald i tilfredsheden, sætter brugeren stor pris på eksistensen af kørselsordningerne.
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Hovedkonklusioner

Brugerne er fortsat meget tilfredse med deres seneste tur – på niveau med sidste år
Holdning til seneste tur med Flextrafik
▪

Brugernes tilfredshed med den seneste
tur er meget høj – og fuldt ud på niveau
med sidste års resultater

▪
▪

▪

Dette indikerer, at forsinkelser og
uregelmæssigheder – samt potentielt
COVID-19 er de klareste årsager til fald
i den overordnede tilfredshed

▪
▪

▪

På trods af fald er Flextrafiks resultater
stadig meget flotte
▪

Der ses en stor tilfredshed med den seneste tur på tværs af de forskellige aspekter ved turen. Således angiver 95%,
at de er delvist enige/helt enige i, at bilen fremstod vedligeholdt, ren og sikker, mens 94% svarer, at chaufføren
fremstod velsoigneret og imødekommende. 95% svarer, at de er delvist enige/helt enige i, at chaufføren kørte
forsvarligt, mens 94% angiver, at chaufføren var villig til at hjælpe dem ind/ud af bilen hvis de havde behov for det.
98% svarer, at de følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under turen.
Disse meget flotte resultater går igen på tværs af kørselsordningerne og er helt på niveau med de flotte resultater
fra 2020. Der ses altså ikke det samme fald i tilfredsheden, når det kommer til den seneste tur, som i de mere
generelle spørgsmål om tilfredsheden med Flextrafik.
Når der ikke kan ses det samme fald i spørgsmålene omkring seneste tur, er en mulig forklaring, at der ikke i disse
spørgsmål spørges ind til ventetider, forsinkelse og store intervaller for aflevering/afhentning, men derimod mere
til oplevelsen af bilen, chaufføren og sikkerheden. Her fremgår det, at Flextrafiks kunder stadig er virkelig tilfredse.
Dette indikerer, at det i langt højere grad er de logistiske udfordringer (lang ventetid, forsinkelser, intervaller for
aflevering/afhentning), der har fået den generelle tilfredshed til at falde.
Derudover kan en mulig årsag være, at når der spørges mere overordnet til oplevelsen af at køre med Flextrafik,
svarer brugerne på baggrund af en længere tidshorisont, der muligvis kan have været besværliggjort af COVID-19
(som tidligere beskrevet), mens deres seneste tur ligger for relativt nylig, hvor restriktionerne er blevet
lempeligere og kan have gjort brugernes rejse lettere.
Selvom der er blevet beskrevet en række fald i tilfredsheden, er det dog vigtigt at fremhæve, at Flextrafik stadig
helt grundlæggende klarer sig godt og opnår flotte resultater for tilfredsheden blandt sine brugere. Der er således
tale om en udvikling, hvor tilfredsheden er faldet fra et meget højt niveau og til et niveau, hvor den stadig må
beskrives som værende tilfredsstillende.
Når der i denne konklusion er lagt vægt på faldet i tilfredsheden, er det mere med henblik på at forstå årsagerne,
så de kan afhjælpes, således at det ikke udvikler sig til en decideret nedadgående tendens over tid.
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3 . T I L F R E D S H E D M E D O G B RU G A F
KØRSELSORDNINGER
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05. ER DU GENERELT TILFREDS ELLER UTILFREDS MED AT BENYTTE
KØRSELSORDNINGER?
resp.

Flexhandicap
Flexkommune

40%
31%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

48%

Total 2021 - vægtet

40%

0%

20%
Hverken/eller

Den overordnede
tilfredshed med Flextur
er på 83% i 2021, hvilket
er et fald fra 2020, hvor
andelen var på 89%.

43%

40%
Utilfreds

60%

7% 5%

200

80%

6% 1%

100

5% 3%

100

9%

100

7% 4%1%

917

5% 2%

900

10%

Meget utilfreds

Den overordnede
tilfredshed med Flexrute
er på 84% i 2021, hvilket
er en stigning fra 2020,
hvor andelen var på 79%.
Denne stigning er ikke
signifikant.

200

9%

41%

100

8% 2%3%

8%

36%

200

6% 3%

10%

47%

46%

Total 2020 - vægtet

9%

39%

37%

Plustur

Den overordnede tilfredshed
(dvs. andelen af tilfredse/meget
tilfredse) med Flexhandicapordningen er på 85% i 2021. I
2020 lå denne andel på 87%.
Dette fald er ikke signifikant.

41%

44%

Flexrute

Tilfreds

10%
41%

40%

Flextur

Meget tilfreds

50%
47%

Flexpatient (Region Sjælland)

10% 4% 1%

45%

100%
Ved ikke

Den overordnede
tilfredshed med
Flexpatient (Region
Sjælland) er på 80% i
2021, hvilket er et
signifikant fald fra 2020,
hvor andelen var på
89%.

MOVI AS
S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

I det samlede vægtede resultat for 2021 angiver 83%
at være tilfredse (43%) eller meget tilfredse (40%)
med Flextrafiks kørselsordninger. Det samlede
vægtede resultat lever op til MEGAFONs foreslåede
målsætning om en tilfredshedsandel på mindst 80%
tilfredse brugere såvel som til delmålet om 20%
”Meget tilfredse” brugere.
I forhold til undersøgelsen i 2020 er andelen af
tilfredse/meget tilfredse faldet fra 88% i 2020 til 83% i
2021. Omvendt er andelen af utilfredse/meget
utilfredse steget fra 5% til 7%.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Den samlede tilfredshed med Flexpatient - Region
Hovedstaden (88%) er signifikant højere
sammenlignet med det samlede vægtede resultat for
de forskellige kørselsordninger (83%). Omvendt er
flere brugere af Flexpatient (Region Sjælland)
utilfredse/meget utilfredse (12%) sammenlignet med
gennemsnittet (7%).

Den overordnede
tilfredshed med
Flexpatient (Region
Hovedstaden) er på
88% i 2021. I 2020 var
andelen på 86%. Der er
ikke sket en signifikant
udvikling.

Den overordnede
tilfredshed med
Plustur er på 82% i
2021, hvilket er et fald
fra 2020, hvor andelen
var på 90%.

Den overordnede
tilfredshed med
Flexkommune er på
81% i 2021. I 2020 lå den
samlede tilfredshed på
89%.
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06. ER DER OMRÅDER/FORHOLD, SOM DU ER TILFREDS MED, OG SOM DU GERNE VIL FREMHÆVE? ER
DER ANDET?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

26%
15%

Kører altid til tiden

16%

Generelt tilfreds med
ordningen / Godt ordningen
eksisterer

25%

Ingen forhold, som jeg gerne
vil fremhæve som særligt
tilfreds med

25%

44%

26%

Total 2020 - vægtet

VÆGTEDE RESULTAT

I det samlede vægtede resultat for 2021 angiver mere
end 4 ud af 10 (44%) at være generelt tilfreds med
ordningen/at det er godt, at ordningen eksisterer – og
derved ikke har et bestemt forhold at fremhæve. Dette
er en stigning fra 2020, hvor andelen lå på 25%. 9 ud af
10 brugere, der har angivet denne svarmulighed har
samtidig angivet, at de generelt er tilfredse eller meget
tilfredse med at benytte Flextrafiks ordninger (jf.
forrige slide).

27%

Chaufførernes
imødekommenhed/ yder god
service

S AMLEDE

Total 2021 - vægtet

Herudover fremhæver 26% chaufførernes
imødekommenhed/yder god service, mens 16%
fremhæver, at ordningen kører til tiden. En stor andel
(25%) fremhæver ingen forhold, som de gerne vil
fremhæve som særligt tilfredse med. I forhold til 2020
er der ikke sket en signifikant udvikling i nogle af disse
tre svarkategorier.

Total 2020 - vægtet: 917 respondenter. Total 2021 - vægtet: 900 respondenter

For Flexhandicap er
der ingen forhold,/svar
der skiller sig signifikant
ud fra gns. Andelen, der
angiver, at de generelt
er tilfredse med at
ordningen eksisterer,
er steget fra 25% i 2020
til 45% i 2021.

For Flextur er der
flere end gns., der
nævner ”Ingen forhold,
som de vil fremhæve”
(34%). Flere i 2021
(36%) end 2020 (27%)
angiver, at de generelt
er tilfredse med at
ordningen eksisterer,

For Flexrute er
der færre end gns.,
der nævner de er
generelt tilfredse
med ordning
eksisterer (32%).
Andelen er dog
steget fra 15% i
2020 til 32% i 2021.

For Flexpatient
(Sjælland) er der
ingen forhold, der
skiller sig signifikant ud
fra gns. Andelen der
angiver, at de generelt
er tilfredse med
ordningen eksisterer er
steget fra 28% til 47%.

For Flexpatient
(Hovedstaden) nævner
færre end gns. chaufførernes
service (20%). Denne andel
er faldet fra 34% i 2020.
Andelen, der svarer
generelt tilfredse med
ordning er derimod steget
fra 11% 2020 til 45%.

For Flexkommune er
der færre end gns., der
angiver ”Ingen forhold jeg
vil fremhæve” (18%).
Andelen der angiver, at de
generelt er tilfredse/ godt
ordningen eksisterer er
steget fra 26% i 2020 til
46% i 2021.

For Plustur er der ingen
forhold, der adskiller sig
signifikant fra gns. Der er
sket en stigning i Andelene,
der angiver ”generelt
tilfredse med ordningen”
fra 21% til 45% samt
”chaufførernes service” fra
14% til 25%.© 2021 – side 13

07. ER DER FORHOLD/OMRÅDER, SOM DU ER UTILFREDS MED, OG SOM DU G ERNE VIL FREMHÆVE?
ER DER ANDET?
0%

5%

Forsinkelser eller
uregelmæssigheder

Lange intervaller for
afhentning/aflevering

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

S AMLEDE

For det samlede vægtede resultat gælder det, at 38% af
brugerne ikke kan fremhæve noget forhold, som de er
utilfredse med. Dette er et fald i forhold til 2020, hvor
46% ikke kunne fremhæve nogle forhold, som de var
utilfredse med. Dvs. flere brugere i dette års
undersøgelse har oplevet forhold som de er utilfredse
med

6%
13%
6%

Chaufførernes service

Ventetid

11%
10%

Overordnet set er det chaufførens service (14%),
ventetid (14%), forsinkelser eller uregelmæssigheder
(13%) og lange intervaller for afhentning- og levering
(11%), som flest brugere fremhæver som
utilfredsstillende.

14%
12%
14%

Ingen forhold, som jeg gerne
vil fremhæve som utilfreds
med

46%
38%

Total 2020 - vægtet

Total 2021 - vægtet

Total 2020 - vægtet: 917 respondenter. Total 2021 - vægtet: 900 respondenter

For Flexhandicap
nævner flere end gns.
chaufførernes service
(16%), mens færre
nævner lange intervaller
(12%). Andelen, der
svarer forsinkelser .
steget fra 5% i 2020 til
12% i 2021

Der er ingen forhold,
hvor Flextur skiller
sig signifikant ud fra
øvrige ordninger.
Andelen, der svarer
ventetid er dog
signifikant steget fra
6% i 2020 til 11% i
2021.

For Flexrute
nævner signifikant
færre ventetid (2%) i
forhold til gns.
Andelen, der svarer
forsinkelser eller
uregelmæssigheder
er steget fra 7% i
2020 til 17% i 2021

VÆGTEDE RESULTAT

For Flexpatient
(Sjælland) nævner flere
end gns. chaufførernes
service (16%), Andelen
der svarer lange
intervaller er steget fra 4%
i 2020 til 15% 2021, mens
chaufførernes service er
steget fra 8% til 16%.

For Flexpatient
(Hovedstaden) nævner flere
end gns, ventetid (29%) og
lange intervaller (15%), mens
færre nævner forsinkelser (4%)
og chaufførens service (6%).
Ventetid er steget fra 12% til
29%., mens forsinkelser er
faldet fra 9% til 4% ift. 2020.

Det er for alle disse forhold gældende, at flere brugere
angiver disse i 2021 end i 2020. Særligt i forhold til
”Forsinkelser eller uregelmæssigheder” og ”Lange
intervaller for afhentning/aflevering” er der sket en
markant stigning, idet andelen af svar er fordoblet fra
2020 (hhv. 6% og 6%) til 2021 (hhv. 13% og 11%).
Der er ingen forhold,
hvor Flexkommune
skiller sig signifikant
ud fra øvrige
ordninger. I forhold til
2020 er forsinkelser
steget fra 3% til 15%,
mens lange intervaller
er steget 6% til 14%.

For Plustur angiver færre
end gns. chaufførens
service (3%) og Ventetid
(7%). omvendt angiver
flere bestillingsbetingelser
som ufleksible (18%). Ift.
2020 er forsinkelser steget
fra 8% til 15%.
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08. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MOVIA ER GODE TIL AT HENTE OG BR INGE DIG TIL TIDEN?
resp.

Flexhandicap
Flexkommune

34%
24%

Flexpatient (Region Sjælland)

Flexrute

I meget høj grad

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er på
76% for Flexhandicap.
Dette er et signifikant
fald fra 2020, hvor
andelen var på 85%.

I høj grad

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er på
66% for Flextur i 2021,
hvilket er et signifikant
fald fra 2020, hvor
andelen var på 86%.

24%
36%

49%

I nogen grad

11%

35%

2%

100

2%2%
1%

100

1%
5% 3%

100

1%
2%

917

18%

60%

I mindre grad

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad
er på 72% for
Flexrute i 2021,
hvilket er et
signifikant fald fra
2020, hvor andelen
var på 84%.

200

13%

43%

40%

200

6% 1%

23%

49%

20%

2%2%

8%

31%

32%

100

14%

39%

36%

9% 1%
13%

42%

27%

Total 2020 - vægtet

0%

43%

38%

Plustur

Total 2021 - vægtet

16%

41%

200

19%

50%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

Flextur

42%

5% 1%

6%

80%
Slet ikke

1%

100%
Ved ikke

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er
på 80% for
Flexpatient (Region
Sjælland). I 2020 var
andelen på 85%. Faldet
fra 85% til 80% er dog
ikke signifikant.

900

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

75% af brugerne synes, at Movia i høj grad (43%)
eller meget høj grad (32%) er gode til at hente og
bringe dem til tiden. 18% angiver, at dette i nogen
grad er tilfældet, mens 7% angiver, at de i mindre
grad (6%) eller slet ikke (1%) synes dette.

Sammenlignet med 2020 er der sket et fald i
2021. Således er der færre i 2021 (75%) end i
2020 (84%), der synes Movia i høj/meget høj grad
er gode til at hente og bringe til tiden. Omvendt
er andelen der svarer i mindre/slet ikke steget fra
3% til 7%.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(83%) og færre brugere af Flextur (66%) synes, at
Movia i høj/meget høj grad er gode til at hente og
bringe til tiden sammenlignet med det samlede
resultat (75%).

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er på
83% for Flexpatient
(Region Hovedstaden).
I 2020, var andelen var på
84% og der er således ikke
sket en udvikling fra 2020
til 2021.

Andelen, der svarer
i høj/meget høj grad
er på 80% for
Plustur. I 2020, var
andelen på 85%.
Faldet er dog ikke
signifikant.

Den overordnede
tilfredshed for
Flexkommune er på
74% i 2021. I 2020 lå den
samlede tilfredshed på
79%. Der er ikke sket en
signifikant udvikling.
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09. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MOVIA GIVER DIG EN TRYG OG SIKKE R REJSE?
resp.

Flexhandicap

40%

Flexkommune

39%

Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexpatient (Region Sjælland)
Flextur
Flexrute

43%
46%

41%
43%

35%
47%

0%
I meget høj grad

Andelen, der svarer i høj/
meget høj grad er på 82%
for Flexhandicap i 2021,
hvilket er et fald fra 2020,
hvor andelen var på 86%.
Faldet er ikke signifikant, da
det ligger inden for den
statistiske usikkerhed.

I høj grad

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er
på 86% for Flextur i
2021. Der er sket et
fald fra 2020, hvor
andelen var på 93%.

37%

50%
56%

20%
I nogen grad

45%

40%

60%

200

200

1%
11% 2%

100

1%
3% 1%

100

8%

100

9% 3%

917

I mindre grad

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er
på 84% for Flexrute.
I 2020 var andelen på
81%. Denne udvikling
er dog ikke signifikant.

11%

80%
Slet ikke

100

1%
2%

6%

8%

32%

37%

6%

11%

34%

200

1%
11% 1%
16%

51%

Total 2020 - vægtet
Total 2021 - vægtet

9%

47%

34%

Plustur

4% 3%2%

10%

4% 1%
1%

900

100%
Ved ikke

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er på
77% for Flexpatient
(Region Sjælland),
hvilket er et fald fra
2020, hvor andelen var
på 83%.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

Overordnet angiver 83% af brugerne, at de i høj grad
(45%) eller meget høj grad (37%) synes, at Movia er
gode til at give dem en tryg og sikker rejse. 11%
svarer i nogen grad, mens 5% mener, at det i mindre
grad (4%) eller slet ikke (1%) er tilfældet.

Sammenlignet med 2020 er der sket et fald i andelen,
der svarer i høj/meget høj grad fra 88% i 2020 til
83% i 2021. Omvendt er der flere der svarer i
mindre grad/slet ikke steget fra 3% i 2020 til 5% i
2021.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(88%) og færre brugere af Flexpatient (Region
Sjælland) (77%) synes, at Movia i høj/meget høj grad
giver en tryg og sikker rejse sammenlignet med
gennemsnittet (83%).

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er
på 88% for
Flexpatient (Region
Hovedstaden). I 2020
var andelen på 89%.
Der er således ikke
sket en udvikling fra
2020 til 2021.

Andelen, der svarer
i høj/meget høj grad
er på 84% for
Plustur, hvilket er
et signifikant fald fra
2020, hvor andelen
var på 94%.

Andelen, der svarer i
høj/meget høj grad er
på 85% for
Flexkommune. I
2020 lå andelen på 90%.
Faldet er dog ikke
signifikant.
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10. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MOVIAS CHAUFFØRER ER GODE TIL AT YDE EN SERVICE, DER
TILGODESER DINE INDIVIDUELLE BEHOV?
resp.

Flexhandicap
Flexkommune

36%
32%

Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexpatient (Region Sjælland)
Flextur
Flexrute

I meget høj grad

Andelen af i høj/meget
høj grad er på 69% for
Flexhandicap, hvilket
er et signifikant fald fra
2020, hvor andelen var
på 78%.

I høj grad

Andelen af i høj/
meget høj grad er på
72% for Flextur,
hvilket er et
signifikant fald fra
2020, hvor andelen
var på 83%.

38%

21%
39%

33%

16%

43%

30%

19%

42%

36%

16%

37%

46%

Total 2020 - vægtet

0%

23%

42%

Plustur

Total 2021 - vægtet

33%

34%

48%

32%

34%

20%
I nogen grad

18%

38%

40%

I mindre grad

Andelen af i høj/meget
høj grad er på 73% for
Flexrute, hvilket er et
fald fra 2020, hvor
andelen var på 83%.

7% 2%

100

4%
1%

200

3% 1%
2%

200
100

3%
1% 5%

100

13%

1%
3% 3%

100

15%

4% 1%
1%

917

1%
2%

900

6%

80%
Slet ikke

200

6% 3% 3%

20%

60%

7% 2%

100%
Ved ikke

Andelen af i høj/meget
høj grad er på 76% for
Flexpatient (Region
Sjælland), hvilket er et
signifikant fald fra 2020,
hvor andelen var på
83%.

Andelen af i høj/meget
høj grad er på 81% for
Flexpatient (Region
Hovedstaden). Der er
ikke sket en signifikant
udvikling siden 2020,
hvor andelen lå på 83%.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

Samlet set angiver 72% af brugerne, at Movias
chauffører i høj grad (38%) eller meget høj grad (34%)
er gode til at yde en service, der tilgodeser deres
individuelle behov. 20% angiver, at dette i nogen grad
er tilfældet, mens 8% i mindre grad (6%) eller slet ikke
(2%) synes dette er tilfældet.
Sammenholdt med det samlede resultat fra 2020 er
der sket et fald i andelen, der i høj/meget høj grad
synes, at Movias chauffører er gode til at yde en
service, der tilgodeser deres behov, fra 80% i 2020 til
72% i 2021. Samtidig er andelen, der i mindre grad/slet
ikke synes dette, steget fra 5% til 8%.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(81%) og flere hos Plustur (80%) samt færre brugere af
Flexhandicap (69%) synes, at Movia i høj/meget høj
grad er gode til at yde en service, der tilgodeser
deres individuelle behov, sammenlignet med
gennemsnittet (74%).
Andelen af i
høj/meget høj grad
er på 80% for
Plustur. I 2020 lå
andelen på 85%.
Faldet fra 2020 til
2021 er dog ikke
signifikant.

Andelen af i høj/meget
høj grad er på 70% for
Flexkommune i 2021,
hvilket er et fald fra 2020,
hvor andelen lå på 78%.
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11. HAR DU MULIGHED FOR AT BENYTTE ANDRE TRANSPORTMIDLER END … PÅ DE TURE HVOR DU
BRUGER … ?
resp.

Flexhandicap

Flextur

Plustur

32%

68%

34%

66%

30%

0%

20%
Ja

32% af brugerne, der benytter
Flexhandicap-ordningen angiver, at
de har mulighed for at benytte andre
transportmidler end Flexhandicapordningen. I 2020 lå denne andel på
29%. Udviklingen fra 2020 til 2021 er
ikke signifikant.

200

100

70%

40%

60%

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Med andele på 30-34%, der angiver, at de har
mulighed for at benytte andre transportmidler
end hhv. Flexhandicap, Flextur og Plustur, er
der ingen signifikante forskelle mellem de tre
ordninger.

100

80%

100%

Nej

34% af brugerne, der benytter
Flextur-ordningen angiver, at de har
mulighed for at benytte andre
transportmidler end Flexturordningen. I 2020 lå denne andel på
35%. Udviklingen fra 2020 til 2021 er
ikke signifikant.

30% af brugerne, der benytter Plusturordningen angiver, at de har mulighed for
at benytte andre transportmidler end
Plustur-ordningen. I 2020 lå denne andel
på 21%. Der er således sket en stigning i
andelen, der har mulighed for at benytte
andre transportmidler end Plustur.
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12. HVORFOR VÆLGER DU AT BENYTTE …
HAR MULIGHED FOR AT BENYTTE?

0%

5%

10%

15%

FREM FOR ANDRE TRANSPORTMIDLER, SOM DU OGSÅ

20%

Billigere

23%

12%
5%

Egen bil ikke tilgængelig
3%

Andet

31%
31%

12%

30%

10%

5%

7%

Flexhandicap

12%

Flextur

40%

Brugere, der har angivet, at de har mulighed for at
benytte andre typer af transportmidler end
Flexhandicap, Flextur og Plustur, er blevet spurgt
om, hvorfor de vælger at benytte kørselsordningerne
frem for andre transportmidler.

Der er ingen signifikante udviklinger for hver af de
tre kørselsordninger i perioden.

20%
17%

6%

Dårligt vejr

35%

38%

29%

21%

3%

Bedre komfort

Manglende chauffør/ledsager

30%

24%
23%

Bedre service
Svingende helbred/træthed

25%

17%

Plustur

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexhandicap end de øvrige
ordninger nævner som årsag, at det er billigere
(38%), bedre service (31%) og svingende
helbred/træthed (31%).
Flere brugere af Plustur end de øvrige ordninger
nævner som årsag, at de ikke har egen bil tilgængelig
(30%) og manglende chauffør/ledsager (10%)

Flexhandicap: 64 respondenter, Flextur: 34 respondenter, Plustur: 30 respondenter

Brugerne af Flexhandicap
begrunder oftest deres valg af
Flexhandicap med, at det er billigere
(38%), der er bedre service (31%) og
svingende helbred/træthed (31%).

For brugere af Flextur begrunder
flest deres valg med, at det er
billigere (29%), der er bedre
service (24%) og svingende
helbred/træthed (21%).

For brugere af Plustur begrunder
flest deres valg med, at de ikke har
egen bil tilgængelig, mens 23%
svarer både bedre service eller
billigere.
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13. HVILKE FORHOLD GØR, AT DU FORETRÆKKER AT BENYTTE FLEXTUR FRE M FOR MOVIAS ALM.
BUSSER? ER DER ANDET?

5%

0%

10%

15%

20%

25%

30%
28%

Svingende helbred/træthed

20%

Ingen busser i området

Brugerne af Flextur er blevet spurgt, hvorfor de
foretrækker at benytte Flextur frem for Movias
almindelige busser.

18%

Det er nemmere

13%

Gangafstanden til nærmeste busstop er for lang

10%

Flextur stopper lige ved adressen

9%

Lettere at have kørestol med

8%

Bussens ruteplanlægning er ikke optimal

Hertil angiver brugerne først og fremmest
nedenstående begrundelser for, hvorfor de
foretrækker Flextur:

8%

Bussen kører ikke på de tidspunkter, jeg har behov for

7%

Føler mig sikrere i bilen end i bus

6%

Det er mere fleksibelt

5%

For lange intervaller mellem bussen
På grund af Covid-19/corona, jeg ønsker ikke at køre
sammen med mange andre
Andet

1%

Ved ikke

1%

8%

Flextur
Flextur: 100 respondenter

28% angiver svingende
helbred/træthed. I 2020
angav 26% dette, hvilket
ikke er en signifikant
forskel fra 2021.

20% svarer, at der ikke er nogen
busser i området. I 2020 angav
14% dette. Forskellen er dog
inden for den statistiske
usikkerhed, og der er herved
ikke sket en signifikant udvikling

18% svarer, at det er nemmere.
I 2020 angav 8% dette, hvorfor
der er sket en signifikant
stigning fra 2020 til 2021 i
andelen, der angiver
”nemmere” som årsag.

13% angiver, at gangafstanden til
nærmeste busstop er for lang. I
2020 angav 24% dette, hvorfor
der er sket et signifikant fald i
andelen, der angiver dette som
årsag fra 2020 til 2021 .

10% angiver, at Flextur
stopper lige ved adressen
(14% angav dette i 2020,
hvilket ikke er signifikant
forskelligt).
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14. HVIS DU IKKE HAVDE … TIL RÅDIGHED, HVAD VILLE DU SÅ HAVE BENYTTET SOM ERSTATNING
FOR DIN REJSE?

5%

0%

10%

15%

20%

25%

Ikke foretaget rejserne

29%

Fået venner/familie til at køre mig

22%

12%
11%

Alm. bus

40%
38%

Brugerne af Flextur og Plustur er blevet spurgt om
hvad de ville benytte som erstatning, hvis
kørselsordningerne ikke var til rådighed.

4%

Tog

2%

7%

Omvendt ville flere brugere af Plustur (7%) end af Flextur
(4%) taget toget. Ligeledes ville flere brugere af Plustur
(8%) end af Flextur (2%) have taget cyklen.

8%
5%

8%

Flextur

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flextur (38%) end Plustur (29%) angiver,
at de ikke ville have foretaget rejsen. Ligeledes angiver
flere brugere af Flextur (22%) end af Plustur (12%), at de
ville have fået venner/familie til at køre dem.

15%

7%
7%

Taget egen bil

Andet

35%

25%
23%

Taget en taxa

Cykel

30%

Plustur

Der er ingen øvrige signifikante forskelle mellem hver af
de to kørselsordninger.

Flextur: 100 respondenter, Plustur: 100 respondenter

Blandt brugere af Flextur afgives først og fremmest følgende svar:

Blandt brugere af Plustur afgives der først og fremmest følgende svar:

38% angiver, at de ikke ville have foretaget rejserne (26% angav dette i 2020).

29% angiver, at de ikke ville have foretaget rejserne (32% angav dette i 2020).

25% angiver, at de ville tage en taxa (31% angav dette i 2020).

23% angiver, at de ville tage en taxa (32% angav dette i 2020).

22% angiver, at de ville få venner eller familie til at køre dem (19% angav dette i 2020)
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15. TIL HVILKE FORMÅL ANVENDER DU OFTEST ...?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0%
Besøg hos familie og/eller venner
Læge (Behandling hos læge og speciallæger)
Genoptræning (Behandling hos fysioterapeut eller lignende.
Kultur (Teater, biograf, bibliotek, kirke, museer m.m.)
Indkøb

Sport (Aktiv deltagelse i forskellige aktiviteter)
Undervisning/uddannelse (Folkeskole, gymnasium m.m.)
Aktivitetscenter

Flexhandicap

37%
41%
34%

3%
1%

Arbejde

59%

29%

15%

9%
7%
7%
8%

1%

5%
2%
6%
5%
3%

Flextur

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexhandicap (59%) end Flextur
(29%) og Plustur (37%) anvender oftest ordningen
til at besøge familie/venner.

14%

8%
5%

25%

Brugere af Flexhandicap, Flextur og Plustur er spurgt
ind til, hvilke formål de oftest benytter deres respektive
kørselsordning til.

Omvendt anvender flere brugere af Flextur (14%)
og Plustur (18%) end Flexhandicap (1%) deres
ordning til arbejde. Det samme gør sig gældende
for undervisning/uddannelse, hvor flere brugere af
Flextur (10%) og Plustur (11%) end Flexhandicap
(2%) anvender deres ordning til.

18%

11%
10%
11%

Plustur

Flexhandicap: 200 respondenter, Flextur: 100 respondenter, Plustur: 100 respondenter

Brugerne af Flexhandicap angiver følgende formål:
59%, at de oftest anvender Flexhandicap til besøg hos
venner og/eller familie
41%, at de oftest anvender det til lægebesøg
15%, at de oftest anvender det til genoptræning

Brugerne af Flextur angiver følgende formål:
34%, at de oftest anvender det til lægebesøg
29%, at de oftest anvender Flextur til besøg hos
venner og/eller familie.
25%, at de oftest benytter Flextur til
genoptræning

Brugerne af Plustur angiver følgende formål:
37%, at de oftest anvender Plustur til besøg hos
venner og/eller familie.
18%, at de oftest anvender det til arbejde
11%, at de oftest benytter Plustur til uddannelse
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16. HVIS DU SKULLE SAMMENLIGNE … MED ANDRE TYPER KØRSEL, HVILKE AF FØLGENDE TYPER KØRSEL
SYNES DU SÅ … MINDER MEST OM?

10%

0%

20%

30%

40%

50%

59%

Taxa-kørsel
Kørsel for ældre

13%
6%

Almindelig kollektiv transport
såsom bus og tog

Kørsel for handicappede

Ved ikke

6%

71%

80%

Brugere af Flextur og Plustur er blevet adspurgt om,
hvilke typer af kørsel brugerne synes, at
kørselsordningen mest minder om.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER

23%

Væsentligt flere brugere af Plustur (23%) end
Flextur (6%) synes, at deres kørselsordning minder
om kollektiv transport. Omvendt synes flere
brugere af Flextur (26%) end Plustur (13%), at
deres kørselsordning minder om kørsel for ældre.

10%

3%

3%

70%

26%

10%
10%

Kørsel for dårligt gående

Anden type, noter:

60%

11%

Flextur

Plustur

Flextur: 100 respondenter, Plustur: 100 respondenter

Brugerne af Flextur angiver følgende sammenligninger:

Brugerne af Plustur angiver følgende sammenligninger:

59%, at Flextur minder om taxakørsel
26%, at det minder om kørsel for ældre (Andel steget fra 2% i 2020 til 26% i 2021)
10%, at det minder om kørsel for dårligt gående
10%, at det minder om kørsel for handicappede

71%, at Plustur minder om taxakørsel
23%, at det minder om almindelig kollektiv transport såsom bus og tog
13%, at det minder om kørsel for ældre
10%, at det minder om kørsel for dårligt gående (Andel steget fra 4% i 2020 til 10% i 2021)
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17. MAN KAN REGISTRERE SIT MOBILNUMMER HOS MOVIA FLEXTRAFIK OG DERVED FÅ EN PÅMINDELSE PÅ
SMS FORUD FOR ENS REJSER. KENDER DU TIL DENNE MULIGHED? ER DU TILMELDT SMS-ORDNINGEN?
resp.

Flexhandicap

47%

Flexkommune

34%

Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexpatient (Region Sjælland)

2%

20%

3% 6%

Total 2021 - vægtet

39%

20%

50% af brugerne af
Flextur svarer, at
de kender og er
tilmeldt servicen.
41% kender ikke til
muligheden.

100
100

3% 6%
5%

11%

40%

20% af brugerne af
Flexrute svarer,
at de kender og er
tilmeldt servicen.
74% kender ikke til
muligheden.

17%

100

45%

3% 7%

51%

60%

VÆGTEDE RESULTAT

Samlet set angiver 39%, at de kender til servicen og
allerede er tilmeldt den. Hertil angiver 3% at kende
den, og ønsker at tilmelde sig, mens 7% kender, men
ikke ønsker at tilmelde sig. Halvdelen (51%) svarer, at
de ikke kender til muligheden.

200

74%

Ja, kender og er tilmeldt
Ja, kender, men er ikke tilmeldt endnu. Vil dog tilmelde.
Ja, kender, men ønsker ikke at være tilmeldt
Nej, kender ikke muligheden

47% af brugerne af
Flexhandicap
kender muligheden og
er tilmeldt, mens 39%
ikke kender til
servicen. Andelen, der
er tilmeldt er faldet
fra 56% til 47% i 2021.

200

41%

74%
39%

100

73%

1%
5%

Total 2020 - vægtet

200

49%

4% 4%

Plustur

0%

39%
60%

50%
20%

11%

2% 10%

40%

Flextur
Flexrute

4%
4%

S AMLEDE

80%

20% af brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer, at de
kender og er tilmeldt
ordningen, mens 73%
ikke kender
muligheden.

Andelen, der er tilmeldt (39%) er den samme som i
2020, men andelen, der angiver, at de ikke kender
muligheden, er steget fra 45% til 51%. Omvendt er
andelen, der angiver at kende, men ikke ønsker at
tilmelde sig, faldet fra 11% i 2020 til 7% i 2021.

917

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER

900

Kendskabet til SMS-påmindelsen er meget forskellig
blandt brugerne af forskellige kørselsordninger.
Således er der flere fra Flexhandicap (47%), Flextur
(50%) og Plustur (74%) og færre fra Flexpatient
(Region Sjælland) (20%) og Flexrute (20%), som både
kender til og bruger tjenesten. Gennemsnittet er på
39%.

100%

40% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer,
at de kender og er
tilmeldt ordningen,
mens 49% ikke kender
muligheden.

74% af brugerne af
Flexhandicap
kender muligheden
og er tilmeldt, mens
19% ikke kender til
servicen.

26% af brugerne af
Flexkommune svarer,
at de kender og er
tilmeldt servicen. 57%
kender ikke til
muligheden.
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18. ER DU TILFREDS ELLER UTILFREDS MED DE SMS-PÅMINDELSER DU FÅR OM DINE REJSER?

resp.

Flexhandicap
Flexkommune
Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexpatient (Region Sjælland)
Flextur

54%
50%

Meget tilfreds

Den overordnede
tilfredshed for
Flexhandicap er på 95% i
2021, hvilket er det
samme som i 2020, hvor
andelen også var på 95%.

Tilfreds

Den overordnede
tilfredshed for
Flextur er på 86% i
2021. I 2020 var
andelen var på 91%.
Dette fald er dog ikke
signifikant.

3%

45%

42%

44%
65%
32%
67%

20%
Hverken/eller

Utilfreds

Den overordnede
tilfredshed for
Flexrute er på 88% i
2021, hvilket er på
niveau med 2020, hvor
andelen var på 89%.

60%

50

5%

20

7% 3% 3%

74

3% 2%
3%

357

4% 2%
1%

375

80%

Meget utilfreds

80

6% 2% 6%

43%

40%

34

40

25%

49%

93

5%

30%

55%

Total 2020 - vægtet

0%

6%

49%

50%

Flexrute

Total 2021 - vægtet

44%

49%

Plustur

3% 1%
1%

41%

100%
Ved ikke

Den overordnede
tilfredshed for
Flexpatient (Region
Sjælland) er på 95% i
2021. I 2020 var på
92%. Stigningen er dog
ikke signifikant.

Den overordnede
tilfredshed for
Flexpatient (Region
Hovedstaden) er på
98% i 2021, hvilket er en
signifikant stigning fra
2020, hvor andelen var på
85%.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

Blandt de respondenter, der svarer, at de bruger
SMS-ordningen, angiver langt de fleste (93%), at de er
tilfredse (43%) eller meget tilfredse (49%) med de
SMS-påmindelser de får om deres rejser. Det
samlede vægtede resultat lever op til MEGAFONs
foreslåede målsætning om en tilfredshedsandel på
mindst 80% tilfredse brugere såvel som til delmålet
om 20% ”Meget tilfredse” brugere.
Der er dog sket et fald i andelen der svarer ‘meget
tilfreds’ fra 67% i 2020 til 49% i 2021. Dog fortsat et
meget flot resultat.

S AMMENLIGNING

AF ORDNINGER

Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(98%) er tilfredse/meget tilfredse med deres SMSpåmindelser sammenlignet med gennemsnittet
(93%).

Den overordnede
tilfredshed for Plustur
er på 82% i 2021,
hvilket er et fald fra
2020, hvor andelen var
på 90%.

Den overordnede
tilfredshed for
Flexkommune er på
94% i 2021, hvilket er på
niveau med 2020, hvor
andelen lå på 93%.
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19. HVORFOR ER DU IKKE TILFREDS MED DE SMS PÅMINDELSER DU FÅR?

0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

50%
50%

Jeg synes ikke påmindelsen 15 minutter før kommer på det rigtige
tidspunkt

45%
25%

Jeg synes ikke tekstbeskederne giver mening for mig

100%

50%
34%

25%

Bilen kommer ikke på det tidspunkt, jeg får oplyst

21%
Jeg synes ikke beskederne er en hjælp

Blandt de meget få respondenter, der angiver
at være utilfredse med SMS-ordningen (12
respondenter), angiver flest, at det skyldes, at
påmindelsen ikke kommer 15 min før på det
rigtige tidspunkt (45%), mens 34% svarer, at de
ikke synes, at beskederne ikke giver mening.
Grundet det lave antal respondenter på de
enkelte kørselsordninger (1-4 respondenter),
giver det statistisk set ikke mening at se på
svarfordelingen for de enkelte
kørselsordninger.

65%

25%
12%

21%

Jeg synes ikke påmindelsen 24 timer før kommer på det rigtige
tidspunkt

100%
Andet

10%

Flexhandicap

Flextur

Plustur

23%

Total 2020 - vægtet

Total 2021 - vægtet

Flexhandicap: 1 respondenter, Flextur: 4 respondenter, Plustur: 2 respondenter, Total 2020 - vægtet: 12 respondenter, Total 2021 - vægtet: 12 respondenter
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4. BESTILLING AF TURE OG
TILFREDSHED HERMED
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20. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT DET ER NEMT OG FLEKSIBELT AT BES TILLE EN TUR HOS MOVIA?
resp.

Flexhandicap

Flextur

0%
I meget høj grad

28%

35%

38%

20%

30%

20%

40%

I høj grad

I nogen grad

13%

60%
I mindre grad

I 2020 angav 79% af brugerne af Flexhandicap, at det i høj/meget høj
grad var nemt og fleksibelt at bestille en tur hos Movia. Der er således
sket et fald i denne andel fra 79% i 2020 til 62% i 2021. Omvendt er der
sket en stigning i andelen, der svarer ”i nogen grad” fra 12% i 2020 til
20% i 2021, og ligeledes en stigning i andelen, der svarer ”i mindre
grad/slet ikke” fra 6% i 2020 til 12% i 2021.

9% 3% 7%

200

10% 3% 6%

100

80%
Slet ikke

100%

62% af brugerne af Flexhandicap mener, at
det i høj grad (35%) eller i meget høj grad
(28%) er nemt og fleksibelt at bestille en tur
hos Movia. Hertil mener 20%, at det i nogen
grad er nemt og fleksibelt, mens 12% i mindre
grad (9%) eller slet ikke (3%) mener dette.
68% af brugerne af Flextur mener, at det i høj
grad (30%) eller i meget høj grad (38%) er
nemt og fleksibelt at bestille en tur hos Movia.
Hertil mener 13%, at det i nogen grad er nemt
og fleksibelt, mens 13% i mindre grad (10%)
eller slet ikke (3%) mener dette.

Ved ikke

I 2020 angav 69% af brugerne af Flextur, at det i høj/meget høj grad var
nemt og fleksibelt at bestille en tur hos Movia. Omvendt angav 16%, at
det i mindre grad/slet ikke var nemt og fleksibelt.
Der er ikke sket en udvikling i resultaterne fra 2020 til 2021 for Flextur.
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2 1 . V E D D U , AT D E T E R M U L I G T AT B E S T I L L E T U R E M E D … O V E R I N T E R N E T T E T ?
resp.

67%

Flexhandicap

33%

81%

Flextur

0%

20%

40%

Ja

I 2020 angav 71% af brugerne af Flexhandicap, at
de var klar over, at det var muligt at bestille ture
over internettet. Forskellen ml. 2020 (71%) og 2021
(67%) ligger inden for den statistiske usikkerhed og
er derfor ikke signifikant. Der kan således ikke
konkluderes at være sket en udvikling i resultatet.

200

19%

60%

80%

100

67% af brugerne i Flexhandicap-kørselsordningen
er klar over, at det er muligt at bestille ture over
internettet. Omvendt er 33% ikke klar over denne
mulighed. Fra 2020 til 2021 er der ingen signifikante
forskelle.
Blandt Flextur-brugerne ved 81%, at det er muligt
at bestille ture over internettet, mens 19% ikke ved
dette. Siden 2020 har der været et signifikant fald i
andelen, som kender til muligheden (fra 91% i 2020
til 81% i 2021).

100%

Nej

I 2020 angav 91% af brugerne af Flextur, at de var klar over, at det
var muligt at bestille ture over internettet. Der er således sket et
signifikant fald i andelen af Flextur-brugere, som kender til
muligheden fra 91% i 2020 til 81% i 2021.
Udviklingen kan muligvis skyldes, at gruppen af brugere har
ændret sig under Covid-19.
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2 2 . H A R D U P R Ø V E T AT B E S T I L L E T U R E M E D … O V E R I N T E R N E T T E T ?

70%

62%

Markant flere brugere af Flextur end Flexhandicap
har prøvet at bestille ture via internettet.

60%
50%

41%

40%
30%

33%
28%
19%

20%
9%

10%

7%

Blandt brugerne i Flexhandicap-ordningen angiver
38% at have prøvet at bestille ture via enten via
internettet (28%), via Flextrafiks app (9%) eller via
begge dele (1%). 62% har ikke prøvet dette.
Blandt Flextur-brugerne angiver 67%, at de har
prøvet at bestille ture over internettet (41%), via
Flextrafiks app (19%) eller via både internet og app
(2%). 33% svarer, at de ikke har prøvet dette.

1%

0%

Flexhandicap
Ja, internettet

Flextur
Ja, flextrafiks app

Ja, begge

Nej

Spørgsmålet er kun stillet til brugere, som ved det er
muligt at bestille ture via internettet.

Flexhandicap: 134 respondenter, Flextur: 81 respondenter

For Flexhandicap er der sket en stigning i
andelen, der har prøvet at bestille ture via
internettet/App fra 32% i 2020 til 38% i 2021.

For Flextur er der omvendt sket et fald i
andelen, der har prøvet at bestille ture via
internettet/App fra 86% i 2020 til 67% i 2021.
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2 3 . H VO R F O R B E S T I L L E R D U D I N E T U R E V I A I N T E R N E T T E T E L L E R F L E X T R A F I K S A P P ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Jeg kan gøre det når jeg vil

Der betales med betalingskort
Ved ikke

18%

9%
6%

Der er 10 pct. rabat (Ikke til
Flexhandicap)
Jeg får en oversigt over hvad
jeg har bestilt

70%

80%
75%
74%

Det er nemmere

Andet

60%

14%

Blandt brugere af Flextur, som har prøvet at bestille
ture over internettet, gør 74% det, fordi det er
nemmere. 13% gør det, fordi der er 10 procents rabat,
mens 9% gør det fordi, de kan gøre det, når de vil.
Ligeledes svarer 9%, at de gør det, fordi de får en
oversigt over hvad de har bestilt.

13%
4%

Brugere af Flexhandicap, som har prøvet at bestille
ture over internettet, gør det først og fremmest, fordi
det er nemmere (75%) og derefter, fordi de kan gøre
det, når de vil (18%). 4% svarer, at de får en oversigt
over hvad de har bestilt.

9%

2%
4%
8%
6%

Flexhandicap

Flextur

Flexhandicap: 51 respondenter, Flextur: 54 respondenter

14% af brugerne i Flexhandicap og 6% i Flextur svarer ”Andet”.
For oversigt over andet-svarene henvises til tabelrapporten.
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2 4 . H VO R F O R B E S T I L L E R D U I K K E D I N E T U R E V I A I N T E R N E T T E T E L L E R F L E X T R A F I K S A P P ?

10%

0%

20%

Jeg vil gerne tale med en person

30%

31%
22%
22%

Internetbestillingen er for svær at bruge
Internetbestillingen fungerer for dårligt
Det er teknisk ikke muligt for mig at bestille mine ønskede
ture via internettet eller app, da mine ønskede ture ikke kan
Synshandicap
Andet
Ved ikke

Flexhandicap

1%
4%
2%

7%
17%

4%
6%

50%

40%

26%

Jeg har ikke en computer

40%

48%

60%

Blandt brugere af Flexhandicap, som ikke har prøvet
at bestille ture over internettet, svarer 40%, at de
gerne vil tale med en person. 31% svarer, at det er
fordi de ikke har en computer, mens 22% svarer, at
internetbestillingen er for svær at bruge. Herudover
angiver 17% synshandicap.
Andelen der svarer, at de har synshandicap er steget
signifikant (fra 6% i 2020 og til 17% i 2021), mens
andelen der svarer, at de ikke har teknisk mulighed er
faldet (fra 12% i 2020 og til 2% i 2021).
Blandt Flextur-brugere, der ikke har prøvet at bestille
ture over internettet, svarer 48%, at det er fordi, de
ikke har en computer. Ligeledes svarer 22%, at
internetbestillingen er for svær at bruge, mens 26%
svarer, at de gerne vil tale med en person.

11%

4%

Flextur

Flexhandicap: 83 respondenter, Flextur: 27 respondenter

6% blandt Flexhandicap-brugere og 11% blandt Flextur-brugere svarer ”Andet”.
For oversigt over ”Andet”-besvarelserne henvises der til tabelrapporten.
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25.

H V O R T I L F R E D S E L L E R U T I L F R E D S E R D U M E D D E N S E RV I C E , D U F Å R , N Å R D U B E S T I L L E R E N T U R ?

resp.

3%
Flexhandicap

47%

38%

6%

7%

200

2%
Flextur

40%

45%

5%

7%
1%

0%
Meget tilfreds

20%
Tilfreds

40%
Hverken/eller

60%
Utilfreds

Der er sket et fald i tilfredsheden med servicen ved bestilling af ture
for Flexhandicap fra 91% i 2020 til 85% i 2021. Samtidig er andelen,
der svarer ”Ved ikke” dog steget fra 3% til 7%. Holdes ”Ved ikke”
andelen ude af analysen, så var den samlede tilfredshed i 2020 på 94%,
mens den i 2021 er på 91%. Dette fald er ikke signifikant

80%

100%

Meget utilfreds

Ved ikke

100

85% af brugerne af Flexhandicap er tilfredse
(38%) eller meget tilfredse (47%) med den service,
de får, når de bestiller en tur telefonisk eller på
internettet. 6% angiver, at de hverken er tilfredse
eller utilfredse, mens 3% angiver at være utilfredse
(3%) eller meget utilfredse (0%) med servicen. 7%
svarer ”Ved ikke”.
85% af brugerne af Flextur er tilfredse (45%) eller
meget tilfredse (40%) med den service, de får, når
de skal bestille en tur. 5% er hverken tilfredse eller
utilfredse, mens 3% angiver at være utilfredse (1%)
eller meget utilfredse (2%) med servicen. 7% svarer
”Ved ikke”.
Der er ingen signifikante forskelle i tilfredsheden de
to ordninger imellem. Det er for begge ordninger
gældende, at de lever op til MEGAFONs foreslåede
målsætning om en samlet tilfredshedsandel på 80%,
såvel som delmålet på 20% ”Meget tilfredse”.

Der er sket en stigning i tilfredsheden med servicen ved
bestilling af ture for Flextur fra 79% i 2020 til 85% i 2021.
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2 6 . E R DU TILFREDS ELLER
TIL M OVIAS KU NDEC ENTER

U T I L F R E D S M E D B E T I N G E L S E R N E F O R S E LV E B E S T I L L I N G E N , H V O R D U K A N R I N G E I N D
ELLER BOOKE VIA INTERNETTET/ APP SENEST 2 TIMER INDEN… . ?
resp.

5%
Flexhandicap

Flextur

0%
Meget tilfreds

31%

48%

34%

20%
Tilfreds

5%

45%

40%
Hverken/eller

60%
Utilfreds

Der er sket et lille fald i tilfredsheden med betingelserne for selve
bestillingen blandt brugerne af Flexhandicap fra 83% i 2020 til 78% i
2021. Omvendt er der sket en stigning i andelen af utilfredse/meget
utilfredse fra 4% i 2020 til 12% i 2021.

4%

80%
Meget utilfreds

11%

13%

2%

4%

100%
Ved ikke

200

100

78% af brugerne af Flexhandicap er tilfredse
(48%) eller meget tilfredse (31%) med betingelserne
for bestillingen af ture. 5% er hverken tilfredse eller
utilfredse, mens 12% angiver at være utilfredse
(11%) eller meget utilfredse (4%) med
betingelserne. 5% svarer ”Ved ikke”.
79% af brugerne af Flextur er tilfredse (45%) eller
meget tilfredse (34%) med betingelserne for
bestilling af en tur. 4% er hverken tilfredse eller
utilfredse, mens 13% angiver at være utilfredse
(13%) eller meget utilfredse (0%) med
bestillingsbetingelserne. 4% svarer ”Ved ikke”.
Der er ingen signifikante forskelle mellem de to
kørselsordninger. For begge ordninger er det
gældende, at de stort set lever op til MEGAFONs
foreslåede målsætning om en tilfredshedsandel på
80%. Begge ordninger lever op til MEGAFONs
delmål om 20% ”Meget tilfredse”

For brugerne af Flextur er der omvendt sket en stigning i tilfredsheden
med betingelserne for bestillingen fra 2020. I 2020 angav 69% at være
tilfredse/meget tilfredse. I 2021 er denne andel steget til 79%. Omvendt
er andelen, der svarer hverken tilfreds eller utilfreds faldet fra 11% i 2020
til 4% i 2021.
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27. HVOR OFTE OPLEVER DU, AT MEDARBEJDEREN GENTAGER PRISEN PÅ TUREN VED SLUTNINGEN
AF SAMTALEN?
resp.

Flexhandicap

8%

Flextur

0%

5%

12%

Hver gang
Sjældent
Bestiller ikke selv

3%
3%

4% 4%

52%

4%

20%

17%

6%

40%

7%

9%

8%

17%

200

44%

60%

For det meste
Aldrig
Bestiller kun på internettet

80%

Af og til
Husker ikke

100

100%

13% af brugerne af Flexhandicap oplever, at
medarbejderen hver gang (8%) eller for det meste
(5%) gentager prisen ved slutningen af samtalen. 6%
svarer, at det sker af og til (3%) eller sjældent (3%),
mens 52% angiver, at de aldrig oplever, at
medarbejderen gentager prisen ved slutningen af
samtalen. 7% husker ikke, mens 8% ikke bestiller selv
og 17% udelukkende bestiller på internettet.
16% af brugerne af Flextur oplever, at Movias
medarbejder hver gang (12%) eller for det meste
(4%) gentager prisen ved slutningen af samtalen. 8%
oplever af og til (4%) eller sjældent (4%), at
medarbejderen gentager prisen ved slutningen af
samtalen, mens 17% aldrig oplever dette. 6% husker
ikke, mens 9% ikke bestiller selv og 44% kun bestiller
via internet.

Udelades brugere, der ikke selv bestiller deres ture, kun bestiller på internettet eller ikke husker, hvorvidt prisen blev gentaget det, så opnås følgende
resultater:
Flexhandicap: I 2021 angiver i alt 18%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager prisen. Andelen var 19% i 2020. Omvendt angiver
74% I 2021, at de aldrig oplever prisen på turen blive gentaget ved slutningen af samtalen. I 2020 var denne andel 69%.
Flextur: I 2021 angiver i alt 39%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager prisen. Andelen var 53% i 2020. Omvendt angiver 41% I
2021, at de aldrig oplever prisen på turen blive gentaget ved slutningen af samtalen. I 2020 var denne andel også på 41%.
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2 8 . H V O R O F T E O P L E V E R D U , AT M E D A R B E J D E R E N G E N TA G E R A D R E S S E N F O R A F H E N T N I N G ?
resp.

65%

Flexhandicap

9%

7%

8%

9% 1%

200

11% 2%

100

1%

Flextur

0%

Hver gang
Sjældent
Bestiller ikke selv

51%

20%

15%

40%

60%

For det meste
Aldrig
Bestiller kun på internettet

6%

15%

80%

Af og til
Husker ikke

74% af brugerne af Flexhandicap oplever, at
medarbejderen hver gang (65%) eller for det
meste (9%) gentager adressen ved slutningen af
samtalen. 8% svarer, at det sker af og til (7%)
eller sjældent (1%), mens 8% angiver, at de aldrig
oplever, at medarbejderen gentager adressen
ved slutningen af samtalen. 9% husker ikke.
66% af brugerne af Flextur oplever, at Movias
medarbejder hver gang (51%) eller for det meste
(15%) gentager adressen ved slutningen af
samtalen, mens 15% aldrig oplever dette. 11%
husker ikke.

100%

Hvis brugere, der ikke husker samtalen holdes ude af analysen, så opnås følgende resultater:
Flexhandicap: I 2021 angiver i alt 82%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager adressen for afhentning. Andelen var 85% i 2020.
Omvendt angiver 9% I 2021, at de aldrig oplever adressen for afhentning bliver gentaget. I 2020 var denne andel 10%.
Flextur: I 2021 angiver i alt 76%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager adressen for afhentning. Andelen var 89% i 2020.
Omvendt angiver 17% I 2021, at de aldrig oplever adressen for afhentning bliver gentaget. I 2020 var denne andel 11%.
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2 9 . H V O R O F T E O P L E V E R D U , AT M E D A R B E J D E R E N G E N TA G E R T I D S P U N K T F O R A F H E N T N I N G ?
resp.

68%

Flexhandicap

9%

4%

5%

11%

2%

200

2%

55%

Flextur

0%

Hver gang
Sjældent
Bestiller ikke selv

20%

13%

40%

60%

For det meste
Aldrig
Bestiller kun på internettet

11%

6%

80%

Af og til
Husker ikke

11%

4%

100%

100

77% af brugerne af Flexhandicap-kørselsordningen
oplever, at medarbejderen hver gang (68%) eller for
det meste (9%) gentager tidspunktet for afhentning
ved slutningen af samtalen. 6% svarer, at det sker af
og til (4%) eller sjældent (2%), mens 5% angiver, at de
aldrig oplever, at medarbejderen gentager
tidspunktet for afhentning ved slutningen af samtalen.
11% husker ikke.
68% af brugere af Flextur angiver, at Movias
medarbejder hver gang (55%) eller for det meste
(13%) gentager tidspunktet for afhentning ved
slutningen af samtalen. 11% oplever af og til (11%)
eller sjældent (0%), at medarbejderen gentager
tidspunktet for afhentning ved slutningen af samtalen,
mens 6% aldrig oplever dette. 11% husker det ikke.

Hvis brugere, der ikke husker samtalen holdes ude af analysen, så opnås følgende resultater:
Flexhandicap: I 2021 angiver i alt 88%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager tidspunkt for afhentning. Andelen var 85% i 2020.
Omvendt angiver 5% I 2021, at de aldrig oplever tidspunktet for afhentning bliver gentaget. I 2020 var denne andel 4%.
Flextur: I 2021 angiver i alt 80%, at Movias medarbejdere hver gang/for det meste gentager tidspunkt for afhentning. Andelen var 85% i 2020.
Omvendt angiver 8% I 2021, at de aldrig oplever tidspunktet for afhentning bliver gentaget. I 2020 var denne andel 11%.
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5 . T I L BU D O M O G B E S T I L L I N G A F
PLUSTUR
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30. SYNES DU NOGLE GANGE, AT DER MANGLER ET TILBUD OM PLUSTUR, N ÅR DU SØGER PÅ REJSER
I REJSEPLANEN OG FORVENTER AT FÅ ET TILBUD OM PLUSTUR?
resp.

27% af brugerne af Plustur svarer, at de nogle
gange synes, at der mangler tilbud om Plustur,
når de søger på rejser på rejseplanen og
forventer at få et tilbud om Plustur.
27%

Plustur

56%

17%

100

56% synes ikke der mangler tilbud, mens 17%
svarer, at de ikke ved det, eller at andre søger
rejser for dem.
Andelen, der nogle gange synes der mangler
tilbud om Plustur er steget fra 20% i 2020 til
27% i 2021.

0%

20%
Ja

40%
Nej

60%

80%

100%

Ved ikke / andre søger for mig
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31. HVORFOR SYNES DU, AT DER PÅ NOGLE AF DINE REJSER KAN MANGLE ET TILBUD OM PLUSTUR?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Der er for langt at gå til/fra
bussen eller toget

30%

35%
33%

Der er for lang tid mellem
jeg kan rejse med bus/tog

22%

Den tilbudte rejse med
bus/tog tager for lang tid

11%

Vejen jeg skal gå er for
utryg/farlig

4%

Der er for mange skift i
rejseforslag kun med bus/tog

4%

Dette spørgsmål er stillet til de brugere af Plustur,
der nogle gange mangler et tilbud om Plustur.
Flest angiver grunden til de synes, at der mangler
Plustur på nogle af deres rejser, at der er for langt at
gå til/fra bussen eller toget (33%).
22% svarer, at der er for lang tid mellem, at de kan
rejse med bus/tog.
11% svarer, at den tilbudte rejse med bus/tog tager
for lang tid.

22%

Andet, noter:

15%

Ved ikke

Plustur

22% svarer ”Andet”. For en oversigt over disse
besvarelser henvises der til tabelrapporten.
Der er ingen signifikante udviklinger siden 2020.

Plustur: 27 respondenter
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3 2 . S Y N E S D U , AT D E T E R N E M T E L L E R S V Æ RT AT B E S T I L L E E N P L U S T U R ?
resp.

66% af brugerne af Plustur angiver, at det er nemt
(36%) eller meget nemt (30%) at bestille en Plustur.

Plustur

30%

36%

16%

13%

5%

100

16% synes hverken det er nemt eller svært, mens
18% svarer, at de synes det er svært (13%) eller
meget svært (5%).
Der er ikke sket en signifikant udvikling i resultatet
i forhold til undersøgelsen i 2020, hvor 68% angav,
at det var nemt/meget nemt at bestille en Plustur,
mens 14% angav, at det var svært/meget svært.

0%
Meget nemt

20%
Nemt

40%
Hverken/eller

60%
Svært

80%
Meget svært

100%
Ved ikke
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33. HVORFOR SYNES DU IKKE, DET ER NEMT AT BESTILLE EN TUR?

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
38%

Det er svært at oprette sig som bruger på bestillingssiden
Den plustur jeg får mulighed for at bestille, er ikke på det
tidspunkt, jeg søgte på i rejseplanen

18%

9%

Plustur tilbydes ikke altid, når jeg forventer det i rejseplanen

Den oplyste rejsetid med plustur er svær at forstå

Andet, noter:

Plustur: 34 respondenter

Plustur

Flest brugere angiver, at det ikke er nemt, fordi det
er svært at oprette sig som bruger på
bestillingssiden (38%).
18% svarer, at Plustur ikke altid tilbydes, når det
forventes i rejseplanen

12%

Der opstår ofte tekniske fejl

Dette spørgsmål er kun stillet til de Plusturbrugere, der ikke har angivet det som nemt/meget
nemt at bestille en tur med Plustur.

12% oplever ofte, at der opstår tekniske fejl, mens
6% svarer, at den oplyste rejsetid er svær at forstå.

6%
32%

32% svarer ”Andet”. For en oversigt over disse
besvarelser henvises der til tabelrapporten.
Der er ingen signifikante udviklinger i resultater i
forhold til 2020.
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34. FORETAGER DU TIL TIDER SKIFT ML. PLUSTUR OG ALM. BUS/TOG PÅ DINE REJSER? (HVIS JA) ER
DU TILFREDS ELLER UTILFREDS MED SKIFTET MELLEM PLUSTUR OG ALM. B US/TOG?
resp.

3%
24%

Plustur

28%

12%

11%

5%

17%

100

52% af brugerne svarer, at de tilfredse (28%) eller
meget tilfredse (24%) med deres skift mellem
Plustur og almindelige busser/toge. 12% svarer, at
de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 16%
svarer, at de er utilfredse (11%) eller meget
utilfredse (5%).
17% af brugerne af Plustur angiver, at de ikke
foretager skift ml. Plustur og alm. bus/tog i
forbindelse med deres rejser med Plustur.

0%
Meget tilfreds

20%
Tilfreds

40%
Hverken/eller

60%
Utilfreds

80%
Meget utilfreds

100%
Ved ikke

Nej

Ser man bort fra de brugere, der svarer, at de ikke foretager et skift i forbindelse med deres rejser
med Plustur, er 63% af brugerne tilfredse/meget tilfredse med deres skift mellem Plustur og
almindelige bus- og togforbindelser. 19% svarer, at de utilfredse/meget utilfredse.

I forhold til 2020 er sket et fald i den samlede andel af tilfredse/meget tilfredse fra 74% til 63%, når
man ser bort fra de 17% af brugerne, der ikke foretager skift . Omvendt er der sket en stigning i
andelen af utilfredse fra 9% til 19%.
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3 5 . H VO R F O R E R D U I K K E T I L F R E D S M E D S K I F T E T M E L L E M P L U S T U R O G A L M . B U S / TO G ?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
75%

Ventetiden i skiftet er for lang

50%

Skiftet giver for lang rejsetid
Med plustur er der for mange skift

19%

Ventefaciliteterne på skiftestederne er ikke gode nok

19%
13%

Det er svært at finde chaufføren/bilen
Tiden til at skifte er ikke lang nok

6%

Bus/tog var forsinket, så jeg ikke nåede min plustur

6%

Plusturen var forsinket, så jeg ikke nåede min bus/tog

6%

Andet, noter:

6%

Plustur: 16 respondenter

Blandt de relativt få brugere af Plustur (16
respondenter) som angiver, at de ikke var
tilfredse med skiftet mellem Plustur og
almindelige bus- og togforbindelser, angiver
flest, at ventetiden i skiftet er for lang (75%) og
at skiftet gav for lang rejsetid (50%)
19% angiver, at der med Plustur er for mange
skift, og ventefaciliteterne på skiftestederne
ikke er gode nok (19%).
6% har svarer ”Andet”. For en gennemgang af
disse besvarelser henvises der til
tabelrapporten.
Der er ingen signifikante udviklinger i
resultatet i forhold til undersøgelsen i 2020.

Plustur
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6. TILFREDSHED MED BESTILLING AF
K Ø R S E L H O S K Ø R S E L S S E RV I C E S Y D

© 202 – side 45

3 6 . H A R D U P R Ø V E T AT B E S T I L L E K Ø R S E L H O S K Ø R S E L S S E RV I C E S Y D ?
resp.

Flexpatient (Region
Hovedstaden)

56%

200

45%

56% af brugerne af Flexpatient (Region
Hovedstaden) angiver, at de har prøvet at bestille
ture hos Kørselsservice Syd, mens 45% ikke har
prøvet dette.
Der er ingen signifikant udvikling i forhold til 2020,
hvor 54% angav at have prøvet at bestille ture høs
Kørselsservice Syd.
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20%
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40%

60%

80%

100%

Nej
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37. ER DU GENERELT TILFREDS ELLER UTILFREDS MED VENTETIDEN I TEL EFONEN, NÅR DU RINGER
TIL KØRSELSSERVICE SYD FOR AT BESTILLE KØRSEL?
resp.

Flexpatient (Region
Hovedstaden)

0%

Blandt de 56% af brugere, der har prøvet at
bestille ture hos Kørselsservice Syd, angiver i alt
79% at være tilfredse (59%) eller meget tilfredse
(21%) med ventetiden i telefonen, når de ringer
for at bestille en tur.

1%
21%

59%

20%

40%

14%

60%

80%

6%

100%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke / husker ikke

111

14% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 7%
angiver at være enten utilfredse (6%) eller meget
utilfredse (1%) med ventetiden i telefonen.
Der er sket et fald i den samlede tilfredshedsandel
fra 88% i 2020 til 79% i 2021. Omvendt er der
sket en stigning i andelen af brugere, der hverken
er tilfredse eller utilfredse fra 7% i 2020 til 14% i
2021. Der er ingen signifikant udvikling i andelen,
der er utilfredse med ventetiden.
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38. OPLEVEDE DU OVERORDNET SET EN GOD ELLER DÅRLIG SERVICE, DA D U BESTILTE DIN SENESTE
KØRSEL?
resp.

Hele 95% af de brugere, der har prøvet at
bestille ture hos Kørselsservice Syd, oplevede
den service de fik i telefonen som god (47%)
eller meget god (48%).

3%
1%
Flexpatient (Region
Hovedstaden)

48%

47%

1%
1%

0%
Meget god

God

20%

40%

Hverken god eller dårlig

60%
Dårlig

Meget dårlig

80%

100%

111

1% oplevede den som hverken god eller dårlig,
mens 2% oplevede servicen som dårlig (1%)
eller meget dårlig (1%). 3% ved ikke eller
husker ikke.
I forhold til undersøgelsen i 2020 er andelen
der oplevede servicen som god/meget god
steget fra 90% i 2020 til 95% i 2021.

Ved ikke / Husker ikke
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39. VAR DU TILFREDS ELLER UTILFREDS MED DEN INFORMATION, SOM DU FIK AF KØRSELSSERVICE
SYD ANGÅENDE DIN KØRSEL?
resp.

99% af brugerne er tilfredse (50%) eller meget
tilfredse (49%) med den information, som de fik af
Kørselsservice Syd angående deres kørsel.
Flexpatient (Region
Hovedstaden)

49%

50%

1%

111

Ingen respondenter er ”hverken tilfredse eller
utilfredse” eller ”utilfredse”.
1% svarer ”ved ikke/husker ikke”.
I forhold til undersøgelsen i 2020 er den samlede
andel af tilfredse steget fra 87% i 2020 til 99% i
2021. Omvendt er den samlede andel af utilfredse
brugere faldet fra 7% i 2020 til 0% i 2021-
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100%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke / husker ikke
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40. BLEV DU VED DIN BESTILLING AF KØRSEL INFORMERET OM, HVORNÅR DU SKULLE VÆRE KLAR?
resp.

Næsten alle (97%), der har prøvet at bestille en tur
hos Kørselsservice Syd, angiver, at de ved deres
bestilling blev informeret om, hvornår de skulle
være klar.
1%
Flexpatient (Region
Hovedstaden)

97%

2%

111

Kun 2% blev ikke informeret om dette. 1% svarer
’husker ikke’.
I forhold til 2020 er der ingen signifikant udvikling i
resultatet. I 2020 angav 98%, at de ved deres
bestilling blev informeret om, hvornår de skulle
være klar

0%
Ja

20%

40%
Nej

60%

80%
Husker ikke

100%

Det er fra Movias side fastlagt, at alle brugere ved
bestilling af ture skal informeres om, hvornår de
skal være klar. Ud fra resultaterne i 2021 må det
derfor konkluderes, at Kørselsservice Syd lever op
til Movias fastsatte målsætning.
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7. FORSINKELSER OG
UDEBLIVELSER
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46. VED DU, HVAD DU SKAL GØRE, HVIS BILEN ER FORSINKET ELLER UDE BLIVER? (HVIS JA) HVAD
SKAL DU GØRE?

83%

Flexhandicap

68%

Flexkommune

1%

72%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

3%

35%

S AMLEDE

200

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
77%, at de ved, at de skal ringe til driftsvagten, hvis
bilen er forsinket eller udebliver. 1% svarer andet,
mens 22% svarer, at de ikke ved, hvad de skal gøre.

100
200

25%

200

19%

1%

resp.

26%

81%

Flextur

16%

31%

75%

Flexpatient (Region Sjælland)

Plustur

2%

100

64%

77%

1%

22%

917

Total 2021 - vægtet

77%

1%

22%

900

20%

40%

60%

Sammenlignet med undersøgelsen i 2020, er der ikke
sket en udvikling i andelene, der ved og ikke ved, hvad
de skal gøre, hvis bilen er forsinket eller udebliver.

100

Total 2020 - vægtet

0%

VÆGTEDE RESULTAT

80%

100%

Ja, skal ringe til Driftsvagten/Movia
Ja, andet (Noter alt andet her end hvis respondenten nævner svar i 1):

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flexhandicap (83%) og Flextur (81%) skiller sig
positivt ud ved, at flere brugere end gennemsnittet
(77%) ved, at de skal ringe til driftsvagten. Omvendt
er der markant færre brugere af Plustur (35%) end
gennemsnittet (77%), der ved dette.

Nej, ved ikke hvad jeg skal gøre

83% af brugerne af
Flexhandicap ved de
skal ringe til driftsvagten,
mens 16% ikke ved det.
Der er sket et fald fra
89% i 2020 til 83% i 2021
i andelen, der ved, hvad
de skal gøre.

Blandt brugerne af
Flextur svarer 81%, at de
skal ringe til driftsvagten,
mens 19% ikke ved det.
Der er sket en stigning fra
75% i 2020 til 81% i 2021 i
andelen, der ved, hvad de
skal gøre.

Blandt brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer 75%,
at de skal ringe til
driftsvagten, mens 25%
ikke ved det. Der er
ikke sket en udvikling
fra 2020.

72% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at
de skal ringe til
driftsvagten. 26% ved ikke,
hvad de skal gøre. Der er
ikke sket en udvikling fra
2020

For Plustur er kun 35%
opmærksomme på, at de
skal ringe driftsvagten.
Omvendt er hele 64% ikke
klar over dette. Der er sket
et fald fra 50% i 2020 til 35%
i 2021 i andelen, der ved,
hvad de skal gøre.

68% fra Flexkommune
angiver, at de skal ringe
til driftsvagten, mens
31% ikke ved, hvad de
skal gøre. Der er ikke
sket en udvikling fra
2020
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47. VED DU, AT DU SKAL RINGE TIL FLEXTRAFIK DRIFTSVAGTEN, HVIS D IN BIL IKKE ER DUKKET OP 15 MIN. EFTER DET
AFTALTE TIDSPUNKT OG DU SAMTIDIG IKKE ER BLEVET KONTAKTET AF DRI FTSVAGTEN OM, AT BILEN ER FORSINKET?
resp.

78%

Flexhandicap

22%

60%

Flexkommune

40%

66%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

100

34%

200

Flexpatient (Region Sjælland)

74%

27%

200

Flextur

73%

27%

100

Plustur

100

62%

Total 2020 - vægtet

73%

27%

917

Total 2021 - vægtet

72%

28%

900

0%
Ja

78% af brugerne af
Flexhandicap ved de efter
15 min. skal ringe til
driftsvagten, mens 22% ikke
ved det. Der er sket et fald
fra 87% i 2020 til 78% i 2021
i andelen, der ved de skal
ringe efter 15 min.

38%

Blandt brugerne af
Flextur svarer 73%, at
de skal ringe til
driftsvagten efter 15
min., mens 27% ikke
ved det. Der er ikke
sket en udvikling fra
2020.

20%

40%

60%

80%

100%

Nej

Blandt brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer 74%, at de
skal ringe til driftsvagten efter
15 min., mens 27% ikke ved
det. Der er sket en stigning i
andelen, der ved fra 67% i
2020 til 74% i 2021.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

200

66% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer,
at de skal ringe til
driftsvagten. Der er sket
en stigning i andelen, der
ved fra 60% i 2020 til
66% i 2021

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
73%, at de ved, at de skal ringe til driftsvagten, hvis
bilen ikke er dukket op 15 min. efter det aftalte
tidspunkt. Omvendt angiver 28% ikke at vide dette.
Sammenlignet med undersøgelsen i 2020, er der ikke
sket en udvikling i andelene, der ved og ikke ved, at de
skal kontakte driftsvagten efter 15 min.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flexhandicap (78%) skiller sig positivt ud ved, at
signifikant flere brugere end gennemsnittet (73%)
ved, at de skal ringe til driftsvagten efter 15 min.
Omvendt er der færre brugere af Plustur (38%) og
Flexkommune (60%) end gennemsnittet (77%), der
ved dette.

For Plustur er kun
38% opmærksomme på,
at de skal ringe
driftsvagten efter 15
min. Omvendt er hele
62% ikke klar over
dette. Der er ikke sket
en udvikling fra 2020.

60% fra Flexkommune
angiver, at de skal ringe
til driftsvagten efter 15
min., mens 40% ikke ved
dette. Der er ikke sket
en signifikant udvikling
fra 2020 til 2021.
© 2021 – side 53

4 8 . V E D D U , AT D R I F T S VA G T E N H A R Å B E N T 2 4 T I M E R I D Ø G N E T ?
resp.

41%

Flexhandicap

59%

22%

Flexkommune

200

78%

100

Flexpatient (Region Hovedstaden)

28%

72%

200

Flexpatient (Region Sjælland)

27%

74%

200

34%

Flextur
Plustur

66%

11%

Total 2020 - vægtet
Total 2021 - vægtet

0%

89%

100

36%

64%

32%

Blandt brugerne af
Flextur svarer 34%, at
de ved driftsvagten har
døgnåbent. Dette er en
stigning fra 2020, hvor
andelen var på 28%.

917

68%

20%

40%

60%

Ja

41% af brugerne af
Flexhandicap ved
driftsvagten har
døgnåbent. Der er ikke
sket en signifikant
udvikling fra 2020.

100

900

80%

100%

Nej

Blandt brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer 27%, at
de driftsvagten har
døgnåbent. Dette er et
fald fra 2020, hvor andelen
var på 36%.

28% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at de
ved driftsvagten har åbent 24
timer i døgnet. Dette er en
stigning fra 2020, hvor
andelen var på 23%.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
32%, at de ved, at driftsvagten har åbent 24 timer i
døgnet. Omvendt angiver hele 68% ikke at vide dette.
Sammenlignet med undersøgelsen i 2020, er der sket
et lille fald fra 36% til 32% i andelen, der ved
driftsvagten har døgnåbent.
At kun 1 ud af 3 ved dette kan hænge sammen med, at
man ikke har behov for at kontakte driftsvagten fra sen
aften til tidlig morgen.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Der markant færre brugere af Plustur (11%) end
gennemsnittet (32%), der ved, at driftsvagten har
døgnåbent. Ligeledes er der færre brugere af
Flexkommune (22%) end gennemsnittet, der ved dette.
Omvendt er der flere brugere af Flexhandicap (41%)
end gennemsnittet (32%), der ved driftsvagten har
døgnåbent.

For Plustur er kun
11% opmærksomme på,
at driftsvagten har
døgnåbent. Dette er et
markant fald fra 2020,
hvor 30% angav at vide
dette. .

22% fra Flexkommune
angiver, at de skal ringe
til driftsvagten efter 15
min., mens 40% ikke ved
dette. Dette er et fald
fra 2020, hvor andelen
var på 35%.
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52. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT FLEXTRAFIK/MOVIA ER GODE TIL AT HJÆLPE, HVIS BILEN ER
FORSINKET ELLER UDEBLIVER?
resp.

Flexhandicap

13%

Flexkommune

11%

10%

19%

7%

Flextur

8%

15%

Flexpatient (Region Hovedstaden) 4%
Flexpatient (Region Sjælland)

22%

7% 5%

6% 3%

4%
2%

6%

13%

Total 2021 - vægtet

0%

16%

26%

11%

12%
21%

20%

100

67%

2%
8%
2%

19%

200

55%

200

63%
9%

5%

Plustur 5% 6% 6% 3% 4%
Total 2020 - vægtet

46%

200

8%

39%

100

76%
2%
5% 3%
8%

100
62%

5%

40%

917
51%

4%

60%

80%

900

100%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Har ikke haft behov for hjælp

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
31% af brugerne, at Flextrafik/Movia i høj/meget høj
grad er gode til at hjælpe, hvis bilen er forsinket eller
udeblevet. Omvendt angiver 9%, at Flextrafik/Movia i
mindre grad/slet ikke er gode til at hjælpe, hvis bilen er
forsinket/udebliver.
Resultatet er dog misvisende, da halvdelen af brugerne
(51%) angiver, at de slet ikke har haft behov for hjælp
– og derfor bør udelades af analysen, således at der
kun ses på resultatet for de brugere, der faktisk har
haft et behov for hjælp og kan tage stilling. På næste
slide i rapporten er andelen, der ikke har haft behov
for hjælp derfor udeladt af analysen

Det er værd at bemærke, at andelen, der ikke har haft behov for hjælp, er faldet fra 62% i 2020
til 51% i 2021. Dette betyder omvendt, at andelen, der har oplevet, at en vogn er
forsinket/udeblevet, hvor de har haft behov for hjælp, er steget fra 38% i 2020 til 49% i 2021.
I og med at flere har haft behov for hjælp siden forrige undersøgelse, tyder også på, at der har
været flere forsinkelser/udeblivelser end tidligere. Det kan muligvis skyldes Covid-19, hvis der
som følge heraf har været mindre mandskab til rådighed og deraf mangel på vogne.
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5 2 . I H V I L K E N G R A D S Y N E S D U , AT F L E X T R A F I K / M O V I A E R G O D E T I L AT H J Æ L P E , H V I S B I L E N
ER FORSINKET ELLER UDEBLIVER?
( EKSKL.

BRUGERE, DER IKKE HAR HAFT BEHOV FOR HJÆLP)

S AMLEDE
resp.

Flexhandicap

24%

Flexkommune

24%

Flexpatient (Region Hovedstaden)
Flexpatient (Region Sjælland)

19%
21%

Plustur

21%

65% af brugerne af
Flexhandicap angiver,
at Movia i høj/meget
høj grad, er gode til at
hjælpe, mens 20%
angiver i mindre
grad/slet oplever dette.

25%

I høj grad

25%

Blandt brugerne af
Flextur svarer 64%, at
Movia i høj/meget høj
grad er gode til at
hjælpe, mens 21% i
mindre grad/slet ikke
oplever dette.

43%

40%

I nogen grad

13%

7%

45

6%

15%

11%

8%
13%

31%

20%

108

20%

43%

41%

0%

8%

17%
51%

22%

12%

22%

56%

Total 2020 - vægtet

I meget høj grad

15%

33%

11%

Flextur

Total 2021 - vægtet

41%

17%

60%
I mindre grad

Blandt brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer 70%, at
Movia i høj/meget høj
grad er gode til at hjælpe,
mens 9% svarer i mindre
grad/slet ikke.

4% 5%

74

13%

61

17%

14%

9%
10%

80%

66

24
5%

9%

VÆGTEDE RESULTAT

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
64% af brugerne, der på et tidspunkt har haft behov for
hjælp, at Flextrafik/Movia i høj grad (41%) eller i meget
høj grad (24%) var gode til at hjælpe, hvis bilen er
forsinket eller udeblevet. 17% angiver, at Movia i nogen
grad er gode til at hjælpe, mens 19%, at de i mindre
grad (12%) eller slet ikke (8%) synes dette.
I forhold til 2020 er andelen, der i høj/meget høj grad
oplever, at Flextrafik er gode til at hjælpe, faldet fra
72% i 2020 til 64% i 2021. Omvendt er andelen, der i
mindre grad/slet ikke synes dette, steget fra 14% til
19%

351

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER

445

Plustur adskiller sig fra de øvrige ordninger ved, at der
kun er 46% af brugerne, der i høj/meget høj grad
oplever, at Movia er gode til at hjælpe, hvis vognen er
forsinket/udebliver. Ligeledes adskiller Flexpatient
(Region Sjælland) sig ved, at der er færre (9%) end
gennemsnittet (19%), der i mindre grad/slet ikke
oplever Movia er gode til at hjælpe.

100%
Slet ikke

67% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at
Movia i høj/meget høj grad
er gode til at hjælpe, mens
17% i mindre grad/slet
ikke oplever dette.

For Plustur svarer kun
46%, at Movia i
høj/meget høj grad er
gode til at hjælpe, mens
29% i mindre grad/slet
ikke oplever dette .

58% fra Flexkommune
angiver, at Movia i
høj/meget høj grad er
gode til at hjælpe, mens
20% i mindre grad/slet
ikke oplever dette.
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49. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT VOGNMANDEN ER GOD TIL AT HJÆLPE, HVIS BILEN ER
FORSINKET ELLER UDEBLIVER?
resp.

Flexrute

15%

22%

10%

4%

11%

38%

100

Ligesom samme spørgsmål stillet til øvrige ordninger,
bør andelen af ”ved ikke” svar for nærværende
spørgsmål udelades af analysen, da det først og
fremmest er personer, der ikke har haft behov for
hjælp – og derfor ikke kan tage stilling til spørgsmålet.
38% har svaret ”Ved ikke / har ikke haft behov for
hjælp”. I 2020 var andelen på 35% og der er derfor ikke
sket en signifikant udvikling i denne andel fra 2020.
Udelades ”ved ikke af analysen, angiver samlet set 60%,
at de i høj grad (35%) eller i meget høj grad (24%)
oplever, at vognmanden er god til at hjælpe. Omvendt
svarer samlet set 24%, at de i mindre grad (6%) eller
slet ikke (18%) oplever dette.

0%
I meget høj grad

20%
I høj grad

40%
I nogen grad

60%
I mindre grad

80%
Slet ikke

100%
Ved ikke

Der er lidt færre i 2021 end 2020, der svarer i
høj/meget høj grad og lidt flere, der svarer i mindre
grad/slet ikke – men udviklingen er ikke signifikant
grundet det kun er 62 respondenter, der har taget
stilling. Det kan derfor ikke med sikkerhed
konkluderes, at der er sket en udvikling

Dette spørgsmål er kun stillet til Flexrute.

© 2021 – side 57

5 0 . K E N D E R D U N AV N E T P Å D E N V O G N M A N D, D E R K Ø R E R D I N P Å R Ø R E N D E ?
resp.

46% af pårørende/brugerne af Flexrute angiver,
at de kender navnet på den vognmand, der
foretager turene.
Flexrute

46%

54%

100

I 2020 var andelen på 55%.

0%

20%

40%

Ja

60%

80%

100%

Nej

Dette spørgsmål er kun stillet til Flexrute.
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8 . B RU G E R N E S H O L D N I N G T I L D E R E S
SENESTE TUR
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4 1 . E R D U E N I G E L L E R U E N I G I , AT B I L E N F R E M S T O D V E D L I G E H O L D T, R E N O G S I K K E R ?
resp.

Flexhandicap

84%

Flexkommune

94

1%
6% 1%

197

1%
9% 3%
2%

198
93

93%

Flexpatient (Region Sjælland)

86%

Flextur

91%

1%
3%2%
2%

Flexrute

91%

8% 1%

85

3% 4%

98

Plustur

93%

Total 2020 - vægtet

86%

Total 2021 - vægtet

0%

94% af brugerne af
Flexhandicap er
delvist/helt enige i, at
vognen fremstod
vedligeholdt, ren og
sikker. Der er ikke sket
en udvikling fra 2020.

192

1%
9% 1%
1%

88%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

Helt enig

10% 2% 3%
1%

Delvis enig

Blandt brugerne af
Flextur svarer 95%, at
de er delvist/helt enige
i, at vognen fremstod
vedligeholdt, ren og
sikker. Der er ikke sket
en udvikling fra 2020

87%

20%

40%

Hverken eller

For Flexrute er
99% delvist/helt
enige i, at vognen
fremstod
vedligeholdt, ren
og sikker. Der er
ikke sket en
udvikling fra 2020

1%
1%

888

8% 2% 2%
1%

863

11%

60%
Delvis uenig

80%

Da andelen af ”Ved ikke” svar varierer ordningerne
imellem (særligt Flexrute har en højere andel, da
pårørende er interviewet), er ”Ved ikke” andelen
udeladt af analysen for at give det bedst mulige
sammenligningsgrundlag ordningerne imellem.

S AMLEDE

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
95%, at de er delvist/helt enige i, at vognen fremstod
vedligeholdt, ren og sikker. Kun 3% er delvist/helt
uenige. Sammenlignet med 2020, er der sket en lille
stigning i andelen, der svarer delvist uenig/helt uenig
fra 1% til 3%.

100%
Helt uenig

Blandt brugerne af
Flexpatient (Region
Sjælland) svarer 94%,
at de er delvist/helt
enige i, at vognen
fremstod vedligeholdt,
ren og sikker. Der er
ikke sket en udvikling
fra 2020

VÆGTEDE RESULTAT

99% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at
de er delvist/helt enige i, at
vognen fremstod
vedligeholdt, ren og sikker.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(99%) og Flexrute (99%) sammenlignet med
gennemsnittet (95%) er delvist/helt enige i, at bilen
fremstod vedligeholdt, ren og sikker.

For Plustur er
96% delvist/helt
enige i, at vognen
fremstod
vedligeholdt, ren
og sikker. Der er
ikke sket en
udvikling fra 2020

97% fra
Flexkommune er
delvist/helt enige i, at
vognen fremstod
vedligeholdt, ren og
sikker. Der er ikke
sket en udvikling fra
2020
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42. ER DU ENIG ELLER UENIG I, AT CHAUFFØREN FREMTRÅDTE VELSOIGNE RET OG
IMØDEKOMMENDE?
resp.

Flexhandicap

81%

Flexkommune

84%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

10%

89%

8%

2% 2%
1%

195

1%
4%1%

97

1% 1%
2%

195
199
95

Flexpatient (Region Sjælland)

76%

18%

2% 1%
3%

Flextur

77%

15%

1%
4% 3%

Flexrute

76%

Plustur

Helt enig

Delvis enig

Blandt Flextur er
92% delvist/helt enige
i, at chaufføren
fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

12%

80%

20%

40%

Hverken eller

For Flexrute er
96% delvist/helt
enige i, at chaufføren
fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

4%
5% 4% 1%
1%

83%

Total 2021 - vægtet

0%

19%
89%

Total 2020 - vægtet

96% af brugerne af
Flexhandicap er
delvist/helt enige i, at
chaufføren fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende. Der
er ikke sket en
udvikling fra 2020.

15%

14%

60%
Delvis uenig

80%

2%1%
1%
1%
3%
2%

Da andelen af ”Ved ikke” svar varierer ordningerne
imellem (særligt Flexrute har en højere andel, da
pårørende er interviewet), er ”Ved ikke” andelen
udeladt af analysen for at give det bedst mulige
sammenligningsgrundlag ordningerne imellem.

89
98
893

VÆGTEDE RESULTAT

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
94%, at de er delvist/helt enige i, at chaufføren
fremtrådte velsoigneret og imødekommende.
Omvendt angiver kun 3%, at de er delvist/helt uenige.

Der er ingen signifikante forskelle mellem
undersøgelsen i 2021 og 2020.

876

100%
Helt uenig

For Flexpatient
(Region Sjælland) er
94% delvist/helt enige i,
at chaufføren fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende. Der
er ikke sket en udvikling
fra 2020.

S AMLEDE

96% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer,
at de er delvist/helt enige
i, at chaufføren
fremtrådte velsoigneret
og imødekommende.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(89%) og Plustur (89%) og færre brugere af
Flexpatient (Region Sjælland) (76%) svarer, at de er
helt enige, sammenlignet med gennemsnittet på 80%.
For Plustur er 94%
delvist/helt enige i,
at chaufføren
fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

94% fra Flexkommune
er delvist/helt enige i, at
chaufføren fremtrådte
velsoigneret og
imødekommende. Der
er ikke sket en udvikling
fra 2020.
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4 3 . E R D U E N I G E L L E R U E N I G I , AT C H A U F F Ø R E N K Ø RT E F O R S VA R L I G T ?
resp.

Flexhandicap

84%

Flexkommune

77%

Flextur

95

1%
4%

76

3%
7% 1%

97

3%1%
1%

897

2%
8% 1%
2%

871

16%
89%

Total 2020 - vægtet

84%

Total 2021 - vægtet

Blandt Flextur er
95% delvist/helt
enige i, at chaufføren
kørte forsvarligt.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

197

3%
2%

13%

79%

Plustur

95% af brugerne af
Flexhandicap er
delvist/helt enige i, at
chaufføren kørte
forsvarligt. Der er
ikke sket en udvikling
fra 2020.

198

1%
4%
3%

15%

82%

Flexrute

Delvis enig

94

5% 1%

95%

Flexpatient (Region Sjælland)

Helt enig

195

1%
6% 3%1%

11%

88%

Flexpatient (Region Hovedstaden)

0%

3% 1%
2%

11%

87%

20%

40%

Hverken eller

For Flexrute er
95% delvist/helt
enige i, at chaufføren
kørte forsvarligt.
Der er ikke sket en
udvikling fra 2020.

60%

80%

Delvis uenig

For Flexpatient
(Region Sjælland)
er 92% delvist/helt
enige i, at chaufføren
kørte forsvarligt. Der
er ikke sket en
udvikling fra 2020.

100%
Helt uenig

Da andelen af ”Ved ikke” svar varierer ordningerne
imellem (særligt Flexrute har en højere andel, da
pårørende er interviewet), er ”Ved ikke” andelen
udeladt af analysen for at give det bedst mulige
sammenligningsgrundlag ordningerne imellem.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

I det samlede vægtede resultat svarer 95%, at de er
delvist/helt enige i, at chaufføren kørte forsvarligt.
Omvendt angiver kun 3%, at de er delvist/helt uenige
Der er ingen signifikant udvikling i perioden 2020 til
2021.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(99%) er delvist/helt enige i, at chaufføren kørte
forsvarligt, sammenlignet med gennemsnittet (95%).

99% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at de
er delvist/helt enige i, at
chaufføren kørte forsvarligt.
Dette er en signifikant
stigning fra 2020, hvor
andelen var 94%.

For Plustur er
96% delvist/helt
enige i, at
chaufføren kørte
forsvarligt. Der er
ikke sket en
udvikling fra 2020.

95% fra
Flexkommune er
delvist/helt enige i, at
chaufføren kørte
forsvarligt. Der er
ikke sket en udvikling
fra 2020.
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4 4 . F Ø LT E D U D I G F A S T S P Æ N D T KO R R E K T O G F O R S VA R L I G T U N D E R T U R E N ?
resp.

Flexhandicap

98%

Flexkommune

100%

3%

100

Flexpatient (Region Hovedstaden)

99%

1%

200

Flexpatient (Region Sjælland)

99%

1%

200

Flextur

97%

3%

100

Flexrute

96%

4%

100

100%

Plustur

100

Total 2020 - vægtet

97%

3%

917

Total 2021 - vægtet

98%

2%

900

0%
Ja

20%

40%

60%

80%
Nej

100%

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

200

I forhold til det samlede vægtede resultat svarer i alt
98%, at de følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt
under turen. Dette er på niveau med 2020, hvor
andelen lå på 97%.
Det er gældende for samtlige ordninger, at langt
størstedelen følte sig korrekt og forsvarligt
fastspændt. Således angives dette for mellem 96-100%
blandt brugerne af de forskellige kørselsordninger

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
For både Flexkommune og Plustur svarer 100%, at
de følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under
turen, hvilket er signifikant flere end gennemsnittet
(98%).
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45. ER DU ENIG ELLER UENIG I, AT CHAUFFØREN VAR VILLIG TIL AT HJ ÆLPE DIG IND/UD AF BILEN,
HVIS DU HAVDE BEHOV FOR DETTE?
resp.

Flexhandicap
Flexkommune

87%

8% 2% 2%
2%

196

85%

2%
10% 1%
2%

92

1%1%
5% 1%

193

3% 2%
3%

195

2%
3% 1%

87

Flexpatient (Region Hovedstaden)

93%

Flexpatient (Region Sjælland)

83%

Flextur

82%

Flexrute

88%

Total 2021 - vægtet

95% af brugerne af
Flexhandicap er
delvist/helt enige i, at
chaufføren var villig til
at hjælpe. Der er ikke
sket en udvikling fra
2020.

Delvis enig

Blandt Flextur er
93% delvist/helt
enige i, at chaufføren
var villig til at
hjælpe… Der er ikke
sket en udvikling fra
2020.

5%
2% 1%
1%
9%
5% 1%
4%

84%

Total 2020 - vægtet

Helt enig

11%

88%

Plustur

0%

10%

85%

20%

40%

Hverken eller

For Flexrute er
91% delvist/helt
enige i, at chaufføren
var villig til at
hjælpe… Der er
ikke sket en
signifikant udvikling
fra 2020.

60%

80%

Delvis uenig

For Flexpatient
(Region Sjælland)
er 93% delvist/helt
enige i, at chaufføren
var villig til at
hjælpe… Der er ikke
sket en udvikling fra
2020.

82
79

2%
6% 3%
1%

874

1%
9% 2%
2%

851

100%
Helt uenig

Da andelen af ”Ved ikke” svar varierer ordningerne
imellem (særligt Flexrute har en højere andel, da
pårørende er interviewet), er ”Ved ikke” andelen
udeladt af analysen for at give det bedst mulige
sammenligningsgrundlag ordningerne imellem.

S AMLEDE

VÆGTEDE RESULTAT

I forhold til det samlede vægtede resultat angiver 94%,
at være delvist/helt enige, at chaufføren var villig til at
hjælpe dem ind/ud af bilen ved behov. Kun 4% angiver
at være delvist/helt uenige. I dette
Dette er på niveau med 2020, hvor ligeledes 94% angav
at være delvist/helt enige.

S AMMENLIGNING AF ORDNINGER
Flere brugere af Flexpatient (Region Hovedstaden)
(97%) er delvist/helt enige i, at chaufføren var villig til
at hjælpe ind/ud af bilen, sammenlignet med
gennemsnittet (94%).

97% af brugerne af
Flexpatient (Region
Hovedstaden) svarer, at de
er delvist/helt enige i, at
chaufføren var villig til at
hjælpe… Dette er en
signifikant stigning fra
2020, hvor andelen var
90%.

For Plustur er
92% delvist/helt
enige i, at
chaufføren var
villig til at
hjælpe… Der er
ikke sket en
udvikling fra 2020.

95% fra
Flexkommune er
delvist/helt enige i, at
chaufføren var villig til
at hjælpe… Der er
ikke sket en udvikling
fra 2020.
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