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01. INDLEDNING

Rambøll har på vegne af Borgmesterens Afdeling i løbet af april – maj måned 2018 gennemført en
brugertilfredshedsundersøgelse af Kørselsordningen i Aarhus Kommune.

Undersøgelsen er gennemført med henblik på at give Aarhus Kommune og Kørselskontoret et reelt billede af,
hvordan brugerne oplever kørselsordningen. Formålet er at give information om, hvor der skal sættes ind i
fremtiden, for at gøre kørselsordningen endnu bedre.

Ud fra ønsket om at indfange det mest aktuelle billede af tilfredsheden med Kørselsordningen, er brugerne blevet
bedt om udelukkende at forholde sig til perioden fra 1. marts og indtil tidspunktet for besvarelsen.

Der har forekommet tilfælde, hvor voksne og ældre respondenter ikke selv har været i stand til at besvare
spørgeskemaet (eksempelvis grundet svær handicap eller demens). I disse tilfælde er spørgsmålene besvaret af
pårørende, ansatte eller lignende.

I de tilfælde, hvor brugerne er under 18 år (børn i dagtilbud og skolebørn), er henvendelsen rettet til brugernes
forældre/forsørgere.
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02. LÆSEVEJLEDNING

Afrapportering af resultaterne sker opdelt på de fem brugergrupper: børn i dagtilbud, skolebørn, voksne med handicap, 
ældre og merudgiftsydelser (børn). 

Frekvensfigurer
I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 5-
punkt skala, der går fra ”Meget tilfreds”/”I meget høj grad”(mørk grøn) til ”Meget utilfreds”/”Slet ikke”(rød). 
Besvarelser med ”Ved ikke” er ikke talt med i svarfordelingen. 

Procentsatser
På frekvensfigurerne er procentsatser under 3% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed.

Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet 
til nærmeste hele tal.

Gennemsnitsfigurer
I gennemsnitsfigurerne vises gennemsnittet af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet udregnes på en 
skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til ”Meget utilfreds”/”Slet ikke”, 3 svarer til ”Hverken utilfreds eller tilfreds”/”I 
nogen grad” og 5 svarer til ”Meget tilfreds”/”I meget høj grad”. Jo højere værdi, desto højere er den angivne 
tilfredshed.
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03. SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF 
BRUGERGRUPPER

Brugergruppen ”Dagtilbudsbørn” 

opnår den højeste 

tilfredshedsscore på 4,6. 

”Merudgiftsydelser (børn)” og 

”Voksne med handicap” opnår den 

laveste tilfredshedsscore på 3,9. 

Der ses en generel positiv 

udvikling i den samlede 

tilfredshed, når der sammenlignes 

med resultaterne fra 2017. 
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04. BØRN I DAGTILBUD 



88

SAMLET TILFREDSHED

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KØRSELSORDNINGEN
93% af forældrene til børn i 

dagtilbud er enten tilfredse eller 

meget tilfredse med 

Kørselsordningen samlet set. 

Sammenlignet med 2017 er 

andelen, der har svaret ‘Meget 

tilfreds’ steget med 43 

procentpoint.

Alle forældre, der har svaret,  er 

enten meget tilfredse eller tilfredse 

med den seneste tur. 

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SENESTE TUR

BØRN I DAGTILBUD:
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HYPPIGHEDEN AF FASTE CHAUFFØRER

88% af forældrene angiver, at de i 

forbindelse med transport fra 

hjemmet har fast chauffør hver 

gang eller næsten hver gang. 8% 

angiver, at dette er tilfældet mindre 

end halvdelen af gangene eller 

stort set aldrig. 

I forbindelse med hjemtransport er 

disse andele 81% og 11%. 

Brugerne oplever i højere grad, at 

det er samme chauffør, når der 

sammenlignes med 2017.

IFM. HJEMTRANSPORT FRA INSTITUTION/TILBUD?

IFM. TRANSPORT FRA HJEMMET TIL INSTITUTIONEN/TILBUD?

BØRN I DAGTILBUD:
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CHAUFFØREN VED AFHENTNING VED HJEMMET

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED AFHENTNING
Brugernes tilfredshed med den 

samlede indsats opnår en 

tilfredshedsscore på 4,8, hvilket er 

0,5 højere end i 2017. Der er størst 

tilfredshed med chaufførens viden 

om adresse, som scorer 4,9. 

Tilfredsheden med chaufføren ved 

afhentning scorer generelt mere 

positivt sammenlignet med 2017, 

og hver tilfredshedsscore er 

minimum steget med 0,5. 

BØRN I DAGTILBUD:
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CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT 

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT
I forhold til hjemtransport er 

brugerne ligeledes meget tilfredse 

med chaufføren. Tilfredsheden med 

chaufførens indsats samlet set 

scorer 4,7, hvilket faktisk er 

tilfældet for alle spørgsmålene.

Brugerne er generelt mere tilfredse 

med chaufføren ved hjemtransport 

sammenlignet med 2017.

BØRN I DAGTILBUD:
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HÅNDTERING AF KRISESITUATIONER

71% af forældrene er enten i høj 

grad eller i meget høj grad trygge 

ved, at chaufførerne er i stand til at 

håndtere en krisesituation relateret 

til passagererne. Denne andel er 

24 procentpoint højere, når der 

sammenlignes med 2017. 

8% angiver, at de i lav grad er 

trygge mens ingen angiver, at de 

slet ikke er trygge herved. 

TRYGHED VED AT CHAUFFØRERNE ER I STAND TIL AT 
HÅNDTERE EN KRISESITUATION

BØRN I DAGTILBUD:
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OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN 

TILFREDSHED MED OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN
I forbindelse med ”rejsen” er 

brugerne mest tilfredse med 

bilens/bussen indretning og 

komfort samt sammensætningen 

med andre passagerer. Begge 

spørgsmål scorer 4,7. 

Tilfredsheden er lavest med turens 

varighed, som scorer 4,3. 

Der ses en generel positiv udvikling 

i tilfredsheden med ‘rejsen’, når 

der sammenlignes med 2017. 

*Spørgsmålet er kun stillet til kørestolsbrugere.

BØRN I DAGTILBUD:
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BØRN I DAGTILBUD:

KONTAKT TIL KØRSELSKONTORET

HYPPIGHEDEN AF KONTAKT GRUNDET… 
Den hyppigste årsag til kontakt til 

Kørselskontoret er på grund af 

forsinkelse ved afhentning. Her har 

12% taget kontakt 3-5 gange eller 

mere. 

Andelen af forældre som tager 

kontakt til kørselskontoret er 

generelt faldet, når der 

sammenlignes med 2017.

Spørgsmålet er besvaret på en 4-punktsskala, mens gennemsnittet udregnes på baggrund af 5 = ”Aldrig”, 
4 = ”1-2 gange”, 2 = ”3-5 gange” og 1 = ”Mere end 5 gange”. 
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING OG 
AFLEVERING

I 2017 var tilfredsheden med 

tidsrummet for afhentning på 

samme niveau, hvorimod 

tilfredsheden med afhentning scorer 

0,2 højere end aflevering i 2018. 

For tidsrummet for afhentning 

angiver ingen, at de er enten 

utilfredse eller meget utilfredse. 

Derimod angiver 4%, at de er 

utilfredse med tidsrummet for 

aflevering.  

TILFREDSHED MED TIDSRUMMET FOR AFHENTNING/AFLEVERING

BØRN I DAGTILBUD:
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REGELMÆSSIGHED VED AFLEVERING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for afhentning eller aflevering ved hjemmet.

Kun forældre til et barn i dagtilbud 

har angivet, at de har oplevet en 

forsinkelse ved aflevering v. 

hjemmet/botilbuddet på mere end 

20 minutter. Dette er kun sket 1-2 

gange. 

Ingen forældre har oplevet 

forsinkelser vedrørende afhentning 

ved hjemmet, hvorfor resultater 

herfor ikke præsenteres i følgende.

FORSINKELSE VED AFLEVERING VED HJEMMET/BOTILBUDDET:

BØRN I DAGTILBUD:
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FERIEKØRSEL (VINTERFERIEN 2018) 

TILFREDSHED MED FERIEKØRSLEN I VINTERFERIEN 2018
92% angiver, at de er tilfredse eller 

meget tilfredse med 

Kørselsordningen i vinterferien.

Kun 4% angiver, at de er utilfredse, 

hvilket blot udgør ét par forældre. 

Endvidere angiver ingen, at de er 

meget utilfredse med feriekørslen.

Sammenlignet med 2017 er 

andelen af forældre, som er ‘meget 

tilfredse’ steget med 25 

procentpoint.

BØRN I DAGTILBUD:
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INFORMATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE INFORMATIONSKILDER
Under ”Information” angiver 

forældrene til børn i dagtilbud 

størst tilfredshed med samtale med 

kørselskontorets ansatte, som 

scorer 4,5, hvilket er 0,7 højere 

end i 2017. 

Vedrørende informationskilder er 

forældrene generelt mere tilfredse, 

når der sammenlignes med 2017.

BØRN I DAGTILBUD:
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KOMMUNIKATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSTYPER
Forældrene udtrykker under 

”Kommunikation” størst tilfredshed 

med medarbejdernes hjælpsomhed 

ved bestilling/afbestilling/ændring 

af ture, som scorer 4,6. 

Tilfredshedsscoren med 

kommunikationstyperne er generelt 

steget mellem 0,5 og 0,7 

sammenlignet med resultaterne fra 

2017.

*Spørgsmålet er kun blevet stillet til brugere, der har angivet, at de har indsendt en klage siden den 1. marts.

BØRN I DAGTILBUD:
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FLEKSIBILITET 

TILFREDSHED MED FLEKSIBILITETEN
Kørselskontorets muligheder for 

fleksibilitet i forhold til ønskede 

ændringer opnår en 

tilfredshedsscore på 4,4, mens 

kontakt mulighederne til 

kørselskontoret scorer 4,3. 

Generelt med fleksibilitet er 

tilfredsheden steget væsentligt, når 

der sammenlignes med 2017. 

BØRN I DAGTILBUD:
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DELKONKLUSION – BØRN I DAGTILBUD

- Samlet set er 93% af forældrene til børn i dagtilbud enten tilfredse eller meget tilfredse med Kørselsordningen. En andel på 4% 
angiver, at de er utilfredse hermed og ingen angiver, at de er meget utilfredse. Andelen af forældre som angiver, at de er meget
tilfredse er 43 procentpoint højere end i 2017.

- Henholdsvis 88% og 81% angiver, at de har fast chauffør hver eller næsten hver gang ved afhentning ved hjemmet og ved 
hjemtransport. Ved aflevering angiver 11%, at de mindre end halvdelen af gangene eller stort set aldrig har samme chauffør, 
denne andel er 8% ved afhentning. 

- Tilfredsheden med chaufførerne ved afhentning er generelt lidt højere end ved aflevering, hvilket var omvendt i 2017. 71% af 
forældrene er enten i høj grad eller meget høj grad trygge ved, at chaufføren kan håndtere en krisesituation. Generelt er 
tilfredsheden med chaufføren og omstændigheder omkring rejsen steget sammenlignet med 2017.

- Den hyppigste kontakt til Kørselskontoret sker på baggrund af forsinkelse af bil/bus ved afhentning, men generelt svarer mellem 
58-75%, at de aldrig har taget kontakt pga. de omhandlende årsager. Andelen der kontakter Kørselskontoret er faldet, når der 
sammenlignes med resultaterne fra 2017.

- Andelen af forældre som er enten tilfredse eller meget tilfredse med regelmæssigheden i tidsrummet er på henholdsvis 92% og 
82% ved afhentning og aflevering.

- Tilfredsheden med information, kommunikation og fleksibilitet ligger mellem 3,5 og 4,6 for alle områder. Desuden er den 
gennemsnitlige tilfredshed steget med minimum 0,5. 

- Samlet set er der en meget positiv udvikling med tilfredsheden af Kørselsordningen blandt forældre til børn i dagtilbud, når der
sammenlignes med resultaterne fra målingen i 2017. 

BØRN I DAGTILBUD:
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05. SKOLEBØRN
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SAMLET TILFREDSHED

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KØRSELSORDNINGEN
81% af forældrene til 

skolebørnene, der anvender 

Kørselsordningen, er enten tilfredse 

eller meget tilfredse samlet set. 8% 

er enten utilfredse eller meget 

utilfredse med ordningen.

Andelen af forældre til 

skolebørnene, som er tilfredse eller 

meget tilfredse er 16 procentpoint 

højere end i 2017.

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SENESTE TUR

SKOLEBØRN:
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HYPPIGHEDEN AF FASTE CHAUFFØRER

Ved afhentning ved hjemmet 

oplever 83%, at det er en fast 

chauffør hver gang eller næsten 

hver gang. For 8% er det mindre 

end halvdelen af gangene eller 

stort set aldrig. I forbindelse med 

hjemtransporten ligger disse 

andele på 52% og 28%.

Andelen af brugere, som oplever 

fast chauffør er steget både ved 

afhentning og aflevering.

IFM. HJEMTRANSPORT FRA INSTITUTION/TILBUD?

IFM. TRANSPORT FRA HJEMMET TIL INSTITUTIONEN/TILBUD?

SKOLEBØRN:
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CHAUFFØREN VED AFHENTNING VED HJEMMET

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED AFHENTNING
Brugerne angiver størst tilfredshed 

med chaufførens viden om adresse, 

der køres til/fra. Denne scorer 4,4. 

Forældrene til skolebørn som 

anvender Kørselsordningen er 

generelt mere tilfredse 

sammenlignet med 2017. 

Tilfredsheden med den samlede 

indsats opnår en tilfredshedsscore 

på 4,3, hvilket er 0,2 højere 

sammenlignet med 2017.

SKOLEBØRN:
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CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT 

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT
Tilfredsheden er størst med 

chaufførens venlighed og viden om 

adresse, der køres til/fra, som 

begge opnår en tilfredshedsscore 

på 4,1.

Tilfredsheden med chaufføren ved 

hjemtransport er steget med 0,1 

og 0,2 for alle spørgsmål 

sammenlignet med 2017.

SKOLEBØRN:
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HÅNDTERING AF KRISESITUATIONER

55% føler sig i høj grad eller i 

meget høj grad trygge ved, at 

chaufførerne er i stand til at 

håndtere en krisesituation. 

Samtidigt føler 16% sig i lav grad 

eller slet ikke trygge herved.

Samlet set er tilliden til 

chaufførernes håndtering af en 

krisesituation steget sammenlignet 

med 2017. 

TRYGHED VED AT CHAUFFØRERNE ER I STAND TIL AT 
HÅNDTERE EN KRISESITUATION

SKOLEBØRN:
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OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN 

TILFREDSHED MED OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN
Under ”Omstændigheder omkring 

rejsen” er forældrene mest tilfredse 

med bilens/bussens indretning og 

komfort, som scorer 4,3, hvoraf 

91% er tilfredse eller meget 

tilfredse. 

Turens varighed opnår den laveste 

tilfredshedsscore på 3,7. Der ses 

en generel positiv udvikling med 

spørgsmålene under 

”Omstændigheder omkring rejsen”.

*Spørgsmålet er kun stillet til kørestolsbrugere. 

SKOLEBØRN:
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SKOLEBØRN:

KONTAKT TIL KØRSELSKONTORET

Den hyppigste årsag til kontakt til 

Kørselskontoret er pga. forsinkelse 

ved afhentning, hvoraf 12% har 

taget kontakt mere end 5 gange. 

Der ses en generel positiv udvikling 

i gennemsnitscorerne mellem 0,2 

og 0,4, hvilket er et udtryk for, at 

andelen som kontakter 

Kørselskontoret grundet disse 

årsager er falder.

HYPPIGHEDEN AF KONTAKT GRUNDET… 

Spørgsmålene er besvaret på en 4-punktsskala, mens gennemsnittet udregnes på baggrund af 5 = ”Aldrig”, 
4 = ”1-2 gange”, 2 = ”3-5 gange” og 1 = ”Mere end 5 gange”. 
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING OG 
AFLEVERING 

82% er enten tilfredse eller meget 

tilfredse med tidsrummet for 

afhentning ved hjemmet. Denne 

andel er på 77% i forbindelse med 

aflevering ved hjemmet.

Forældrenes tilfredshed med 

tidsrummet for afhentning ved 

hjemmet er steget 0,2 og 0,3 for 

aflevering ved hjemmet, når der 

sammenlignes med 2017.

TILFREDSHED MED TIDSRUMMET FOR AFHENTNING/AFLEVERING

SKOLEBØRN:
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for afhentning ved hjemmet.

Blandt dem, som er utilfredse 

eller meget utilfredse med 

tidsrummet for afhentning, 

angiver henholdsvis 38% og 

16%, at de har oplevet en 

forsinkelse på op til 10 minutter 

og mere end 20 minutter mere 

end 5 gange.

Andelen af forsinkelser, for dem 

som har været udsat for det, er 

faldet sammenlignet med 2017.

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFHENTNING

SKOLEBØRN:
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REGELMÆSSIGHED VED AFLEVERING

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFLEVERING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for aflevering ved hjemmet.

Blandt dem, som er utilfredse 

eller meget utilfredse med 

tidsrummet for aflevering, 

angiver hhv. 54% og 36%, at de 

har oplevet en forsinkelse på op 

til 10 minutter og mere end 20 

minutter mere end 5 gange.

Ligeledes for aflevering er der 

udtryk for, at andelen af 

forsinkelser er faldet, når der 

sammenlignes med 2017.

SKOLEBØRN:
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FERIEKØRSEL (VINTERFERIEN 2018) 

TILFREDSHED MED FERIEKØRSLEN I VINTERFERIEN 2018
75% angiver, at de er enten 

tilfredse eller meget tilfredse med 

feriekørslen i vinterferien 2018. 

Herudover er 8% utilfredse eller 

meget utilfredse.

Andelen som har angivet, at de er 

meget tilfredse med feriekørslen er 

14 procentpoint  i 2018 

sammenlignet med 2017. 

SKOLEBØRN:
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INFORMATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE INFORMATIONSKILDER
Tilfredsheden med samtalen med 

Kørselskontorets ansatte samt 

SMS-ordningen opnår begge en 

tilfredshedsscore på 4,1. 

Tilfredsheden med Kørselskontorets 

hjemmeside opnår imidlertid den 

laveste tilfredshedsscore på 3,8. 

For alle spørgsmål ses en positiv 

udvikling i tilfredshedsscore på 0,5, 

når der sammenlignes med 2017.

SKOLEBØRN:
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KOMMUNIKATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSTYPER
Under ”Kommunikation” er 

tilfredsheden størst i forbindelse 

med medarbejdernes hjælpsomhed 

ved bestilling/afbestilling af ture, 

hvor 85% er tilfredse eller meget 

tilfredse. Ventetiden ved telefonisk 

kontakt med kørselskontoret har 

den laveste tilfredshedsscore. 

Der ses en positiv udvikling for alle 

spørgsmål på 0,3 til 0,6 

sammenlignet med 2017. 

*Spørgsmålet er kun blevet stillet brugere, der har angivet, at de har indsendt en klage siden den 1. marts.

SKOLEBØRN:
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FLEKSIBILITET 

TILFREDSHED MED FLEKSIBILITETEN
Kontaktmulighederne til 

kørselsordningen ved ændringer 

opnår en tilfredshedsscore på 3,9, 

mens Kørselskontorets mulighed 

for fleksibilitet scorer 3,7. 

Generelt er forældrene mere 

tilfredse med Kørselskontorets 

fleksibilitet, når der sammenlignes 

med resultaterne i 2017.

SKOLEBØRN:
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DELKONKLUSION - SKOLEBØRN

- 81% af forældrene til skolebørnene, der anvender Kørselsordningen, er enten tilfredse eller meget tilfredse, denne andel er 16 
procentpoint højere end i 2017. Endvidere angiver en andel på 8%, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse.

- 83% af brugerne oplever, at der er fast chauffør hver gang eller næsten hver gang ved afhentning, denne andel er dog kun 52% 
ved aflevering. Generelt er andelen af brugere, som oplever en fast chauffør højere ved både afhentning og aflevering, når der 
sammenlignes med resultaterne fra 2017. 

- Tilfredsheden med chaufførerne, som afhenter barnet om morgenen, er generelt lidt højere end tilfredsheden med chaufførerne 
ved hjemtransport. 55% af forældrene er trygge ved, at chaufføren er i stand til at håndtere en eventuel krisesituation. Mens
16% i enten lav grad eller slet ikke er trygge herved. Tilfredsheden med chaufføren og omstændighederne omkring rejsen er 
generelt steget siden 2017.

- Den hyppigste kontakt til Kørselskontoret foretages pga. forsinkelse af bil/bus ved afhentning. Mellem 44% og 60% svarer, at de 
aldrig har taget kontakt grundet de fremhævede årsager. Generelt kan der i forhold til 2017 ses et fald i andelen, som kontakter
Kørselskontoret. 

- Andelen som er enten tilfredse eller meget tilfredse med regelmæssigheden i tidsrummet, er henholdsvis 82% og 77% ved 
afhentning og aflevering. Der er en tendens til, at forældrene oftere oplever kortere forsinkelser, og sammenlignet med 2017 er 
hyppigheden af forsinkelser faldet en smule.

- Spørgsmålene vedrørende information og kommunikation fra Kørselskontoret ligger med tilfredshedsscorer mellem 3,8 og 4,2, og 
der er sket en positiv udvikling mellem 0,3 og 0,6 på tilfredshedsscorerne, når der sammenlignes med 2017. Endvidere ses en 
positiv udvikling i forældrenes oplevelse af Kørselskontorets fleksibilitet. 
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06. VOKSNE MED HANDICAP



3939

SAMLET TILFREDSHED

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KØRSELSORDNINGEN
79% af brugerne er enten tilfredse 

eller meget tilfredse med 

Kørselsordningen samlet set. Denne 

andel er 25 procentpoint højere end 

i 2017. 

En andel på 12% angiver, at de 

enten er utilfredse eller meget 

utilfredse med kørselsordningen. 

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SENESTE TUR

VOKSNE MED HANDICAP:



4040

VOKSNE MED HANDICAP:

HYPPIGHEDEN AF FASTE CHAUFFØRER

I forbindelse med transport fra 

hjemmet har 62% den samme 

chauffør hver gang eller næsten 

hver gang. 19% har den samme 

chauffør mindre end halvdelen af 

gangene eller stort set aldrig. 

Disse andele er på henholdsvis 

49% og 24% ved hjemtransport. 

Generelt er andelen som 

hyppigere oplever fast chauffør 

en anelse højere end i 2017.

IFM. HJEMTRANSPORT FRA INSTITUTION/TILBUD?

IFM. TRANSPORT FRA HJEMMET TIL INSTITUTIONEN/TILBUD?



4141

CHAUFFØREN VED AFHENTNING VED HJEMMET

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED AFHENTNING
Der udtrykkes størst tilfredshed 

med chaufførens venlighed samt 

hjælpsomhed ved ind-/udstigning 

ved afhentning, som opnår en 

tilfredshedsscore på 4,3. Indsatsen 

samlet set ligger med en score på 

4,2.

For alle spørgsmål ses en generel 

positiv udvikling, når der 

sammenlignes med resultaterne fra 

2017. 

VOKSNE MED HANDICAP:



4242

VOKSNE MED HANDICAP:

CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT 

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT
Vedrørende chaufføren ved 

hjemtransport udtrykker voksne 

med handicap størst tilfredshed 

med chaufførens venlighed, som 

scorer 4,3. 

Tilfredsheden med chaufføren ved 

hjemtransport ligger i størstedelen 

af tilfælde 0,1 lavere end ved 

afhentning. Der ses en positiv 

udvikling i tilfredsheden på mellem 

0,1 og 0,2 i forhold til 2017.



4343

HÅNDTERING AF KRISESITUATIONER

62% af brugerne er i høj grad eller 

i meget høj grad trygge ved at 

chaufførerne er i stand til at 

håndtere en krisesituation. 18% 

føler sig i lav grad eller slet ikke 

trygge herved.

Sammenlignet med 2017 kan det 

ses, at andelen af brugere der har 

flyttet sig til i meget høj grad at 

være trygge herved, er steget med 

28 procentpoint. 

TRYGHED VED AT CHAUFFØRERNE ER I STAND TIL AT 
HÅNDTERE EN KRISESITUATION

VOKSNE MED HANDICAP:
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OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN 

TILFREDSHED MED OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN
Tilfredsheden er størst i forbindelse 

med bilens/bussens indretning og 

komfort, som opnår en 

tilfredshedsscore på 4,1. 

Samtidigt er tilfredsheden lavest 

med turens varighed, som opnår 

en score på 3,6. Dette er dog 0,2 

højere end i 2017. 

*Spørgsmålet er kun stillet til kørestolsbrugere. 

VOKSNE MED HANDICAP:



4545

VOKSNE MED HANDICAP:

KONTAKT TIL KØRSELSKONTORET

Den hyppigste årsag til kontakt til 

Kørselskontoret er forsinkelse ved 

afhentning, her har 18% taget 

kontakt mere end 5 gange. 

Generelt er andelen, som har taget 

kontakt til Kørselskontoret, faldet. 

Især misforståelser i forbindelse 

med aftalte ændringer er markant 

mindre sammenlignet med 2017. 

HYPPIGHEDEN AF KONTAKT GRUNDET… 

Spørgsmålene er besvaret på en 4-punktsskala, mens gennemsnittet udregnes på baggrund af 5 = ”Aldrig”, 
4 = ”1-2 gange”, 2 = ”3-5 gange” og 1 = ”Mere end 5 gange”. 



4646

REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING OG 
AFLEVERING 

81% er tilfredse eller meget 

tilfredse med tidsrummet for 

afhentning, hvorimod 69% er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

tidsrummet for aflevering. 

Den gennemsnitlige tilfredshed for 

tidsrummet ved afhentning er på 

4,0 og 3,7 for tidsrummet ved 

aflevering. Særligt tilfredsheden 

med tidsrummet for afhentning er 

steget siden 2017. 

TILFREDSHED MED TIDSRUMMET FOR AFHENTNING/AFLEVERING

VOKSNE MED HANDICAP:



4747

REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING 

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for afhentning ved hjemmet.

Blandt dem, der er utilfredse eller 

meget utilfredse med tidsrummet 

for afhentning, angiver 67% af 

brugerne, at de har oplevet en 

forsinkelse på op til 10 minutter og 

mellem 10-20 minutter mere end 5 

gange. Endvidere angiver 50%, at 

de har oplevet forsinkelser på mere 

end 20 minutter mere end 5 gange. 

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFHENTNING VED HJEMMET

VOKSNE MED HANDICAP:



4848

REGELMÆSSIGHED VED AFLEVERING 

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFLEVERING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for aflevering ved hjemmet.

Hos dem, der er utilfredse eller 

meget utilfredse med tidsrummet 

for aflevering, angiver 57%, at de 

har oplevet en forsinkelse på op til 

10 minutter og mellem 10-20 

minutter mere end 5 gange. 

Ligeledes har 63% oplevet en 

forsinkelse på mere end 20 

minutter mere end 5 gange.

VOKSNE MED HANDICAP:



4949

FERIEKØRSEL (VINTERFERIEN 2018) 

TILFREDSHED MED FERIEKØRSLEN I VINTERFERIEN 2018
82% af brugerne er tilfredse eller 

meget tilfredse med den 

feriekørsel, der var i vinterferien 

2018. Denne andel er steget med 

37 procentpoint siden 2017. 

10% angiver, at de er utilfredse 

eller meget utilfredse med 

feriekørslen i 2018. 

VOKSNE MED HANDICAP:
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INFORMATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE INFORMATIONSKILDER
Under ”Information” er tilfredsheden 

størst i forbindelse med samtalen 

med Kørselskontorets ansatte, som 

opnår en tilfredshedsscore på 4,0. 

Denne har udviklet sig positivt med 

0,5 siden 2017. Samtidigt scorer 

Kørselskontorets hjemmeside den 

laveste tilfredshed på 3,4.

Der ses en generelt positiv udvikling 

for samtalen med de ansatte og 

SMS-ordningen ift. 2017. 

VOKSNE MED HANDICAP:



5151

KOMMUNIKATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSTYPER
Der er størst tilfredshed med er 

størst med medarbejdernes 

hjælpsomhed, som opnår en score 

på 4,1, heraf er 89% enten 

tilfredse eller meget tilfredse. 

Ventetiden ved telefonisk kontakt 

med Kørselskontoret har den 

laveste tilfredshedsscore på 3,5. 

Der ses en generel positiv udvikling 

for spørgsmålene under 

kommunikation ift. 2017. 

*Spørgsmålet er kun blevet stillet brugere, der har angivet, at de har indsendt en klage siden den 1. marts.

VOKSNE MED HANDICAP:
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FLEKSIBILITET 

TILFREDSHED MED FLEKSIBILITETEN
Tilfredsheden med 

kontaktmulighederne til 

Kørselskontoret ved ændringer 

opnår en score på 3,5, mens 

tilfredsheden med Kørselskontorets 

muligheder for fleksibilitet i forhold 

til ønskede ændringer score 3,3. 

Der ses en udvikling i 

tilfredshedsscorerne herfor på 

henholdsvis 0,2 og 0,1 ift. 2017. 

VOKSNE MED HANDICAP:
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- 79% af brugerne eller deres pårørende er enten tilfredse eller meget tilfredse med Kørselsordningen samlet set. Denne andel er 
25 procentpoint højere, når der sammenlignes med 2017. Samtidigt angiver 12%, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse 
med Kørselsordningen samlet set.

- 62% af brugerne oplever, at de har fast chauffør hver gang eller næsten hver gang ved afhentning, mens 49% oplever dette ved 
hjemtransport. Endvidere angiver 19%, at de mindre end halvdelen af gangene eller stort set aldrig har fast chauffør ved 
afhentning, mens denne andel er på 24% ved aflevering.

- Tilfredshedsniveauet for spørgsmål vedrørende chaufføren, der afhenter er en anelse højere end tilfredshedsniveauet med 
chaufføren ved hjemtransport. I begge tilfælde er tilfredshedsscorerne med chaufføren steget siden 2017. Samlet set er 62% 
enten i høj grad eller meget høj grad trygge ved, at chaufføren kan håndtere en eventuel krisesituation. 

- Den hyppigste årsag til kontakt med Kørselskontoret er forsinkelse ved afhentning, men generelt svarer mellem 30% og 63%, at 
de aldrig har taget kontakt på grund af de adspurgte årsager. Sammenlignet med 2017 er andelen af brugergruppen, der 
kontakter Kørselskontoret, faldet. 

- Andelen af brugere, som enten er tilfredse eller meget tilfredse med regelmæssigheden er henholdsvis 81% og 69% ved 
afhentning og aflevering. Generelt er der en tendens til, at brugerne oplever flest forsinkelser ved aflevering. 

- Tilfredshedsscorerne for spørgsmålene vedrørende information fra og kommunikation med Kørselskontoret ligger mellem 3,5 og 
4,1. Derudover ligger tilfredsheden med Kørselskontorets fleksibilitet mellem 3,3 og 3,5. Der ses en generel positiv udvikling 
sammenlignet med 2017 under alle områder. 

DELKONKLUSION – VOKSNE MED HANDICAP
VOKSNE MED HANDICAP:
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07. ÆLDRE



5555

SAMLET TILFREDSHED

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KØRSELSORDNINGEN
93% af brugergruppen ”Ældre” er 

enten tilfredse eller meget tilfredse 

med Kørselsordningen samlet set. 

4% angiver, at de enten er 

utilfredse eller meget utilfredse 

med Kørselsordningen. 

Sammenlignet med 2017 er den 

samlede tilfredshed med 

kørselsordningen i den ældre 

brugergruppe steget. 

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DEN SENESTE TUR

ÆLDRE:



5656

HYPPIGHEDEN AF FASTE CHAUFFØRER

Ved transport fra hjemmet angiver 

49%, at det er den samme chauffør 

hver gang eller næsten hver gang. 

28% har fast chauffør mindre end 

halvdelen af gangene eller stort set 

aldrig. Ved hjemtransport er disse 

andele på 46% og 30%. 

Sammenlignet med 2017 er 

andelen, som hver gang har samme 

chauffør steget. Dette er dog også 

tilfældet for dem, som stort set 

aldrig har samme chauffør. 

IFM. HJEMTRANSPORT FRA INSTITUTION/TILBUD?

IFM. TRANSPORT FRA HJEMMET TIL INSTITUTIONEN/TILBUD?

ÆLDRE:



5757

CHAUFFØREN VED AFHENTNING VED HJEMMET

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED AFHENTNING
Chaufførens indsats samlet set ved 

afhentning opnår en 

tilfredshedsscore på 4,5.

Tilfredshedsscorerne vedrørende 

spørgsmål om chaufføren ved 

afhentning ligger stort set på 

samme niveau på 4,5. Dog scorer 

hjælpsomhed ved ind-/udstigning 

lavest tilfredshed med 4,4 og er 

faldet 0,2 sammenlignet med 2017. 

ÆLDRE:



5858

CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT 

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT
Vedrørende hjemtransport er der 

størst tilfredshed med chaufførens 

venlighed og viden om adresse, der 

bliver kørt til/fra, som begge scorer 

4,5.

Ligeledes som ved afhentning, er 

tilfredsheden med chaufførens 

hjælpsomhed ved ind-/udstigning 

og venlighed faldet sammenlignet 

med 2017. 

ÆLDRE:



5959

HÅNDTERING AF KRISESITUATIONER

75% af brugerne føler sig i høj eller 

i meget høj grad trygge ved, at 

chaufføren er i stand til at håndtere 

en krisesituation relateret til 

passagererne i bussen. Denne 

andel er 13 procentpoint lavere 

end i 2017. 

5% føler sig i lav grad eller slet 

ikke trygge herved. 

TRYGHED VED AT CHAUFFØRERNE ER I STAND TIL AT 
HÅNDTERE EN KRISESITUATION

ÆLDRE:
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OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN 

TILFREDSHED MED OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN
Under ”Omstændigheder omkring 

rejsen” er tilfredsheden størst med 

bilens/bussens indretning og 

komfort, som opnår en 

tilfredshedsscore på 4,3. 

Tilfredsheden er herfor på samme 

niveau som i 2017. 

Sammensætningen med andre 

passagerer, har en lavere 

tilfredshed sammenlignet med 

resultaterne fra 2017.

*Spørgsmålet er kun stillet til kørestolsbrugere. 

ÆLDRE:



6161

ÆLDRE:

KONTAKT TIL KØRSELSKONTORET

Den hyppigste årsag til kontakt til 

Kørselskontoret er forsinkelse af 

bil/bus ved afhentning. Der er en 

tendens til, at der generelt ikke 

bliver taget kontakt grundet de 

beskrevne årsager. 

Endvidere er andelen som tager 

kontakt til Kørselskontoret faldet 

siden 2017.

HYPPIGHEDEN AF KONTAKT GRUNDET… 

Spørgsmålene er besvaret på en 4-punktsskala, mens gennemsnittet udregnes på baggrund af 5 = ”Aldrig”, 
4 = ”1-2 gange”, 2 = ”3-5 gange” og 1 = ”Mere end 5 gange”. 
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING OG AFLEVERING 

Tilfredshedsscorerne for 

spørgsmålene om tidsrummet for 

afhentning samt tidsrummet for 

aflevering ved hjemmet ligger 

begge på 4,4. 

Tilfredsheden for begge spørgsmål 

har udviklet sig positivt med 0,1 

sammenlignet med 2017.

TILFREDSHED MED TIDSRUMMET FOR AFHENTNING/AFLEVERING

ÆLDRE:



6363

REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for afhentning ved hjemmet.

Af dem, som er utilfredse eller 

meget utilfredse med tidsrummet 

for afhentning, angiver 50%, at 

de har oplevet en forsinkelse på 

op til 10 minutter mere end 5 

gange. 25% angiver, at de har 

oplevet forsinkelser på 10-20 

minutter og mere end 20 

minutter mere end 5 gange. 

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFHENTNING VED HJEMMET

ÆLDRE:



6464

REGELMÆSSIGHED VED AFLEVERING

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFLEVERING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for aflevering ved hjemmet.

Hos dem, der er utilfredse eller 

meget utilfredse med tidsrummet 

for aflevering, angiver 50% at de 

har oplevet en forsinkelse på op til 

10 minutter 3-5 gange, ingen har 

dog oplevet det mere end 5 gange. 

Samtidigt angiver 25% at de har 

oplevet en forsinkelse på mere end 

20 minutter mere end 5 gange.

ÆLDRE:
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FERIEKØRSEL (VINTERFERIEN 2018) 

TILFREDSHED MED FERIEKØRSLEN I VINTERFERIEN 2018
92% af de ældre brugere er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

feriekørslen i vinterferien 2018. 

4% har angivet, at de er 

utilfredse eller meget utilfredse 

med feriekørslen i 2018. 

Tilfredsheden med feriekørslen 

2018 ligger på nogenlunde 

samme niveau som i 2017. 

ÆLDRE:



6666

INFORMATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE INFORMATIONSKILDER
Under ”Information” er der størst 

tilfredshed med SMS-ordningen, 

som opnår en score på 4,1. 

Tilfredsheden hermed er 0,4 

højere end i 2017. 

Både tilfredsheden med 

Kørselskontorets hjemmeside 

samt samtale med 

Kørselskontorets ansatte er faldet, 

disse har tilfredshedsscorer på 

henholdsvis 3,6 og 3,9. 

ÆLDRE:



6767

KOMMUNIKATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSTYPER
Tilfredsheden med medarbejdernes 

hjælpsomhed ved 

bestilling/afbestilling/ændring af 

turen opnår den højeste score på 

4,4. Tilfredsheden med svartiden 

ved kommunikation via mail har 

den laveste score på 3,8. 

Generelt er tilfredsheden under 

”Kommunikation” højere end i 

2017.

*Spørgsmålet er kun blevet stillet til brugere, der har angivet, at de har indsendt en klage siden den 1. marts.

ÆLDRE:
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FLEKSIBILITET 

TILFREDSHED MED FLEKSIBILITETEN
Tilfredsheden med 

kontaktmulighederne ved 

ændringer scorer 4,2, mens 

tilfredsheden i forhold til 

Kørselskontorets muligheder for 

fleksibilitet scorer 4,3.

Tilfredsheden med disse 

spørgsmål er steget med 

henholdsvis 0,2 og 0,4 

sammenlignet med 2017. 

ÆLDRE:
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DELKONKLUSION - ÆLDRE

- 93% af brugergruppen ”Ældre” er enten tilfredse eller meget tilfredse med Kørselsordningen samlet set. 4% angiver at de enten
er utilfredse eller meget utilfredse med Kørselsordningen samlet set. Sammenlignet med 2017 har tilfredsheden med 
Kørselsordningen i denne brugergruppe ikke ændret sig markant. 

- 49% af de ældre har fast chauffør hver gang eller næsten hver gang ved afhentning ved hjemmet. Denne andel er på 46% ved 
hjemtransport. Både andelen som angiver, at de har fast chauffør hver gang eller stort set aldrig er steget for både afhentning 
ved hjemmet og hjemtransport. Dette antyder en tendens til, at en mindre andel oftere oplever et skift af chauffør, hvorimod den
resterende del af brugergruppen oftere har samme chauffør. 

- Tilfredsheden med chaufførerne, der afhenter den ældre ved hjemmet er generelt sammenlignelig med tilfredsheden med 
chaufførerne ved hjemtransport. 75% er enten i høj grad eller meget høj grad trygge ved, at chaufføren kan håndtere en eventuel 
krisesituation. 

- Den hyppigste årsag til kontakt til Kørselskontoret er forsinkelse af bil/bus ved afhentning. Der ses dog en generel tendens til, at 
de ældre brugere ikke tager kontakt vedrørende de beskrevne årsager. Endvidere er andelen af brugergruppen som kontakter 
Kørselskontoret lavere sammenlignet med 2017. 

- Andelen af ældre, der enten er tilfredse eller meget tilfredse med regelmæssigheden i tidsrummet er henholdsvis 89% og 90% 
ved afhentning og aflevering. 

- Tilfredshedsscorerne vedrørende spørgsmål om information fra og kommunikation med Kørselskontoret ligger mellem 3,9 og 4,4. 
Derudover ligger tilfredshedsscorerne vedrørende Kørselskontorets fleksibilitet mellem 4,2 og 4,3. Vedrørende informationskilder
er tilfredsheden faldet en anelse siden 2017, hvorimod den er steget for kommunikation samt fleksibilitet. 

ÆLDRE:
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08. MERUDGIFTSYDELSER - BØRN



7171

SAMLET TILFREDSHED

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KØRSELSORDNINGEN
Blandt brugergruppen 

”Merudgiftsydelser - Børn” er 70% 

enten tilfredse eller meget tilfredse 

med Kørselsordningen samlet set. 

6% angiver, at de enten er 

utilfredse eller meget utilfredse, 

hvor 23% angiver, at de hverken 

er tilfredse eller utilfredse.

FORDELINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DEN SENESTE TUR

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:



7272

HYPPIGHEDEN AF FASTE CHAUFFØRER

66% angiver, at de har samme 

chauffør enten næsten hver gang 

eller hver gang ifm. afhentning. 

24% angiver, at de mindre end 

halvdelen af gangene eller stort set 

aldrig har samme chauffør. 

Vedrørende hjemtransporten er 

disse andele på 50% og 42%. 

IFM. HJEMTRANSPORT FRA INSTITUTION/TILBUD?

IFM. TRANSPORT FRA HJEMMET TIL INSTITUTIONEN/TILBUD?

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:



7373

CHAUFFØREN VED AFHENTNING VED HJEMMET

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED AFHENTNING
Brugergruppen er mest tilfredse 

med spørgsmålet vedrørende 

chaufførens venlighed, som opnår 

en tilfredshedsscore på 4,2. 

Tilfredsheden er derimod lavest ved 

hjælpsomheden ved ind-

/udstigning, hvor 15% angiver, at 

de er meget utilfredse.

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:



7474

CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT 

TILFREDSHED MED CHAUFFØREN VED HJEMTRANSPORT
Brugergruppen er mest tilfredse 

med spørgsmålet vedrørende 

chaufførens venlighed, som scorer 

4,1. Ligeledes er tilfredsheden 

lavest med chaufførens 

hjælpsomhed ved ind-/udstigning.

Generelt er tilfredsheden med 

chaufføren ved hjemtransport en 

anelse lavere end ved afhentning.

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:



7575

HÅNDTERING AF KRISESITUATIONER

67% føler sig i høj eller i meget høj 

grad trygge ved, at chaufføren er i 

stand til at håndtere en 

krisesituation relateret til 

passagerne i bussen. 

34% angiver, at de i lav grad eller 

slet ikke er trygge herved.

TRYGHED VED AT CHAUFFØRERNE ER I STAND TIL AT 
HÅNDTERE EN KRISESITUATION

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:



7676

OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN 

TILFREDSHED MED OMSTÆNDIGHEDER OMKRING REJSEN
Under ”Omstændighederne omkring 

rejsen” er der størst tilfredshed 

med bilens/bussens indretning og 

komfort, som scorer 4,3. Ingen 

angiver, at de enten er utilfreds 

eller meget utilfredse hermed. 

Sammensætningen med andre 

passagerer samt turens varighed 

scorer begge 3,9. Ingen angiver, at 

de er meget utilfredse hermed.

*Spørgsmålet er kun stillet til kørestolsbrugere. 

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:

KONTAKT TIL KØRSELSKONTORET

Den hyppigste årsag til kontakt til 

Kørselskontoret er forsinkelse ved 

afhentning.

Hyppigheden af kontakten til 

Kørselskontoret sker oftest ikke 

mere end 1-2 gange eller slet ikke 

vedrørende de fremhævede 

årsager.

HYPPIGHEDEN AF KONTAKT GRUNDET… 

Spørgsmålene er besvaret på en 4-punktsskala, mens gennemsnittet udregnes på baggrund af 5 = ”Aldrig”, 
4 = ”1-2 gange”, 2 = ”3-5 gange” og 1 = ”Mere end 5 gange”. 
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING OG AFLEVERING 

Tilfredshedsscorerne for spørgsmål 

vedrørende tidsrummet for 

afhentning samt tidsrummet for 

aflevering ved hjemmet ligger på 

henholdsvis 3,9 og 4,0. 

I ingen af tilfældene har nogen 

angivet, at de er meget utilfredse. 

TILFREDSHED MED TIDSRUMMET FOR AFHENTNING/AFLEVERING

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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REGELMÆSSIGHED VED AFHENTNING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for afhentning ved hjemmet.

Hos dem, der er utilfredse eller 

meget utilfredse med tidsrummet 

for afhentning, angiver 33%, at de 

har oplevet en forsinkelse på op til 

10 minutter 3-5 gange. Ingen har 

oplevet en forsinkelse på mere end 

20 minutter mere end 

1-2 gange. 

Det skal noteres, at meget få har 

angivet en oplevelse af forsinkelse 

ved afhentning.

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFHENTNING VED HJEMMET

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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REGELMÆSSIGHED VED AFLEVERING

HYPPIGHEDEN AF FORSINKELSEN VED AFLEVERING

Spørgsmålene er kun blevet stillet til de brugere, der har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med 
tidsrummet for aflevering ved hjemmet.

Der er kun to forældre til brugere 

under merudgiftsydelser, som har 

angivet, at de enten er utilfredse 

eller meget utilfredse med 

regelmæssigheden ved aflevering.

For hvert forsinkelsesinterval har i 

alt én bruger oplevet forsinkelser 

mere end 5 gange.  

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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FERIEKØRSEL (VINTERFERIEN 2018) 

TILFREDSHED MED FERIEKØRSLEN I VINTERFERIEN 2018
66% af forældrene til 

brugergruppen angiver, at de 

enten er tilfredse eller meget 

tilfredse med feriekørslen i 

vinterferien 2018.

Endvidere angiver 15%, at de 

enten er utilfredse  eller meget 

utilfredse hermed.

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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INFORMATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE INFORMATIONSKILDER
Under ”Information” er der størst 

tilfredshed med Kørselskontorets 

hjemmeside samt SMS-ordningen, 

som begge scorer 3,9.

Tilfredsheden med samtale med 

Kørselskontorets ansatte opnår en 

tilfredshedsscore på 3,8.  

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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KOMMUNIKATION

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSTYPER
Under ”Kommunikation” er der 

størst tilfredshed med svartiden ved 

kommunikation via mail, som scorer 

4,4. Derimod er der lavest 

tilfredshed med ventetiden ved 

telefonisk kontakt, der scorer 3,9. 

Ingen forældre angiver, at de er 

meget utilfredse med spørgsmålene 

kommunikationen med 

Kørselskontoret. 

*Spørgsmålet er kun blevet stillet til brugere, der har angivet, at de har indsendt en klage siden den 1. marts.

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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FLEKSIBILITET 

TILFREDSHED MED FLEKSIBILITETEN
Tilfredsheden med 

kontaktmulighederne ved 

ændringer scorer 3,8, mens 

tilfredsheden i forhold til 

Kørselskontorets muligheder for 

fleksibilitet i forhold til ønskede 

ændringer scorer 3,9. 

MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:
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MERUDGIFTSYDELSER - BØRN:

DELKONKLUSION – MERUDGIFTSYDELSER (BØRN)

- 70% af brugergruppen af børn med merudgiftsydelser er enten tilfredse eller meget tilfredse med Kørselsordningen samlet set. 
Samtidigt angiver 6%, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse hermed, og 23% angiver, at de hverken er tilfredse eller 
utilfredse. 

- 66% af brugergruppen har fast chauffør hver gang eller næsten hver gang ved afhentning ved hjemmet, denne andel er på 50% 
ved hjemtransport. 

- Tilfredsheden med chaufførerne, der afhenter barnet ved hjemmet er en anelse højere end tilfredsheden med chaufføren ved 
hjemtransport. I begge tilfælde er forældrene mest tilfredse med chaufførens venlighed og mindst tilfredse med hjælpsomheden 
ved ind-/udstigning. 67% føler sig i høj eller meget høj grad trygge ved, at chaufføren kan håndtere end eventuel krisesituation.

- Den hyppigste årsag til kontakt til Kørselskonteret er vedrørende forsinkelse af bil/bus ved afhentning. Hyppigheden af kontakten 
til Kørselskontoret sker oftest ikke mere end 1-2 gange grundet de beskrevne årsager.

- Andelen af forældre, der enten er tilfredse eller meget tilfredse med regelmæssigheden i tidsrummet henholdsvis 67% og 70% 
ved afhentning og aflevering. Meget få angiver, at de er utilfredse herved.

- Den gennemsnitlige tilfredshed med information fra og kommunikation med Kørselskontoret ligger mellem 3,8 og 4,4. Generelt 
udtrykker ingen, at de er meget utilfredse med kommunikationen med Kørselskontoret. Derudover ligger tilfredshedsscorerne for
spørgsmål vedrørende Kørselskontorets fleksibilitet mellem 3,8 og 3,9.
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10. OM GENNEMFØRSLEN AF UNDERSØGELSEN 

09. OM GENNEMFØRELSEN AF 
UNDERSØGELSEN
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OM GENNEMFØRSLEN AF UNDERSØGELSEN 

- Undersøgelsen er gennemført som en totalundersøgelse blandt alle aktive brugere af Kørselsordningen i Aarhus Kommune. 

- 1.513 brugere er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af dem har 950 valgt at deltage i undersøgelsen. Dermed er 
undersøgelsens svarprocent 63%, fordelt som følge på de forskellige brugergrupper. 

- Børn i dagtilbud: 72%
- Skolebørn: 67%
- Voksne med handicap: 49%
- Ældre: 56%
- Merudgiftsydelser – børn: 65%

- Respondentoplysninger er leveret af Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. 

- Dataindsamlingen er gennemført som en kombination af internetbesvarelser, besvarelser via papirskema og telefoninterview i 
perioden 3. april til 9. maj 2018 (telefoninterview i perioden 18. april til 5. maj 2018). Respondenterne har i hele perioden haft 
adgang til en hotline hos Rambøll via e-mail og telefon. 

- Cirka midt i dataindsamlingsperioden har beboere på botilbud (voksne med handicap), som ikke havde besvaret skemaet på det 
tidspunkt, fået mulighed for at besvare spørgeskemaet ved at to Rambøll ansatte kom på besøg på botilbuddet og gennemførte 
personlige interviews med beboerne, eventuelt hjulpet af personale på stedet. 


