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Leverandørerne udviser høj tilfredshed med samarbejdet med Midttrafik – det gælder både for busselskaber og 

leverandører til flextrafik

Busselskaber: 100 % er alt i alt tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik

Leverandører til flextrafik: 90 % er alt i alt tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik

Dog er der tale om en statistisk signifikant tilbagegang for leverandører til flextrafik siden 2010-undersøgelsen på 8 

procentpoint, mens busselskaber fastholder en flot høj score 

Analyser af data viser, at der er en række områder, hvor en stigning i tilfredsheden kan forventes at øge den samlede 

tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik:

Busselskaber: 1) tidspunkt for hvornår leverandørerne modtager køreplanerne ift. kontrakten; 2) leverandørernes inddragelse og 

indflydelse i forbindelse med køreplanlægning; 3) tidsplanen for køreplanlægningen og busselskabernes muligheder for at 

komme med bemærkninger; 4) udbudsmaterialets kvalitet; 5) Midttrafiks information om hvor driftsforstyrrelser skal 

indberettes; 6) Mulighederne for indberetning af driftsforstyrrelser; 7) Midttrafiks kvalitetskontrol; 8) Midttrafiks opfølgning på 

kvalitetsbrister samt 9) leverandørernes mulighed for at finde frem til rette kontaktperson

Leverandører til flextrafik: 1) kontrakternes overskuelighed; 2) kvalitet af nyhedsbrev; 3) leverandørnes inddragelse ift. 

kundehenvendelser; 4) medarbejdernes venlighed når leverandørerne retter henvendelse til Midttrafik; 5) leverandørernes 

mulighed for at finde frem til rette kontaktperson samt 6) Midttrafiks svartid på leverandørernes henvendelser

Leverandørerne har også selv afgivet mange gode forslag til indsatsområder, der kan være med til at løfte tilfredsheden. 

De efterlyser generelt bedre samarbejde og kommunikation, men mere fleksible køre- og afgangstider er også 

efterspurgt af leverandører af flextrafik
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Kommentarer

 For sent tidspunkt (n=3)



Kommentarer

 Vi bliver ikke altid inddraget 
(n=1)

 Vi bliver ikke altid hørt (n=1)
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Kommentarer

Busselskaber
For rodet (n=1)

Leverandører til flextrafik
For langt (n=6)
For rodet (n=3)
For uforståelig (n=1)



Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Der er kun én elektronisk 

underskrift (n=1)
 Der er mangler (n=1)
 For uforståeligt sprog (n=1)
 Kunne være bedre (n=1)



Kommentarer

 Den elektroniske del er for 
svær (n=3)

Der er kun én elektronisk 
underskrift (n=1)

 Enkelt (n=1)
 For fejlbetonet (n=2)
 For uforståeligt (n=1)



Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Den er fin nok (n=1)
 Den skal håndhæves noget 

mere (n=1)
 Er blevet offer for 

principsager (n=1)
 Forstår ikke spørgsmålet 

(n=1)



Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Det er generelt skidt i 

forhold til skolekørsel (n=1)
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Kommentarer

Leverandører til flextrafik
Min arbejdsgiver modtager 

afregningerne (n=1)
 Send gerne afregningerne 

til administrationen i 
stedet for de enkelte 
chauffører (n=1)

 Vil gerne modtage 
afregninger hurtigere 
(n=1)

 Ville gerne af 
afregningerne fra d. 1. 
frem for d. 15 (n=1)

 Ville ønske at der blev 
udbetalt 2 gange om 
måneden (n=1)







Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Aconto-afregninger 

modtages lang tid efter 
køreplansskifte (n=1)

 Er ikke altid korrekt (n=1)
 Økonomikvinde vil ikke 

hjælpe (n=1)
 Ugennemskueligt om det 

er korrekt (n=2)
 Uoverskueligt (n=1)



Kommentarer

 Der er nogle mangler og 
uoverskueligt (n=1)

 Det er rodet (n=1)
Man får ikke noget ekstra, 

hvis man bruger 10 
minutter ekstra på en tur 
(n=1)



Kommentarer

Busselskaber
 Det er svært at svare på, 

da jeg har fået en ny 
(n=1)

Leverandører til flextrafik
 Der er altid lang ventetid, 

hvis man ringer ind (n=1)
 Det er svært at få rettet 

fejl (n=2)
Man skal vente 45 dage på 

første afregning som 
nystartet vognmand (n=1)

 Vi har ikke så meget 
indflydelse på samarbejdet 
(n=1)
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Kommentarer

 For komplicerede (n=1)
 For mange regler (n=1)
 Uforståelige (n=1)



Kommentarer

 Svær at finde rundt i 
(n=1)



Kommentarer

 Svær at finde rundt i 
(n=1)

 Vil gerne have nye 
håndbøger (n=1)



 Vedligeholdelsen er klart 
forbedret (n=1)

Kommentarer









Kommentarer

 De er uklare (n=1)
 Ved ikke hvordan de 

fungerer (n=1)
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Kommentarer

 For fyldigt (n=1)
 Ønsker lidt bedre 

informationer (n=1)







Kommentarer

 Er ikke et samarbejde 
(n=1)

 Indeholder ofte fejl (n=1)
Materiale sendes for sent 

ud (n=1)







Kommentarer

Busselskaber
 Nogle gange langsom 

(n=1)

Leverandører til flextrafik
 Dårlig tone i call-centret 

(n=1)
 En enkelt medarbejder 

skiller sig positivt ud (n=1)
 Får intet svar ved 

henvendelse (n=2)
 Usamarbejdsvilligt

personale (n=1)
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Kommentarer

 Det er kommunernes fejl 
(n=3)

 Vi får besked for sent 
(n=1)







Kommentarer

 Burde forenkles (n=1)
 Ikke godt (n=1)









Kommentarer

 Har altid for hurtigt svar 
(n=1)

 Har ikke brugt driftsmail 
(n=2)







Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Nogle medarbejdere hos 

Midttrafik har en dårlig 
tone (n=1)
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Kommentarer

 Kontrollørerne er der for 
sjældent (n=4)











Kommentarer

 Nogle entreprenører bliver 
forfulgt, mens andre 
slipper helt (n=1)



Kommentarer

 Det er kontrol uden 
samarbejde (n=2)

 Har ingen erfaring med 
kvalitetskontrol (n=1)

Man skal selv være villig til 
at lade sig kontrollere 
(n=1)
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Kommentarer

 Har ikke set/brugt det 
(n=4)

 Vidste ikke det fandtes 
(n=1)



Kommentarer

 Der er nogle fejl på større 
sygehuse med afdelinger 
(n=2)

 Ønsker mere udførlig 
køreordre (n=2)

 Der er småting der skal 
forbedres (n=1)

 Der mangler plads til at 
skrive mere (n=1)

 Kvaliteten varierer meget 
(n=1)

 Nogle gange bliver der 
blandet rundt i beskederne 
(n=1)

 Ønsker at telefonnummeret 
altid er noteret på én linje 
(n=1)

 Ønsker sig tidspunkter for 
ankomst (n=1)







Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Uvenlige/hidsige 

medarbejdere (n=2)
 Nogle medarbejdere gør 

det ikke godt nok (n=1)
 Bestillerne skal være 

endnu skarpere på at få 
folks telefonnummer (n=1)
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Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Forskelligt alt efter hvem 

man taler med (n=4)
 Er lige startet 1.8 og det 

er temmelig forvirrende 
(n=1)



Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 Leder ikke efter en specifik 

person (n=6)
 Det er svært at finde den 

rette (n=1)
 Har aldrig prøvet at 

komme igennem til den 
samme person (n=1)

 Ønsker mulighed for at få 
fat på lederen (n=1)



Kommentarer

Leverandører til flextrafik
 For lang (n=4)
 Dybt utilfredsstillende 

(n=1)
 Svar afgivet ud fra det 

elektroniske apparat 
(meget utilfreds) (n=1)



Kommentarer

Man burde finde på noget 
nyt (n=1)



Kommentarer

 Har ikke deltaget i 
møderne (n=3)

 Der har ikke været et 
møde i lang tid (n=1)

 Burde holde sig til mere 
principielle emner (n=1)



Kommentarer

 Har ikke deltaget i 
møderne (n=5)

 Der er få møder (n=1)
 God, generel info (n=1)







Kommentarer

Leverandører til flextrafik
Meget tilfreds bortset med 

skoleture (n=1)
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SPØRGESKEMA 2014

Leverandørundersøgelse for Midttrafik.

Under telefoninterviewet vil du for hvert punkt blive bedt om at angive om du er meget tilfreds, tilfreds, utilfreds eller meget utilfreds og du er velkommen til at knytte 

kommentarer til din vurdering.

SPØRGSMÅL MED RØD SKRIFT STILLES KUN TIL BUSVOGNMÆND (22)

SPØRGSMÅL MED BLÅ SKRIFT STILLES KUN TIL LEVERANDØRER TIL FLEXTRAFIK (13)

SPØRGSMÅL MED SORT STILLES TIL BEGGE GRUPPER (23)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med….

1 Køreplanlægning

1 Tidspunktet for hvornår I modtager køreplanerne i forhold til kontrakten?

2 Jeres inddragelse og indflydelse i forbindelse med køreplanlægning?

3 Tidsplanen for køreplanlægningen og busselskabernes tidsmæssige muligheder for at komme med bemærkninger?

4 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring køreplanlægning?

2 Udbud og kontrakter

5 Udbudsmaterialets kvalitet (at der ikke er fejl i Midttrafiks udbudsmateriale)?

6 Overskueligheden af Midttrafiks udbudsmateriale?

7 Kontrakternes overskuelighed (udformning og sprog)?

8 Det elektroniske udbud af Flextrafik?

9 Hvor tydeligt jeres forpligtelser samt eventuelle konsekvenser ved kvalitetsbrist fremgår af kontrakten?

10 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring udbud og kontraktforhold?



3 Økonomi

11 Midttrafiks overholdelse af tidspunkt for afregning?

12 Afregningens udformning (om den er let at forstå)?

13 Afregningens indhold (om den er korrekt)?

14 Udsendelsen af afregningsgrundlag?

15 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring økonomi?

4 Rejseregler, takster og billetteringsudstyr

16 Midttrafiks rejsereglers forståelighed og brugervenlighed for chaufførerne?

17 Kvaliteten af billetteringsvejledningen?

18 Kvaliteten af chaufførvejledningen? (håndbogen)

19 Muligheden for at få hjælp til vedligeholdelse af billet- og klippekortsmaskiner?

20 Kvaliteten af brochuren ”Vejledning til chauffører - Flextrafik”?

21 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler, takster og billetteringsudstyr?

22 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler?

5 Kommunikation

23 Kvaliteten af Chaufførinformationen ”Information til chauffører og salgssteder”?

24 Kvaliteten af nyhedsbrevet?

25 Samarbejde omkring informationsmateriale til busserne (hængeskilte, streamere, køreplaner, foldere)?

26 Kvaliteten af indholdet på Midttrafiks extranet for busselskaber og flextrafik?

27 Det nye rute- og zonekorts anvendelighed?

28 Generelt med kommunikationen fra Midttrafik?



6 Drift

29 Midttrafiks information om planlagte driftsforstyrrelser, herunder vejarbejde?

30 Midttrafiks information om hvor driftsforstyrrelser skal indberettes?

31 Mulighederne for at indberette en driftsforstyrrelse?

32 Brugervenligheden af systemet til indberetning af driftsforstyrrelser?

33 Midttrafiks information omkring nedbrud på kommunikationssystemer?

34 Anvendeligheden af vognmandsportalen?

35 Midttrafiks håndtering af driftsmail?

36 Ventetiden i telefonen på vognmandslinjen?

37 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring drift?

7 Billet- og kvalitetskontrol

38 Kontrollørernes synlighed i busserne?

39 Midttrafiks kvalitetskontrol?

40 Midttrafiks opfølgning på kvalitetsbrister?

41 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kontrol?

42 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kvalitetskontrol?

8 Kundeservice

43 Jeres inddragelse i forhold til kundehenvendelser?

44 Muligheden for at se statistikker over kundehenvendelser på extranettet?

45 Køreordrens information omkring på- og aflæsningsadressen?

46 Tiden Midttrafik har sat af til at følge kunden til og fra adressen?

47 Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kundeservice?



9 Generelt

48 Medarbejderens venlighed, når du retter henvendelse til Midttrafik?

49 Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for?

50 Jeres mulighed for at finde frem til rette kontaktperson?

51 Midttrafiks svartid på jeres henvendelser?

52 Kvaliteten og udbyttet af Fly High?

53 Emnerne, der drøftes på Entreprenørudvalgsmøderne?

54 Emnerne, der drøftes på Kvalitetsudvalgsmøderne?

55 Emnerne, der drøftes på Kontaktudvalgsmøderne?

56 Kvaliteten og udbyttet af chaufførkurser ved Midttrafik?

57 Samlet tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik?

58

Afslutningsvis vil jeg gerne spørge om du har nogle forslag til fremtidige indsatsområder, nævn gerne 3:

1.

2.

3.

Tak for hjælpen!
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