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1. Hovedkonklusioner 

• På trods af at 57% af de studerende anvender bussen, og de fleste af dem er tilfredse (78%), siger 

over halvdelen, at de kommer til at bruge bussen mindre, når de er færdige med deres uddannelse. 

Yderlige 6% af de unge kommer til at stoppe med at bruge bussen, når de er færdige med deres 

uddannelse. 

• Aspektet, der kan ændre på kundernes frafald, er mindre prisstigning, efter de er færdige med deres 

ungdomsuddannelse. Studerende frygter en stor prisstigning, mens de fortsat har meget lave 

indkomster og andre prioriteter. 

• Ifølge de studerende kan forbedringer i produktet medvirke til, at de fortsat vil vælge bussen, såsom 

bedre busdækning, flere afgange eller bedre afgangstider og mere direkte ruter. 

• Samtidig er det et naturligt frafald, der opstår i det unge kundesegment mellem ungdomsuddannelse 

og videregående uddannelse, samt efter de er færdige med deres videregående uddannelse. Deres 

liv ændrer sig, hermed deres rejsebehov – de flytter hjemmefra eller skifter bopæl, og så skifter de 

uddannelsessted eller starter på en ny arbejdsplads. Derfor påpeger mange, at hvis bussen dækker 

deres behov eller de ikke har andre alternativer, så vil de fortsat bruge bussen. Flere siger, at der 

umiddelbart ikke er noget at gøre ved det faktum, at de kommer at rejse mindre med bussen, eller 

at de ikke ved hvad skal der til, for at de fortsat vil anvende bussen, når de er færdige med deres 

uddannelse. De står nemlig med flere større beslutninger, og mange kender ikke til deres fremtid. På 

den baggrund kan det betyde, at de unge vil have svært ved at binde sig til periodeprodukter (og 

betaling af større beløb til et periodekort,) og måske vil de helst have fleksibilitet (indkøb af 

enkeltbilletter efter behov). Det spiller sammen med, at deres prioriteter ligger et andet sted, så vil 

ofte foretrække at betale mindre engangsbeløb end større beløb til fx pendlerkort. 

• Det skal huskes, at for de unge efter endt uddannelse, ud over ændring af transportbehov, åbner der 

sig nye muligheder, som påvirker udviklingen af frafaldsproces. Der kommer flere alternativer til 

transport i spil, som ikke tidligere har været en mulighed og som har tvunget en del af de unge til at 

tage bussen. De fleste unge får kørekort, og mange bliver uafhængige af deres forældre, samt deres 

rejseafstand ændrer sig. For nogle kan det betyde, at de kan cykle, og for andre, som ikke er 

prissensitive, men drevet af tidsforbrug og fleksibilitet, betyder det, at de kan vælge at køre bil.  

• Ingen af respondenterne har nævnt et loyalitetsprogram som en løsning til at motivere dem til at 

fortsætte med at bruge bussen. Det vurderes, at et loyalitetsprogram ikke direkte vil påvirke de unge 

kunders valg eller fravalg af bussen, når de er færdige med deres uddannelse. Loyalitetsprogrammet 

vil være en ’add-on’ på deres busoplevelse og kan påvirke deres tilfredshed med bussen positivt. 

Medmindre et eventuelt loyalitetsprogram vil inkludere de overnævnte aspekter, dvs. at 
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programmet vil tilbyde direkte besparelser for de unge kunder og forbedring/tilføjelser til 

busproduktet (busdækning/afgangstider), når man er risikogruppen for at blive tabt som kunde. 

• På baggrund af respondenternes besvarelser vurderes det, at de unge er interesseret i et 

loyalitetsprogram og et eventuelt loyalitetsprogram skal bygge på følgende principper: 

o Loyalitetsprogrammet skal bygge på et pointsystem. 

o Loyalitetsprogrammet skal byde på rabatter - til busrejser og til forlystelser.  

o Loyalitetsprogrammet skal være tilgængeligt på en app. 

o Samarbejdspartnere i loyalitetsprogrammet skal omfatte: biografer, populære caféer 

(McDonald’s, Storms Pakhus), butikker og eventuelt oplevelser.  

• Det er et overraskende aspekt, at undersøgelsesresultaterne viser, at flest unge primært rejser med 

bybusser og regionalbusser (73%) og ikke med U-ruter (9%) til og fra deres uddannelsessted. 
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2. Anbefalinger 

• Overvejelser, der skal gøres ifm. en evt. investering i et loyalitetsprogram: 

o Et eventuelt loyalitetsprogram kan ikke med sikkerhed omregnes til flere passagerer eller til 

’ikke-tabte’ passagerer. 

o De grunde, som skal ligge bagved et eventuelt loyalitetsprogram, kan være: kundernes 

tilfredshed, ’add-on oplevelse’ faktor, kommunikationskanal med de unge (fx meld os tilbage 

hvornår bussen ikke passer med dine undervisningstidspunker eller lign.), eventuelt 

motivationsfaktor til flere rejser (fx du mangler x antal pointer (rejser) for at få rabat til x). 

o Et eventuelt loyalitetsprogram skal inkludere muligheder for at have sin rejsehjemmel i 

samme app (Ungdomskort eller en anden) 

o Det vil være en god idé, at den tjener et public-service formål, dvs. positiv virkning på 

holdninger (miljøbudskaber). 

o Hvis det besluttes, at der skal investeres i et FynBus-loyalitetsprogram, så skal der defineres 

et nyt projekt, søges finansiering og IT-samarbejdspartner for at bygge systemet. Det skal 

ikke være en lappeløsning, men et godt system fra starten, der kan bygges videre på, samtidig 

med det princip, at det skal være nemt og ’keep it simple’. 

 

• Det skal overvejes, hvordan trafikselskaber kan undgå en stor prisstigning for unge, mens de har lave 

indkomster og andre prioriteter, fx: 

o Billigere Ungdomskort på videregående uddannelser (prisstigning er fra 382,20 til 606 kr.) 

o Rabatter på rejsekort til og med 29 år (i stedet for 25 år) 

o Billige éngangsbilletter til unge mellem 19-29 år. Samtidig skal der huskes på, at de unge er 

glade for nemme og fleksible løsninger især i den livsfase. Derfor vil billige éngangsbilletter 

formentligt være de mest populære. 

 

• Det skal overvejes, hvordan trafikselskaber kan tilbyde forbedringer/tilføjelser til busproduktet 

(busdækning/afgangstider), når man er i risikogruppen for at blive tabt som kunde. Fx kan man 

forestille sig, at for x antal point i et eventuelt loyalitetsprogram, får man en taxi (flex-ordning) fra 

adresse til adresse. Hvis man er en loyal kunde og har optjent sine pointer, og i et tilfælde hvor 

afgangstid eller busdækning ikke passer, fordi man skal hjem efter en fest eller i forvejen er forsinket 

til et sted, så har man optjent nok pointer til, at FynBus kører en fra dør til dør ’on demand’.  
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• Der skal findes en kommunikationskanal til dem, som er i risikogruppen for at blive tabte som kunde, 

og omtalte loyalitetsprogram kunne være en af løsningerne. På nuværende tidspunkt er der ikke 

kommunikation mellem trafikselskabet og de unge, som er på vej fra en fase til en anden i deres liv 

og højst sandsynlig på vej ud fra systemet. Der er ingen, som forklarer dem, hvilket produkt 

(billettype) der vil være bedst for dem, når de er færdige med at læse. De unge skal vejledes til 

værktøjer som Rejseplanen og Pendlertjek for at tjekke om bussen er konkurrencedygtig i forhold til 

andre transportformer, samt hvordan kan man nemmest transportere sig fra A til B i den nye 

livssituation. 
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3. Resultater 

Fordeling af transportformer   

Undersøgelsens resultater viser, at størstedelen af de unge tager bussen. 57% af respondenterne anvender 

bussen, 21 % af de studerende cykler, mens 9% kører i bil (Figur 1). Unge er overvejende tilfredse med bussen 

(77,5%). 

 

 

Figur 1Fordeling af afvendelse af forskellige transportmidler til og fra uddannelsesstedet. 

Dog siger flertallet, at de kommer til at rejse mindre med bussen, når de er færdig med deres uddannelse 

(52,3%). 6,3% siger, at de ikke længere kommer til at rejse med bussen. 

 

Jo længere man er i sit uddannelsesforløb jo mindre rejser man med bus (flere kører i bil), samtidig falder 

tilfredsheden med bussen som transportmiddel. Markant flere siger, at de kommer at rejse mindre med 

bussen, når de er færdig med deres uddannelse, når de er næsten færdig eller lige er blevet færdige med 

deres uddannelsesforløb, end dem, som er i begyndelsen af deres uddannelsesforløb. 

 

De unge rejser primært med bybusser (38%) og regionalbusser (35%), ud over det kombinerer 8% af de 

studerende regional- og bybus. 9% af de studerende oplyser, at de tager uddannelsesbus til og fra deres 

uddannelsessted.  
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Størstedelen af de unge er opmærksomme på, at man kan tage sin cykel gratis med i bussen, mens 36% var 

ikke klare over muligheden.  73% cyklister vil overveje at tage bussen i dårligt vejr. 

Fritidsrejser 

Et overvejende flertal af de unge vil bruge bussen til at besøge familie/venner (81,4%). Halvdelen af de 

studerende vil bruge bussen på ferie eller andre fritidsrejser. En tredjedel vil tage bus til idræt-og 

sportsaktiviteter, samt forlystelser.  

 

Loyalitetsprogram 

Loyalitetsprogrammet skal bygge på et pointsystem. 
Ifølge respondenterne skal et godt loyalitetsprogram byde på følgende: 

- Point som kan omdannes til fx rabatter eller præmier (74%) 

- Premium loyalitetsprogram – særligt tilbud til dem, som rejser meget med bussen (44%) 

- Konkurrencer med præmier (38%) 

Af mindre betydning er også tips og interessante fakta om rejsemønstrer (fx sparet CO2), samt udfordringer 

som belønnes med fx rabatter eller præmier. 

9% af respondenterne synes ikke om et loyalitetsprogram, samt præmier. 

 

Et loyalitetsprogram skal byde på rabatter - til busrejser og til forlystelser.  
Ifølge respondenterne skal et godt loyalitetsprogram byde på følgende præmier: 

- Rabatter på busrejser (75%) 

- Rabatter til caféer, restauranter, biografer og butikker (68%) 

- Indsamlingspoint som kan omdannes til gavekort (til fx restauranter og biografer) (62%) 

- Fysiske præmier fx biografbilletter eller elektronik (54%) 

 

Loyalitetsprogrammet skal være tilgængeligt på en app. 
Ifølge 79% af respondenterne skal et godt loyalitetsprogram være at finde i form af en app. 

 

Interesse blandt unge for et loyalitetsprogram. 
Ud fra svarene vil trefjedredel af de unge være interesseret i at deltage i FynBus’ loyalitetsprogram, hvis der 

oprettes et. 

 

Samarbejdspartnere i loyalitetsprogrammet 
Følgende samarbejdsmulighed er beskrevet af de studerende: biografer, diverse caféer og restauranter, 

butikker, oplevelser, museer, samt andre idéer.  
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Halvdelen af de studerende, som kom med et bud på potentiale samarbejdspartnere, udpeger biografer og 

diverse caféer, som de mest oplagte samarbejdspartnere. De mest nævnte spisesteder er McDonald’s og 

Storms Pakhus. Ud overe det er følgende steder nævnt: Arkaden, Starbucks, 7eleven, Cafe Biografen, Café 

Kræs, Burgermania, Bones, Flammen, DL fries chiken, Sunset, Marcellos, Dalle Valle, Det grønne køkken thai 

takeaway. Ud over det er servicerne, som Just Eat og Hungry.dk omtalt. Studerende skriver også om Heidies, 

Studenterhuset og steder i Svendborg og fx rabatter til kaffe på Sundhedsfaget. 

Næsten lige så mange studerende skriver om potentielt samarbejde med butikker (rabatter eller gavekort). 

Følgende butikkerne er nævnt: tøjbutikker (H&M, Weekday, Envii, Gina tricot, Zalando), Odense City (heri 

Magasin (5)), indkøbscentre (Rosengårdscenteret og Scala i Svendborg), dagligvarebutikker (fx Coop (point)), 

elektronikbutikker (Power, El Giganten), butikker med god miljøpolitik, kosmetikbutikker (Matas, Normal), 

samt møbelbutikker (ILVA, IKEA, Jysk), og Bog og Ide. Et par skriver, at en god idé vil være samarbejde med 

butikkerne på OBC, som ligger tæt på bussen.  

Oplevelser udpeget blandt de unge er: koncerter og spillesteder, Risskov rejser, fritidssteder, 

forlystelsesparker, Bowl'n'fun, Visit Odense, Creative Space, og Bridge-walking på Lillebæltsbroen. Flere 

nævner Odense Zoo. 

Følgende kulturoplevelser er nævnt af de unge: Brandts, Møntergården, H. C. Andersens Hus, Danmarks 

Jernbanemuseum, Egeskov Slot, Nyborg Slot og Lermuseum i Middelfart. 

Sidst med ikke mindst skriver de studerende om andre muligheder som: samarbejde med DSB, flere busture 

eller konkrete ønsker til busrejse, samarbejde med gavekorttjenester (fx gavekort.dk, sendentanke.dk), Kims, 

samt fitnesscentre og svømmehaller. 
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4. Opsummering af fritekstbesvarelser 

4.1. Hvad er du tilfreds eller utilfreds med, når du tager bussen? 

Utilfredse kommentarer 

De studerende klager mest over forsinkelser (21 respondenter) og plads i bussen (17 respondenter). De unge 

vil gerne overholde deres aftaler og vil ikke risikere, at de kommer for sent til undervisning eller mister skift 

under deres rejse på grund af forsinkelser. Vedr. plads i bussen kommer der også nogle kommentarer om, at 

det er et vigtigt aspekt især i den nuværende situation omkring Corona, og de unge er glade for at være sikre 

på, at der er en siddeplads til dem i bussen. Der kom også flere kommentarer vedrørende: 

- priser – studerende ønsker billigere busbilletter  

- ønsker til generelt flere afgange – om morgenen så der er bedre plads, om aftenen, i weekender og 

midt på dagen, så er man ikke nødt til at vente langt til næste afgang 

- bemærkninger, at tiderne ikke passer med undervisningstidspunker (6 respondenter) 

- indeklima i bussen – for varmt i sommertiden 

- manglende venlighed fra chaufførerne 

Ud over det kom der et par bemærkninger til håndtering af Corona situationen, bl.a. ønsker studerende 

håndsprit i busserne. 

Et par studerende udtrykker også sin frustration over andre rejsende og vejarbejder i Odense, som påvirker 

trafikken og dermed bussen. 

Der kom også enkelte kommentarer til øvrige ting. 

 

Tilfredse kommentarer 

Størstedelen af de studerende skriver, at de generelt er tilfredse med FynBus (13 respondenter), samt med 

det faktum, at bussen i overvejende grad kører til tiden (10 respondenter).  

Flere unge roser chauffører og deres venlighed, samt at bussen er billig. Der kom et par kommentarer til, at 

bussen kører direkte og hurtigt, samt at tiderne passer med undervisningstidspunker (2 respondenter).  

Et par studerende kommenterer positivt på FynBus’ håndtering af Corona-situationen, samt at der plejer at 

være god plads i bussen.  

Der kom også enkelte kommentarer til øvrige ting. 
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4.2. Hvad skal der til, for at du anvender bussen (til pendling eller fritids-/ærinderejser), 

når du er færdig med din uddannelse? 

I forhold til dem, der siger, at de vil stoppe med at bruge bussen, når de er færdige med at studere, kan man 

uddrage følgende aspekter på baggrund af respondenternes kommentarer (8 besvarelser i alt): 

- prisen – bussen skal være billigere 

- der skal være bedre busdækning, samt flere afgange. 

Ud over det nævner de unge komfort, forsinkelser, bedre løsningspakker og mere direkte ruter, samt 

chaufførernes venlighed. En studerende var ikke opmærksom på, at man godt kan bruge U-rute selvom man 

ikke længere er studerende.  

 

I forhold til dem, som siger, at de vil rejse mindre med bussen, når de er færdige med at studere, kan man 

uddrage følgende aspekter på baggrund af respondenternes kommentarer (67 besvarelser i alt): 

- prisen – bussen skal være billigere, studerende frygter en stor prisstigning efter de er færdige med deres 

ungdomsuddannelse, mens de har meget lave indkomster og andre prioriteter (22 respondenter) 

- der skal være bedre busdækning, flere afgange/bedre afgangstider og direkte ruter 

Mange påpeger, at hvis bussen fortsat dækker deres behov (da deres transportbehov nok kommer til at 

ændre sig) eller de ikke har andre alternativer, vil de bruge bussen.  

Flere siger, at der ikke er meget at gøre ved det faktum, at de kommer at rejse mindre med bussen, eller at 

de ikke ved hvad skal der til, for at de anvender bussen, når de er færdige med deres uddannelse. 

Der er et par kommentarer om, at bussen skal være konkurrencedygtig ift. andre transportmidler.  

Sidst men ikke mindst er der enkelte kommentarer om, at bussen skal være hurtigere, nemmere og uden 

forsinkelser, samt rejsekortsystemet skal forbedres.  
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5. Metoden 

Spørgeskemaet til undersøgelsen er udviklet af FynBus. Inden undersøgelsen gik i gang, blev spørgeskemaet 

testet på en mindre gruppe for dels at sikre den rette forståelse af spørgsmålene og for dels at sikre, at den 

tekniske opsætning var korrekt i forhold til, at alle relevante spørgsmål blev vist til – og besvaret af – 

svarpersonerne.  

 

Dataindsamlingen til denne undersøgelse er gennemført ved brug af spørgeskemaer udsendt via link til online 

systemet Enalyzer. Spørgeskemaerne er blevet offentliggjort på FynBus’ Facebookside og promoveret på 

busskærmene og FynBus’ social media kanaler.  

 

Dataindsamlingsperiode: 16. juni til 28. juni 2020  

Undersøgelsen bygger på 249 besvarelser, hvoraf 81,9 % af besvarelserne er fuldstændige. Ud af de 249 

respondenter har 241 valgt at give samtykke til brug af deres oplysninger i forbindelse med 

persondataforordningen, samt 196 har været i målgruppen. 

Det er overvejende kvinder, der har valgt at deltage i undersøgelsen. Resultatet viser, at respondenterne er 

repræsenterede ved 75,5 % kvinder. Undersøgelsen viser ligeledes, at 62% af respondenterne er 18-24 år, 

samt at yderligere 28 % af de adspurgte er 15-17.  

Der var næsten lige fordeling mellem hvor langt man er i sit uddannelsesforløb, dvs. ca. en tredjedel var 

næsten færdig eller lige blevet færdig, en tredjedel var midtvejs og en tredjedel var i begyndelsen af deres 

uddannelse.  

 
 

Confidence level 95% 

Population 43.580 

Sample 196 

Confidence interval 6,98 
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6. Om rapporten  

Projektejer: Jan Gudmann Hansen, Produkt- og Markedschef 

Projektleder: Patrycja Anna Zieba, Markedskonsulent & Projektleder 

Projektmedarbejdere: Morten Pors, Louise Hofstedt, Mads Jensen, Rene Kristian Hansen, Søren Linaa Larsen, 

Krestina Lauridsen 

Analyseansvarlig: Patrycja Anna Zieba  

Rapporten skrevet af: Patrycja Anna Zieba 

 

FynBus  

Tolderlundsvej 9 5000 Odense C  

Mail: fynbus@fynbus.dk  

Web: www.fynbus.dk  

 

Kontakt vedr. projektet:  

Patrycja Anna Zieba, Markedskonsulent & Projektleder 

Direkte telefon: 63112292 

Mobil: 52760124 

E-mail: paz@fynbus.dk 
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7. Bilag: Spørgeskema med svarfordeling 

 

 

 

 

Observationer 
249 

Svar status 

Total 

0 ,0% Ikke svaret 
,0% 0 Afvist 
,1% 18 Ufuldstændig 
,9% 81 Gennemført 

Observationer 
241 

Persondata 

Total 

241 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Ja, jeg samtykker. 



 

 

  

Observationer 
238 

Er du i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse? 

Total 

64 ,3% Ja 
18 ,1% Jeg er lige blevet færdig 
17 ,6% Nej 



 

 

 

 

Observationer 
196 

Køn 

Total 

75 ,5% Kvinde 
24 ,5% Mand 

Observationer 
193 

Alder 

Total 

,0% 28 
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1 ,0% 1 ,0% ,0% 0 0 ,5% 
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Observationer 
191 

Hvad er dit postnummer? 

Total 

191 
Åbne besvarelser 

Observationer 
188 

Angiv venligst dit studieretning/profil? 

Total 

45 ,7% 

1 ,1% 16 ,5% 
0 ,5% 14 ,9% 7 ,4% 

0 ,5% 13 ,3% 
0 % 

25 % 

% 50 

75 % 

100 % 

Alment gymnasium / 
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avu / FVU 

Erhvervsuddannelse Produktionsuddannels 
er 

Bachelor Kandidat PhD Andet 
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Observationer 
184 

Hvor lang er du i dit uddannelsesforløb? 

Total 

,2% 27 I begyndelsen 
,0% 37 Midtvejs 
,9% 35 Jeg er næsten færdig eller er lige blevet færdig 

Observationer 
181 

Hvordan kommer du til og fra dit uddannelsessted? (Du må gerne vælge flere svar) 

Total 

,2% 12 

,9% 35 

13 ,3% 
9 ,9% 12 ,2% 

75 ,1% 

,1% 1 10 ,5% 3 ,9% 
% 0 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

Jeg går/løber Jeg cykler Jeg kører i bil 
( alene ) 

Jeg kører i bil 
( sammen med 

andre studerende) 
Jeg bliver kørt i bil 

fx af forældre ) ( 
Jeg tager bussen Jeg bruger Plustur, 

Flextur eller 
telekørsel 

Jeg tager toget Andet 
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Observationer 
180 

Hvad er dit primære transportmiddel til og fra dit uddannelsessted? 

Total 

5 ,6% 21 ,1% 
5 ,0% 

1 ,1% 3 ,3% 

,7% 56 

,0% 0 
,1% 6 

1 ,1% 
0 % 

25 % 

% 50 

% 75 

100 % 

Jeg går/løber Jeg cykler Jeg kører i bil 
( alene ) 

Jeg kører i bil 
( sammen med 

andre studerende) 
Jeg bliver kørt i bil 

( fx af forældre ) 
Jeg tager bussen Jeg bruger Plustur, 

Flextur eller 
telekørsel 

Jeg tager toget Andet 

Observationer 
133 

Hvilken rute kører du primært med? 

Total 

133 
Åbne besvarelser 

Observationer 
133 

Hvor tilfreds er du med bussen som transportmiddel? 

Total 

,8% 0 ,8% 3 18 ,0% 

,2% 63 

14 ,3% 
0 % 

25 % 

% 50 

% 75 

% 100 

1 2 3 4 5 



 

Powered by Enalyzer | 29. juni 2020 08.41 

 

Observationer 
129 

Hvad er du tilfreds eller utilfreds med, når du tager bussen? 

Total 

129 
Åbne besvarelser 

Observationer 
128 

I hvilket omfang vurderer du, at du vil bruge bussen, når du er færdig med din uddannelse? 

Total 

7 ,0% Jeg kommer til at rejse mere med bussen 
52 ,3% Jeg kommer til at rejse mindre med bussen 

6 ,3% Jeg stopper med at rejse med bussen 
34 ,4% Jeg vil fortsætte med at bruge bussen i samme omfang som i dag 
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Observationer 
8 

Hvad skal der til, for at du anvender bussen (til pendling eller fritids/ærinde rejser), når du er færdig med din 
uddannelse? 

Total 

8 
Åbne besvarelser 

Observationer 
67 

Hvad skal der til for, at du fortsætter med at bruge bussen (til pendling eller fritids-/ærinderejser), når du er 
færdig med din uddannelse? 

Total 

67 
Åbne besvarelser 



 

Powered by Enalyzer | 29. juni 2020 08.41 

 

Observationer 
62 

Ved du, at du kan tage din cykel gratis med i bussen? (undtagen hverdage fra kl. 07.00-09.00, max 2 stk. per 
bus) 

Total 

64 ,5% Ja 
35 ,5% Nej 

Observationer 
37 

Vil du overveje at tage bussen i dårligt vejr? 

Total 

73 ,0% Ja 
27 ,0% Nej 
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Observationer 
172 

Vil du bruge bussen til en eller flere af følgende fritids-/ærinderejser? (Du må gerne vælge flere svar) 

Total 

,7% 26 
,3% 34 32 ,6% 

,4% 81 

,4% 49 

23 ,3% 
10 ,5% 

% 0 

% 25 

% 50 

% 75 

% 100 

Indkøb Idræt- og sportsudøvelse Forlystelse Besøge familie/venner Ferie og anden fritid Andet ærinde Jeg vil ikke bruge bussen 
til fritids-/ærinderejser 

Observationer 
170 

Hvad skal et godt loyalitetsprogram byde på (vælg højst 3 svar)? 

Total 

,1% 74 

38 ,2% 
25 ,3% 

11 ,8% 

30 ,0% 

,1% 44 

8 ,8% 1 ,2% 
% 0 

25 % 

% 50 

% 75 

100 % 

Point som kan 
omdannes til fx 

rabatter eller præmier 
Konkurrencer med 

præmier Udfordringer som 
belønnes med fx 

rabatter eller præmier 
Fællesskab med andre 

buspassagerer Tips og interessante 
fakta om dine 

rejsemønstrer (fx 
sparet CO2) 

Premium 
loyalitetsprogram – 

særligt tilbud til dem, 
som rejser meget med 

bussen 

Jeg synes ikke om et 
loyalitetsprogram , 

samt præmier 
Andet 

Observationer 
143 

Hvilken slags præmier er du interesseret i (vælg højst 3 svar)? 

Total 

74 ,8% 

,6% 19 

67 ,8% 
61 ,5% 

,8% 53 

0 ,0% 
0 % 

% 25 

50 % 

% 75 

% 100 

Rabatter på dine busrejser Gode tilbud på øvrige busrejser Rabatter til caféer, restauranter, 
biografer og butikker Indsamlingspoint som kan 

omdannes til gavekort (til fx 
restauranter og biografer) 

Fysiske præmier – fx 
biografbilletter eller elektronik Andet 
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Observationer 
147 

Kan du give eksempler på steder, som FynBus skal lave en aftale med? 

Total 

147 
Åbne besvarelser 

Observationer 
153 

Hvilken form skal et godt loyalitetsprogram have? 

Total 

79 ,1% App 
7 ,2% Website 

13 ,1% Medlemskort 
0 ,7% Andet 
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Observationer 
152 

Ud fra dine svar vil du så være interesseret i at deltage i FynBus’ loyalitetsprogram, hvis der oprettes ét? 

Total 

74 ,3% Ja 
,6% 4 Nej 

21 ,1% Ved ikke 

Observationer 
167 

Vil du deltage i lodtrækningen om 4x2 biografbilletter? 

Total 

97 ,6% Ja tak 
2 ,4% Nej tak 
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Observationer 
164 

FynBus Pendlertjek 
Vil du sammenligne omkostninger, rejsetid, CO2-udledning og forbrændte kalorier ved benyttelse af 
henholdsvis bil, offentlig transport og cykel på strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted? 

Total 

56 ,1% Ja tak 
43 ,9% Nej tak 



 

Powered by Enalyzer | 29. juni 2020 09.53 

 

 

 



Powered by Enalyzer | 29. juni 2020 09.53 

 



 

28 
 

 

 
 

Tabel 1 Opsummering af åbne besvarelser til spørgsmålet: Hvilken rute kører du primært med? 

Rutetype Antal svar Procent 

bybus 50 38% 

regionalbus 46 35% 

uddannelsesbus 12 9% 

regional og bybus 11 8% 

uddannelsesbus og regionalbus 4 3% 

lokalbus 3 2% 

regional og lokalbus 3 2% 

skolebus 1 1% 

uddannelsesbus, regional, bybus 1 1% 

TOTAL 131 100% 

 
 
Tabel 2 Overblik over respondenternes bopæl. 

Postnr. By Antal 

5000 Odense C 31 

5220 Odense SØ 11 

5250 Odense SV 11 

5240 Odense NØ 10 

5700 Svendborg 10 

5230 Odense M 9 

5210 Odense NV 8 

5600 Faaborg 7 

5200 Odense V 5 

5270 Odense N 5 

Observationer 
170 

Hvor lang er du i dit uddannelsesforløb? 
Krydset med 'Hvad skal et godt loyalitetsprogram byde på (vælg højst 3 svar)?' 

Total 

Point som kan omdannes til fx rabatter eller præmier 
Konkurrencer med præmier 
Udfordringer som belønnes med fx rabatter eller præmier 
Fællesskab med andre buspassagerer 
Tips og interessante fakta om dine rejsemønstrer (fx sparet CO2) 
Premium loyalitetsprogram – særligt tilbud til dem, som rejser meget med bussen 
Jeg synes ikke om et loyalitetsprogram , samt præmier 
Andet 

22 ,0% 

16 ,3% 

,1% 19 

,8% 13 

11 ,6% 

,5% 13 

8 ,3% 11 ,9% 

11 ,6% 

9 ,2% 

,8% 12 

,0% 19 

,3% 16 

,4% 28 

,3% 31 

,8% 34 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % % 60 70 % 80 % % 90 100 % 

I begyndelsen 

Midtvejs 

Jeg er næsten færdig eller er lige 
blevet færdig 
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5750 Ringe 5 

5800 Nyborg 5 

5260 Odense S 4 

5450 Otterup 4 

5471 Søndersø 4 

5550 Langeskov 4 

5620 Glamsbjerg 4 

5792 Årslev 4 

5290 Marslev 3 

5500 Middelfart 3 

5540 Ullerslev 3 

5610 Assens 3 

5672 Broby 3 

5690 Tommerup 3 

5853 Ørbæk 3 

5300 Kerteminde 2 

5350 Rynkeby 2 

5462 Morud 2 

5591 Gelsted 2 

5762 Vester Skerninge  2 

 Øvrige Fyn 16 

 Ud fra Fyn 3 

 
 
Tabel 3 Overblik over respondenternes negative kommentarer til bussen. 

Utilfreds med: Antal svar 

forsinkelser 21 

plads 17 

prisen 7 

flere afgange 7 

tiderne passer ikke med undervisning 6 

indeklima 6 

chauffører 5 

flere busser om aften 4 

flere busser om morgen 3 

ikke busser midt på dagen 2 

andre rejsende 2 

håndsprit i busserne 2 

vejarbejde 2 

afgange weekend 2 

skifte 1 

manglende busskur på stoppestedet 1 

tilgængelighed 1 

ventetid 1 

for tidligt 1 

larm 1 

stopknap virker ikke 1 

tidspunkter og ruter passer ikke 1 
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bussen stopper ikke 1 

dækning 1 

rengøring 1 

omveje 1 

vil sidde tæt på chauffører også i Corona 1 

korrespondance 1 

 
 
Tabel 4 Overblik over respondenternes positive kommentarer til bussen. 

Tilfreds med: Antal svar 

generelt/med alt 13 

til tiden 10 

chauffører 7 

billigt 3 

direkte 3 

hurtigt 2 

god håndtering af Corona 2 

tiderne passer med undervisning 2 

plads 2 

komfort og rengøringsniveau 1 

mange busser om morgen 1 

Kundecenter 1 

skærme 1 

nemt 1 

service 1 

hyggeligt 1 

miljøet 1 

min tid 1 

 
 

Tabel 5 Overblik over besvarelser til spørgsmålet: Hvad skal der til for, at du fortsætter med at bruge bussen (til pendling 
eller fritids-/ærinderejser), når du er færdig med din uddannelse? 

Jeg vil stoppe med at bruge bussen Antal svar 

pris 3 

bedre rute flere afgange 2 

U-ruter og alm. Passagerer 1 

sæderne ikke knirker, ikke larme etc. 1 

ikke forsinket, flere ruter, større busser 1 

løsningspakker 1 

sødere chauffører 1 

bussen stopper og ikke før tid 1 

mindre stop 1 

 

Jeg vil rejse mindre med bussen Antal svar 

prisen 22 

flere afgange 9 

bedre dækning og afgangstider 9 

at vi dække behovet 9 
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ikke andre transportalternativer 8 

der er ikke noget at gøre 5 

ved ikke 5 

konkurrencedygtig til andre 
transportmidler 

3 

direkte 2 

rejsekortsystem bedre 1 

skal være hurtigere 2 

nemmere 2 

ingen forsinkelse 1 

mere fleksibilitet 1 

 


