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KAPITEL 1
Undersøgelsens baggrund, 
formål og metoder

I første kapitel gennemgås undersøgelsens 
baggrund og formål, samt de metoder der 
er brugt. Det leder til undersøgelsens 
resultater i kapitel 2.
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BAGGRUND & FORMÅL

Rapporten er en del af udviklingsprojektet “Kom hinanden ve’”, der med støtte fra Erhvervsstyrelsens Liv & Land-pulje skal 
styrke samkørsel i Sønderborg Kommunes Landdistrikter. Projektet startede i januar 2020 og afrapporteres i efteråret 2021.

I Sønderborg Kommune har man tidligere testet samkørsel og landsby-busser. Med dette projekt er de forskellige services 
blevet videreudviklet og ført sammen i én samlet app for at styrke de lokale transportmuligheder.

Mobilitetsforeningen er projektholder med afdelingen for Turisme og Landdistrikter i Sønderborg Kommune som 
projektpartner. NaboGo og Naboskab indgår i projektet som eksterne konsulenter til udvikling og kommunikation af appen 
til samkørsel og landsby-busser.

Undersøgelsen bygger på 153 besvarelser af et spørgeskema, der er sendt til bestyrelsesmedlemmer af kommunens 36 
landsbylaug, samt 17 dybdegående telefoninterviews med bestyrelserne og tidligere brugere af landsby-bussen. Denne 
undersøgelse danner ramme om kapitel 1, 2 og 3.

Tilmed er der lavet en mindre delundersøgelse om borgernes ønsker, behov og holdninger til deleøkonomi i Sønderborg 
Kommune, samt til information fra Landsbyforum, der er en forening med repræsentanter fra alle kommunens landsbylaug. 
Resultaterne fra denne undersøgelse præsenteres i kapitel 4.
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PROJEKTETS TIDSLINJE 2020
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Q1 Q2

● Opstart med 
projektgruppe

● Forventningsafstemning 
omkring output

● Design og planlægning 
af undersøgelsen

Q3

● Rekruttering af borgere 
til undersøgelsen

● Kvalitative interviews 
med landsbylaug

● Survey-undersøgelse 
med alle landsbylaug

Q4

● Analyse af data fra 
interviews og survey

● Desk research om 
adfærd og samkørsel

● Forberedelse af 
præsentation



PROJEKTETS TIDSLINJE 2021
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Q1

● Præsentation for 
projektgruppen

● Udvikling af ‘startpakker’ 
og kommunikation

Q2

● Delundersøgelse om 
deleøkonomi afleveres

● ‘Startpakker’ udvikles, 
layoutes og printes

● Planlægning af den store 
lancering i august

Q3

● D. 15/8: Lancering m. 
transportministeren

● Landsby-bussen 
kommer på vejene

● Naboskab afrapporterer 
for sin del af projektet

Q4

● Videre udbredelse af 
samkørsel og busser

● Hele projektet 
afrapporteres



DATA & METODER

Der blev d. 26. august 2020 sendt et online spørgeskema ud til medlemmer af bestyrelserne i 
Sønderborg Kommunes 36 landsbylaug, hvilket gav 153 besvarelser. 

Tilmed er der lavet 17 dybdegående telefoninterviews med medlemmer af bestyrelserne, samt 
tidligere brugere af landsbybussen. Det er disse to datakilder, der danner grundlag for de resultater, vi 
nu vil præsentere.

Diagrammer og grafer, der løbende indgår, repræsenterer de kvantitative indsigter fra spørgeskemaet, 
mens de supplerende kvalitative indsigter tager udgangspunkt i telefoninterviewene samt borgernes 
uddybende kommentarer i spørgeskemaet. 

De to metoder supplerer hinanden, og giver samlet et billede af udfordringer og potentialer for mere 
samkørsel i Sønderborg Kommunes landdistrikter.

Spørgeskema og interviews
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UNDERSØGELSENS KONTEKST

I 2007 besluttede byrådet, at Sønderborg Kommune i 2029 skal være CO2-neutral. I den forbindelse 
blev kommunen i 2016, som den første i landet, optaget i UNESCO Sustainable Learning City, der er 
netværk for arbejdet med FNs 17 verdensmål. 

Som led i rejsen mod CO2-neutralitet har Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer særligt fokus 
på transport i arbejde med at øge bosætning og beskæftigelse i kommunens landdistrikter. Heraf har 
man arbejdet med forskellige tiltag for at nå tættere på målet om CO2-neutralitet.

I Sønderborg Kommunes landdistrikter er der tidligere blevet igangsat en række initiativer for at 
imødekomme målsætningerne inden for grøn mobilitet og landsdistriksudvikling. Der drejer sig om 
bænke til samkørsel samt landsby-busser, som man kan leje.

Denne undersøgelse bygger bl.a. oven på de tidligere indsatser ved, at landsby-bussen i projektet er 
blevet relanceret. Det nye denne gang er, at bookning af bussen er integreret i en samkørsels-app fra 
NaboGo for at  øge tilgængeligheden for borgerne.
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KAPITEL 2
Resultater fra spørgeskema og 
interviews med landsbylaug

I dette kapitel gennemgår vi resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen og 
interviews med landsbylaugene. Det 
leder til kapitel 3 om kommunikation.
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HVILKE BORGERE DELTOG #1
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I spørgeskemaet er 30 ud af de 36 landsbylaug 
repræsenteret. 59 % af dem der svarede var kvinder, mens 
41 % var mænd.

Knap 50 % af borgerne var 56 år eller derover, hvilket 
vidner om en høj alderssammensætning i bestyrelserne i 
landsbylaugene. 

De 17 interviews varede mellem 30 og 60 min., og blev 
udført d. 17-27. september 2020. Der var en ligelig 
fordeling mellem mænd og kvinder, og størstedelen var i 
pensionsalderen. 

10 landsbylaug var repræsenteret i interviewene. Vi vil nu 
gennemgå resultaterne af undersøgelsen inden for fem 
temaer.

59 % kvinder i 
spørgeskemaet

41 % mænd i 
spørgeskemaet
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Interviews

Spørgeskemabesvarelser
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Til højre ses en illustration af de lokale 
busruter. 

Flere nævner dog, at busserne stopper 
med at køre om eftermiddagen, hvilket 
giver problemer for dem. 

LOKALE FORHOLD



HOLDNING TIL EKSISTERENDE 
TRANSPORTMULIGHEDER
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51 % er utilfredse eller meget utilfredse med de 
nuværende transportmuligheder. 

Der er især utilfredshed med de nuværende 
busruter. Der efterspørges flere busruter mellem 
landsbyerne til og fra Sønderborg.

“Offentlig transport bliver mindre og mindre. 
Der er meget få busser, og om eftermiddagen 
stopper de med at køre. Mange har to biler og 
vil gerne gå ned til én, hvis de havde andre 
muligheder, men det har de ikke.”

- Citat fra bestyrelsesmedlem

I hvilken grad er du tilfreds med de eksisterende kollektive 
transportmuligheder i dit lokalområde?



NUVÆRENDE TRANSPORTVANER
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Godt halvdelen af borgerne har prøvet at køre 
med andre, og 64 % har selv haft andre med i 
bilen. Det viser, at mange gør brug af samkørsel i 
en eller anden form i forvejen.

Har du kørt med andre i deres bil til fx job eller fritidsaktiviteter? Har du selv haft andre med i bilen til fx job eller fritidsinteresser?



KENDSKAB TIL SAMKØRSEL
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Hele 76 % har hørt om apps til samkørsel, 
mens kun 9 % har prøvet dem. 

15 % har hverken hørt eller prøvet samkørsel 
via apps såsom NaboGO, GoMore og Ta’Med.

Det viser, at brug af apps til samkørsel i 
landsbyerne er markant lavere end kendskabet 
til dem.

Har du erfaring med apps til samkørsels? Det kunne fx være 
GoMore, NaboGO eller Ta’Med.



KENDSKAB TIL SAMKØRSEL
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Har du erfaring med andre samkørselsordninger? Det kunne fx 
være lukkede Facebook-grupper til samkørsel på arbejdspladsen.

Der er ingen af de 153 borgere, der har prøvet apps 
til samkørsel over 10 gange eller som har det som fast 
rutine. 

Heroverfor er der 4 % - svarende til 6 borgere - der 
ofte gør brug af samkørsel via andre ordninger 
som fx Facebook-grupper.

I interviewene har vi ikke talt med en eneste, der har 
brugt apps til samkørsel. Til gengæld samkører flere 
på mere uformelt plan med fx kollegaer.

På nogle af de større arbejdspladser - såsom på 
sygehuset 
- er der Facebook-grupper, hvor kollegaer planlægger
 ture til og fra arbejde med faste samkørselspartnere. 



MOTIVATION FOR SAMKØRSEL
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Miljøhensyn er det, der er den største 
motivationsfaktor for at samkøre i stedet for 
at køre selv.

Dernæst er det muligheden for at spare 
penge ved at benytte sig af samkørsel, der 
motiverer borgerne mest. 

At spare tid og at få socialt samvær er det, 
der motiverer borgerne mindst.

Det er vigtige indsigter, når appen og 
landsby-busserne skal kommunikeres og 
udbredes (mere herom i kapitel 4).

Vurdér hvad der motiverer dig til samkørsel på en skala fra 1-5 ud fra følgende argumenter. 
Jo højere tal, jo højere motivation.  



BARRIERER FOR SAMKØRSEL
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Den største barriere for at bruge app'en er, at det er 
besværligt at planlægge samkørsel - dernæst at man 
ikke ønsker at være social under kørsel.

Blandt de 29 %, der har angivet en anden årsag, er 
manglende fleksibilitet den største barriere. 

I andre undersøgelser om samkørsel finder vi, at de 
største barrierer knytter sig til:

● Man ønsker ikke at give afkald på personlig 
frihed til at køre, når man vil

● Hverdagen faste rutiner passer dårligt med at 
skulle koordinere med andre

● Transporttiden anses som et frirum, hvor man 
ikke vil forstyrres af andre

Hvad kunne afholde dig fra at bruge appen til samkørsel?



KENDSKAB TIL LANDSBY-BUSSER

19

83 % kender til den tidligere forsøgsordning 
med landsbybussen, mens 40 % helt konkret har 
brugt ordningen. 

Det viser, at forsøgsordningen er nået bredt ud, 
og flere har gjort brug af den. 

Kender du til landsbybus-ordningen, der tidligere er blevet testet 
i Sønderborg Kommune?
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HOLDNING TIL 
LANDSBY-BUSSER

Mener du, at din landsby har behov for en landsbybus-ordning?

35 % mener, at deres landsby i høj grad eller i meget høj 
grad har behov for landsbybus-ordningen. 

Flere af dem vi har talt med udtrykker stor begejstring 
om landsbybussen og glæder sig til, at den kommer 
tilbage.

“Har brugt den flere gange. Jeg synes det var en god 
løsning, og alle blev kede af, at den stoppede. Den var 
god fordi der ikke er andre alternativer, hvis man skal 
flere på tur end hvad man kan være i en almindelig bil. 

Jeg arbejder på skolen, og her har vi lejet den, når vi 
skulle på udflugter. Det var godt, fordi skolen ikke selv 
har en bus, man kan låne. Den har været savnet.”

- Citat fra bestyrelsesmedlem



MOTIVATION FOR LANDSBY-BUSSER
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60 % tror, at folk i deres landsby vil gøre brug af 
landsbybussen, hvis det bliver nemt og billigt. 

Kun 5 % tror ikke, at der er efterspørgsel på 
ordningen. Her nævnes især, at prisen er for høj. 

Tror du, folk i din landsby vil bruge muligheden for at leje en 
landsbybus, hvis det bliver nemt og billigt?



BARRIERER FOR LANDSBY-BUSSER
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De tre største barrierer for at gøre brug af 
landsbybussen er planlægning, pris og mangel på 
behov. 

Flere uddyber, at det er vigtigt, at prisen er 
konkurrencedygtig til biler, at busserne har de rette 
placeringer og at der er et godt booking-system.

Den er for dyr. Det må ikke være dyrere end 
flextrafik. Flextrafik kan man tage med kun to, 
hvilket man ikke kan med Landsbybussen.”

- Citat fra bestyrelsesmedlem

“Pris ville ikke have en indflydelse, men 
tilgængeligheden, hvor man kan køre fra og til, har 
en indflydelse.” 

- Citat fra bestyrelsesmedlem 

Hvad kunne afholde dig fra at bruge landsbybussen? 
Vælg højst tre. Og uddyb gerne.



I dette kapitel gennemgås kommunikationsstrategien som har haft 
til formål at øge kendskab til landsbybussen og muligheden for 
samkørsel i Sønderborg Kommune, som kulminerede på 
lanceringsdagen i Kværs d. 15. august.

KAPITEL 3
Kommunikation og udbredelse af 
samkørsel og landsby-busser
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RELEVANTE ADFÆRDSPRINCIPPER #2

SOCIAL PROOF 
○ Vi er flokdyr og gør som de andre 
○ Fortæl hvad majoriteten gør (hvor mange synes godt om samkørsel)
○ Fortæl hvad andre gøre det med billeder, lyd, testimonials osv.
○ Få chefen eller borgmesteren til at samkøre 

FEEDBACK-EFFEKT 
○ Brugerne skal have skulderklap for små indsatser 
○ Fortælle dem at lidt samkørsel er bedre end ingen 
○ Feedback tilpasses motivation (fx fokus på det grønne)

LOSS AVERSION 
○ Potentielt tab motiverer mere en potentiel gevinst
○ 24,5% er motiveret af en økonomisk gevinst 
○ Man kan fx tydeliggøre undgået tab af penge til benzin ved samkørsels

24

På dette og de næste tre slides 
præsenteres relevante adfærds-
principper, som er brugt i 
udarbejdelsen af kommunikations-
materialer samt til planlægning af 
lanceringen af samkørsel og 
landsby-busser i Sønderborg 
Kommune.



RELEVANTE ADFÆRDSPRINCIPPER #3

KONTEKST ER ALT
○ Udfordringer og potentialer varierer fra landsby til landsby
○ Nej til massekommunikation, ja til lokale ambassadører
○ Bygge videre på kontakter fra interviews

FORTÆL EN HISTORIE
○ Fx en medarbejder, der bruger samkørsel (fx i en kort video)
○ Fortæl historier via kommunikation (plakater og infomateriale) 
○ Rationelle argumenter virker ikke

PROCESSEN VIGTIGERE END BEGIVENHEDEN
○ Det afgørende er, hvad der sker før og efter
○ Opbakning/hvervelse før lancering og fastholdelse efter
○ Kommunikation stopper ikke med infomødet i april
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RELEVANTE ADFÆRDSPRINCIPPER #1

MOMENTS OF POWER
○ Timing er afgørende for adfærdsændringer
○ Fx ved flytning, skolestart eller efter ferie
○ De første par uger er ofte de vigtigste (window of opportunity)
○ Corona er i sig selv et oplagt moment of power

KONSISTENS PRINCIPPET
○ Få dem til begrunde deres positive holdning (hvorfor samkørsel er godt)
○ Fortæl dem, at de allerede er i gang (de kører allerede til arbejde…)
○ Fortæl at intet forandrer sig (arbejdstider og andre rutiner)

HANDLING KOMMER FØR HOLDNING 
○ Gør det derfor nemt! Så vil holdningen følge med
○ Få dem til at tage det første lillebitte skridt (download app’en)
○ Start småt - få dem til infomødet og gi’ dem en start-pakke
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UDFORDRINGER VED UDBREDELSE 
- LANDSBYBUS  

27

HVER LANDSBY ER FORSKELLIG

I telefoninterviewene stod det klart, at alle landsbyerne er 
forskellige. Nogle føler en landsbybus ville være gavnligt og 
brugbar andre ikke. Her drejer det sig i høj grad om 
eksisterende transportmuligheder og etablerede vaner. 

PRISEN SKAL VÆRE RIGTIG 

De fleste siger, at prisen har en stor betydning for hvorvidt 
de vil gøre brug af landsbybussen. 

 RUTINER OG VANER

Vi har som mennesker faste rutiner og vaner, også når 
det kommer til transport. Mange nævner i interviewene, 
at det vil kræve meget planlægning at gøre brug af 
landsbybussen. 

AFSTAND 

Flere nævner i interviewene at afstand til landsbybussen har 
en stor betydning for hvorvidt de vil gøre brug af den. 



UDFORDRINGER VED UDBREDELSE 
- SAMKØRSEL  
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HVER LANDSBY ER FORSKELLIG

I forhold til samkørsel er tilfældet her det samme, alle landsbyer er 
forskellige, og har forskellige behov og holdninger til samkørsel. 

IKKE BEHOV FOR APP

Nogle nævner at de ikke har brug for en app, fordi de bor i et 
lokalsamfund der er så småt, at man laver aftaler indbyrdes om 
samkørsel.

RUTINER OG VANER

Rutiner og vaner er en stor del af vores transport i 
privat bil. Mange kan godt lide den frihed, det giver 
at have bil - og derfor er samkørsel udfordrende. 

AFSTAND 

Flere nævner, at afstand til større byer, deres 
arbejdsplads og indkøb har stor betydning for deres 
brug af samkørsel. 



KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
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- Brug landsby-laugenes eksisterende kanaler, lav 
ikke en ny Facebook-side

- Lancer landsbybussen og samkørsel samtidigt, da 
de er i samme app og for at hjælpe samkørsel på 
vej

- Overordnet budskab: “Vi skal dele mere”, da 
dele-banken også er med i projektet



STARTPAKKEN
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FYSISKE MATERIALER

- Ophæng af plakater og flyers i lokalområdet 
for at udbrede kendskabet 

- Annoncer i lokalaviser forskellige steder i 
kommunen

- Klistermærker til bilen a la: “Vi kører sammen”

 

DIGITALE MATERIALER

- Oplysende opslag på Facebook som kan deles 
på Landsby-laugenes Facebook-sider

- Involverende opslag til at skabe gode historier 
og engagement

- Konkurrencer og opgaver a la: Inviter tre 
venner med i bilen og del erfaringer med os

 



I dette sidste kapitel præsenteres den delundersøgelse om 
deleøkonomi, der blev lavet i andet kvartal 2021. Det handler om 
borgernes ønsker, behov og holdninger til deleøkonomi i 
Sønderborg Kommune, samt til information fra Landsbyforum, der er 
en forening med repræsentanter fra alle kommunens landsbylaug.

KAPITEL 4
Forundersøgelse om deleøkonomii 
regi af Projekt Delebank
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DATA & METODER

Der blev d. 31. maj 2021 sendt et online spørgeskema ud til medlemmer af bestyrelserne i 
Sønderborg Kommunes landsbylaug, hvilket gav 45 besvarelser.

Diagrammer og grafer, der løbende indgår, repræsenterer de kvantitative indsigter fra 
spørgeskemaet. Rådata er overleveret til Mobilitetsforeningen, hvor man tilmed kan se de 
kvalitative besvarelser i åbne svarkategorier. 

Spørgeskema
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TILFREDSHED MED INFORMATION FRA 
LANDSBYFORUM

33

Er du tilfreds med den information, du får fra Landsbyforum?

60 % af borgerne er i høj eller i meget høj 
grad tilfreds med information fra 
Landsbyforum. Kun 2 % er mindre tilfredse. 

Derudover blev borgerne adspurgt om deres 
holdning til den informationsmængde, som 
de modtager fra Landsbyforum. 

Her svarede 77 % at de er tilfredse med 
mængden. Samtidig mener 10 %, at de 
modtager for meget information og 10 % 
mener, at de modtager for lidt.



HYPPIGHED AF NYHEDSBREV
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Hvor ofte vil du have nyheder sendt fra Landsbyforum?

41 % vil gerne modtage et nyhedsbrev 4 
gange om året fra Landsbyforum. 36 % vil 
gerne modtage det 6 gange om året. 

Det vil sige, at 77 % af borgerne ønsker at 
modtage et nyhedsbrev 4-6 gange om 
året.



RELEVANT INFORMATION

35
Hvilken information er særlig relevant for dig? Sæt gerne flere krydser.

82 % af borgerne mener, at information 
om kurser og arrangementer i 
kommunen er særlig relevant. 

Derudover mener 82 %, at information 
om puljer og støtteordninger har 
relevans for dem.

I uddybende kommentarer blev der b.la. 
nævnt, at mails, nyhedsbreve og 
information om aktuelle temaer fra 
andre landsbylaug er relevant.



KENDSKAB TIL PROJEKT DELEBANK

36

Ved du, hvad Projekt Delebank går ud på?

46 % af borgerne har kendskab til Projekt 
Delebank. Samtidig har 54 % intet eller 
tvivlsomt kendskab til projektet.



VURDERING AF BEHOV FOR AT LÅNE TING 

37

Kan du se behov for at låne ting af hinanden i landsbyerne mod et mindre 
gebyr til forsikring?

69 % mener, at der i nogen eller høj grad er 
behov for at låne ting af hinanden i 
landsbyerne mod et mindre gebyr til 
forsikring. 

Kun 5 % mener, at der er et meget højt behov. 
Ligeledes mener 5 %, at der intet behov er for 
at låne ting af hinanden. 



VURDERING AF BEHOV FOR AT LÅNE TING AF 
NATURSKOLEN

38

Kan du se behov for at låne fx kanoer, kajakker, mountainbikes af Naturskolen mod 
betaling for forsikring?

41 % af borgerne kan i nogen grad se et 
behov for at låne fx kanoer, kajakker og 
mountainbikes fra Naturskolen. 

26 % kan i mindre grad se behovet for at 
låne af Naturskolen, hvorimod 21 % i høj 
grad kan se et behov. Kun 8 % oplever i 
meget høj grad et behov.



VURDERING AF BEHOV FOR AT LÅNE FRA 
ANDRE LANDSBYLAUG
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Tror du, at dit landsbylaug kan være interesseret i at låne ting af andre landsbylaug 
via Delebanken, f.eks. cykeltrailer, AV-udstyr, værktøj og maskiner til 
landsby-arrangementer?

50 % tror i nogen grad, at deres 
landsbylaug kan være interesseret i at låne 
af andre landsbylaug via Delebanken.

24 % mener i høj eller meget høj grad, at 
deres landsbylaug kunne have interesse i at 
låne via Delebanken. 



FORUDSÆTNINGER FOR BRUG AF 
DELEBANKEN

40

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, at du selv vil bruge Delebanken? Vælg op til 
tre. Uddyb gerne dit svar.

De vigtigste forudsætninger for at borgerne vil 
bruge Delebanken er, med 62 %, at det skal 
være nemt at betale. 

Derudover har 49 % angivet, at et lavt gebyr til 
forsikring af tingene er en vigtig forudsætning 
for at bruge platformen.

Blandt 44 % er placeringen af Delebanken en 
vigtig forudsætning for benyttelse. 

8 % er ikke interesseret i at bruge Delebanken.
 



VURDERING AF LANDSBYLAUGENE 
BENYTTELSE AF DELEBANKEN

41

Tror du, at landsbylaugene vil låne ting af andre via Delebanken, hvis ordningen laves 
på den rette måde?

51 % tror, at landsbylaugene vil låne af de andre 
landsbylaug via Delebanken, forudsat at 
ordningen laves på en ordentlig måde. 

De resterende borgere har angivet, at de ikke 
ved, om landsbylaugene vil benytte 
Delebanken ved enten at angive “måske” eller 
“ved ikke”. Ingen borgere har svaret nej.



INTERESSE FOR LÅNEMULIGHEDER GENNEM 
DELEBANKEN 

42

Er der nogle af følgende ting, som du selv vil være særligt interesseret i at låne 
gennem Delebanken? Vælg op til tre.

51 % er særligt interesseret i at låne udstyr til 
transport, såsom Christiania-cykler eller 
landsby-busser. 

41 % er interesseret i både at låne 
friluftsudstyr og udstyr til boder i form af 
borde, køleskabe, vægte m.m. 

26 % vil være interesseret i at låne AV-udstyr.
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Tror du, at dit landsbylaug har udstyr, som I kan låne ud til andre landsbylaug, hvis 
udstyret forsikres?

I alt 48 % af borgerne har angivet "måske" eller 
"ved ikke". Det kan indikerer, at borgerne ikke 
har kendskab til, om deres landsbylaug har 
udstyr der kan udlejes. 

18 % har angivet, at de tror, at landsbylauget har 
udstyr til udlejning, hvis udstyret er forsikring, 
mens 34 % ikke tror det.

I uddybende kommentare nævner borgerne 
bl.a., at borde, stole, kajakker, telte, 
æblepressere og projektorer er mulige ting som 
deres landsbylaug kan låne ud, hvis det bliver 
forsikret.




