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Frågeställningar 

•  Hur säkert är det att åka taxi? 
 

•  Vad ska du tänka på vid inköp av 
taxiresor? 
 

•  Hur arbetar taxibranschen med CSR? 
 



Hur säkert är det att åka taxi? 
•  I grunden utgör det en osäker omständighet att sätta sig 

i en bil med en för dig som kund okänd människa vid 
ratten, till exempel; 
•  Är bilen i sig tillräckligt säker och tillräckligt väl 

underhållen? 
 

•  Har bilen rätt däck med rätt mönsterdjup? 
 

•  Är föraren utvilad, nykter och har den rätta formella 
kompetensen och den rätta lämpligheten och 
servicekänslan för att jag ska känna mig trygg, säker och 
nöjd? 



Hur säkert är det att åka taxi - 
bilen? 
•  De stora taxiföretagen styr åkeriets val av 

bil utifrån säkerhet, passagerarens 
komfort  och minimerad miljöpåverkan 

•  Bilens ålder regleras genom 
taxiföretagets avtal med åkerierna  



Hur säkert är det att åka taxi - 
föraren? 
•  Taxiförarlegitimationen TFL är grunden för 

att utöva taxiföraryrket 
•  Många av de större företagen i branschen 

sträcker sig väsentligt längre kravmässigt 
än TFL för att höja kundens nöjdhet och 
trygghet  



Hur säkert är det att åka taxi - 
föraren? 
•  Utvilad? – vilotidsreglementet 
•  Nykter? – alkolås & drogstickprov 
•  Formell kompetens? – TFL med registerkontroll 

varje dygn 
•  Lämplighet? – utbildning, utbyggd process för 

kundklagomål och möjlighet att betygssätta resan 
med koppling till premieringssystem för föraren 

•  Med omdöme? – stickprovskontroller – hastighet, 
allmänt trafikuppförande, med respekt för allas lika 
värde? 



Hur trevligt är det att åka taxi - 
föraren? 
•  Kompetens är inte detsamma som servicekänsla.. 
•  Lokalkännedom är inte en självklarhet.. 
•  Uppförandekod – service och kvalitet 
•  Betygssättning av resan är här ett viktigt verktyg för 

att göra resan både säker och trevlig och skapa ett 
underlag för taxiföretaget att skapa en process för 
vidareförädling av förare 



Vi	levererade		 Kundupplevelser	där	
kunden	var	helt	nöjd	

100	750		

Servicegrad	-	senaste	sju	dagarna	–	155	000	resor	totalt	–		
a"	all%d	överträffa	kundens	förväntan	

Vid	 ?llfällen	var	kunden	klart	missnöjd	4	900		

75	%	

Bokning	 Snabbt	på	plats	 Bemötande	 Köra/hiIa	

73	%	 70	%	 72	%	

Totalt	seI	

65	%	



Vad ska du tänka på vid inköp av 
taxiresor?  
•  Be taxiföretaget beskriva hur man arbetar med 

lagstiftningen och framförallt om och hur man 
arbetar med egna självpåtagna regelverk gällande 
utbildning, vidareutbildning, lärande processer för 
kundklagomål 
 

•  Finns en kommunicerad Uppförandekod och hur 
ser efterlevnadskontrollen av denna ut? 

•  Om du upphandlar enligt LoU – se till att inte göra 
det hela till en ren prisupphandling – utvärdera 
kvalitet 



Hur arbetar taxibranschen med 
CSR?  

•  Mänskliga rättigheter, grundläggande 
arbetsrättsprinciper och grundläggande 
miljöstandarder 
 

•  Hållbarhetsredovisning för transparens 
 



Hur arbetar taxibranschen med 
CSR – mänskliga rättigheter  

•  Alla människors lika värde 
 

•  Nolltolerans mot kränkande särbehandling 
 

•  Nolltolerans mot att understödja brottslig verksamhet 
 

•  Uppförandekod med uppföljning är verktyget 

•  TS samarbeten – Nattskiftet, Salsa, Frälsningsarmén, 
Talita, Polisens prostitutionsgrupp 

 
 



Hur arbetar taxibranschen med 
CSR – arbetsrättsprinciper 
•  att inte se förare som förbruknings-

material 
 
- förutsägbar och rimlig lön 
- sjuklön och tjänstepension 
- trygghetspaket vid sjukdom och skada 
- rimlig arbetstid 
- säkerhetslösningar och backuper 
 
 



Hur arbetar taxibranschen med 
CSR – miljö 

Branschens kärnverksamhet påverkar miljön negativt 
 
Resan… 
•  Etanol 
•  Biogas 
•  Dubbfritt 
•  HVO-diesel..? 
•  El & vätgas    

 
•  en fossilfri transporttjänst 2025 är visionen som branschen kan förverkliga 

inom tre år så fort rimliga alternativ finns att tillgå… men vi måste också 
utmana den allmänna uppfattningen om vad som är en lämplig taxibil 
redan idag.. 
 

•  Samarbeten med Klimatpakten och Nollzon 
 


