
Färdtjänst, kundundersökning 2015 



               Sammanfattning 

 

• Enkätsvaren visar att de flesta är nöjda 
med kvalitén inom färdtjänsten. 
Resultatet visar en liten ökning av 
antalet nöjda resenärer i jämförelse med 
tidigare undersökningar. 

 

• Resultatet visar att de flesta tycker att de 
åker tryggt med färdtjänsten och att 
chaufförerna ger ett bra bemötande. 
Undersökningen visar vidare att 20 
personer av 325 som svarat är missnöjda 
med att färdtjänsten inte kommer i tid 
och att de inte får tillräcklig hjälp av 
chauffören.  

 

• Övervägande antal resenärer var nöjda 
med bemötandet hos växeltelefonisterna 
och kommunens färdtjänsthandläggare. 

 

            Bakgrund 

 

• En kundundersökning har skickats ut 
till samtliga personer med 
färdtjänstillstånd i april 2015. Syftet 
med undersökningen är att mäta 
kvalitén inom färdtjänsten i Boden.  
 
Vi skickade ut 849 enkäter och 424 
personer har svarat, det vill säga 50 
%. 
En del har valt att inte svara på alla 
frågor. Om personen svarat med kryss 
i två rutor har det mest negativa 
svaret räknats. 

 

• Undersökningen görs vartannat år. En 
jämförelse med 2013 års enkät visar 
att lika många svarade då.  2009 och 
2011 års enkäter hade något större 
svarsfrekvens.  

 
I redovisningen som följer har vi på frågorna 4-10 valt att lägga ihop svarsalternativen enligt nedanstående. 

Missnöjd = mycket dåligt och dåligt 

Nöjd = bra och mycket bra 

 



Största gruppen som har tillstånd till färdtjänst är den äldsta gruppen 



De flesta färdtjänstresenärerna är beviljade tillstånd till taxi, såsom tidigare år 



Av dem som svarat har 79 % rest med färdtjänst under senaste halvåret. 21 % har inte 

rest alls med färdtjänst och svarar därför inte på resterande frågor. 

 



2015 års enkät visade att 98 % av dem som svarat var nöjda med färdtjänsten. 

Det är en ökning med tre procent mot enkäten 2013. 

2009 var 98 % nöjda och 2011 var 96 % nöjda med hur färdtjänsten fungerat. 



I årets enkät tycker 94 % att de fått bra service av chauffören. 

Det är en liten ökning i jämförelse med föregående enkät. 

 



I årets enkät tycker 97 % av dem som svarat på frågan att de åker tryggt och 

säkert. Personerna som var missnöjda klagade på att chaufförerna körde för 

fort. Andelen nöjda personer har minskat marginellt med två procent jämfört 

med tidigare enkät 2013. 

 

31 personer har lämnat synpunkter på frågan. 14 av dem som svarat var nöjda 

och 11 personer var missnöjda. Tre personer har lämnat positiva och negativa 

synpunkter och tre personer har lämnat svar som inte har med frågan att göra. 
 



I årets enkät är 94 % nöjda med tidspassningen.  

Vid en jämförelse med tidigare enkät har andelen nöjda resenärer 

ökat med en procent. 

 

26 personer har lämnat synpunkter på frågan. Tretton av dem som 

svarat var nöjda och tretton personer var missnöjda. Sju personer 

har klagat på att bilen ofta kommer för sent.  
 



I årets enkät var 98 % nöjda med bemötandet från chaufförerna. 

Det har inte ändrats från föregående enkät. Kommentarer på frågan har lämnats av 

36 personer. 18 var nöjda och 14 var missnöjda. Fyra personer har svarat att 

bemötandet är olika beroende på chaufför 



Årets enkät visar att 95 % var nöjda bemötandet från växeltelefonisten. Det är 

en marginell minskning mot förra enkäten, två procent.   

 

Kommentarer på frågan har lämnats av 32 personer varav åtta  är missnöjda 

och nio är nöjda. Femton personer har lämnat synpunkter som varken är 

positiva eller negativa. De har ingen åsikt i frågan då de inte själva beställer 

resor. 
 



Årets enkät visar att 96 % av dem som svarat tycker att bemötandet från 

färdtjänsthandläggarna är bra. Det har inte ändrats från föregående enkät 

  

Kommentarer på frågan har lämnats av 34 personer. 16 var nöjda och arton 

synpunkter hade inte med frågan att göra. De hade inte någon uppfattning 

då personal eller anhörig skött kontakten med handläggaren. 
  
 


