
Svarsresultat från 
färdtjänstenkäten 2017



Sammanfattning

• Enkätsvaren visar att de flesta är nöjda 
med kvalitén inom färdtjänsten. Andelen 
nöjda kunder är densamma i jämförelse 
med tidigare undersökning.

• Resultatet visar på en ökning av antalet 
kunder som tycker att dom åker tryggt 
med färdtjänsten och att chaufförerna ger 
ett bra bemötande. Undersökningen visar 
vidare att 28 personer av 358 som svarat 
är missnöjda med att färdtjänsten inte 
kommer i tid.

• En ökning har skett av antal resenärer som 
är nöjda med bemötandet hos 
växeltelefonisterna och kommunens 
färdtjänsthandläggare.

Bakgrund

• En kundundersökning har skickats ut till 
samtaliga personer med färdtjänsttillstånd  
i april 2017. Syftet med undersökningen är 
att mäta kvalitén inom färdtjänsten i 
Boden.

• Vi skickade ut 884 enkäter och 454 
personer har svarat, det vill säga drygt 
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 2015 års enkät visar på 
ungefär samma svarsfrekvens .

• I årets enkät har vi ändrat i 
svarsalternativen till: aldrig, ibland, ofta, 
alltid, ja och nej alternativ. Vi har lagt till 
en ny fråga om 5-milsgränsen.  



Största gruppen som har tillstånd till färdtjänst är den äldsta gruppen 

10 2,2 %

13 2,9 %

51 11,2 %

136 30 %

244 53,7 %



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

286 63 %

106 23,3 %

62 13,7 %



Av dem som svarat har 81 % rest med färdtjänst under senaste halvåret. 18,9 % har inte

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

86 18,9 %

165 36,3 %

203 44,7 %



2017 års enkät visade att 98,6 % av dem som svarat var nöjda med färdtjänsten.

Andelen nöjda kunder är densamma som vid 2015 års undersökning.

45 personer har lämnat synpunkter på frågan. 18 personer var nöjda och 21 personer 

var missnöjda. En person har lämnat positiv och negativ synpunkt. 5 personer har lämnat 

allmänna synpunkter.   
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I årets enkät tycker 85,3 % att de fått bra service av chauffören.

Det är en minskning med 8,4 % i jämförelse med föregående enkät.
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I årets enkät tycker 99,2 % av dem som svarat på frågan att det åker tryggt och säkert.

Andelen trygga kunder har ökat med 2,2 % jämfört med tidigare enkät från 2015. 

3 0,8 %

355 99,2 %



I årets enkät är 92,2 % nöjda med tidspassningen.

Vid en jämförelse med tidigare enkät har andelen nöjda resenärer minskat med 

1,7 %.
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I årets enkät var 98,3 % nöjda med bemötandet. Det har inte ändrats från föregående

enkät.
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Årets enkät visar att 98,5 % är nöjda med bemötandet och det är en ökning från

föregående enkät med 3,1 %

2 0,6 %

3 0,9 %

159 45,4 %
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Årets enkät visar att 99,2 % av dem som svarat tycker att bemötandet från

Färdtjänsthandläggarna är bra. Det är en ökning med 2,4 % från föregående enkät.

Synpunkter på frågan har lämnats av 38 personer. 13 är nöjda, 4 är missnöjda och 21 personer

har lämnat allmänna synpunkter.
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Det här är en ny fråga i årets enkät. Utifrån synpunkterna till frågan förstår vi att vi skulle ha

lämnat en förklaring till vad 5-milsgränsen innebär. 

Av den anledningen så redovisar vi inte resultatet av synpunkterna då det framgår att största 

andelen inte förstått vad som avsetts med frågan.

257 71,4%

103 28,6 %


