
Rapport	av	utbildning	för	Taxi	020s	
förare	med	många	reklamation			

 
Cabonline group har satt upp ett antal åtgärder för att höja kvalitén generellt i alla bolag och 
har börjat med att fokusera på förare som har ådragit sig flest antal reklamationer.  
Från början var tanken att utbildningen skulle ges enbart till de 10% av förarna med mest 
reklamationer men kvalitetsutbildningen har vuxit och kommer i ett senare skeda att omfatta 
alla förare och även beställningscentraler och administration. 
 
Dessa förare som nu är kallade har alla fått osedvanligt många reklamationer i förhållande till 
övriga kollektivet. Man har viktat reklamationerna utifrån rubriker och man har tittat på 
reklamationer från 2013 och framåt. Det innebär givetvis att rubrikerna för reklamationerna 
varierar mellan åren. De reklamationer som deltagarna har fått spänner mellan olika områden 
som t.ex. otrevligt bemötande, hotfull, dålig lokalkännedom och attityd. 
 
Utbildningen är upplagd att genomföras under tre olika tillfällen där den första träffen om en 
timme går till att sammankalla alla deltagare, informera om innehållet och de förväntningar 
som 020 har på dem och att samla gruppen. 
 
Informationsträffen hölls av Arne Danell och Daniel Babic som hade full ”sjå” att presentera 
syftet och att besvara de frågor som deltagarna hade, varför just de hade blivit kallade, varför 
de skulle gå utbildningen.  
De som är kallade och inte kommer eller har uteblivit utan giltiga skäl, då kommer deras 
förarlegitimationer att spärras hos både 020 och Taxi Kurir. 
 
Utbildningsdag två och tre är ”rena” utbildningstillfällen, två tisdagar följande efter varandra 
som hölls i TFUs lokaler i Örnsberg. 
De kurser som jag bevistade hölls 5/4 och 12/4 2016. 
  
Vid ankomstregistreringen saknades 11 från infoträffen och Arne visade mig den lista som 
arbetats igenom och de svar som åkeriservice hade fått. Ett svar var ytterst förvånande och de 
vore märkligt om inte 020 klipper kortet för den personen – ”Ni ska inte lära mig något….” 
Dock var kursen fylld eftersom deltagare från andra infomöten hade fyllt på. 
 
Utbildningen hölls av Göran Petsén som är en extern utbildare anlitad för att hålla just 
serviceutbildningar riktade mot bl.a. transportföretag. 
Petsén har ett förflutet inom bl.a. polisen och privata transportbolag (Keolis) , bussar och tåg. 
 
Agendan för dag ett var: 
Intro/presentation av utbildningen 
Taxi 020s förväntningar 



Kundens behov 
Kollegor och yrkesrollen 
Avslutning med sammanfattning av dag 1 
 
Dag två startade med en återkoppling till dag ett, diskussion om vad som hade fastnat.  
Göran Petsén hade myntat begreppet ”10 poängsförare” under kursdag ett och han 
återkopplade till förarna om de hade försökt att arbeta efter de riktlinjer som gjorde att de 
skulle kunna var ”10 poängsförare” 
Petsén tog upp vad begreppet professionalism innebär och vilka egenskaper en professionell 
förare besitter. 
Man pratade om ”hel och ren”, uniform och de skydd som uniformen ger som trafik-
tjänsteman. Vad begreppet respekt innebär, respekt både till en själv och till andra. 
Vilka trafikregler en professionell förare ska hålla sig till och respektera. 
 
Den utbildning och grupp som jag följde under tre dagar sades vara en bra grupp och även jag 
fick det intrycket.  
När jag hörde deltagarna, ser hur de agerar, så uppkommer undringar om hur och var har de 
gjort fel. Om man sammanställer de betyg som de har fått av publika kunder med snittbetyg 
som ligger från 3,9 och uppåt och ställer det mot de reklamationer de har ådragit sig så 
uppkommer en tanke att det är mot FTJ kunder som den dåliga servicen riktas specifikt. 
Det är uppenbarligen en attityd fråga och en syn på vem som är ”viktig kund” som avgör hur 
servicen utförs.  
Det verkade som om ett flertal deltagare tog intryck av utbildningen och de uppgav att de 
skulle arbeta efter de riktlinjer som angavs. 
 
Den här typen av serviceutbildning ligger helt rätt och är ett måste för Taxi 020 om vi ska 
lyckas på marknaden. 
TAF har under flera år påpekat vikten av högre servicemedvetenhet och högre service grad 
från förarna. 
 
En fråga som jag ställt vid ett flertal tillfällen är, varför service rent generellt inte har slagit 
igenom i hela samhället, i olika branscher trots att serviceutbildningar har hållits inom ett 
flertal branscher sedan början av 80-talet. 
SAS och dåvarande Linjeflyg var de första i Sverige att inse betydelsen av personlig service. 
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