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NTF Taxienkät 2017 
 

Detta är en kort sammanställning av en enkät som genomförts i de fyra nordiska länderna 

Danmark, Finland Norge och Sverige på uppdrag av Taxigruppen inom NTF:s sektion för 

Kollektiva persontransporter (KP), under andra halvåret 2017 och avslutades den 7 decem-

ber 2017. Totalt har 509 individer svarat på enkäten av dessa var 383 personer anställda i 

någon form och 126 personer var arbetsgivare/egenanställda.  

Uppgiften 
Undersökningens uppgift är att korsköra olika förhållanden kopplat till händelser och situat-

ioner samt löner. 

 Arbetstid: kopplas gentemot ordinarie arbete, egenföretagare och anställd samt 
avlöningsform. 

 Löneform: kollat gentemot företagare och anställd 

 Olyckor: kopplat gentemot arbetstid, antal arbetspass och trötthet. 

 Hot och våld: kopplat till dag, natt och skift samt arbetstid. 

 Landsvis: vi måste se om det är ett gemensamt problem i norden eller om det finns 
avvikelser. 

Arbetstid, kopplad gentemot ordinarie arbete, egenföretagare och 

anställd samt avlöningsform. 

Anställd 

Av 383 anställda har 333 personer, 86,9%, taxiföraryrket som sin huvudsakliga sysselsätt-

ning. Dessa har en genomsnittlig arbetstid motsvarande 53,6 timmar per vecka. Av dessa 

333 personer har 292 eller 87,7% enbart provisionslön och 6,6 % har en kombination av fast 

och provisionsbaserad lön. Endast 19 personer som har sin huvudsakliga sysselsättning som 

chaufför har en fast lön, det motsvarar 5,7%. 

50 personer uppger att chaufförsyrket inte är deras huvudsakliga sysselsättning, det motsva-

rar 13,1 procent. Dessa arbetar i genomsnitt 31,9 timmar i veckan. 

Den genomsnittliga arbetstiden, för samtliga anställda (ej arbetsgivare/egenanställda) i 

denna undersökning, är 50,8 timmar per vecka. och man arbetar i genomsnitt 5 dagar per 

vecka. det ger en genomsnittlig passlängd på 10 timmar och 9 minuter. 

I undersökningen fick de svarande ange hur långt deras längsta arbetspass varit. En person 

angav att han arbetat ett arbetspass på totalt 70 timmar. Bortsett från detta svar visar dock 

att det förekommer många långa arbetspass. 

 13 personer hade arbetat pass på över 30 timmar 

 14 personer hade arbetat pass på 25 till 30 timmar 

 55 personer hade arbetat pass på 20 till 25 timmar 

 137 personer hade arbetat pass på 15 till 20 timmar 
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 272 personer hade arbetat pass på 10 till 15 timmar 
 

Sammanfattningsvis i denna del kan konstateras att av 509 personer hade 220 arbetat pass 

som vid tillfällen hade varit på 15 timmar eller mer. 

 

Arbetsgivare/egenanställda 
Likalydande svar när det gäller arbetsgivare/egenanställda, 126 personer, visar att dessa ar-

betar något mer. De arbetar i genomsnitt 57,1 timmar per vecka och i genomsnitt nästan 6 

dagar i veckan (5,7 dagar). 4 av dessa uppger dessutom att detta inte är deras huvudsakliga 

sysselsättning. 

Löneform, kollat gentemot företagare och anställd 

Anställd och löneform 
Av 383 anställda uppger 22 personer att de har fast lön vilket motsvarar 5,7%. 334 personer 

eller 87,2% säger att de kör på provisionslön och 27 personer, 7,0%  att de har en kombinat-

ion av fast lön och provisionslön. 

Arbetsgivare/egenanställd och ersättningsform 
Av 126 arbetsgivare uppger 20 personer att de har fast ersättning/lön vilket motsvarar 

15,9%. 72 personer eller 57,1% säger att de kör på provisionslön och 34 personer, 27,0%  att 

de har en kombination av fast ersättning och provision. 

Vidare i sammanställningen kommer inte arbetsgivare/egenanställda att redovisas, dels så 

utgör dessa ca. 20 procent av de svarande och de utgör ej heller den huvudsakliga målgrup-

pen. Uppfattningen är också att dessa inte påverkar resultaten i undersökningen nämnvärt. 

44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0

Norden

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Genomsnittlig arbetstid



 Taxienkät i Norden 2017, Danmark, Finland, Norge och Sverige 

 

Lennart Sköld  4 av 5 
 

 

 

Olyckor, kopplat gentemot arbetstid, antal arbetspass och trötthet. 
Av 285 svarande (ej Finland) har 135 personer råkat ut för någon olycka. Det är nästan hälf-

ten, 47,4 procent. 79,3 % av olyckorna har resulterat i fordonskador, totalt 107 stycken. 13 

olyckor gav personskador vilket motsvarar 9,6% av olyckorna. Endast 11,1% av olyckorna el-

ler 15 stycken var helt utan några skador. 

De flesta olyckorna skedde i samband med dagtidsarbete 82 olyckor eller 60,7% av olyckorna 

skedde under dagarbetspass. 35 olyckor skedde under nattpass 25,9% och 18 olyckor 13,3% 

skedde i samband med skiftarbete. 

73 olyckor var anmälda, det innebär att 54,1% av olyckorna anmäldes. I undersökningen 

finns en divergerande uppgift, å ena sidan svarar man på frågan om olyckor som ger ett re-

sultat på 135 sådana, samtidigt som de svarar i en annan del av undersökningen att 170 

olyckor skett utan att några skador som anmälts. Detta kan innebära ett visst mörkertal i 

undersökningen alternativt att de senare handlat om tillbud och ej riktiga olyckor. 

Av 135 olyckor har 112 personer, som varit med om olyckor, också uppgett att de känner av 

trötthet i någon form, allt från flera gånger i veckan/månaden till enstaka tillfällen. Samtliga 

som talat om att de känner trötthet emellanåt har också varit drabbade av olyckor. Hela 

83,0% av olyckorna kan antas haft inverkan av trötthet. 

När det gäller trötthet uppger hela 81,7% eller 313 personer, inklusive Finland, att de känner 

av trötthet i någon form, allt från flera gånger i veckan/månaden till enstaka tillfällen. Endast 

70 personer säger sig inte ha känningar av trötthet överhuvudtaget, det motsvarar 18,3%. 
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Hot och våld, kopplat till dag, natt och skift samt arbetstid. 
Av 383 personer har 151 eller 39,4% uppgett att de inte varit utsatta för vare sig hot eller 

våld. 232 personer har varit utsatta för hot eller våld eller båda delarna, det utgör hela 

60,4%, vilket är en anmärkningsvärd hög siffra. 

Av 232 våldshandlingar/hot skedde 107 på dagtid, det motsvarar 46,1%. 53,9 av våldshand-

lingarna skedde i samband med natt eller skiftgång det är hela 125 våldshandlingar/hot. 

 

 

Uddevalla i december 2017 

Lennart Sköld 
Svenska Transportarbetareförbundet 
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