
Skördetid
för taxibolagets satsningar 
på kvalitet och miljö

Arvikas kommunalråd Peter Söderström 
inviger Arvika Eda Taxitransporters nya 
reningsanläggning.

I våras invigdes Arvika Eda Taxitransport-
er ABs nya reningsanläggning. En investe-
ring på 2,3 miljoner kronor för rening av 
återvunnet vatten i taxibolagets tvättan-
läggning. Miljökravet, som handlar om 
hållbara lösningar vad beträffar miljö, 
kvalitet, personal med mera, fanns viss-
erligen med som krav i Värmlandstra-
fikens upphandling av samhällsbetalda 
resor men investeringen skulle skett ändå. 
Värmlandstrafik AB hyllade taxibolagets 
medvetna miljösatsning vid invigningen.

– Om några år kommer en sådan här 
anläggning att vara krav vid alla offentliga 
upphandlingar och det är bra. Vi måste 
värna om miljön, säger Hadzo Arnautovic, 
delägare och med titeln verksamhetschef 
för det värmländska taxibolaget.

Investeringen slutar inte där. Taxibo-
laget har redan tagit nästa steg och ska 
bygga en automatisk tvätthall som bilarna 
kan köra igenom. Självklart ansluts den 
tvätthallen till reningsanläggningen och 
sedan ska det också byggas ett antal nya 
carportplatser för bilarna.

Rena och snygga fordon är viktigt för 
kundupplevelsen.

– Med den nya tvätthallen kan vi tvätta 

av bilarna dagligen och nöja oss med en 
rejäl handtvätt en gång i veckan. För mil-
jön blir det också bättre om smutsen tas 
om hand av vår reningsanläggning i stället 
för att det spolas av med regnvattnet och 
hamnar i naturen.

Växlat upp
Arvika Eda Taxitransporter AB har anor 
från 1930-talet då det bedrevs taxitrafik 
med hästdroska och några T-Fordar.

De senaste åren har man växlat upp 
rejält, från ett tiotal bilar till att de i dag 
har 34 egna bilar, 5 bilar via anslutna åke-
rier och 6 fordon hos underleverantören 
Munkeröds Industri AB som kör sam-
hällsbetalda transporter i Årjäng.

Personalstyrkan uppgår till ett fyrtio-
tal i det egna bolaget, tiotal hos anslutna 
åkerier och tio hos underleverantören.

Att hitta personal har inte varit något 
problem, i alla fall inte fram till högkon-
junkturen. Nu skulle det behövas några 
till.

– Det är inte lätt att hitta duktiga föra - 
re så därför har vi även startat egen intern-
utbildning, säger Hadzo och tittar på stor - 
bildsskärmen där den egna beställnings-
centralen med hjälp av GPRS-positione-
ring kan se var bilarna befinner sig och 
därmed styra köruppdragen optimalt.

– Effektivitet och miljötänkande, bil-
arna ska inte rulla mer än nödvändigt, säger  
han.

30 procent kvinnliga förare
Hadzo Arnautovic sträcker lite extra på sig 
när han berättar att 30 procent av förarna 
är kvinnor, och att de själva har sökt sig 
till taxiföretaget. Han menar att det beror 
på arbetsmiljön.

– Vi ser till att ha bilar som är bekvä-
ma att köra och som är utrustade för att 
underlätta arbetet. Ta bara en sådan sak 
som att vi genomgående har bilar med au-
tomatlåda, vilket är mycket bekvämare än 

att växla manuellt. Vidare har vi vikbara  
stolar i våra fordon för färdtjänst- och sjuk - 
resor som gör det mycket enklare om det 
till exempel är en person i rullstol som 
ska åka med.

Satsningen på personalen innebär ock - 
så att alla i koncernen har fast månadslön, 
fastlagda scheman och gratis frukost som 
man började med för några år sedan. Vi-
dare får de ett friskvårdsbidrag på 1 200 
kronor om året och var tredje år har de 
gratis läkarkontroll. Och en extra bonus 
på lönen delades ut innan jul förra året.

Fasta körscheman
Körscheman utgår från åttatimmarspass, 
ibland måste det bli tio timmar för att få 
ihop det. Men aldrig de maximala tretton 
timmar arbetstidslagstiftningen medger.

– Det handlar dels om att förarna ska 
må bra och dels om kvaliteten de ska 

Blomstrande tider för Hadzo Arnautovic.  
Satsningen på kvalitet och miljö har burit frukt.

För tretton år sedan var Arvika 
Eda Taxitransporter AB nära kon-
kurs. Då kom Hadzo Arnautovic in 
som delägare och verksamhets-
chef och det utdömda taxibola-
get påbörjade sin framgångsresa. 
De senaste tio åren har omsätt-
ningen ökat med 1 200 procent, 
dessutom med god lönsamhet. 
Ett målmedvetet arbete med kva - 
litet och arbetsmiljö har gett 
riklig skörd.

Av Mikael Svensson
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Clas Carlsson, Oskar Halvarsson, Bror Andersson, Maud Nilsson och  
Kaj Ryman är några av de nöjda medarbetar hos Arvika Eda Taxitransporter.

Rena och snygga fordon är en del av 
kundupplevelsen resonerar Arvika Eda 
Taxitransporter.

Hadzo Arnautovic till höger i samspråk med Arvika 
kommuns kommunalråd Peter Söderström vid invig-
ningen av den nya reningsanläggningen i våras.

kunna leverera. När du kört mer än tio 
timmar är du ganska trött, det påverkar 
hur kunden upplever oss. Förarna har 
också betalda måltidsraster, även om 
dessa naturligtvis måste passas ihop med 
körningarna.

Belöningen för bolaget är låg perso-
nalomsättning och ännu lägre sjukskriv-
ningstal.

– Ett kvitto på att vi lyckats väl med 
vår arbetsmiljö är att vi hade Arbetsmil-
jöverket på besök här förra året. Inte en 
enda anmärkning!

Vann på kvalitet
Kvalitet måste också få kosta och det har 
bolaget belönats för genom att de vann 
en större upphandling av samhällsbetal-
da resor som Värmlandstrafiken gick ut 
med 2017. 

– Sett till priset hamnade vi på tredje 

plats i upphandlingen. Men vi vann kon-
traktet på att vi hade högre kvalitetspoäng, 
och den delen utgör ändå bara 20 procent 
av det samlade anbudet.

Ekonomiskt hade Arvika Eda Taxi-
transporter AB för 2017 hade en total om - 
sättning på cirka elva miljoner kronor och 
resultatet uppgick till ungefär tio procent 
av omsättningen. Bolaget äger också fastig - 
heter där de har sin egen verksamhet men 
där de också hyr ut lokaler till andra före-
tag.

– Fastigheterna är ett sidospår men 
samtidigt en viktig inkomstkälla om taxi-
rörelsen skulle gå sämre, säger Hadzo.

97 procent kundnöjdhet
Så ser det i alla fall inte ut just nu då avtalet  
med Värmlandstrafiken löper över tre år 
med möjlighet till förlängning i ytterli-
gare två år. Den affären innebär också att 
resultatet för 2018 tog ett rejält skutt och 
ham nade på runt 49 miljoner kronor. 
Affä ren har också bidragit till att man gått 
från tio till ett 60-tal anställda på kort tid.

– Vi har lyckats väl och extra rolig 
läsning var Värmlandstrafikens under-
sökning av kundnöjdheten där vi ham-
nade på 97 procent. Det var riktigt bra, 
även om vi i våra egna undersökningar 
av den övriga trafiken har legat på 100 
procent vid några tillfällen. Men att vara 
hundraprocentig är svårt och självklart 
gör vi också fel. Vid ett par tillfällen har 
vi missat resenärer som ska med tåget till 
Stockholm men då har vi tagit vårt ansvar 
och kört resenären till Stockholm – utan 
extra kostnad. Det kostar oss en del för oss, 
men i andra änden ger det oss en nöjd 
kund i stället för en missnöjd och då är 

det värt det, säger Hadzo som hamnade i 
taxibranschen av en slump.

Kom som flykting
Han kom till Sverige som flykting från 
Jugoslavien under Balkankriget 1992 och 
hamnade först i Vänersborg. När han fick 
uppehållstillstånd valde han att bosätta 
sig i Arvika, en lagom stor stad där det var 
lättare att bli en del av det svenska sam-
hället. Han fick arbete som CNC-operatör 
inom industrin men vibrationsskador i 
högerarmen satte stopp för den karriären 
och han fick se sig om efter ett annat jobb.

– När jag arbetade i industrin körde 
jag taxi som extraknäck så det var natur-
ligt att välja den här branschen. Det var 
så jag hamnade här hos Arvika Eda Tax-
itransporter och jag blev delägare 2006 
när bolaget var nära att gå i konkurs. Det 
var 22 aktieägare när jag och Börje Karls-
son köpte upp samtliga aktier och vi hade 
strategin klar för hur vi då skulle få det 
konkursmässiga bolaget på fötter. Året 
efter blev jag styrelseordförande i bolaget.

Ökad företagstrafik
Utöver sjuktransporter, färdtjänst och 
skolskjuts åt Värmlandstrafiken i kommu-
nerna Arvika, Säffle, Eda och Årjäng no - 
terar taxibolaget en ökad beställnings- 
trafik från företag, framförallt då Volvo i 
Arvika. Många resor går till Gardemoens 
flygplats utanför Oslo. Men det kan ock-
så gälla expresstransporter av gods och 
nyligen hade taxibolaget transport av en 
motor till Bosch-fabriken i Stuttgart.

– Våra satsningar på personal, kvalitet 
och miljö ger resultat. Det ser lovande ut, 
avrundar Hadzo Arnautovic. n
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