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Abstract  
 
Authors: Nina Eliasson & Evelina Karlsson  
 
Supervisor: Peter Andersson  
 
Background: The taxi market has been, and is, undergoing a transformation. As a result of 

the technological development, new companies and substitutes have been established on the 

market. Uber, Bzzt and Lime are only three of all the new companies that have emerged in the 

recent years, and not only contribute with new, innovative substitutes for traditional taxi, but 

also increased competition in terms of accessibility through digital platforms. 
 
Purpose: The purpose of the essay is to analyze the influence of the technological 

development on the taxi market’s structure and function, with focus on Stockholm. 

  

Completion: The main framework of the essay is the Structure-Conduct-Performance model. 

For a more profound analysis three interviews were conducted with: Bzzt, Svenska 

Taxiförbundet and Taxi Stockholm. The essay also includes a study of the price level and a 

study of the accessibility to a taxi. The included companies are: Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi 

Stockholm, TOPCAB and Uber.  
  

Conclusions: The technological development have a large impact on the structure and 

function of the taxi market, since it contributes to a more customer-centered and efficient 

market. The market structure in Stockholm is similar to a hybrid market of an oligopoly and 

perfect competition, depending on the difference in size of the existing companies. The 

market has a uniform price level and a good accessibility, of which the latest has improved as 

a result of the development of the taxi companies own applications. 
 
Keywords: Structure-Conduct-Performance model (SCP), Technological development, 

Applications, Taxi companies, Substitutes, Deregulation, Stockholm. 
 

 
 
 



 

      
      

 

Sammanfattning 
 
Författare: Nina Eliasson & Evelina Karlsson 
 
Handledare: Peter Andersson 
 
Bakgrund: Taximarknaden har varit, och är, under förändring. Till följd av den teknologiska 

utvecklingen har nya aktörer och substitut etablerat sig på marknaden. Uber, Bzzt och Lime är 

endast tre av de företag som vuxit fram under de senare åren. De nya företagen bidrar inte 

endast med nya, innovativa substitut till traditionell taxi, utan även ökad konkurrens vad 

gäller tillgänglighet via digitala plattformar.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera den teknologiska utvecklingens betydelse för 

taximarknadens struktur och funktion, med fokus på Stockholm.  
 
Metod: Uppsatsens referensram är Structure-Conduct-Performance modellen. För djupare 

analys och förståelse har intervjuer med: Bzzt, Svenska Taxiförbundet och Taxi Stockholm, 

genomförts. Uppsatsen innefattar även två egna undersökningar om taxiföretagens prisnivå 

och tillgänglighet. De taxiföretagen som inkluderas i uppsatsen är: Sverigetaxi, TaxiKurir, 

Taxi Stockholm, TOPCAB samt Uber. 
 
Slutsats: Den teknologiska utvecklingen har en stor betydelse för taximarknadens struktur 

och funktion, i det avseende att den bidrar till en mer kundcentrerad och effektivare marknad. 

Marknadsstrukturen i Stockholm liknar en hybridmarknad mellan oligopol och fullständig 

konkurrens, beroende på de storleksmässiga skillnader som finns mellan aktörerna. 

Marknaden har en jämn prisnivå och bra tillgänglighet, varav det sistnämnda har förbättrats 

till följd av utvecklandet av taxiföretagens egna applikationer.  
 
Nyckelord: Structure- Conduct-Performance modellen (SCP), Teknologisk utveckling, 

Applikationer, Taxibolag, Substitut, Avreglering, Stockholm.  

  



 

      
      

 

Förord  
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Till Sven Wolf, VD och grundare av Bzzt, Claudio Skubla, Förbundsdirektör på Svenska 
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Stockholm, vill vi tillägna ett stort tack för ert goda tillmötesgående, er tid och givande 

information.  

      

Vi vill även framföra ett särskilt stort tack till uppsatsens handledare Peter Andersson, 

Universitetslektor inom Nationalekonomi vid Linköpings Universitet, för värdefulla 

synpunkter, givande diskussioner och ett stort engagemang under uppsatsens process. 
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1.Inledning  

Taximarknaden i Stockholm har under de senaste åren varit under förändring. Möjligheten till 

denna utveckling startade redan år 1990 då det genomfördes en avreglering av taximarknaden 

i Sverige. Före avregleringen var prisnivån och etableringsrätten kontrollerad 1. Staten 

reglerade det maxpris som skulle råda på marknaden samt antalet existerande taxibilar för 

respektive ort 2. När avregleringen genomfördes tilläts konkurrens på marknaden, vilket 

möjliggjorde nya aktörer att etablera sig på den tidigare monopolmarknaden 3. Avregleringen 

gav mindre aktörer möjlighet att inrätta sig på marknaden och ansluta sig till 

beställningscentraler. Det blev även möjligt för flera egenföretagare att starta individuella 

taxiföretag på marknaden, vilket medförde att antalet taxibilar ökade och det blev kortare 

väntetider för konsumenterna 4. 
 
Till följd av den teknologiska utvecklingen som sker på marknaden har bland annat aktören 

Uber i form av ett teknologibolag år 2013 etablerat sig på den svenska taximarknaden 5. Det 

som utmärker Uber från traditionella taxiföretag är att de agerar som en mellanhand, en 

digital beställningscentral, som sammankopplar förare med passagerare 6. Uber 

tillhandahåller enbart en plattform för förmedling av resor, vilket således gör att föraren blir 

sin egna arbetsgivare då de kan välja vilka passagerare, rutter och tider de vill köra 7. I maj år 

2019 existerar det, enligt Allabolag, 4 544 registrerade företag inom taxibranschen i 

Stockholms län där majoriteten av dessa företag är mindre aktörer 8. Anledningen till det 

stora antalet taxibolag är en konsekvens av den avreglering som skedde år 1990 men även de 

låga inträdeshinder som existerar på marknaden 9.  
 
Uber, Bzzt och Lime är endast tre av de företag som tack vare den teknologiska utvecklingen 

vuxit fram på marknaden. De nya företagen bidrar inte endast med nya, innovativa substitut 

till traditionell taxi, utan även ökad konkurrens vad gäller tillgänglighet via digitala 

                                                
1 SOU 2005:4 (s 470).     6 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 198) 
2 Svenska Taxiförbundet, Historik (u.å.)   7 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 198) 
3 SOU 2005:4 (s .474–476).    8 AllaBolag, Taxibolag i Stockholms län (u.å.) 
4 SOU 2005:4 (s .474–476).    9 Intervju, Skubla, 2019-05-10. 
5 Felländer et.al (2015 s 21-22). 
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plattformar. Detta har medfört att redan etablerade taxiföretag utvecklat sina digitala tjänster 

och att de flesta taxiföretag år 2019 har egna applikationer där konsumenter kan boka och 

betala sin resa 10. 
 
På grund av den accelererande teknologiska utvecklingen på taximarknaden är det av intresse 

att göra en mer djupgående analys. Hur påverkar den teknologiska utvecklingen 

marknadsstrukturen, prisnivån och tillgängligheten till taxibilar? Vad förväntas den ha för 

inverkan på marknaden i framtiden?   

   

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera den teknologiska utvecklingens betydelse för 

taximarknadens struktur och funktion, med fokus på Stockholm.  

1.2 Frågeställningar  

● Hur har den teknologiska utvecklingen påverkat taximarknaden? 

● Vilken marknadsstruktur kännetecknar taximarknaden? 

● Vilken prisnivå är det på taximarknaden? 

● Hur är tillgängligheten på taximarknaden? 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till taxiresor med bil för privatpersoner i centrala Stockholm. Dock 

diskuteras även substitut till traditionell taxi. Vi hänvisar till avsnitt 4.3 där de olika 

delmarknaderna förklaras och anledningen till att vi valt att fokusera uppsatsen på privata 

taxiresor. Uppsatsen är fokuserad på Stockholm främst då de substitut till taxi som diskuteras 

enbart finns i större städer och då framförallt i Stockholm. 
 

 

 
 

                                                
10 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder vi använt för insamling av data. I avsnittet diskuteras de 

kvalitativa intervjuer vi genomfört, uppsatsens egna undersökningar av prisnivå samt 

tillgänglighet av taxibilar. Kapitlet avslutas med en metodkritik.  

  

2.1 Utformning 

Denna uppsats avser att analysera taximarknaden i Stockholm år 2019 med fokus på fem av 

de största taxibolagen som är baserade i Stockholmsregionen: Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi 

Stockholm, TOPCAB och Uber, där det sistnämnda inte är ett traditionellt taxiföretag. För att 

undersöka taximarknaden år 2019 har vi valt att använda Structure-Conduct-Performance-

modellen som övergripande analysmetod, främst då det är en trovärdig och väletablerad 

nationalekonomisk modell, även då modellen tillåter justeringar. Modellen lämpar sig bra till 

uppsatsen då den innehåller relevanta delar såsom struktur och prestation, som behövs för att 

besvara uppsatsens frågeställningar.  
 
Vi har främst använt oss av sekundärdata för att få en övergripande bild av taximarknaden. 

För en djupare förståelse av den teknologiska utvecklingens inverkan på marknaden har vi 

genomfört tre intervjuer. För att komplettera det material som insamlats i intervjuerna har vi 

även utfört en egen undersökning av tillgängligheten på taximarknaden, samt en 

undersökning av taxibolagens priser. 

2.2 Datainsamling  

För att analysera och besvara uppsatsens frågeställningar har både primärdata och 

sekundärdata används. Grundläggande information om taximarknaden har insamlats från 

relevant litteratur, tidigare uppsatser samt taxibolags hemsidor och applikationer.  
 
Den sekundärdata som använts har bland annat hämtats från taxibolagens egna hemsidor och 

applikationer. Fakta berör främst information om priser, hur konsumenten kan boka och 

betala taxi samt vilka funktioner dessa applikationer har. Vidare har uppsatsen även använt 

material från Statens Offentliga Utredningar, Konkurrensverket, Svenska Taxiförbundet, 
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Trafikverket och Transportstyrelsen, där vi insamlat fakta om vad som karaktäriserar 

taximarknaden innan och efter avregleringen, etableringshinder samt vilka delmarknader som 

utmärker marknaden år 2019. Vi har även använt tidigare uppsatser för att ge läsaren en 

djupare förståelse om vilka former av taxibolag som existerar på marknaden. Vidare har 

relevant litteratur använts i kapitel tre för att ge en beskrivning av grundläggande 

begreppsförklaringar och uppsatsens analysmodell. Vi har enbart använt sekundära källor 

som vi anser vara trovärdiga och opartiska. 
 
Uppsatsens primära källor är de semi-strukturerade intervjuer som genomförts med Bzzt, 

Svenska Taxiförbundet och Taxi Stockholm. Intervjuerna har fokuserat på den teknologiska 

utvecklingens betydelse på taximarknaden. Uppsatsens primära källor är även insamlad data 

från vår egna undersökning gällande tillgänglighet.          
 

2.3 Tillvägagångssätt och insamling av empiri 

2.3.1 Intervjumetod 

För att komplettera den insamlande sekundärdata har vi använt kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer då intervjupersonerna fått besvara förbestämda frågor, med utrymme för 

diskussion. Det som kännetecknar en semistrukturerad intervju är en mer obunden struktur i 

jämförelse med strukturerade intervjuer, och en mer förberedd intervjustruktur än kvantitativa 

intervjuer. Vi har valt semistrukturerade intervjuer främst då det ger intervjupersonen friheten 

att själv välja hur denne vill besvara frågorna, samt då det lämnas utrymme för diskussion 

vilket således ger mer rikliga och flexibla intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är även en 

frekvent använd metod inom kvalitativ undersökning.11 

      

Det främsta syftet med intervjuerna har varit att få en förståelse för hur den teknologiska 

utvecklingen har påverkat taximarknaden och aktörerna som verkar på den. Frågor gällande 

marknadsstruktur, priser och tillgänglighet har inte varit prioriterade då detta varit möjligt att 

undersöka med hjälp av andra metoder.  
 

 

 

                                                
11 Howitt (2013 s 510).  
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Genomförande  

I denna uppsats har vi genomfört tre intervjuer. Vi anser att intervjupersonerna besitter god 

kunskap om taximarknaden, därav anser vi att informationen är trovärdig. 

      

Vi har genomfört en telefonintervju med Sven Wolf som är VD och grundare för Bzzt. 

Intervjun skedde onsdag den 8/5 2019. De förutbestämda frågorna finns bifogade i appendix, 

dock genomfördes en semistrukturerad intervju vilket innebär att fler frågor uppkommit som 

inte inkluderas i appendix. Syftet med intervjun var att få information om hur den 

teknologiska utvecklingen bidragit till att nya företag etablerats på marknaden, samt hur Bzzt 

som substitut påverkar traditionella taxiföretag.  

      

Vi har genomfört en telefonintervju med Claudio Skubla som är förbundsdirektör på Svenska 

Taxiförbundet. Intervjun skedde fredag den 10/5 2019. De förutbestämda frågorna finns 

bifogade i appendix. Syftet med intervjun var att undersöka hur den teknologiska 

utvecklingen påverkat taximarknaden.  

      

Vi har även genomfört en telefonintervju med Andrej Smailagic som är Manager Business 

Development & Intelligence på Taxi Stockholm. Intervjun skedde måndag den 13/5 2019. 

Inför denna intervju har intervjurespondenten önskat få frågor i förhand för att ha möjlighet 

att förberedda svar. Syftet med intervjun var att undersöka hur Taxi Stockholm påverkats av 

den teknologiska utvecklingen och de substitut som finns på marknaden. 
      

 
Tabell 1: Intervjupersonernas namn, yrkesroll, företag samt datum för intervju. 
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2.3.2 Egen undersökning av pris 
Uppsatsen inkluderar en prisundersökning av de valda företagen, Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi 

Stockholm, TOPCAB och Uber. Priserna är hämtade från respektive taxiföretags hemsida och 

är sammanställda i kapitel 5.1. Samtliga taxiföretag har varierande tider för vardera taxa. För 

att få en homogen presentation har vi med avseende på taxiföretagens varierande tider valt att 

begränsat oss till det gemensamma tidsintervallen: vardag 10.00-15.00, eftermiddag 15.00-

21.00, och helg fredag 21.00- lördag 05.00. Det har resulterat i att uppdelningen av 

förmiddag, eftermiddag och helg blivit en aning snäv. Ubers priser kan till viss del vara 

missvisande då de använder sig utav en dynamisk prissättning vilket vi inte kunnat fånga upp. 

Därav presenterar vi enbart Ubers priser hämtade från en onsdag 24/4 klockan 13.00. Det bör 

dock tilläggas att priserna var desamma vid klockan 20.00 torsdagen den 25/4.   

 
De priser som presenteras i avsnitt 5.1 avser en resa på två kilometer med ett antagande att 

det tar 10 minuter att åka denna sträcka. För att få fram priset för denna sträcka har vi adderat 

priser för kronor/kilometer med priser för kronor/timme. Dessa har sedan tillsammans med 

grundavgiften summeras till de priser som presenteras i avsnitt 5.1.  

 

2.3.3 Egen undersökning av tillgänglighet 

Uppsatsen inkluderar en kvalitativ studie gällande tillgänglighet på marknaden. Denna 

undersökning har utförts via taxibolagens applikationer. Syftet med denna undersökning har 

varit att studera taxibolagens tillgänglighet i form av väntetid, den tid konsumenten behöver 

vänta på en taxibil. 

      

Urval  

Undersökningen inkluderar samtliga taxiföretag som vi analyserar i uppsatsen: Sverigetaxi, 

TaxiKurir, Taxi Stockholm, TOPCAB och Uber. Vi har valt åtta tider för att få en heltäckande 

bild av dygnet. Undersökningen utfördes vid förutbestämda dagar: tisdag 23/4, onsdag 24/4, 

fredag 26/4 och lördag 27/4, samt tider: 07:30, 12:00, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 01:30 och 

04:30. Valet av dagar har tagits med avseende på att taxiåkande kan skilja sig mellan 

vardagar och helgdagar.  
 
De upphämtningsplatser som valts är placerade nära större tunnelbanestationer och nära 

uppställningsplatser för taxibilar. Platserna är valda utifrån de fyra stadsdelarna: 

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Då syftet med undersökningen varit 
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att undersöka taxibolagens tillgänglighet i diverse delar av Stockholms innerstad. Platserna är 

slumpmässigt tilldelade till tidpunkterna. De utvalda platserna för vardera tid är följande:  

 

 
Tabell 2: Tidpunkter, adresser samt platser som undersökningen utfördes vid.  

 

 

Genomförande 

Undersökningen utfördes vid de förutbestämda tiderna via respektive taxibolags applikation. 

Vi har, vid de angivna tiderna, besökt respektive taxibolags applikation och angett 

upphämtningsplats för att få fram en beräknad tid för upphämtning. I samtliga applikationer 

finns en beräknad ankomsttid i minuter tills det att taxibilen anländer till den angivna 

upphämtningsplatsen, vilket är den tid som vi benämner som väntetid. Således utgår vi från 

väntetiden för att undersöka taxibolagens tillgänglighet.    

 

2.4 Metodkritik  
Fler intervjuer med de taxiföretag som analyserats hade kunde inkluderats i uppsatsen. Detta 

hade inneburit att analysen omfattat ett bredare perspektiv på hur den teknologiska 

utvecklingen påverkat marknaden. Fler intervjuer hade även gett ytterligare synvinklar på hur 

de valda taxiföretagen påverkats av den teknologiska utvecklingen och gett ytterligare 

förklaring till om företag som Uber, som helt baserar sin verksamhet på digitala plattformar, 

påverkat redan etablerade taxiföretag att utveckla sin teknik. Vi hade dock inte möjligheten 

att göra fler intervjuer främst på grund av tidsaspekten, men även eftersom majoriteten av de 

taxiföretag vi kontaktade inte kunde medverka i en intervju. Vi bedömde därför att det 
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material vi insamlat från uppsatsens intervjuer med Sven Wolf, Claudio Skubla samt Andrej 

Smailagic tillsammans med det sekundära material vi använt är tillräckligt för att kunna svara 

på hur den teknologiska utvecklingen påverkar marknaden.  
 
Stockholms taximarknad består av flera företag och att inkludera samtliga i analysen hade 

inte varit möjligt. Många av de stora taxiföretagen som finns på marknaden är inriktade på 

samhällsbetalda resor eller flygtaxi och dessa har inte inkluderats då uppsatsen är avgränsad 

till taxiresor för privatpersoner. Av storleksmässiga samt tidsmässiga skäl har endast 

Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi Stockholm, TOPCAB och Uber inkluderats i analysen.   

   

Det hade varit av intresse att inkludera en prisjämförelse över tid. Vi är medvetna om att detta 

hade bidragit till en ökad förståelse om prisnivån år 2019. Vi fann dock inte tidigare relevant 

data och valde därför att sammanställa en aktuell prisnivå på Stockholms taximarknad för år 

2019.  
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3. Teori 

Detta avsnitt innehåller en presentation av grundläggande begrepp som används i uppsatsen. 
Avslutningsvis beskrivs Structure-Conduct-Performance-modellen som är uppsatsens 
analysmodell.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan beskrivs de relevanta ekonomiska begrepp som används i uppsatsen. Syftet med detta är ge en 
grundläggande definition av samtliga begrepp och således ge en tydligare förståelse för läsaren.  
      
Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information inträffar när en part i ett 
avtal har mer information om en tjänst eller en vara 

än den andra parten12. Företag kan skapa 
marknadsmakt genom att ha konsumenter med 
ofullständig information om pris och kvantitet. En 
välinformerad konsument har kännedom om vilket 

företag som tar ut det lägsta priset och kommer 
naturligt att föredra de företagen framför de andra 
företagen på marknaden. När konsumenter har 
bristfällig information kan företagen höja sina 
priser utan att gå miste om konsumenterna.13  

  

Etableringshinder 
Etableringshinder innebär att det finns hinder för 
nya aktörer att etablera sig på marknaden. Dessa 
hinder kan vara i form av regleringar, patent eller 

att det är monopol på marknaden.14 

 

 

      
      

                                                
12 Carlton & Perloff (2015 s 467).     15 Carlton & Perloff (2015 s 712). 
13 Carlton & Perloff (2015 s 476).     16 Carlton & Perloff (2015 s 68). 
14 Carlton & Perloff (2015 s 101).     17 Carlton & Perloff (2015 s 60).   
 
 
 
 

      
Korssubvention  
Korssubvention är en form av prisdiskriminering 
då en aktör tar varierande priser för liknande 

tjänster. Aktören kan då subventionera de 
olönsamma tjänsterna med de lönsamma. 
Incitament för att använda korssubvention är för att 
subventionera konsumenter med lägre pris, med de 

högre betalande konsumenterna.15 

 

Samdriftsfördelar  
Samdriftsfördelar uppkommer då det blir billigare 
för företaget att producera fler varor eller tjänster 
tillsammans än att producera dem separat.16 

 

Stordriftsfördelar 
Stordriftsfördelar uppkommer när ett företag har 
minskade genomsnittliga produktionskostnader per 
enhet samtidigt som dess produktion ökar. En 
anledning till detta är att den fasta kostnaden 

minskar för varje extra producerad enhet, vilket 
således leder till en lägre produktionskostnad per 
enhet eller en avtagande totalkostnad.17 



 

      
      

10 

Substitut 
När efterfrågan på en vara eller tjänst ökar 
samtidigt som priset på en annan, liknande, vara 

eller tjänst ökar är dessa substitut till varandra. Ett 
substitut är en vara eller tjänst som kan bytas ut 
mot en annan vara eller tjänst utan att 
konsumentens nyttonivå ändras. Desto fler likheter 

som finns mellan varorna/tjänsterna desto enklare 
upplever konsumenten utbytet mellan dessa.18 

Transaktionskostnader  

Transaktionskostnader är kostnader som 
uppkommer vid handel med andra parter utöver 
priset. Ett exempel är kostnaden att ingå kontrakt.19

3.2 Uppsatsens analysmodell 
Vi har valt att använda Structure-Conduct-Performance-modellen som utgångspunkt för vår 

analys av taximarknaden. Enligt Carlton och Perloff används SCP-modellen främst för att ge 

en överblick av strukturen och funktionen på en marknad. Performance används som ett mått 

på företagens prestation med avseende att förse konsumenter med varor och tjänster, som i 

sin tur influerats av företagens utbud och konsumenters efterfrågan på varan eller tjänsten. 

Företagens prestation beror på Conduct vilket beskriver företagens beteende på marknaden. 

Detta påverkas slutligen av Structure, marknadsstruktur, vilket inkluderar faktorer som 

bestämmer konkurrensen på marknaden. Även politiska bestämmelser påverkar samtliga av 

marknadens komponenter genom exempelvis regleringar, investeringsincitament, licenser 

och skatter.20 
 
I denna uppsats har vi valt att använda en modifierad version av den SCP-modell som 

beskrivits i ovanstående stycke. I den modifierade versionen utgår analysen främst från de 

faktorer som förklarar strukturen på marknaden, Structure, och företagens prestation, 

Performance. Vi har således valt att inte fokusera på företagens beteende eller politiska 

bestämmelser. Dock har det senare en direkt påverkan på marknadens struktur, företagens 

beteende och prestation ur ett mer omfattande perspektiv. Dessa bestämmelser har även en 

direkt påverkan på utbudet på marknaden men en indirekt påverkan på efterfrågan.  

      
 
I vår modell har vi eftersträvat att identifiera de fundamentala förutsättningarna gällande 

utbud och efterfrågan på taximarknaden. Ur ett utbudsperspektiv har vi valt att inkludera 

faktorer som teknologisk utveckling, positionering av bil samt sam-och stordriftsfördelar . 

                                                
18 Goolsbee et.al. (2016 s 182). 
19 Carlton & Perloff (2015 s 29). 
20 Carlton & Perloff (2015 s 27).  
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Konsumenters efterfrågan baseras på graden av asymmetrisk information, tillgång till 

substitut och efterfrågan över säsong, dag och tidpunkt. Dessa förutsättningar har en direkt 

påverkan på strukturen av marknaden, och påverkar på längre sikt och indirekt företagens 

beteende och prestation. Marknadens struktur förklaras i denna modell av antal företag och 

storleken på dessa, etableringshinder samt homogena produkter eller tjänster. Då vi valt att 

inte fokusera analysen på företagens beteende har vi enbart inkluderat utvecklingen av 

digitala tjänster och företagens prisbeteende som förklarande faktorer. Slutligen förklaras 

företagens prestation av priset, tillgänglighet av taxi och optimering av resurser.  
 
Utifrån denna modell har vi analyserat marknadens struktur och funktion. 

Marknadsstrukturen analyseras av faktorerna som ingår i Structure och funktionen analyseras 

av variablerna som ingår i Performance. De faktorer som vi valt att fokusera analysen på är 

priserna, tillgängligheten och den teknologiska utvecklingen som är fetmarkerade. Detta 

analyseras djupare i avsnitt 6.  
 

 
Figur 1: Uppsatsens analysmodell.   
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4. Taximarknaden i Sverige 
 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av taximarknaden i Sverige före och efter 
avregleringen. Vidare beskrivs olika typer av delmarknader, vad som karaktäriserar 
marknaden samt traditionella taxibolag. Kapitlet avslutas med en beskrivning av nya former 
av taxiföretag, den teknologiska utvecklingen och efterfrågan på taxi.  

 
 

4.1 Marknaden före avregleringen  

För att ha möjlighet att analysera taximarknaden år 2019 bör den avreglering av marknaden 

som skedde år 1990 beskrivas. Före avregleringen var prisnivån och etableringsrätten 

kontrollerad 21. Staten reglerade det maxpris som skulle råda på marknaden samt antalet 

existerande taxibilar på respektive ort 22. Den nationella prisnivån bestämdes av den 

dåvarande statliga myndigheten Transportrådet 23. Innan avregleringsprocessen genomfördes 

gav länsstyrelserna ut tillstånd till att bedriva taxiverksamhet om efterfrågan på taxi ökat i det 

området 24. Det krävdes ett tillstånd för varje taxibil och företagen skulle vara kopplade till en 

gemensam beställningscentral 25.  
 

4.2 Marknaden efter avregleringen  

Efter liberaliseringen hade småföretagare möjlighet att ansluta sig till stora 

beställningscentraler som i sin tur krävde att de anslutna hade samma priser och liknande 

utseende på taxibilarna. I och med att flera egenföretagare etablerat sig på marknaden och 

antalet taxibilar ökade, medföljde konkurrensutsättningen en kortare väntetid för 

konsumenter. Från att det tidigare varit brist på taxibilar till det att utbudet av bilar översteg 

efterfrågan och köer uppstod. En förklaring till detta är att konkurrensen ledde till 

påtryckning på effektivisering, dock ledde det inte till en förändring av priserna då nya 

aktörer baserade sina priser på den tidigare monopolisten. 

Liberaliseringen av taximarknaden ledde inte till en relativ minskning av priset för 

konsumenter, utan ökade istället snabbare än kostnaderna. Enligt SOU 2005:4 finns det tre 

                                                
21 SOU 2005:4 (s. 470).       24 SOU 2005:4 (s. 471).  
22 Svenska Taxiförbundet, Historik, (u.å).     25 SOU 2005:4 (s. 471).  
23 SOU 2005:4 (s. 470).  
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potentiella förklaringar till detta. Innan avregleringen var lönsamheten i taxibranschen relativt 

låg vilket möjligtvis bidrog till ett prisökningstryck till följd av prisregleringen och 

taxiföretagen kunde efter det att prisregleringen upphört använda sin marknadsmakt. Ännu en 

möjlig förklaring är att det tidigare monopolet med pristak istället omvandlades till ett 

monopol utan prisreglering. Den sista potentiella förklaringen är att kvalitén har förbättrats i 

form av kortare väntetider som i sin tur orsakat en ökning av priset.26 
 

4.3 Vad karaktäriserar marknaden år 2019? 

I maj 2019 finns det enligt AllaBolag 4 544 registrerade företag i Stockholmsområdet inom 

branschen taxi, där majoriteten av dessa företag är mindre aktörer 27. Anledningen till det 

stora antalet taxiföretag är en konsekvens av avregleringen och beror främst på de låga 

inträdeshinder som existerar år 2019 28.  
 
Taximarknaden i Sverige karaktäriseras av att samtliga taxiförare har en taxilicens utfärdad 

av Transportstyrelsen. För att kunna erhålla en taxilegitimation är kravet tre godkända 

kunskapsprov, ett godkänt förarprov, B-körkort samt giltig legitimation. Kostnaden för att 

utföra ett kunskapsprov är 325 kronor styck på vardagar innan klockan 18.00. På kvällar och 

helger är priset något högre. För att kunna avlägga ett körprov är avgiften 800 kronor på 

vardagar innan klockan 18.00.29  
 
För att kunna bedriva egen taxiverksamhet krävs det ett utfärdat taxitrafiktillstånd. Vid 

ansökan av trafiktillstånd kontrollerar Transportstyrelsen individens yrkesfärdighet, 

ekonomiska situation samt dennes goda anseende. Kravet på individens yrkesfärdighet 

uppfylls när individen har ett avklarat skriftligt prov utfört hos Trafikverket. Vid ansökan ska 

individen bevisa att den har kapital samt tillgångar om minst 100 000 kronor, och ytterligare 

50 000 kronor för varje extra bil. Vid kravet på individens goda anseende kontrollerar 

Transportstyrelsen individens vägtrafikregister och misstanke- och belastningsregister. 

Transportstyrelsen kontrollerar även individens historik i Kronofogdens register samt i 

Bolagsverkets register. Individen får exempelvis inte vara försatt i konkurs eller ha begått 

allvarliga brott.30  

                                                
26 SOU 2005:4 (s 474–476). 
27 AllaBolag, Taxibolag i Stockholms län (u.å). 
28 Intervju, Skubla, 2019-05-10. 
29 Trafikverket, Taxiförarlegitimation, (u.å). 
30 Transportstyrelsen, Krav för att få taxitrafiktillstånd, (u.å.). 
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Taximarknaden i Sverige kan indelas i tre delmarknader: Företagsresor, privata resor samt 

samhällsbetalda resor. De aktörerna, små egenföretagare, som inte är anslutna till en 

beställningscentral är främst inriktade på taxiverksamhet för privatpersoner 31.  
 
Samhällsbetald taxiverksamhet innebär exempelvis färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. 

Denna typ av verksamhet varierar i betydelse mellan mindre och större orter. Det är vanligt 

att samhällsbetalda resorna utgör en liten del av intäkterna i större städer. I mindre städer är 

det dock möjligt att de samhällsbetalda resorna utgör hela taxibolagens intäkter.32   
 
Denna uppsats fokuserar inte på samhällsbetald taxiverksamhet. Vi är medvetna om att denna 

delmarknad är en stor del av taxibolagens intäkter, men då vi analyserar en större stad som 

Stockholm anser vi att samhällsbetald taxiverksamhet inte är av större relevans då denna 

delmarknad är mindre i storstäder.  

      

4.3.1 Fyra delmarknader av konsumenters efterfrågan 

I de fall där producenterna och konsumenternas informationsnivå skiljer sig åt uppstår 

asymmetrisk information mellan dem. När konsumenterna inte är återkommande eller har 

bristande lokalkännedom kan de även ha bristfällig information om företagens priser.  

I regelutredningen SOU 2005:4 presenteras en uppdelning av taximarknaden i fyra 

delmarknader: Stannar en taxi på gatan, taxibil som står på en uppställningsplats, 

taxitjänster som upphandlas med kontrakt innan de görs och resor som konsumenten 

beställer i förväg.33 
 
Stannar en taxi på gatan är den delmarknad då konsumenten inte har tillgång till att jämföra 

priser då det enbart finns ett närvarande taxiföretag. Konsumenten förväntar sig att 

prissättningen är nära marknadens medelprissättning och kommer därav välja att resa med det 

närvarande taxiföretaget. På denna delmarknad antas kostnaden för väntetid vara större än 

kostnaden att skaffa kunskap om priserna hos de olika taxiföretagen. Om taxiföretagen har 

                                                
31 Svenska taxiförbundet, Branschläget 2018, (2018 s 10).  
32 Svenska taxiförbundet (2019 s 10). 
33 SOU 2005:4 (s 468–470). 
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insikt kring detta har de incitament att höja priserna ytterligare. Således leder detta till att 

priserna på marknaden fortsätter att öka.34 
 
Den delmarknad där konsumenten väljer en taxibil som står på en uppställningsplats eller 

står uppställda i exempelvis en kö karaktäriseras av att den rådande konkurrensen om antalet 

uppställda bilar vid den aktuella tidpunkten då konsumenten efterfrågar en taxibil. På denna 

delmarknad har konsumenten tillgång till information om de uppställda taxiföretagens 

priser.35 
 
Den tredje delmarknaden är då taxitjänster upphandlas med kontrakt innan de görs. På denna 

marknad är det möjligt att jämföra flera taxiföretag och utifrån detta välja det företag som 

uppfyller konsumentens önskemål till det lägsta priset. Ett exempel på denna delmarknad är 

färdtjänst.36 
 
På den fjärde delmarknaden beställer konsumenten sina resor i förväg. Beställning av resor 

kan göras via telefonsamtal till taxiföretagets beställningscentral, via taxiföretagens 

applikation eller hemsida. På denna delmarknad är det möjligt för konsumenten att i förväg få 

information om aktörernas priser och utifrån detta välja det taxiföretag med lägst pris till 

högst kvalité. Nackdelen med denna delmarknad är att det till följd av att konsumenten på 

egen hand behöver införskaffa information, vilket för att transaktionskostnader uppstår.37 

      

4.3.2 Tre kategorier av taxiföretag  

Taximarknaden kan kategoriseras i tre tillvägagångssätt att bedriva taxi: Single-Cab firmor, 

Multi-Cab firmor samt Non-Cab firmor. Dessa tre representerar olika stadier av den 

teknologiska utvecklingen på taximarknaden.38 
      

Single-Cab firmor 

Single-Cab firmor kan definieras som direkt kommunikation mellan förare och passagerare 

som är avskilt från ett större taxiföretag. Föraren agerar då som sin egna arbetsgivare vilket 

innebär att det inte finns någon arbetsgivare-arbetstagare relation. Denna typ av firmor är 

                                                
34 SOU 2005:4 (s 468).     37 SOU 2005:4 (s 468–470). 
35 SOU 2005:4 (s 468–469).    38 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 196). 
36 SOU 2005:4 (s 470). 
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verksamma inom delmarknaderna att stanna en bil på gatan och taxiresor som beställs i 

förväg.39 
 
Multi-Cab firmor 

Multi-Cab firmor kan definieras som ett företag som äger flera bilar och har många anställda 

förare 40. Dessa företag kännetecknas av att en passagerare ringer till en beställningscentral 

för att beställa en taxiresa genom att nämna platsen och tiden där upplockandet ska ske 41. 

Denna typ av firmor tillhör den delmarknad där konsumenten beställer sina resor i förväg via 

telefonsamtal eller digital bokning 42. Det sist nämnda har utvecklats i och med den 

teknologiska utvecklingen på marknaden och är år 2019 det dominerande tillvägagångssättet 

vid bokning av taxiresor 43 . 
 
 
Non-Cab firmor 
Ett av de företag som uppkommit är exempelvis Uber som tillhör kategorin Non-Cab firmor. 

Det som kännetecknar dessa företag är att de agerar som en mellanhand, en digital 

beställningscentral, som sammankopplar förare med passagerare, det betyder således att Non-

Cab företag inte äger egna bilar eller har anställda förare. Förmedlingsföretagen tar ut en 

avgift för varje resa, i Ubers fall är det 20 % per resa som debiteras föraren för att använda 

tjänsten. Det innebär att föraren kan välja vilka passagerare, rutter och tider som den vill 

köra. Föraren blir därav sin egen arbetsgivare.44 
 

 
Figur 2: Tre typer av taxiföretag. 

                                                
39 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 196).  42 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 196). 
40 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 196).  43Intervju, Smailagic, 2019-05-13 
41 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 196).  44 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 198). 
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4.4 Traditionella taxiföretag 

4.4.1 Beställningscentraler i Stockholm  

Taxiförbundet är en branschorganisation för svenska taxiföretag vars uppgift är att bevaka 

teknologisk utveckling och ansvara för att konkurrens sker på lika villkor. Det är sistnämnda 

är av vikt då taxibranschen präglas av låga marginaler, omkring 3 % i vinstutrymme 45. 
 
Det finns, enligt Svenska Taxiförbundet, omkring 300 beställningscentraler i Sverige och 

omkring 70% av dessa är avslutna till Taxiförbundet 46. Exempel på beställningscentraler 

som är anknutna till Svenska Taxiförbundet är Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi Stockholm, och 

TOPCAB 47. Totalt finns det tio beställningscentraler i Stockholms län som är medlemmar i 

Taxiförbundet, varav samtliga fyra traditionella taxibolag som är inkluderade i denna uppsats 

har en egen beställningscentral 48. Det är även vanligt med sammanslagna 

beställningscentraler såsom taxikocernerna Cabonline Group och Svea Taxi Allians 49. Det 

finns numera även beställningscentraler som är baserade på digitala plattformar via en 

applikation 50. 

      

4.4.2 Taxikoncerner i Stockholm 

Cabonline Group är Nordens största taxinätverk i Sverige, Norge och Finland. I nätverket är 

totalt sett 3 500 åkerier anslutna med totalt 7 000 bilar, bland annat Sverigetaxi, TaxiKurir 

och TOPCAB. Dessa åkerier sammankopplas via applikationen Cabonline som gör det 

möjligt för konsumenter att se samtliga 7 000 bilar på en och samma plattform. Åkerierna får 

även tillgång till kundavtal, teknikutveckling samt Cabonlines stordriftsfördelar och 

infrastruktur.51 

      

                                                
45 Intervju, Skubla, 2019-05-10.     51 Cabonline, Om Cabonline Group ( u.å.). 
46 Svenska Taxiförbundet, Beställningscentraler, (u.å.). 
47 Svenska Taxiförbundet, Beställningscentraler, (u.å.). 
48 Svenska Taxiförbundet, Beställningscentraler, (u.å.). 
49 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverige 2018 (2018 s 255). 
50 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverige 2018 (2018 s 255). 
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Svea Taxi Allians är ett taxinätverk som består av 100 företag och finns på 1 200 orter i 

Sverige. Ett bolag som tillhör denna koncern är Taxi Stockholm. Svea Taxi Allians har även 

en egen applikation.52  
 
Enligt Skubla är taxitjänsten i sig en homogen tjänst med avseende på att det är en 

transporttjänst mellan två destinationer 53. Då taxi är en homogen tjänst erbjuder taxiföretag 

bland annat flera varianter av sin tjänst, exempelvis i form av miljöbilar, privatchaufför, 

lyxbilar och limousiner, för att särskilja sig från konkurrenter 54. I framtiden kommer 

taxiföretagen konkurrera om konsumenters upplevelse att använda sig utav deras tjänster 55.  

4.4.3 Sverigetaxi 

Sverigetaxi erbjuder, förutom traditionella taxiresor, rullstolstaxi, färdtjänst samt skolskjuts. 

Bokning av taxi sker via telefon eller via företagets applikation 56. I denna applikation kan 

konsumenten även se var taxibilarna är positionerade i förhållande till den 

upplockningsadress som är vald, det är även möjligt att se fast pris och väntetid för 

upplockning 57. Konsumenten kan välja betalningssätt i form av traditionell betalning i bil 

eller via betalning i applikationen 58. För att arbeta hos Sverigetaxi krävs godkänd 

taxiförarlegitimation, en godkänd intern utbildning hos Cabonline Group samt ansökan av en 

tjänst hos Sverigetaxi 59. 
 
Nedan redovisas priser för Sverigetaxi. Priserna är hämtade från företagets hemsida och avser 

en standardbil för 1–4 passagerare.60  

      

                                                
52 Svea Taxi Allians, Om oss, (u.å).     57 Applikation, Sverigetaxi (u.å.). 
53 Intervju, Skubla, 2019-05-10.     58 Applikation, Sverigetaxi (u.å.). 
54 Intervju, Skubla, 2019-05-10.     59 Taxistories, Bli en av oss (u.å.).  
55 Intervju, Wolf, 2019-05-08     60 Sverigetaxi, Stockholm, (u.å.).  
56 Sverigetaxi, Stockholm (u.å.). 
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Tabell 3: Sverigetaxis priser.  

 

 
Figur 3: Skärmdump av Sverigetaxis applikation. 

 

4.4.4 TaxiKurir 
Taxikurir tillhör samma koncern som Sverigetaxi och har således samma krav vid anställning 
61. TaxiKurir är ett taxiföretag som bedriver verksamhet på över 230 platser i Sverige och 

Norge 62. TaxiKurir erbjuder tjänster för färdtjänst, rullstolstaxi, flygtaxi och traditionella 

taxiresor 63. Det sista nämnda kan bokas via TaxiKurirs applikation då konsumenten anger 

                                                
61 Taxistories, Bli en av oss (u.å.). 
62 Taxikurir, Stockholm (u.å.). 
63 Taxikurir, Stockholm (u.å.). 
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adress för upplockning och betalningssätt i form av traditionell betalning i bil eller betalning i 

applikation 64. I applikationen har konsumenten möjlighet att se taxibilarnas position, väntetid 

och fast pris 65. Det finns även möjlighet att ringa och beställa taxi via TaxiKurirs 

telefonväxel som är det enda tillvägagångssättet för bokning av färdtjänst 66.  
 
Nedan redovisas priser för TaxiKurir. Priserna är hämtade från företagets hemsida och avser 

en standardbil för 1–4 passagerare. 67  

 
 

Tabell 4: TaxiKurirs priser.  
 

4.4.5 Taxi Stockholm  

År 2019 har Taxi Stockholm 1 600 taxibilar och gör omkring 22 000 taxiresor per dag. Inom 

koncernen inkluderas även Taxi Ekerö och Taxi Värmdö 68.  
 
Taxi Stockholm lanserade sin första applikation år 2008 och har under sina 120 år som 

taxibolag varit i framkant med den senaste tekniken. Ett viktigt mål för Taxi Stockholm är att 

arbeta smartare och optimera sina bilar. Företaget arbetar även med maskininlärning, 

väderprognoser, kollektivtrafik och prognoser för trafiksituation. Ännu ett mål är att bli ett 

fossilfritt taxibolag till år 2025.69  

      

                                                
64 Applikation Taxi Kurir (u.å.).      67 TaxiKurir, Stockholm, (u.å.). 
65 Applikation Taxi Kurir (u.å.).     68 Taxi Stockholm, Om oss (u.å.).  
66 TaxiKurir, Stockholm (u.å.).      69 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
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Bokning av taxibil sker bland annat via Taxi Stockholms applikation, då konsumenten uppger 

adress för upplockning och behöver därefter ange kontouppgifter i applikationen eller betala i 

bil 70. Det är även möjligt att se den fasta kostnaden för resan samt väntetid tills 

upplockning71. Bokning av taxi kan även ske via deras hemsida eller via telefonväxel 72. För 

att arbeta hos Taxi Stockholm krävs en taxiförarlegitimation, att föraren ansöker om en tjänst 

samt en fullbordad intern grundläggande förarutbildning 73.  
 
Taxi Stockholm bedriver inte enbart taxiverksamhet för privata konsumenter, utav även 

samhällsbetalda resor enligt avtal, flygtaxi, taxibud samt resor med privatchaufför.74  
 
Nedan redovisas priser för Taxi Stockholm. Priserna är hämtade från företagets hemsida och 

avser en standardbil för 1–4 passagerare.75 
 

 
Tabell 5: Taxi Stockholms priser.  

4.4.6 TOPCAB  

TOPCAB är ett taxiföretag verksamt i Stockholm, Göteborg och Skåneregionen. Bokning av 

taxi kan ske via telefon eller i TOPCAB’s applikation 76. I applikationen får konsumenten ett 

fast pris för resan och har möjlighet att betala för resan direkt i applikationen 77. Vid bokning 

av resa ser konsumenten var taxibilarna befinner sig och hur lång väntetiden för upplockning 

                                                
70 Applikation, Taxi Stockholm (u.å.).     74 Taxi Stockholm, Våra tjänster (u.å.). 
71 Applikation, Taxi Stockholm (u.å.).     75 Taxi Stockholm, Priser (u.å.). 
72 Taxi Stockholm, Boka (u.å.).     76 TOPCAB, Stockholm (u.å.). 
73 Taxi Stockholm, Jobba hos oss (u.å.).    77 TOPCAB, Stockholm (u.å.). 
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blir 78. För att arbeta hos TOPCAB krävs en inskickad intresseanmälan samt innehav av en 

godkänd taxiförarlegitimation 79. Nedan redovisas priser för TOPCAB. Priserna är hämtade 

från företagets hemsida och avser en standardbil för 1–4 passagerare 80.  

 

 
 

Tabell 6: TOPCABs priser.  
 
  

                                                
78 Applikation, TOPCAB (u.å.). 
79 TOPCAB, Jobba hos oss (u.å.). 
80 TOPCAB, Stockholm (u.å.). 
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4.5 Nya former av taxiföretag 

4.5.1 Uber 
 
Uber är ett teknologibolag som grundades år 2009 i San Francisco 81. År 2019 verkar Uber i 

Stockholm, Göteborg och Malmö 82. Uber är en delningstjänst som sammankopplar en 

konsument med en förare som har en bil till förfogande 83. Företaget är registrerat inom 

branschen för datordriftstjänster vilket således betyder att företaget inte är registrerat som ett 

taxiföretag 84. 

      

Ubers delningstjänst är i form av en applikation, en för konsumenten ”Uber” och en för 

föraren, ”Uber driver” 85. Användaren kan via applikationen se var samtliga närliggande 

bilar befinner sig och beställa en resa genom att uppge upphämtningsplats och destination 

samt val av bilmodell 86. Användaren får sedan information om estimerad kostnad och 

väntetid fram tills bilen anländer 87. För att boka en resa krävs det att kontouppgifter sedan 

innan är angivna då betalning sker automatiskt då konsumenten kliver ut ur bilen 88. Via 

förarens applikation ges notifikationer om kundens resa, dennes upphämtningsplats och 

destination, samt förarens ersättning för att köra kunden 89. Uber tar ut en ersättning av 

förarna för att använda tjänsten 90. Förarna debiteras 20 % per resa och det resterande 

beloppet ges till föraren 91. Det är sålunda förarens val att acceptera eller avvisa körningen. 

När körningen väl är avslutad debiteras konsumenten automatiskt och föraren mottar sin 

ersättning, det gör att föraren inte hanterar betalningar 92. Efter detta finns det en möjlighet 

för konsumenten och föraren att ge varandra omdömen93. 
 
För att bli en Uber-förare krävs ett registrerat konto och en anmälan via deras hemsida, 

därefter behövs bevis på B-körkort samt taxilegitimation. Uber äger inte egna bilar vilket 

medför att föraren står för köp eller leasing av bil. Därefter behöver föraren ladda ner 

                                                
81 Felländer et.al. (2015 s 21–22).    88 Felländer et.al. (2015 s 21–22).  
82 Uber, Cities (u.å.).    89 Felländer et.al. (2015 s 21–22).  
83 Felländer et.al. (2015 s 21–22).    90 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 198).  
84 AllaBolag, Uber (u.å.).    91 Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017 s 198).  
85 Felländer et.al. (2015 s 21–22).    92 Felländer et.al. (2015 s 21–22).  
86 Felländer et.al. (2015 s 21–22).    93 Felländer et.al. (2015 s 21–22). 
87 Felländer et.al. (2015 s 21–22).  
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applikationen ”Uber driver” för att få tillgång till platskartan som visar passagerares 

nuvarande position och dess önskade destination.94 
 
År 2014 expanderade Uber sin tjänst och lanserade tjänsten Uber Pop som tillät 

privatpersoner utan taxilicens att ansluta sig och registrera sig som förare 95. Denna 

tilläggstjänst lades ner år 2016 då det ansågs som olaglig taxikörning 96. Uber har expanderat 

sina delningstjänster ytterligare och omfattar även matleverans 97.  
 
Uber tillhandahåller enbart en mobil plattform mellan förare och konsumenter vilket således 

betyder att Uberförare inte är anställda av företaget, utan således är oberoende 

egenföretagare. Dock är denna skillnad oklar i det avseende att Uber fastställer priser, tjänster 

och övriga villkor 98. Ubers affärsmodell har fått kritik av Wolf då han menar att företaget 

inte optimerar antalet bilar då Uberförarna själva väljer när och vilka sträckor de vill köra. 

Det gör således att företaget inte kan styra antalet bilar i drift, vilket bidrar till att det finns för 

många bilar i omlopp 99. 
 
Nedan redovisas priser för Uber. Priserna är hämtade från företagets hemsida och avser en 

standardbil för 1–4 passagerare. Uber använder en dynamisk prissättning vilket innebär att 

priser ändras beroende på tillgänglighet och efterfrågan på bilar, vilket således gör att priser 

varierar. Nedanstående priser är hämtade klockan 12 onsdagen den 24 april.100  

 
Tabell 7: Ubers priser.  

 
  

                                                
94 Uber, Så här fungerar Uber (u.å.).     98Felländer et.al. (2015 s 22).  
95 Svenska Dagbladet Taxitjänsten Uberpop läggs ner i Sverige (2016).  99 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
96 Svenska Dagbladet Taxitjänsten Uberpop läggs ner i Sverige (2016).  100 Uber, Price estimate (u.å.). 
97 Felländer et.al. (2015 s 23).   
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Figur 4: Skärmdump av Ubers applikation.  

 
 

4.5.2 Substitut 
 
Bzzt 
 
Ett nytillskott på taximarknaden är Bzzt som är ett substitut till de traditionella taxibilarna. 

Initiativet till att starta Bzzt grundade sig i inspiration från den digitalisering av taxi som Uber 

tagit till marknaden. Dock såg Wolf, tillsammans med sina medgrundare, att Uber utelämnat 

att inkludera miljöaspekten och fann en möjlighet att kombinera digitaliseringen med 

utsläppsfria transporter. Ett incitament till grundandet av Bzzt var att skapa en marknad för 

kortare resor då efterfrågan i större städer var stor och den direkta konkurrensen vid den tiden 

obefintlig. Ännu en idé var även att skapa en arbetsgivare med bra villkor.101 
 
Bzzt använder sig utav eldrivna trehjulingar, klassat som motorcyklar, och även kallat för 

taxipodar. Då Bzzts fordon har en hastighetsbegränsning på 45 km/h samt klassas som 

                                                
101 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
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motorcykel, medför det inga krav på taxilicens. Kravet för att bli förare är därmed enbart 

innehav av ett B-körkort och godkänd personlig intervju.102  
 
Bzzt har över 110 hel-och deltidsanställda och ansvarar för att det ska finnas rätt mängd 

fordon i staden främst för att generera intäkter men även för att minska långa väntetider för 

konsumenten. För att göra detta använder Bzzt maskininlärning och en egen mjukvara som 

förutser efterfrågan baserat på tidigare data, därav kan de bemanna med rätt mängd fordon på 

olika platser och tider under dagen och således optimera sin verksamhet. Bzzt affärsmodell 

gör att de kan erbjuda lägre priser främst då de optimerar sin verksamhet, använder sig utav 

billiga och utsläppsfria fordon, annonserar reklam på sina bilar samt eftersom de är i 

uppstarten att erbjuda budleverans. Marknaden för korta resor är en växande marknad med ett 

ökande antal konsumenter. Bzzt har i maj 2019 60 fordon, en ökning från 18 fordon år 

2016.103  
 
Taxipodar är ett billigare alternativ för konsumenten då det baseras på meterstaxan: 4 öre per 

meter. Dock finns det en viss begränsning då fordonen rymmer två personer och enbart åker 

inom Stockholms innerstad. Tillgång till taxipodarna är begränsade i det avseende att Bzzt, 

till skillnad från Uber och traditionella taxiföretag, har specifika öppettider. 104 

 

För att använda sig utav tjänsten Bzzt krävs applikationen för beställning av resor som även 

kräver att kontouppgifter sedan innan är angivna, då det inte är möjligt att betala i taxipoden 
105. Kostnaden för resan visas före konsumenten beställt sin resa och konsumenten har även 

möjlighet att via applikationen se var upptagna och lediga podar befinner sig 106.  

      

                                                
102 Transportstyrelsen, Transportmarknaden i siffror 2017 (2018 s 37).  
103 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
104 Bzzt, FAQ (u.å.). 
105 Bzzt, FAQ (u.å.). 
106 Applikation, Bzzt! (u.å.).  
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Figur 5: Skärmdump av Bzzts applikation. 

 
 
Enligt Smailagic är att det är bra att företag som Bzzt och Lime existerar då de enbart utgör 

korta resor. Dessa företag konkurrerar mot traditionella företag gällande korta sträckor. 

Denna konkurrens är positiv då det inte är lönsamt för ett större taxibolag att köra kortare 

sträckor.107 
 

“Om man ska vara ärlig, så är det bra att dem finns”  

- Andrej Smailagic 
      

Lime Technologies  
 
Lime är ett substitut till den traditionella transporten i form av elsparkcyklar. Företaget har 

under senare år utvidgats och innefattar nu möjligheten att boka elcyklar, cyklar och även 

podar, dock är det inte möjligt att använda sig utav dessa tjänster i Stockholm.108 

 

Elsparkcyklarna finns placerade på flera platser i de centrala delarna av Stockholm och 

lokaliseras samt bokas via applikationen Lime, som kräver att kontouppgifter redan är 

inmatade 109. I USA är det dock även möjligt att boka och använda sig utav Limes tjänster via 

                                                
107 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
108 Lime, Smart mobility fleet (u.å.). 
109 Lime, Lime + Uber (u.å.). 
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applikationen Uber, då de under 2018 skrivit ett kontrakt med varandra 110. Kostnaden för att 

använda sig utav elsparkcyklarna varierar beroende på kampanjer och ort, som riktlinje är 

uppstartskostnaden omkring 1 dollar och därefter en kostnad på 15 cent per minut 111. 

Marknaden för elsparkcyklar förväntas utvecklas till att ha en mer dynamisk prissättning. 

Företag som Lime har en positiv påverkan på Bzzt, då det är positivt att fler miljövänliga 

alternativ till transport etableras på marknaden 112. 
 

 

                                                
110 Lime, Lime + Uber (u.å.). 
111 Lime, Electric scooter sharing (u.å.). 
112 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
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4.6 Den teknologiska utvecklingen 
 
I en rapport utfärdad av konkurrensverket erbjöd alla stora beställningscentraler i Sverige år 

2018 bokning och betalning av taxi via applikationer eller andra digitala plattformar 113.  

Före utvecklingen av applikationer behövde konsumenten ringa in och därefter vänta i 

telefonkö för att boka en taxi, även vid avbokning av taxi behövde konsumenten vänta i 

telefonkö 114. Långa väntetider för beställning och upplockning av taxi är även något som 

Skubla nämnt varit ett tidigare problem 115. Tidigare hade konsumenten inte heller kännedom 

om när taxibilen anländer eftersom beställningscentralerna ofta uppgav en oprecis tid. Ibland 

hände det även att taxibilarna inte dök upp då beställningarna glömts bort 116. Något som 

även är positivt med dagens taximarknad är att konsumenten, via applikationerna, kan flytta 

på sin position 117. Tidigare var konsumenten låst till den position den beställt en taxi till 118. 
 
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till en förändring av den traditionella 

taxibranschen i form av att applikationer blivit allt mer vanligt. År 2019 är bokning via 

applikation den dominerande bokningskanalen för taxi av privatpersoner. För Taxi Stockholm 

var telefonsamtal via beställningscentraler det länge ledande tillvägagångssätt för att boka 

taxi. Smailagic utvecklar med att nämna att konsumenter inte vill ha många applikationer 

utan snarare vill interagera taxibokning på andra plattformar.119 
 
I och med att bokning via applikationer blivit det dominerande tillvägagångssättet för 

konsumenter att boka resor, har det bidragit till att färre ringer till beställningscentraler, vilket 

minskar den administrativa bemanningen 120. Detta har i sin tur orsakat att förarnas kontakt 

med organisationen minskat vars konsekvenser inneburit minskad gemenskap, insyn och 

möjlighet till kvalitetskontroll samt utbildning 121. Enligt Wolf bör framtidens taximarknad 

bli mer reglerad då många människor utnyttjas av den nuvarande marknaden,   

främst då förarna vanligen har låga inkomster och dåliga arbetsförhållanden 122. 
 

                                                
113 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverige 2018 (2018 s 260). 118 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
114 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      119 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
115 Intervju, Skubla, 2019-05-10.     120 Intervju, Skubla, 2019-05-10. 
116 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      121 Intervju, Skubla, 2019-05-10. 
117 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      122 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
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 “Applikationen är den viktigaste och mest dominerande kanalen för att boka privatresor” 

- Andrej Smailagic, Manager Business Development & Intelligence, Taxi Stockholm 
 
Det är av stor vikt att taxiföretagen investerar i takt med den teknologiska utvecklingen, 

främst med avseende på att effektivisera sina system 123. För att effektivisera sina företag bör 

taxibolagen snarare höja beläggningsgraden i bilarna än att öka priset, vilket är något som 

taxiföretag arbetar mycket med att förbättra 124. Den teknologiska utvecklingen har bidragit 

till ökad mängd data som gynnar företag då det skapar en möjlighet till att analysera och 

optimera sin verksamhet 125. I och med den stora mängden data och målet att höja 

beläggningsgraden, optimera och minska antalet fordon, är framtidens fokus att använda sina 

fordon så effektivt som möjligt 126. 
 

“Vi ska alltid vara ute med rätt antal taxipodar”  

- Sven Wolf, VD och grundare, Bzzt 

  

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att nya tjänster och substitut tillkommit på 

marknaden 127. Bland dessa substitut är Bzzt, som tillkommit i och med inspiration från 

digitala plattformar som Uber och hållbarhetsfrågor 128. Enligt Wolf kompletterar substitut 

snarare än konkurrerar då det dagligen görs en miljon resor i Stockholm 129. Dessa substitut 

har en marginell påverkan på taxiföretagen, men bidrar till det bättre både som komplement 

för korta resor men även ur ett miljöperspektiv 130. 
 

Utvecklingen av teknologin har bidragit till att nya aktörer haft incitament att etablera sig på 

marknaden. Dessa nya aktörer utvecklar sina företag baserat på digitala affärsmodeller och 

bidrar även till att redan etablerade företag utvidgar sina tjänster till digitala plattformar 131.  

Ubers inträde på den svenska taximarknaden kan ha bidragit till att utvecklingen av teknik 

och digitaliseringen av verksamhetsområdet tilltagit menar Konkurrensverket 132.  
 

                                                
123 Intervju, Skubla, 2019-05-10.  128 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
124 Intervju, Skubla, 2019-05-10.  129 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
125 Intervju, Wolf, 2019-05-08.   130 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
126 Intervju, Smailagic, 2019-05-13  131 Svenska Taxiförbundet, Om oss (u.å.). 
127 Intervju, Wolf, 2019-05-08.   132 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverige 2018 (2018 s 260). 
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Ubers inträde på marknaden, med en plattform anpassad för kunden, har bidragit till en 

positiv effekt i form av att ha inspirerat andra taxiföretag till att utveckla applikationer och 

plattformar. Uber, en tjänst baserad på en applikation, har haft en stor påverkan på den 

svenska taximarknaden gällande användandet och accepterandet att använda applikationer för 

bokning av taxi. Taxi Stockholms applikation har påverkats av detta då fler konsumenter valt 

att använda detta tillvägagångssätt vid bokning. Enligt Smailagic hade en annan aktör 

etablerat sig i form av en applikation om inte Uber inrättat sig på marknaden.133 
 

“Ubers närvaro har visat hur viktigt det är att hänga med i tekniken” 

- Andrej Smailagic 
 
Teknik i form av applikationer existerade innan Uber trädde in på marknaden, således 

introducerade Uber inte en ny teknik på den svenska taximarknaden. Uber påskyndade 

istället redan etablerade företag att utveckla sina tjänster och taxiföretagens sätt att 

marknadsföra sig. Uber var tidiga med att se fördelarna med digitaliseringen och har påverkat 

taxibranschen positivt med avseende på denna utveckling, företaget har således gjort 

branschen en tjänst.134 
 
Den teknologiska utvecklingen har påverkat marknaden positivt, då utvecklingen varit viktig  

både för konsumenterna och städerna 135. Detta till följd av att bokning via applikationer och 

digitala plattformar har bidragit till en ökad enkelhet för konsumenten, samt en mer effektiv 

marknad 136. Digitaliseringen av taximarknaden har resulterat i att konsumenternas 

transaktionskostnader för sökning och insamling av information om priser och tillgänglighet 

har minskat 137.  
 
Digitaliseringen har skapat en enkelhet för kunden att boka resor och marknaden har därmed 

fått ett större kundfokus, konsumenter har även blivit mer tillgängliga och mer intresserade av 

att använda denna teknik 138. I framtiden förväntas marknaden bli mer individanpassad utifrån 

konsumenternas behov då företagen får kunskap om resenärers resvanor 139. 

      

                                                
133 Intervju, Smailagic, 2019-05-13.     137 Felländer et.al. (2015 s 18).  
134 Intervju, Skubla, 2019-05-10.     138 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
135 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      139 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
136 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
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“Teknisk utveckling påverkar marknaden positivt, den blir effektivare och kundvänligare”  

- Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet 
 
Digitaliseringen av marknaden är endast i ett tidigt skede, marknaden förväntas att i 

framtiden präglas av artificiell intelligens (AI) och att fler delar av marknaden kommer vara 

datadrivna. Framtidens marknad förväntas även utvecklas mot att ha helt autonoma fordon 

för privatresor och ett högre användande av taxitjänster och kollektivtrafik, även elbilar 

kommer att prägla marknaden i större utsträckning.140 
      

4.7 Efterfrågan på taxi och substitut 
I maj 2019 utgör företag som Bzzt och Lime omkring 10 000 - 15 000 resor per dygn, vilket är 

en liten andel i relation till de 1 000 000 korta resor per dygn i Stockholm. Utmaningen för 

dessa företag är att konkurrera mot de traditionella taxiföretagen om dessa korta resor.141 
 
Efterfrågan på taxipodar i Stockholm varierar beroende på dygn och tid. På fredags- och 

lördagskvällar är efterfrågan på podar stor och företaget hade behövt ha ett flertal aktiva 

fordon för att tillfredsställa efterfrågan 142. För Taxi Stockholm, ett traditionellt taxiföretag, är 

även efterfrågan på taxi hög under kvällar och helger 143. 
 
Under vardagar varierar efterfrågan på taxipodar med en stor aktivitet på morgonen och 

under lunchtid, mot eftermiddagen minskar efterfrågan för att sedan öka på kvällen 144. 

Efterfrågan på Taxi Stockholms bilar har en relativt stabil trend över dygnet 145. Under 

morgonen, omkring klockan 03.00-04.00 sker en ökning av taxiresor, detta rör sig främst om 

konsumenter som transporterar sig till flygplatser 146. Därefter sker en successiv ökning som 

pågår fram till omkring klockan 09.00-10.00 då det är flertal resenärer som åker taxi till sina 

arbeten och efterfrågan till taxi ökar, vid lunchtid sker en minskning av efterfrågan för att 

sedan öka under eftermiddagen 147. 
 

                                                
140 Intervju, Smailagic, 2019-05-13.     144 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
141 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      145 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
142 Intervju, Wolf, 2019-05-08.      146 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
143 Intervju, Smailagic, 2019-05-13.     147 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
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Efterfrågan på taxipodar varierar över säsong, under vintern är det omkring 10–20% lägre 

efterfrågan vilket främst beror på att det är färre personer i rörelse då 148. Dock varierar inte 

efterfrågan på traditionell taxi märkbart över säsong, antalet resor är snarare väderberoende 

och vid sämre väder åker fler personer taxi 149. Under sommarmånaderna minskar efterfrågan 

till följd av att flertal konsumenter har semester 150. Det finns en konstant efterfrågan på taxi i 

Stockholm som har varat under en längre tid, i framtiden kommer efterfrågan att öka i och 

med att fler konsumenter förväntas äga färre egna bilar 151.  

                                                
148 Intervju, Wolf, 2019-05-08.  
149 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
150 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
151 Intervju, Smailagic, 2019-05-13. 
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5. Pris och tillgänglighet  

 
Detta avsnitt innehåller enbart en presentation av resultatet från undersökningen om pris och 

tillgänglighet. Kapitlet kommer således inte att analysera och kommentera resultaten 

djupgående, vi hänvisar till kapitel 6.4.1 för analys av pris och 6.4.2 för analys av 

tillgänglighet. 

 

5.1 Priser för taxiresor 

De företag som inkluderas i denna undersökning är de traditionella taxiföretag: Sverigetaxi, 

TaxiKurir, Taxi Stockholm, TOPCAB och Uber. Vi har således valt att exkludera substituten, 

Bzzt och Lime med avseende på att dessa inte är jämförbara vid pris.  
 
De priser som presenteras nedan avser en resa på två kilometer med ett antagande att det tar 

10 minuter att åka denna sträcka. De priser som visas nedan är baserade på de priser som 

tidigare presenterats i samband med beskrivning av taxibolagen i kapitel 4.4 samt kapitel 4.5.  
 
De som framgår från nedanstående figurer är att Uber har lägst priser oavsett tidpunkt. 

TaxiKurir och Sverigetaxi har identiska priser. Figurerna analyseras i avsnitt 6.4.1 om pris 

och prisbeteende. 

 
Figur 6: Vardagstaxa 10.00-15.00. 
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Figur 7: Eftermiddagstaxa 15.00-21.00.  

 
Figur 8: Helgtaxa fre 21.00- lör 05.00.  

 

5.2 Tillgänglighet av taxiresor 

I denna undersökning inkluderas de traditionella taxiföretag: Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi 

Stockholm, TOPCAB och Uber. Substituten, Bzzt och Lime har vi exkluderat från denna 

undersökning då de inte är jämförbara eftersom de har begränsad tillgänglighet gällande tid 

och geografisk plats.  
 
Nedan presenteras resultatet från uppsatsens undersökning om tillgänglighet av taxibilar i 

Stockholm. Undersökningen utfördes tisdag 23/4, onsdag 24/4, fredag 26/4 och lördag 27/4. 

Undersökningen gjordes vid förutbestämda tider: 07:30, 12:00, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 

01:30 samt 04:30. Som tidigare benämnt i avsnitt 2.3.2 har vardera tid en utvald plats  

Rådatan för denna undersökning är bifogad i appendix. De nedanstående figurerna analyseras 

ytterligare i avsnitt 6.4.2 om tillgänglighet och optimering.   
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För att jämföra taxiföretagens tillgänglighet har genomsnittstiden för respektive taxiföretag 

beräknats för varje tidpunkt. Figur 9 visar väntetid i minuter för vardera taxiföretag vid varje 

tidpunkt undersökningen utfördes. Syftet med denna figur är att visa hur lång den 

genomsnittliga väntetiden för respektive taxiföretag var vid de utvalda tiderna. I figuren 

framgår det att TOPCAB har högst väntetid och Sverigetaxi störst variation av tillgänglighet. 

 
Figur 9: Tillgänglighet till taxi i minuter för respektive taxiföretag vid varje tidpunkt.  

 
Figur 10 visar genomsnittstid för samtliga taxiföretag. Syftet med denna figur är att visa hur 

den totala genomsnittliga väntetiden skiljer sig under ett dygn. I figuren framgår det att 

tillgängligheten varierar över dagen främst med avseende på morgon, lunch och tidig 

eftermiddag för att sedan avta mot kvällen. 
 
 

 
Figur 10: Genomsnittlig väntetid för samtliga taxiföretag.  
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Figur 11 visar den genomsnittliga väntetiden för samtliga taxiföretag på en vardag respektive 

en helgdag. Syftet med denna figur är att presentera en visuell jämförelse mellan de två 

dagarna. Den mörka linjen representerar en vardag och den ljusa linjen en helgdag. I 

nedanstående figur framgår det att det finns en marginell skillnad mellan tillgängligheten på 

vardag respektive helgdag. 

 

 
Figur 11: Jämförelse av genomsnittlig väntetid för samtliga taxiföretag  

 mellan tisdag 23/4 samt lördag 27/4.  
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6. Analys av marknaden 
 

 
Detta avsnitt innehåller en analys av taximarknaden i Stockholm utifrån uppsatsens 

analysmodell. Kapitlet är uppdelat utifrån uppsatsen modifierade SCP- modell och 

analyserar vardera komponent och dess påverkan på andra faktorer. De rubriker som är 

fetmarkerade är uppsatsens fokusområden.  

 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera den teknologiska utvecklingens betydelse för 

taximarknadens struktur och funktion med fokus på Stockholm. Då vi valt att inte fokusera 

analysen på Conduct har vi inkluderat faktorerna utveckling av digitala tjänster i avsnitt 6.1.1 

om teknologisk utveckling, och prissättningsbeteende i avsnitt 6.4.1 om pris. Även 

avregleringen av marknaden och kravet på taxilicens påverkar samtliga komponenter i vår 

modell. Dock har vi valt att enbart inkludera de i analysen under avsnittet 6.3.1 om antal 

företag, storleken på företag och etableringshinder.  
 

 
Figur 1: Uppsatsens analysmodell. 
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6.1 Supply  

6.1.1 Teknologisk utveckling 

Den teknologiska utvecklingen har haft en positiv påverkan på taximarknaden då det skapat 

en effektiv marknad som blivit mer kundcentrerad. Vi kommer i resten av kapitlet att 

diskutera de argument och faktorer som underbygger detta.   
 
I och med att majoriteten av taxiföretagen år 2019 har en egen applikation som ger 

konsumenten möjligheten att se priser, boka och betala för sina resor. Till följd av detta 

minskar transaktionskostnader för konsumenten, som inte längre behöver söka efter 

information i samma utsträckning. Det har även bidragit till att den asymmetriska 

informationen på marknaden minskat då konsumenten via applikationen får information om 

när bilen anländer, estimerat pris samt, i Ubers fall, vem och vad föraren har för omdöme. 

Utvecklingen av applikationer har bidragit till att det är enklare för kunden att boka och 

betala resor. Betalning via applikationer underlättar även för föraren som inte behöver 

hantera betalningarna. 
 
I och med att bokning via applikationer dominerar marknaden gör det att konsumenter i 

mindre uträckning ringer till beställningscentraler, vilket minskar den administrativa 

bemanningen. Digitaliseringen av marknaden har dock bidragit till att förarna dragits ifrån 

organisationen i det avseendet att företaget inte längre har kontakt med de anställda förarna i 

lika stor utsträckning. Detta bidrar bland annat till en minskad gemenskap, minskad insyn och 

möjlighet till kvalitetskontroll samt utbildning. Ett exempel på detta är Uber som är en Non-

Cab firm vilket innebär att Uber enbart agerar som mellanhand för förare och passagerare och 

har därmed ingen intern utbildning, kvalitetskontroll eller övrig bevakning av sina förare.  
 
Ubers inträde på den svenska taximarknaden har bidragit till ett påskyndande av 

digitaliseringen och användandet av applikationer för bokning och betalning av taxi. Uber 

införde inte en ny teknik men var först på marknaden att i stor utsträckning använda den. 

Detta har inspirerat och forcerat redan etablerade taxiföretag att utveckla sina digitala tjänster 

och investera i den fortsatta utvecklingen, något som bidragit till att samtliga av de fem 

företagen vi analyserar i uppsatsen har snarlika applikationer. Digitaliseringen har bidragit till 

att nya aktörer inspirerats till att etablera sig baserat på digitala plattformar. Exempelvis 

substitut som Lime och Bzzt som enbart har förmedling av tjänster via applikation.  
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Den ökade användningen av digitala plattformar har medfört en ökad mängd data om 

konsumenters resande och rutiner, vilket gynnar företagen. Användandet av denna data 

används allt mer successivt i det avseende att kartlägga konsumenters resande och anpassa 

sig efter detta, för att kunna optimera till högsta möjliga grad. Den främsta nuvarande 

utmaningen för företagen är att öka beläggningsgraden med hjälp av optimering och 

maskininlärning för att förutse konsumenters efterfrågan.   
 

Framtiden på marknaden förväntas bli mer individanpassad då företagen och dess tjänster 

anpassas efter konsumenternas behov. Även ny teknik som artificiell intelligens baserat på 

konsumenters resande och självkörande fordon förväntas utvecklas. Taxibolagen förväntas 

även ha ett större miljöfokus.  
 

6.1.2 Positionering av bil 

Positionering av taxibilar och substitut baseras delvis på prediktioner av konsumenters 

aggregerade resande. Substitutet Bzzt har exempelvis valt att inte inkludera Södermalm som 

område för sina tjänster, vilket delvis är på grund av att de vill koncentrera sin fordonsflotta 

till ett mer begränsat område för att minska väntetiden för konsumenter. Men även då de sett 

en lägre andel resande. Detta överensstämmer med uppsatsens egna undersökning av 

tillgänglighet som visat att Södermalm haft längre väntetid än upphämtningsadresser centralt 

i city. Dock har tiden på dygnet en påverkan av tillgänglighet vilket således gör att det inte 

går att avgöra om den minskade tillgängligheten beror på tid eller plats.  
 

6.1.3 Sam- och stordriftsfördelar  

Samtliga av de företag som vi analyserar i uppsatsen har någon form av samdriftsfördelar då 

de erbjuder flera tjänster. Exempel på tjänster som erbjuds och som växer allt mer är 

budservice, matutkörning och reklam på fordon, som utgör en relativt stor andel av 

taxibolagens intäkter. Denna trend förekommer även hos substitut där både Bzzt och Lime är i 

uppstarten av att skapa nya tjänster. Dessa samdriftsfördelar tillkommer i och med att bolaget 

växer. Det främsta incitamentet till att bedriva fler tjänster än traditionell taxi är att inkludera 

fler inkomstgenererande tjänster i företaget, exempelvis kan budservice och matutkörning 

kombineras med körningar vilket ger en minskad kostnad då det fördelas på flera tjänster. 

Detta gör även att företagen kan verka på flera marknader till en lägre kostnad. 
 



 

      
      

41 

Samtliga taxibolag som vi analyserat bortsett från Uber ingår i en taxikoncern. Incitament till 

att ingå i Cabonline Group eller Svea Taxi Allians kan bero på att företagen får tillgång till 

stordriftsfördelar. Ett exempel på dessa fördelar är att en koncern som består av flertal 

taxiföretag enklare kan påverka på politiska beslut. Men även fördelar som gemensamma 

utbildningar och infrastruktur är gynnsamt för taxibolagen. Vi har även upptäckt att de 

taxibolag som ingår i samma koncern har likartade applikationer, vilket tyder på 

stordriftsfördelar även omfattar utvecklandet av teknik. Då bolagen ingår i en koncern 

inkluderas de även i koncernens gemensamma applikation, Cabonline eller Svea Taxi 

Allians. Detta ger bolagen en fördel eftersom de då har möjlighet att nå ut till en större 

kundkrets. Något som vi upptäckt är att de taxibolag som inkluderas i den gemensamma 

applikationen, Cabonline, har samma priser vilket tyder på ett prissättningskrav för att ingå i 

applikationen.  
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6.2 Demand 

6.2.1 Asymmetrisk information  

Som vi tidigare nämnt i ovanstående avsnitt, om teknologisk utveckling, har digitaliseringen 

av marknaden bidragit till att den asymmetriska informationen rörande pris och tillgänglighet 

av taxi som tidigare funnits mellan förare och konsument minskat.  
 
År 2019 är bokning och betalning via taxibolagens applikationer det tillvägagångssätt som 

majoriteten av alla konsumenter använder sig utav. Via applikationer kan konsumenterna i 

förväg se pris och väntetid tills det att bilen anländer, vilket gör det möjligt att införskaffa 

information om den aktör som tar ut det lägsta priset och har den kortaste väntetiden. På en 

marknad då många konsumenter är välinformerade kan taxibolagen inte ha höga priser utan 

att gå miste om konsumenterna, vilket gör att priserna sjunker till marknadsnivån. För 

aktören Uber är den asymmetriska informationen gällande pris något högre då de använder 

sig utav en dynamisk prissättning, vilket således gör att konsumenten inte har tillgång till 

prisinformation i liknande utsträckning. 

  

6.2.2 Substitut till traditionell taxi  

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att nya företag haft incitament att etablerat sig 

på marknaden, så som Bzzt och Lime, i form av digitala affärsmodeller. Ur ett miljöperspektiv 

har substitutet bidragit till det bättre då Bzzt och Limes fordon drivs på el. De kommande åren 

förväntas substituten att växa med ändamål att konkurrera ut bensindrivna bilar. 
 
I nuläget konkurrerar inte dessa substitut mot traditionell taxi främst då det i Stockholm görs 

en miljon resor per dygn och substitutet enbart har en marginell påverkan, då 1,5 % av den 

totala andelen resande utgörs av substitutet. Men även eftersom Bzzt och Lime är begränsade 

till korta sträckor, tar upp till två personer och enbart finns tillgängliga inom tullarna, är de 

snarare komplement till traditionell taxi.  
 

6.2.3 Säsong, tid och dag 

Efterfrågan på taxi varierar över dagen vilket visas i figur 10 i avsnitt 5.2 om tillgänglighet. I 

diagrammet visas tillgängligheten över dagen, i figuren framgår det att klockan 07:30 och 
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klockan 15:00 är det en stor aktivitet och väntetiden är då hög. Aktiviteten minskar under 

lunchtid och avtar sedan under eftermiddagen och kvällen. Efterfrågan under helg respektive 

vardag har en marginell avvikelse, detta visas i figur 11 i avsnitt 5.2. I figuren visas att 

väntetiden är marginellt högre under helger vilket tyder på en ökad efterfrågan. Resultatet 

från uppsatsens egna undersökning överensstämmer även med de svar vi fått under 

intervjuerna.  

      

Efterfrågan på taxi och substitut varierar över säsong. Efterfrågan på traditionell taxi har dock 

en marginell variation beroende på säsong, men då antalet resor till viss del väderberoende 

sker en ökad efterfrågan vid sämre väder. Efterfrågan för Bzzts taxipodar minskar istället 

under vintermånaderna, vilket främst kan bero på att konsumenter använder podar och Limes 

elscootrar under sommarmånaderna eller då det är fint väder.  
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6.3 Structure 

6.3.1 Antal företag, storleken på företag och etableringshinder  

Taximarknaden år 2019 präglas av flertal stora och små aktörer. Den främsta anledningen till 

att det för närvarande finns 4 544 registrerade taxiföretag i Stockholms län är på grund av den 

avreglering som skedde år 1990, som bidragit till att det för närvarande finns tämligen låga 

inträdeshinder på marknaden.  
 
Taximarknaden i Stockholm liknar, baserat på antalet företag, en fullständig konkurrens.  

Men vid en närmare undersökning är marknadsstrukturen snarare en hybridmarknadsform 

mellan oligopol och fullständig konkurrens. Det som utmärker marknaden är att storleken på 

företagen har en markant skillnad. Marknaden kännetecknas av att ett fåtal större bolag har en 

stor andel av marknaden och ett flertal mindre aktörer som tillsammans delar på resterande 

marknadsandelar. Detta gör att mindre aktörer konkurrerar mot varandra och således inte kan 

konkurrera mot de större aktörerna. Marknadens struktur har förmodligen inte förändrats 

avsevärt i och med den teknologiska utvecklingen. Dock har den teknologiska utvecklingen 

skapat möjligheter för lågprisbolag att etablera sig, som tar ut avsevärt lägre priser är de 

traditionella företagen. Det stora antalet mindre aktörer är en konsekvens av Uber inträde, 

som agerar som en digital beställningscentral mellan friåkare och konsumenter. Detta har i 

sin tur bidragit till att fler förare blivit egenföretagare och anslutit sig till Ubers tjänst, vilket 

bidragit till att marknaden för Non-Cab företag växt.  
 
Marknaden är till viss del uppdelad vilket inte gör det möjligt för samtliga av de 4 544 

bolagen att konkurrera mot varandra. De stora bolagen som ingår i en och samma koncern 

kan främst inte konkurrera mot varandra utan snarare gemensamt konkurrera mot 

utomstående taxibolag som inte ingår i koncernen. Däremot konkurrerar Uber och deras 

friåkare både mot större företag och mot mindre aktörer. Som tidigare konstaterat konkurrerar 

inte Bzzt och Lime mot de traditionella företagen utan snarare agerar som komplement.  
 

6.3.2 Homogena produkter/tjänster 

Då taxi är en homogen tjänst ställer det krav på taxibolagen att erbjuda variationer av sina 

tjänster för att särskilja sig från konkurrenter. Samtliga av de taxibolag som inkluderas i 

analysen erbjuder, som tidigare nämnt, fler tjänster än traditionell privattaxi med standardbil, 
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exempelvis miljö- eller mer exklusiva bilar. Eftersom samtliga företag, som analyserats i 

uppsatsen, använder sig utav snarlika applikationer ställer det ytterligare krav på att utmärka 

sig, antingen via service, pris, komfort eller tillgänglighet. I framtiden förväntas 

konkurrensen att handla om upplevelsen av att använda företagets tjänster.  
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6.4 Performance 

6.4.1. Pris  

I och med den teknologiska utvecklingen på marknaden och den ökade tillgången till 

taxibolagens applikationer har det medfört att konsumenter är välinformerade om priser och 

tillgänglighet. Detta innebär att företagen behöver ha liknande priser för att konkurrera mot 

varandra. I figur 6 i avsnitt 5.1 presenteras priser för resor på vardagar mellan klockan 10.00-

15.00. Resultatet visar att priserna är väldigt snarlika och enbart skiljer sig 4,6 kronor mellan 

Taxi Stockholm, som har de högsta priserna för vardagsresor på dagtid av de traditionella 

taxibolagen och TOPCAB, som har de lägsta priserna för vardagsresor på dagtid.  
 
I samtliga figurer om pris i avsnitt 5.1 framgår det att Sverigetaxi och TaxiKurir har identiska 

priser. En möjlig förklaring till detta är att de ingår i samma koncern, Cabonline, som i sin tur 

ställer krav på likande priser. Dock ingår även TOPCAB i denna koncern men har avvikande 

priser, vilket exempelvis kan bero på att Sverigetaxi och TaxiKurir har ett tätare samarbete 

med koncernen.  
 
I figur 7 presenteras eftermiddagstaxa mellan klockan 15.00- 21.00. Återigen framgår det att 

priserna för de traditionella taxiföretagen inte varierar avsevärt från varandra. Prisskillnaden 

mellan TOPCAB, som har de högsta priserna av de traditionella taxiföretagen och TaxiKurir 

samt Sverigetaxi, som har de lägsta priserna är 4,27 kronor.  
 
I figur 8 presenteras priser för taxiresor på helger och fredagskvällar. Prisskillnaden mellan 

TOPCAB, som har högst priser av de traditionella taxiföretagen, och TaxiKurir samt 

Sverigetaxi, som har lägst priser är 6,37 kronor.   
 
I nedanstående tabell presenteras prisvariationer över dagtid, eftermiddag och helg för 

taxibolagen. I tabellen visas skillnaden i priserna mellan respektive taxibolags vardagsresor 

samt helgresor.  I tabellen framgår det att TOPCAB har störst variation i sina priser, då det 

skiljer 21 kronor mellan en vardag och helg. En anledning till denna prisvariation kan bero på 

att TOPCAB använder sig utav korssubvention för att kompensera billigare priser på vardagar 

med högre priser på helger. I tabellen framgår det även att Taxi Stockholm har minst variation 

i pris, dock skiljer det enbart 1,55 kronor mellan Taxi Stockholm och Sverigetaxi och 

TaxiKurir. En orsak till att priserna inte skiljer sig åt avsevärt mycket är, som tidigare nämnt, 

att marknaden har välinformerade konsumenter. Då taxibranschen generellt präglas av låga 
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marginaler, omkring 3 %, tyder det på att konkurrensgraden är hög vilket medför att priserna 

på marknaden är snarlika.  
 

 
Tabell 8: Prisvariation över dagtid, eftermiddag och helg. 

 
Uber har avsevärt lägre priser än de traditionella taxiföretagen vilket kan bero på att företaget 

använder sig utav en dynamisk prissättning, samt att vid den tidpunkt som prisinformation 

insamlades var efterfrågan låg vilket inneburit lägre priser. Eftersom att Uber använder sig 

utav en dynamisk prissättning tillåter det företaget att anpassa sig efter den varierande 

efterfrågan och sätta ett pris efter detta. En anledning till att det skiljer 41,26 kronor mellan 

Uber och TOPCAB, som är det taxiföretag som har lägst vardagstaxa, kan vara för att Uber 

använder sig utav en dynamisk prissättning för att korssubventionera. Då Uber inte har fasta 

priser bidrar det till att företaget har en högre grad av asymmetrisk information, vilket gör det 

enklare för Uber att korssubventionera än de traditionella taxiföretagen.  
 
En anledning till varför Uber inte utkonkurrerar samtliga taxiföretag, trots de avsevärt lägre 

priserna, kan bero på den asymmetriska informationen rörande priserna på marknaden. Ännu 

en anledning kan vara då Uber enbart verkar på marknaden då konsumenten beställer taxi i 

förväg vilket begränsar aktören till en av fyra delmarknader av konsumenters efterfrågan. 

Uber finns enbart i större städer och är begränsade till resor med privatpersoner, vilket är 

ytterligare två anledningar till varför de inte kan utkonkurrera traditionella taxiföretag. 

Slutligen kan en anledning vara att Uber upplevs som opålitligt, exempelvis på grund av 

tidigare Uberpop, vilket kan ha bidragit till att konsumenter i mindre utsträckning väljer att 

resa med dem.   
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En anledning till de lägre priserna kan vara att Uber inte har anställda förare, försäkringar 

eller anställningsavtal, vilket bidrar till att företaget har lägre kostnader än traditionella 

taxiföretag som har anställda förare. För att Uber ska bibehålla de låga priserna, reducerar de 

kvalitén på sina tjänster i form av att de inte har ett direkt ansvar för sina förare och därmed 

inte har en kontinuerlig granskning av dem. Ännu en anledning till de lägre priserna kan vara 

att Uber inte äger sina egna taxibilar tillskillnad från traditionella taxiföretag, Uber har 

således en lägre kostnad vilket gör att aktören kan ha ett lägre pris. 
 
Bzzt har lägre priser än de traditionella taxiföretagen, bland annat då de har eldrivna fordon, 

vilket medför en kostnad för el men inte för bensin. Företaget använder även sina 

reklamintäkter för att subventionera resor till sina konsumenter för att bibehålla en låg 

prisnivå. Ännu en bidragande faktor till de låga priserna är att företaget optimerar antalet 

aktiva bilar och predicerar konsumenters efterfrågan.  

 

6.4.2 Tillgänglighet och optimering  

 
 I denna uppsats ses tillgänglighet som ett mått på företagens prestation och för att analysera 

detta har vi genomfört en egen undersökning, resultatet från denna undersökning visas i 

avsnitt 5.2. Utifrån denna undersökning har vi gjort en uppdelning av resultatet i 

tillgänglighet för respektive taxiföretag, genomsnittlig väntetid, samt genomsnittlig väntetid 

för vardag och helg. Det bör tilläggas att undersökningen inte kan konstatera om 

tillgängligheten enbart beror på tid på dygnet, då vi tidigare diskuterat att vissa platser har en 

mindre andel positionerade bilar.  

      

I figur 9 i avsnitt 5.2 presenteras tillgänglighet till taxi i minuter för respektive taxiföretag vid 

varje tidpunkt. I figuren framgår det att tillgänglighet till taxi i Stockholm överlag är god med 

undantag för taxiföretaget TOPCAB som har en betydligt högre väntetid än resterande 

taxiföretag.  
 
Sverigetaxi  

Utifrån undersökningen av tillgänglighet för respektive tidpunkt går det att konstatera att 

Sverigetaxi har mer varierande tillgänglighet än de resterande taxiföretagen, främst med 

avseende på klockan 15.00. I nedanstående tabell, presenteras den genomsnittliga 
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tillgängligheten för respektive taxibolag som visar att Sverigetaxi har en genomsnittlig 

väntetid på 4,47 minuter.  
 
TaxiKurir  

Ur tabell 9 framgår det att TaxiKurir har kortast väntetid i relation till resterande företag med 

undantag för klockan 15:00, 17:30 och 20:00. I nedanstående tabell framgår att TaxiKurir har 

den lägsta genomsnittliga tillgängligheten med en marginal på en minut.  
 
Taxi Stockholm  

Det går även att konstatera att Taxi Stockholm har den tillgänglighet med minst variation över 

dygnet. I nedanstående tabell visas att Taxi Stockholm, tillsammans med Uber, har den 

väntetid som är kortast efter TaxiKurir.   
 
TOPCAB  

Utifrån undersökningen visas att TOPCAB är det taxibolag som sammanlagt har den högsta 

väntetiden, med undantag från klockan 15:00 samt 20:00. TOPCAB har, enligt tabell 9, 

dubbelt så lång genomsnittlig väntetid som TaxiKurir.  
 
Uber  

Uber har en relativt jämn tillgänglighet, med undantag för Sverigetaxi, i relation till 

resterande taxiföretag. Bolaget har även samma genomsnittliga väntetid som Taxi Stockholm 

och har en minuts högre väntetid än TaxiKurir. 
 
I tabell 9 presenteras den genomsnittliga väntetiden i minuter för respektive taxiföretag. I 

tabellen framgår det att TaxiKurir har den lägsta väntetiden och TOPCAB den högsta.  
 

 
Tabell 9: Genomsnittlig väntetid för respektive taxibolag. 
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Uppsatsens andra uppdelning av resultatet är i form av genomsnittlig väntetid för samtliga 

taxibolag över respektive tidpunkt som presenteras i figur 10 i avsnitt 5.2. I figur 10 framgår 

det att väntetiden är hög vid klockan 07:30 och 15:00 vilket tyder på en ökad efterfrågan vid 

dessa tider. Väntetiden är låg under lunch och eftermiddagen, något som även visas i figuren 

då väntetiden minskar vid klockan 12:00. Detta överensstämmer med de uppgifter vi fått från 

intervjupersonerna.   
 
Den tredje och sista uppdelningen av resultatet är en jämförelse över den genomsnittliga 

väntetiden mellan vardag och helg som presenteras i figur 11 i avsnitt 5.2. I figuren visas att 

väntetiden är högre på helger än vardagar vilket kan bero på en ökad efterfrågan under helger. 

Dock bör det tilläggas att det är få aktiva bilar under tidig helgdagsmorgon vilket beror på en 

låg efterfrågan, vilket kan förklara den höga väntetiden klockan 07:30. Detta överensstämmer 

med de uppgifter vi fått från intervjupersonerna. Enligt intervjupersonerna är efterfrågan på 

helger högre än på vardagar från klockan 17:30 vilket företagen anpassar sig efter. Då 

taxibolagen har denna kännedom anpassar de sig genom att sätta in fler bilar i tjänst, vilket 

förklarar att väntetiden är lika lång på lördag som på tisdag från och med klockan 20:00, trots 

en högre efterfrågan på lördagar.  
 
Traditionella taxibolag verkar på samtliga fyra delmarknader av konsumenters efterfrågan; 

Stannar en taxi på gatan, taxibil som står på en uppställningsplats, beställning av resor i 

förväg och taxitjänster som upphandlas med kontrakt innan de görs. Varav Uber enbart kan 

bokas via applikationen vilket gör att de inte är delaktiga på de tre resterande marknader. 

Detta innebär att Uber har en sämre tillgänglighet än traditionella taxiföretag som verkar på 

samtliga delmarknader. Detta kan vara en orsak till att de traditionella taxiföretagen 

fortfarande har en stor marknadsandel trots högre priser.  
 
Bzzt och Lime har en lägre tillgänglighet än traditionella taxiföretag då de är begränsade till 

plats och korta sträckor, vilket således gör att de inte går att jämföra dessa med de 

traditionella taxiföretagen. Bzzt tillgänglighet är även reducerad till följd av företagets 

öppettider vilket gör att tillgängligheten för företaget är lägre än exempelvis Lime. För att 

Lime ska upprätthålla en hög tillgänglighet krävs det att företaget placerar ut ett flertal 

elsparkcyklar på en mängd platser i Stockholm. Bzzt och Lime är även begränsade till 

bokning och betalning via deras applikationer och kan endast verka på den delmarknad där 

konsumenten bokar taxi i förväg.  
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Optimering  

I och med den teknologiska utvecklingen och den ökade mängden data har det bidragit till att 

fler taxiföretag och substitut använder sig utav optimering. Incitamentet för att optimera är 

främst för att upprätthålla en god marginal då taximarknaden präglas av låga marginaler, men 

även i det avseende att anpassa sig till konsumenten genom att förbättra tillgängligheten och 

ha rätt antal bilar ute vid varje tidpunkt. Uber, som tillhandahåller en plattform för 

förmedling av resor, använder sig inte utav optimering, vilket bidrar till att det vid enstaka 

tillfällen finns fler Uber-förare som letar konsumenter än konsumenter som efterfrågar taxi.  
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7. Slutsats  
 
Uppsatsens syfte är, som tidigare nämnt, att analysera den teknologiska utvecklingens 

betydelse för taximarknadens struktur och funktion, med fokus på Stockholm. Nedan 

presenteras uppsatsens frågeställningar och slutsatser. 
 

”Hur har den teknologiska utvecklingen påverkat taximarknaden?” 
 

Vår slutsats är att den teknologiska utvecklingen har påverkat taximarknadens struktur och 

funktion positivt, i det avseende att den bidrar till en mer kundcentrerad och effektivare 

marknad. Det tillför även lägre transaktionskostnader och mindre asymmetrisk information. 

Slutligen skapar den teknologiska utvecklingen incitament för nya aktörer att etablera sig på 

marknaden i form av att vara ny-och nyttoskapande, vilket även påverkar befintliga 

taxiföretag att investera i takt med teknikutvecklingen.  
 

”Vilken marknadsstruktur kännetecknar taximarknaden?” 
 

Vår slutats är att taximarknaden i Stockholm liknar en hybridmarknad mellan ett oligopol och 

fullständig konkurrens. Marknaden kännetecknas av ett fåtal företag med stor marknadsmakt 

och ett stort antal mindre aktörer, som på grund av de få etableringshinder som finns på 

marknaden kunnat etablera sig till låga kostnader. Det som utmärker marknaden är att 

samtliga 4 544 registrerade företag inte kan konkurrera mot varandra beroende på dessa 

storleksmässiga skillnader.  
 

”Vilken prisnivå är det på taximarknaden? 
 
Vår slutsats är att marknaden har en jämn prisnivå då de traditionella taxiföretagen har 

snarlika priser. Detta bottnar i att taximarknaden präglas av låga marginaler, välinformerade 

konsumenter samt koncerner med krav på liknande priser. Uber utmärker sig i det avseende 

att de är ett teknologibolag och enbart agerar som mellanhand mellan förare och konsument 

vilket tillåter dem att ha lägre priser. Ubers dynamiska prissättning har även en inverkan på 

de avsevärt lägre priserna.   
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”Hur är tillgängligheten på taximarknaden?” 
 
Vår slutsats är att tillgängligheten på taximarknaden är överlag god. Marknaden har fått en 

förbättrad tillgänglighet genom utvecklandet av bokning via taxibolagens applikationer. Det 

kvarstår dock en skillnad mellan företagens tillgänglighet och variation av väntetider. 

Efterfrågan på taxi har en direkt påverkan på väntetid och skiljer sig beroende på dag och tid. 

Helgdagar har en generellt högre efterfrågan än vardagar, företagen är dock medvetna om 

detta och anpassar antalet bilar utifrån det.  
 

Den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknaden 
 

Den teknologiska utvecklingen har en stor betydelse för taximarknadens struktur och 

funktion. Dock är det möjligt att hybridmarknadsformen inte påverkats av den digitala 

utvecklingen, då vi inte studerat marknadsformen före utvecklingen. Vi kan dock konstatera 

att nya aktörer etablerat sig på marknaden via digitala plattformar, som tidigare inte varit 

möjligt.   
 
Eftersom vi inte kunnat jämföra pris över tid kan vi inte uttala oss om den teknologiska 

utvecklingen bidragit till en prisförändring för traditionella taxibolag. Vi kan dock urskilja att 

Uber, Bzzt och Lime, som etablerats på digitala plattformar, tenderar att använda sig av en 

dynamisk prissättning och har avsevärt lägre priser.  
 
Det är även problematiskt att jämföra tillgängligheten av taxibilar år 2019 med 

tillgängligheten före den teknologiska utvecklingen. Dock har utvecklingen bidragit till att en 

ny delmarknad uppkommit – boka resor via digitala plattformar, som år 2019 är det 

dominerande tillvägagångssättet för bokning av taxibil. Detta, i kombination med att digitala 

plattformar förser konsumenten med information om väntetid och pris, gör att uppsatsens 

slutsats är att tillgängligheten har förbättrats.  
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Appendix 1 - Intervjufrågor 

Bzzt  
 

● Berätta om Bzzt som företag.  
○ Antal podar 
○ Chaufförer 

 
● Varför valde ni att etablera Bzzt på marknaden? 

○ Inspiration av Uber? 
 

● Fråga om priser, hur har ni möjlighet att ha så låga priser?  
○ Affärsmodell, optimerade, fordonen, reklam, ska köra bud 

 
● Fråga om tillgänglighet, finns exempelvis inte på söder än. 

○ Liten efterfrågan? 
○ Hur många bilar har ni?  

 
● Hur ser efterfrågan och utbudet ut exempelvis vinter/sommar? 

○ Hur mycket skiljer det sig?  
○ Hur många bilar kör ni under vintern respektive sommaren? 

 
● Hur ser framtiden för bzzt ut? 

○ Fler bilar? 
○ Fler städer?  

 
● Har ni någon direkt konkurrent?  

○ Vem?  
○ Varför?/Hur konkurrerar aktören med er? 

 
● Elsparkcyklar som Voi och Lime har blivit allt mer populärt, hur påverkar det er som 

företag?  
○ Konkurrens om priser?  
○ Konkurrens om tillgänglighet? 

 
● Vilken marknad verkar ni under? 

○ taximarknaden? 
 

● Vad särskiljer er från traditionella taxiföretag? 
 

● Hur påverkar Bzzt redan etablerade taxiföretag?  
 

● Vad tror du om dagens taximarknad i framtiden? 
○ Finns kvar/Inte finns kvar 

■ isåfall i vilken form?/varför inte? 
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Teknologisk utveckling 

● Hur anser du att den teknologiska utvecklingen i form av att boka resor via 
applikationer eller exempelvis Uber har påverkat taximarknaden i helhet? 

○ Hur har det påverkat er? 
● Vad tror du om den framtida teknologiska utvecklingen på taximarknaden? 

○ Hur kommer marknaden se ut om 3 och 5 år? 
 

 
Svenska Taxiförbundet 
   

● Berätta om Svenska Taxiförbundet som organisation  
 

● Fråga om tillgänglighet  
○ Hur ser efterfrågan till taxi ut i Stockholm? 

 
Teknologisk utveckling 
 
Idag 
 

● Hur har taximarknaden i helhet förändrats i och med den teknologiska utvecklingen? 
○ Applikationer 
○ Färre som ringer till beställningscentraler 
○ Vad tror du att det kan bero på? 

 
● Hur har antalet aktörer förändrats under de senaste 5 åren? 

○  Vad beror det på? 
 

● Vilken betydelse har den teknologiska utvecklingen haft på marknaden? 
 

● I och med att miljöfrågor blivit mer omdiskuterade. Hur har det påverkat 
taximarknaden? 

○ Fler som väljer att åka miljöbil? 
 

● Hur har Ubers inträde på marknaden påverkat traditionella företag? 
○ Press på användarvänligt  

 
● Taxipodar och elsparkcyklar som Bzzt, Voi och Lime har blivit allt mer populärt, hur 

påverkar det redan etablerade taxiföretag? 
○ Konkurrens om priser?  
○ Konkurrens om tillgänglighet? 
○ Konkurrens om miljöaspekter? 

 
Framtiden 
 

● Vad tror du om dagens taximarknad i framtiden? 



 

      
      

59 

○ Finns kvar/Inte finns kvar 
■ isåfall i vilken form?/varför inte? 

 
● Vad tror du om den framtida teknologiska utvecklingen på taximarknaden? 

○ Hur kommer marknaden se ut om 3 och 5 år? 
■ Fler bilar? 
■ Ny teknik/mer användarvänligt (applikationer) 

 
Taxi Stockholm  
   

● Berätta om Taxi Stockholm som företag.  
○ Antal taxibilar 
○ Antal chaufförer 

 
● Vad innebär din roll på Taxi Stockholm?  

 
● Hur har Taxi Stockholm förändrats i och med den teknologiska utvecklingen? 

 
● Hur tar ni tillvara på den data som fås av taxiresor? 

○ Machine Learning - optimerar? 
 

● Fråga om tillgänglighet  
○ Hur ser efterfrågan till taxi ut i Stockholm? 
○ Hur anpassar ni er till efterfrågan? 

 
● Hur ser efterfrågan och utbudet ut över dagen? 

○ Trender? 
 

● Hur ser efterfrågan och utbudet ut exempelvis vinter/sommar? 
○ Hur mycket skiljer det sig? 
○ Hur många bilar kör ni under vintern respektive sommaren? 

 
● I och med att miljöfrågor blivit mer omdiskuterade. Har det påverkat er och i så fall 

hur? 
○ Fler som åker miljöbil? 

 
● Hur ser framtiden för Taxi Stockholm ut? 

○ Fler bilar? 
○ Ny teknik? Utveckling av apparna? 

 
● Taxipodar och elsparkcyklar som Bzzt, Voi och Lime har blivit allt mer populärt, hur 

påverkar det er som företag? 
○ Konkurrens om priser?  
○ Konkurrens om tillgänglighet? 
○ Konkurrens om miljöaspekter? 



 

      
      

60 

 
● På vilket sätt och hur konkurrerar ni mot andra traditionella taxiföretag på 

marknaden? 
  

● Vad tror du om dagens taximarknad i framtiden? 
○ Finns kvar/Inte finns kvar 

■ isåfall i vilken form?/varför inte? 
 
Teknologisk utveckling 
 

● Hur anser du att den teknologiska utvecklingen i form av att boka resor via 
applikationer och företag som exempelvis Uber, som helt baserar sin verksamhet på 
digitala plattformar, har påverkat taximarknaden i helhet? 

○ Hur har det påverkat er? 
 

● Hur har marknaden i helhet påverkats av den teknologiska utvecklingen? 
○ Vad tror du att det kan bero på? 

 
● Vilken betydelse har den teknologiska utvecklingen haft på marknaden? 

 
● Vad tror du om den framtida teknologiska utvecklingen på taximarknaden? 

○ Hur kommer marknaden se ut om 3 och 5 år 

 

  



 

      
      

61 

Appendix 2 - Undersökning av tillgänglighet  
 
Tisdag 23/4 2019 

Taxibolag 07:30 12:00 15:00 17:30 20:00 22:30 01:30 04:30 

Taxi 
Stockholm 

6 min 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 3 min 5 min 

Taxi Kurir 2 min 2 min 7 min 2 min 4 min 3 min 2 min 2 min 

SverigeTaxi 6 min 2 min 10 min 2 min 5 min 3 min 4 min 2 min 

TOPCAB 10+ 
min 

5 min 5 min 10+ 
min 

6 min 7 min 4 min 10+ min 

Uber  6 min 4 min 4 min 1 min 2 min 3 min 2 min 4 min 
 
Onsdag 24/4 2019 

Taxibolag 07:30 12:00 15:00 17:30 20:00 22:30 01:30 04:30 

Taxi 
Stockholm 

5 min 5 min 5 min 4 min 4 min 3 min 3 min 5 min 

Taxi Kurir 2 min 2 min 5 min 5 min 6 min 2 min 2 min 2 min 

SverigeTaxi 5 min 7 min 8 min 4 min 5 min 4 min 2 min 3 min 

TOPCAB 10+ 
min 

6 min 10 min 7 min 5 min 4 min 8 min 9 min 

Uber  6 min 2 min 6 min 5 min 2 min 4 min 5 min 5 min 
 
Fredag 24/4 2019   

Taxibolag 07:30 12:00 15:00 17:30 20:00 22:30 01:30 04:30 

Taxi 
Stockholm 

5 min 4 min 5 min 4 min 4 min 3 min 3 min 4 min 

Taxi Kurir 2 min 2 min 4 min 2 min 7 min 4 min 2 min 2 min 

SverigeTaxi 5 min 5 min 10 min 2 min 6 min 3 min 4 min 2 min 

TOPCAB 10 
min 

6 min 10+ 
min 

10 + 
min 

4 min 3 min 5 min 10+ min 

Uber  6 min 2 min 3 min 3 min 3 min 5 min 3 min 3 min 



 

      
      

62 

 
Lördag 24/4 2019 

Taxibolag 07:30 12:00 15:00 17:30 20:00 22:30 01:30 04:30 

Taxi 
Stockholm 

7 min 5 min 4 min 4 min 4 min 4 min 3 min 4 min 

Taxi Kurir 6 min 2 min 4 min 4 min 4 min 4 min 2 min 2 min 

SverigeTaxi 6 min 2 min 10 + 
min 

2 min 5 min 4 min 2 min 3 min 

TOPCAB 10 + 
min 

5 min 10 + 
min 

10 + 
min 

5 min 5 min 7 min 5 min 

Uber  10 
min 

10 
min 

5 min 4 min 4 min 3 min 3 min 4 min 

 


