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Förord
Denna uppsats är ett examensarbete inom internationella civilekonomprogrammet som genomförts
under vårterminen 2019 vid Linköpings universitet. Uppsatsen har även ingått i ett forskningsprojekt vid
Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Uppsatsen behandlar de specifika aspekterna inom ride-hailingaffärsmodellen, som bland annat används av företaget Uber, och hur denna påverkar företag
inom den svenska taxibranschen.
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Sammanfattning
Titel: Innovation & imitation – en taxibransch i förändring
Utgivningsår: 2019
Författare: Freya Björnfot & Jeanette Jäderlund
Handledare: Inessa Laur
Bakgrund: Under de senaste åren har den svenska taximarknaden genomgått en rad förändringar till följd
av en ökad digitalisering på en avreglerad marknad. Det har uppkommit flertalet aktörer på marknaden
till följd av den fria etableringsrätten, som i sin tur lett till en högre konkurrens. Bland dessa nya aktörer
har affärsmodellen ride-hailing fått ett genomslag genom att ta en traditionell tjänst och utföra den
annorlunda. Uppsatsen kommer därmed att närmare undersöka hur detta tillvägagångssätt har påverkat
den svenska taximarknaden.
Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för de aspekter av ride-hailing-affärsmodellen som specifikt
utmärker sig hos företaget Uber. Det följande sekundära syftet avser att identifiera den påverkan som
denna specifika affärsmodell haft på den svenska taxibranschen till följd av Ubers etablering på den
svenska marknaden.
Metod: Uppsatsen är en abduktiv fallstudie av kvalitativ karaktär. Empiri har insamlats via tre distinkta
tillvägagångssätt, vilka är insamlande av vetenskapligt material, semistrukturerade intervjuer med tre
respondenter samt en Social Media Analys bestående av data från cirka 100 fristående artiklar samt
mediala publikationer. Vidare har dessa tre typer av empiriska data valts ut via ett strategiskt urval.
Slutsats: Resultatet från denna uppsats visar att de specifika aspekterna som utmärker sig inom Uber
Sveriges användning av ride-hailing-affärsmodellen är värdeskapande, differentiering, innovation och
social acceptans. Vidare visar resultatet på att ride-hailing-affärsmodellen har påverkat den svenska
taximarknaden i avseende på de specifika aspekternas inflytande på utvecklingen av taxibranschen samt
kring statliga regleringar.
Nyckelord: Delningsekonomi, Affärsmodell, Ride-hailing, Svenska Taxibranschen, Uber
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Abstract
Title: Innovation & imitation – a changing taxi industry
Year of publication: 2019
Authors: Freya Björnfot & Jeanette Jäderlund
Supervisor: Inessa Laur
Background: In recent years, the Swedish taxi industry has undergone a number of changes as a result of
increased digitalisation in a deregulated market. Most market players have emerged as a result of the
freedom of establishment, which in turn has led to higher competition. Among these new entrants, the
ride-hailing business model has had an impact by taking a traditional service and performing it
differently. This thesis will thus examine how this approach has affected the Swedish taxi industry in
more detail.
Purpose: The thesis aims to increase understanding of the aspects of the ride-hailing business model that
are specifically distinguished by the company Uber. The following secondary purpose is to identify the
impact this specific business model has on the Swedish taxi industry as a result of Uber's establishment
on the Swedish market.
Method: The thesis is an abductive case study of qualitative character. The empirical data has been
collected through three distinct approaches, which are the collection of scientific material, semistructured interviews with three respondents and a Social Media Analysis consisting of data from
approximately 100 independent articles and media publications. Furthermore, these three types of
empirical data have been selected via a strategic selection.
Conclusion: The result of this thesis shows that the specific aspects that stand out in Uber Sweden's use of
the ride-hailing business model are value creation, differentiation, innovation and social acceptance. The
results also show that the ride-hailing business model has influenced the Swedish taxi industry in terms
of the specific aspects' influence on the development of the taxi market and on government regulations.
Keywords: Sharing Economy, Business Model, Ride-hailing, Swedish Taxi Industry, Uber
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1. Inledning
Detta avsnitt avser att ge en bakgrund och problematisering av det valda studieområdet. Ytterligare
delar som presenteras i detta avsnitt är uppsatsens syfte, frågeställningar, uppsatsens avgränsningar
samt disposition.

1.1 Bakgrund
Mänskligheten har hittills gått igenom tre stadier av industriella revolutioner. Den första industriella
revolutionen, mellan år 1760 0ch 1830, innebar användandet av vatten- och ångmaskiner för
mekanisering av produktionen. Den andra, mellan år 1870 och 1914, gav möjligheter till massproducering
till följd av användandet av elektricitet inom industrier. Den tredje sägs ha börjat kring år 1980 och har
inneburit ett större användande av informationsteknologi i produktionen för att uppnå automatisering. I
dagsläget befinner sig människan i det som benämns som den digitala eran, som beskrivs som att vara
ett mellanläge mellan den tredje och den fjärde industriella revolutionen. Den fjärde innebär en
sammanslagning av teknologier som i sin tur skapar en tunn skiljevägg mellan de fysiska, digitala och
biologiska sfärerna. Till följd av detta har industrier förändrats radikalt inom sin produktion och styrning
(Schwab, 2015).
Genom dessa industriella revolutioner uppstår innovationer som påverkar individer, företag och
samhällen till utveckling. Från nya maskiner som har gett upphov till massproducering till automation
som har möjliggjort att i princip varje människa kan äga en personlig dator. Den mest nämnvärda
innovationen som har uppstått ur den tredje industriella revolutionen är internet. Från att ha varit ett
datornätverk som begränsats till enstaka statliga institut i USA till att 1990 bli World Wide Web. I denna
era började individer med personliga datorer såväl som företag att ansluta sig. Internet blev en del av
vardagslivet när information, underhållning och handel var tillgängliga genom denna databank.
Entreprenörer kunde ansluta sig, skapa sin egen hemsida och därmed förmedla sin affärsverksamhet till
övriga världen (Cohen-Almagor, 2011).
År 1997 skapas den första sociala websidan vid namn SixDegrees.com och även den direkta
meddelandetjänsten AOL Instant Messenger (History Cooperative, 2016). Dessa tjänster innebar att
användare kunde registrera sig och skapa personliga profiler samt kommunicera med andra användare
på plattformen. Genom åren har sociala internetplattformar fortsättningsvis utvecklats i form av fler
plattformar såväl som mer funktioner till dem. I dagsläget beräknas det att 55 procent av världens
befolkning är online (Internet World Stats, 2018) och det är därav rimligt att anta att en lika stor
procentuell del, om inte större, av världens företag också utnyttjar digitala plattformar. År 2017
beräknades det att 71 procent av alla småföretag i USA var online och av de som inte hade någon digital
plattform angav 92 procent att de skulle etablera en hemsida innan årsskiftet 2018/2019
(SmallBusiness.com, 2017). Den digitala närvaron är därför av stor vikt för företag för att nå ut till
existerande och potentiella kunder.
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I digitaliseringens fotspår har den så kallade delningsekonomin, även kallat kollaborativ konsumtion,
framträtt. Detta innebär att individer, via digitala plattformar som Internet eller via appar, får
möjligheten att köpa och sälja tjänster av och till varandra. Idag förmedlas en mängd tjänster inom
delningsekonomin som innebär både bättre resursanvändning samt försörjningsmöjligheter för individer
(Chirico Willstedt & Snellman, 2016). Fördelarna med delningsekonomi anses vara en minskad påverkan
på miljön samt reducerad kostnad och påfrestning för individen. Delningsekonomi är bevisat att vara ett
säkert alternativ till de traditionella formerna av äganderätt och handlande (Botsman & Rogers, 2010).
Genom delningsekonomin har bland annat företaget Uber startats som en teknologisk plattform, där
chaufförer och kunder matchas via en plattform inom en app (Uber, 2019).
Historien bakom Uber började i mars 2009, när UberCab grundades i San Fransisco av
datorprogrammeraren Garrett Camp och affärsmannen Travis Kalanick. Camp hade under en nyårsafton
hyrt en privat chaufför för 800 USD och ville hitta ett sätt att pressa ner priserna för direkt transport.
Genom att dela på notan med ett handfull antal personer kunde kostnaden sänkas markant samtidigt
som servicen skulle bli lika personlig som bordsservice på en nattklubb. I juni 2010 lanseras en
betaversion av Uber, där användare enkelt kunde beställa en svart lyxbil genom ett knapptryck i mobilen
och där priset låg på 150 procent mer än en traditionell taxi i San Fransisco. Tjänsten blev en sensation
inom kundgruppen och de 10 chaufförerna gjorde fler än 10 resor per kväll. Från detta föddes idén att
Uber skulle inkorporera nya chaufförer, där användare kunde välja vilken bil och chaufför, inom olika
prisklasser, som skulle köra dem till sina destinationer. Därmed kunde användarna välja det de ville
betala för. Samma år kortades namnet ner från UberCab till enbart Uber efter påtryckningar från den
amerikanska taxibranschen (Shontell, 2014).
Uber fortsatte under åren att expandera. Under 2011, expanderade Uber sin marknad i USA till New York,
Chicago men även till Paris i Frankrike. Året efter expanderades det vidare till London och tjänsten UberX
lanserades. I och med lanseringen av UberX började Ubers verksamhet att likna den som finns idag, med
resor som konkurrerar med befintliga taxiföretag (Tsotsis, 2012). Fram till oktober 2018 var Uber
världens högst värderade startup-företag, med en värdering på 72 miljarder USD (Breakit, 2018) samt
110 miljoner aktiva användare (Statista, 2019).
Konkurrensverket (2018) har yrkat på att lönsamheten inom den svenska taxinäringen är låg, med en
rörelsemarginal på 2 procent kontra 5–8 procent för näringslivet i stort. De menar även att Ubers inträde
på den svenska taximarknaden kan ha påskyndat den tekniska utvecklingen och digitaliseringen inom
branschen. Numera erbjuder alla av de stora taxiföretagen en digital plattform där kunden kan boka och
betala taxiresor. Enligt Konkurrensverket, är kravet på taxameter ett hinder för teknisk utveckling och
innovation. Den rådande konkurrenspolitiken baseras på regeringens proposition “Konkurrenspolitik för
förnyelse och mångfald” som säger:
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”Med denna proposition avser regeringen att lyfta fram konkurrenspolitiken som ett medel att ge
konsumenterna en starkare ställning som motor för den ekonomiska utvecklingen."
(1999/2000:140, s. 38).
Med detta menas det att konkurrens är ett medel som stärker konsumenternas position gentemot
företagen och som leder till konsumentnytta. Vidare ger konkurrens en effektivare producering och
bättre produkter, som i sin tur leder till en ekonomisk utveckling och därmed gynnar länders välfärd
(ibid).

1.2 Problemformulering
Finansmannen och entreprenören Jan Stenbeck myntade det kända begreppet ”teknik slår politik” efter
att ha etablerandet tv-kanalen TV3 under 1980-talet, i den tidigare begränsade televisionssfären i Sverige.
Sedan televisionens inträde i de svenska folkhemmen var sändningar endast tillgängliga från staten och
det rådde reklamförbud. När TV3, ledd av Stenbeck, startade sina sändningar på den svenska marknaden
från Storbritannien skakades marknaden om. Politiker beslutade sig, efter TV3s inträde, att tillåta en
reklamfinansierad marksänd kanal och som sedan har format sättet television erbjuds till allmänheten
(Björling, 2002). Det har visat att nya affärsmöjligheter kan uppstå genom teknisk utveckling från nya
marknadsaktörer samt att dessa tenderar till att skaka om det tidigare tillvägagångssättet med tillhörande
aktörer (ibid).
Den svenska taxibranschen har också den genomgått en rad förändringar under årens lopp och mantrat
”teknik slår politik” passar in i dess kontext, då även taximarknaden var starkt reglerad fram till
avregleringen den 1 juli 1990. Motivet för avregleringen var att man från statligt håll ville garantera
tillgängligheten av taxibilar samt kontrollera priserna. På så sätt ville man även skydda
stordriftsfördelarna och uppnå samhällsekonomisk effektivitet av taxitjänster. Initiativet till förslaget om
avreglering kom år 1987 från den då sittande socialdemokratiska regeringen (Kvarnsell, 2013). I samband
med avregleringen uppkom en viss turbulens i samband med att marknaden tvingades stabilisera om sig.
Konsumenter insåg vikten av fri konkurrens och homogena spelregler för en rättvis taximarknad och
detta införlivades genom fri prissättning, fri etableringsrätt för beställningscentraler samt upphörandet
av begränsningen av antalet taxibilar (Forssén, 2008). Som resultat har Sverige idag en av de mest
avreglerade taximarknaderna i världen där antalet registrerade fordon har ökat samtidigt som antalet
aktiva tillstånd minskat (Svenska Taxiförbundet, 2019). Nya trender har uppkommit, mycket tack vare
den snabba utvecklingen av digital teknik och användandet av digitalisering inom taxibranschen. På så
sätt har nya aktörer, tjänster och möjligheter kunnat växa fram genom digitala affärsmodeller och
effektivisering genom digitalisering. De mer traditionella taxiföretagen som TaxiKurir, SverigeTaxi
(Cabonline-koncernen) och Taxi Stockholm har på senare år utmanats av konkurrens från företag som
Uber och Heetch.
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Uppkomsten av delningsekonomin har gett upphov till en ny form av affärsmodeller inom taxibranschen.
Mycket på grund av företag som Uber, som är P2P-segment inom delningsekonomin och som utmanat
den traditionella taxibranschen på många olika marknader (Trafikverket, 2016). P2P står för peer-topeer och avser transaktioner som görs mellan privatpersoner utan en involverad tredje part (Kenton,
2018). Därför kan användare, som i Ubers fall är både chaufförer och passagerare, kommunicera och hitta
varandra på plattformen utan någon direkt inblandning av Uber själva. P2P innebär en större risk för
användare men kompenseras generellt med lägre transaktionskostnader och lägre priser (ibid).
Utvecklingen

av

den så

kallade

ride-hailing-affärsmodellen

som

har

sitt

ursprung

ifrån

delningsekonomin, finner man inom taxibranschen (Cohen & Kietzmann, 2014). Affärsmodellen innebär
ett nytt synsätt på hur företag kan skapa värde genom olika aspekter, såsom innovation, differentiering,
uppmärksamhet kring reglering samt via social acceptans från omvärlden. Denna nya typ av affärsmodell
konkurrerar med de mer traditionella affärsmodellerna om att bli ekonomiskt hållbar (Daunoriené,
Draksaite, Snieska & Valodkiené, 2015). Huvudproblemet ligger inom hur denna typ av affärsmodell ska
kunna ge upphov till värde och leverera det till kunden samtidigt som kunden ska vara villig att betala för
tjänsten (Teece, 2010). Ride-hailing-företag försöker att lyckas med detta genom att bidra med ett nytt
perspektiv på värde samtidigt som de använder mindre mängd resurser (Cohen & Kietzmann, 2014).
Inom forskningen påvisas ride-hailing-affärsmodellen som ett koncept i sig (Kathan, Matzler & Veider,
2016), som en modell för ett nytt hållbarhetstänk (Cohen & Kietzmann, 2014) samt som en
vidareutvecklad plattform (Schneider, 2017). Dock är den tidigare forskningen mycket fokuserad på en
amerikansk kontext (Schneider, 2017) och det saknas forskning kring vad ride-hailing som affärsmodell
innehar för specifika aspekter som är av betydelse och som påverkat marknaden i en svensk kontext. Den
tidigare forskning som bedrivits har fokuserat mycket på hållbarhet (Cohen & Kietzmann, 2014; Bocken,
Short, Rana & Evans, 2013), säkerhet (Feeney, 2015) och aggressivt management för tillväxt (O’Toole &
Matherne, 2017). Emellertid har forskningen tydligt varit limiterad till den amerikanska marknaden som
inte direkt går att härleda till den svenska. Vidare finns en bred och djup forskning inom affärsmodellen
och dess olika aspekter och innehåll (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) samt forskning
kring affärsmodellens framtid (Arend, 2013).
Kontentan av det ovannämnda och problematiken som kommer att bearbetas inom ramen för denna
uppsats är att lägga ihop tidigare separerade data för att sedan kunna vidareutveckla och analysera det
inom en svensk kontext. Det kan ses som ett viktigt kunskapsbidrag inom svensk forskning då målet är
att ge en specifik inblick i den svenska taximarknaden, hur den har varit och hur den kan komma att
utvecklas på grund av reglerings-, marknads-, konsument- och innovationsförändringar i framtiden.
Denna uppsats bedrivs således i syfte att täcka denna kunskapslucka samt öka förståelsen och
uppfattningen av ride-hailing-affärsmodellens säregenheter för taxibranschen i Sverige.
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
1.3.1 Syfte
Denna uppsats primära syfte är att öka förståelsen för de aspekter av ride-hailing-affärsmodellen som
specifikt utmärker sig hos företaget Uber. Utöver detta följer det sekundära syftet med att identifiera
den påverkan som denna specifika affärsmodell haft på den svenska taxibranschen till följd av Ubers
etablering på den svenska marknaden.

1.3.2 Forskningsfrågor
— Vilka är de specifika aspekterna med Ubers affärsmodell?
— Hur har denna affärsmodell haft en påverkan på taxibranschen?

1.4 Avgränsningar
Denna uppsats kommer att behandla ride-hailing-affärsmodellen och dess aspekter inom
delningsekonomin samt kommer innefatta en avgränsning till den svenska taximarknaden. Det kommer
att tydliggöras strategiska och taktiska drag inom Ubers specifika affärsmodell och verksamhet gentemot
de traditionella taxiföretagens affärsmodeller. Studien kommer således att avgränsas till fallet Uber som
företag och innehåller empiriskt och teoretiskt material för att påvisa affärsmodellen som begrepp, dess
aspekter och dess påverkan på taxibranschen. Målsättningen är därmed att kunna föra en jämförande
analys baserat på funnet och presenterat material.
Avgränsningen kring affärsmodellen som koncept kommer att studeras utifrån ett konsument- och
företagsperspektiv. Genom att uppsatsens syfte är att öka förståelsen och uppfattningen om
affärsmodellens specifika aspekter har dessa avgränsats till följande:
- Affärsmodellen som värdeskapandeprocess
- Affärsmodellens konkurrenskraft genom differentiering
- Affärsmodellens behov av social acceptans
- Affärsmodellen som innovation
Företagsperspektivet kommer att innefatta perspektiv från både traditionella taxiföretag och företaget
Uber medan kundperspektivet främst kommer att redovisa passagerares och chaufförers perspektiv
eftersom de båda i denna uppsats kommer att ses som kunder. Därutöver kommer dessa perspektiv
sammanvävas i överläggningen kring hur ride-hailing-affärsmodellen har påverkat svensk taximarknad.
Avgränsningen av kunder kommer främst göras till milleniumgenerationen, då de anses vara större
aktörer på den digitala marknaden. De är därmed mest benägna att använda sig av delningsekonomi och
dess affärsmodeller (Bencsik, Horváth-Csikós & Tímea, 2016; Iorgulescu, 2016;). Tillsammans ger
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företags- och kundperspektivet grunden för argumentationen kring de olika aspekterna i affärsmodellen
och hur de påverkat svensk taxi. Slutligen kommer teoretiskt material att avgränsas till affärsmodellen
som begrepp, hur nya utformningar av affärsmodeller växer fram inom delningsekonomin samt hur dessa
i slutändan påverkar taxibranschen och dess kunder.
Avgränsning av empiriskt material kommer att begränsas till intervjuer med respondenter som innehar
erfarenhet av taxibranschen samt en Social Media Analys för att få insyn i Ubers marknadsagerande i den
svenska taxibranschen. Avgränsningen till en Social Media Analys kommer att tas då företaget Uber inte
haft möjlighet att medverka med material till uppsatsen. På grund av tidsbrist och svårigheter från det
svenska kontoret kring tidsrymden för eventuella intervjuer beslutades att det mest effektiva insamlandet
av information kring Uber bör ske genom Social Media Analys.

1.5 Disposition
Vidare kommer dispositionen av denna uppsats att delas in i 8 ytterligare delar. I det andra kapitlet,
metod, kommer uppsatsen att redogöra för kunskapsbidraget och för de metodologiska och materiella
valen av tillvägagångssätt och informationsinsamling som avses användas för uppsatsens genomförande.
Det kommer även att presenteras etiska aspekter och kritisk diskussion kring uppsatsens olika materialoch metodikval. Kapitel 3 redovisar den teoretiska referensramen och tidigare forskning inom ämnet. En
teoretisk beskrivning av delningsekonomin och affärsmodellen som definition med dess olika aspekter,
såsom plattformar, värdeskapande och differentiering kommer att redovisas. Därefter kommer en
redogörelse för ride-hailing-affärsmodellen och dess komponenter som delningsekonomiska företag
använder sig av, däribland Uber. Slutligen kommer regleringars påverkan på taximarknaden att
beskrivas. Dessa teorier och tidigare forskningsramar kommer att tas upp för att kunna ge större
förståelse för begreppen samt ge en god grund för läsaren att följa med i analysen. I det fjärde kapitlet
kommer den empiriska insamlade data och det material som behandlas inom ramen för uppsatsen att
redogöras. De tre typerna av empirisk insamling kommer bestå av insamling av vetenskapligt material,
Social Media Analys samt semistrukturerade intervjuer där olika synvinklar och aspekter kommer
presenteras för att ge läsaren en djup förståelse för materialet och dess värde för ämnet. Kapitel 5 kommer
bestå av analysen, där det insamlade materialet från den tidigare forskningen, intervjuerna, Social Media
Analysen samt från det vetenskapliga materialet kommer att reflekteras och analyseras. Analysen
kommer brytas ner i mindre delar för att, med hjälp av teori och empiri, skapa förståelse för hur ridehailing-affärsmodellen påverkat taxibranschen i Sverige samt påvisa vilka aspekterna inom den specifika
affärsmodellen som är utmärkande. I det sjätte kapitlet kommer en diskussion kring ett antal paradoxer
att föras för att sedan följas av kapitel 7, där en slutlig reflektion kommer framställas i form av en slutsats.
Slutsatsen kommer att kopplas samman med den tidigare forskningen för att styrka resultatet. Det
åttonde och sista kapitlet kommer att ge förslag till framtida forskning som kan anses intressant för andra
tillkommande aktörer att forska kring.
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2. Metod
I detta avsnitt redovisas de metodologiska förfarandet med hjälp och med bas i vetenskapliga
referenser. Avsnittet börjar med en presentation av det valda fallet för uppsatsen. Därefter redovisas
uppsatsens forskningsfilosofi, -metod, -ansats samt –design. Fortsättningsvis ges beskrivning och
motivation kring de olika metoderna för datainsamling som används, som i denna uppsats innefattas
av vetenskapligt material, semistrukturerade intervjuer samt en Social Media Analys. Vidare beskrivs
urvalet, kvalitetsaspekterna och det etiska förhållningssättet som appliceras i uppsatsen. Slutligen
presenteras analysmetoden och avsnittet avslutas med metod- och källkritik.

2.1 Presentation av fall
Det finns en mängd olika företag som är verksamma inom delningsekonomin och taxibranschen, såsom
Heetch, Uber, Didi och Lyft. Denna uppsats utgår ifrån Uber som fallföretag, mer specifikt Uber Sverige.
Ambitionen är att fokusera på Uber då de har varit en synlig aktör på taximarknaden sedan sin etablering
i Sverige år 2013. Dessutom använder de sig av den så kallade ride-hailing-affärsmodellen, som är en
annan typ av affärsmodell än den som de traditionella taxiföretagen använder sig av. Ride-hailingaffärsmodellen innehåller olika specifika aspekter som är unika för affärsmodeller inom
delningsekonomin. Uber som företagsfall presenteras via sekundärempiri i form av en Social Media
Analys, men även via primärempiri i form av semistrukturerade intervjuer med företag och
organisationer inom taxibranschen. Denna form av empirisk redogörelse används då det har funnits
svårigheter kring möjligheten att inhämta empiriska data direkt från Uber på grund av tidsbrist och
mycket begränsad möjlighet till intervjuer. Det har därmed inte funnits möjlighet att genomföra direkta
intervjuer med Uber Sverige utan ett sekundärt alternativ har fastställts och resulterat i Social Media
Analys och intervjuer med övriga representanter från taxibranschens olika företag och organisationer.
För att kunna klassa Uber som ett lämpligt val av fallföretag kan det härledas till Botsman (2015), som
har menat att företag bör uppfylla ett antal kriterier för att kunna klassas som en del av
delningsekonomin. Dessa är följande:
- Affärsidén baseras på att nyttja outnyttjade eller underutnyttjade resurser för att nå värdet
som finns i resurserna (kan vara monetärt eller icke-monetärt värde).
- Företagen ska ha begripliga värdebaserade mål och verksamheter bör baseras på meningsfulla
principer såsom autenticitet, transparens och mänsklighet på både kort och lång sikt.
- Producenterna på utbudssidan bör respekteras, värdesättas och uppfyllas samt att företagen
åtar sig att bidra med både ekonomiska och sociala fördelar för de producenterna.
- Kunderna på efterfrågesidan bör gynnas av möjligheten att nyttja resurser på ett mer effektivt
sätt, genom att betala för tillgång istället för att äga.
- Verksamheten bör utgå ifrån skapande marknadsplatser eller decentraliserade nätverk som
skapar en känsla av tillhörighet, kollektivt ansvar och ömsesidiga fördelar genom den
gemenskap den bildar.
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Uber utgör därmed ett tydligt exempel på ett företagsfall inom delningsekonomin eftersom de har
applicerat en innovativ affärsmodell inom sin bransch som bidrar till att fördjupa förståelsen och knyta
an till frågeställningarna på ett tydligt sätt inom ramen för uppsatsen.

2.2 Forskningsfilosofi
Valet av forskningsfilosofi innehåller viktiga antaganden om hur individen ser på världen, något som ger
uppsatsen personlighet och som reflekterar dess typiska särdrag. Dessa antaganden stärker strategin och
anpassas efter forskningsobjekt som påverkar valet av metod inom ramen för forskningen (Saunders,
Lewis & Thornhill, 2009). Med bakgrund i detta utgår denna uppsats ifrån ett hermeneutikvetenskapligt
synsätt. Hermeneutikfilosofin, även kallat det negativistiska synsättet, innebär att man skapar förståelse
och får inlevelse samt att det vetbara nås genom tolkning, då man som forskare inte har en någon direkt
relation till det observerbara. Det rationella går före det empiriska (Ödman, 2007). Direkta observationer
av Uber Sverige har inte genomförts, då denna uppsats har sin utgångspunkt i en fallstudie som istället
härleds genom en insamling av sekundärdata genom vetenskapliga artiklar, en Social Media Analys samt
semistrukturerade intervjuer. Därav går det att utesluta att empirismen går före rationalismen, vilket är
kravet för en positivistisk filosofi (Allwood & Erikson, 2010; Öhman, 2007). Genom att tolka ride-hailingaffärsmodell och dess olika aspekter kan det skapas förståelse för hur den har inverkan på den svenska
taximarknaden, vilket överensstämmer helt med det hermeneutikfilosofiska synsättet och denna
uppsatsens syfte.
Enligt Ödman (2007) omfattar hermeneutikfilosofin inte någon objektiv verklighet, utan består av
kontext och innehåll som måste uppfattas och tolkas. Hermeneutikens filosofi innefattar förståelse och
tolkning som de två grundläggande begreppen. Det innebär att regelbundet pendla mellan det förflutna
och framtiden samt mellan olika analys- och abstraktionsnivåer. Inom uppsatsen utgör detta ett slags
pussel, där de aspekterna inom Ubers affärsmodell först måste förstås bit för bit för att sedan kunna
läggas ihop, tolkas och resultera i förståelse för hur aspekterna inom affärsmodellen påverkar
taxibranschen. Respondenterna som intervjuas ger en subjektiv verklighet, syn och förklaring till det
förflutna och det framtida inom en viss kontext, som sedan tolkas och rationellt analyseras. Processen att
konstant gå emellan empiriska och teoretiska objekt för att finna förståelse, samband och tolkning
kopplas även samman med den valda abduktiva ansats som presenteras i uppsatsen.

2.3 Forskningsmetod
Inom företagsekonomisk forskning inkluderas områden som grundar sig i samhällsvetenskapen och som
skiljs åt genom kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Vilken metod forskaren väljer
att arbeta med beror på vad för information som samlas in och hur den omarbetas och analyseras (Patel
& Davidson, 2011) samt vad det egentligen är man vill ha svar på i sin forskning (Hedin, 2011). Denna
uppsats använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden då den innehåller en forskningsstrategi med
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tyngdpunkt vid insamling och analys av data kring ord, inte kring siffror som i den kvantitativa
forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2017). Fokus ligger vid förståelse och tolkning, inte vid statistik och
siffror. Därmed är uppsatsens optimala val av forskningsmetod den kvalitativa.
Inom kvalitativ metod finns olika undersökningsformer som kan ge underlag till det som granskas. Inom
ramen för denna uppsats används den explorativa undersökningsformen eftersom den avser att öka
insikten och kännedomen inom uppsatsens problemområde (Hedin, 2011). Det kan i sin tur även kopplas
till uppsatsens syfte att undersöka hur de specifika aspekterna inom Ubers affärsmodell påverkar den
svenska taxibranschen. Det handlar om en kategoriserande, beskrivande och förklarande undersökning
som är till fördel när man inte vet speciellt mycket om frågan eller fenomenet på förhand (Malterud, 2009
genom Hedin, 2011). Den explorativa undersökningsformen lämpar sig även då man inte på förhand vet
något om Ubers affärsmodell, utan klargör detta under forskningens gång. Att gå fram och tillbaka mellan
empiri och teori för att öka insikten och förståelsen för objektet gifter även ihop den explorativa
forskningsformen och den abduktiva ansatsen som uppsatsen syftar till att använda.
Enligt David & Sutton (2016) är en fallstudie en undersökning där forskarna går in på djupet av ett
specifikt fall, något denna uppsats gör genom att djupt granska Ubers affärsmodell och dess aspekter som
inverkar på den svenska taxibranschen. En fallstudie är en form av sekundärdata som har sitt ursprung
från en annan tidigare forskning, men som kan användas inom ramen för annan forskning (Alvehus,
2013). Yin (2007, genom David & Sutton, 2016) menar att fallstudier kan syfta till att förklara, utforska
eller beskriva ett resultat, händelse eller situation i ett samhälle, vilket går helt i linje med syftet för denna
uppsats. Inom uppsatsens fallstudie används olika metodikval för att få en så djup förståelse och inblick
i forskningsämnet som möjligt. Dessa innefattar intervjumetodik, insamling av vetenskapliga artiklar
samt Social Media Analys. Genom att använda multipla metodikval, även kallat triangulering, ges en mer
omfattande synvinkel på forskningen och det går enklare att se hur metoderna ger stöd åt varandra, vilket
i sin tur ger ökad trovärdighet (Hedin, 2011). Intervjuerna är semistrukturerade, vilket det ger
möjligheten att styra samtalet dit man önskar men ger samtidigt friheten att låta respondenten beskriva
och berätta. Det ger också en möjlighet för forskarna att upptäcka det icke förväntade (Bylund, Cedergren
& Hollo, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010, genom Hedin, 2011). Semiintervjuerna är primärdata, vilket
innebär nytt empiriskt material som skapats specifikt inom ramen för denna forskning (Alvehus, 2013).
Då Uber Sverige valt att inte medverka med data i denna uppsats sker insamling och kodning av data
istället genom användning av Social Media Analys. Genom att samla in och koda uppgifter om Uber via
mer än 100 unika offentliga artiklar ges underlag kring uppfattningen om Uber som en störande teknisk
innovation inom den svenska taxibranschen. Därutöver ger det underlag för att se hur företaget påverkat
regleringar via institutionell påverkan. Social Media Analys som metod har vuxit fram genom den alltmer
utbreda användningen av sociala medier i kombination med insamling och analys av specifika data
(Laurell & Sandström, 2016). Forskningsmetoden Social Media Analys tenderar att kombinera,
expandera och anpassa metoder för analys av data från sociala medier och kan göra det möjligt för
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forskare och akademiker att samla stora mängder data från en mer verklig miljö (Stieglitz, Dang-Xuan,
Bruns & Neuberger, 2014).
Den strategiska metodiken i uppsatsen tar sin utgångspunkt i befintliga teorier och empiri för att påvisa
och härleda de forskningsfrågor som undersöks. Dock förekommer en pendling mellan teori och empiri
samt analys i och med den abduktiva ansatsen. Uppsatsens fallstudie med dess metodik ger grund för
problemet samt kartlägger förändringen och de olika infallsvinklar och tolkningar som finns inom
forskningsområdet.
Det förekommer triangulering inom uppsatsen då olika metoder används för att undersöka samma
fenomen och triangulering kan användas i både informationsinsamlingsfasen och analysfasen
(Hollensen, 1995). Då datainsamlingen inom fallstudien inhämtas genom olika metodik uppfylls därmed
villkoren för triangulering. Därutöver står intervjurespondenterna i olika relation till forskningsobjektet,
något som också kan hjälpa forskningen att förstå problemet (ibid). Vid de semistrukturerade
intervjuerna uppkommer problemet huruvida man som forskare kan lita på respondenterna samt till
vilken grad det går att lita på deras svar. Då det valda ämnet för denna uppsats kan uppfattas som politiskt
måste den aspekten beaktas. Det går inte att lita på respondenterna fullt ut då de kan ha en egen politisk
eller organisatorisk agenda och enbart svara på det som de känner är till fördel för dem eller till nackdel
för den andra parten. Det är därav positivt att använda ett multipelt metodikval då det går att hitta andra
respondenter inom ämnet med annan uppfattning. Det i sin tur ökar trovärdigheten och objektiviteten i
uppsatsen.

2.4 Forskningsansats
Då det som grund i denna uppsats förekommer ständiga växlingar mellan teori, empiri och reflektion, ger
det underlag för att använda den abduktiva ansatsen. Enligt Bryman & Bell (2017) finns tre olika typer
av ansatser som kan användas för att undersöka relationen mellan teori och forskning. Den abduktiva
ansatsen finner man mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen, eftersom det är en mellanväg där
man förser metoden med nya moment. Den induktiva ansatsen innebär en strävan efter att ta fram en
teori och i den deduktiva ansatsen utgår man från redan befintliga teorier inom ett visst område. Det
läggs även stort fokus på att skapa jämförbara resultat samt påvisa rimliga förklaringar (David & Sutton,
2016). Den abduktiva ansatsen är ett skifte mellan empirisk och teoretisk reflektion där man arbetar med
teori och återvänder till empirin för att se över vad den kan innebära utifrån teorin. På så sätt kan det
uppdagas nya potentiella perspektiv av det som studeras med utgångspunkt från teorin, vilket därefter
möter en förnyad teoretisk insikt genom det empiriska materialet (Alvehus, 2013).
I den abduktiva processen omarbetas och utvecklas empirin. Teorin korrigeras och kultiveras så att det
sedan är bättre lämpade mot det empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Den abduktiva
ansatsen ger även möjligheten att påvisa en anledning eller effekt av att någonting är som det är. Den
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induktiva ansatsen påvisar att någonting är sannolikt och den deduktiva att någonting är sanning. Därför
ger den abduktiva ansatsen en mer rättvis och korrekt bild av denna uppsats innehåll. Dels eftersom
uppsatsens respondenter ger subjektiva svar om vad som är sannolikt eller sanning, men också att Social
Media Analysen ger en mer offentlig bild av sanningen om företaget Uber. Desutom kan de sekundära
källorna genom de vetenskapliga artiklarna ge en annan vinkel av vad som kan anses som sannolikt eller
sant. Den medelväg som den abduktiva ansatsen ger, anses därav mest relevant för studien eftersom den
kan påvisa anledningar till en sannolikhet eller sanning. Den abduktiva ansatsen är även relevant inom
uppsatsen då forskningsarbetet inte låses vid förutbestämda teorier utan ger mer frihet som
grundförutsättning.

2.5 Forskningsdesign
Inom den kvalitativa forskningen innebär en forskningsdesign en praktisk strategi för insamling och
analys av data (David & Sutton, 2016). Syftet med en forskningsdesign är att se till att den fakta och data
som erhålls skapar förutsättningar för att besvara frågeställningarna inom ramen för uppsatsen. Denna
uppsats bygger på en icke experimentell design, där data samlas in från redan befintliga grupper i
samhället och som sedan omarbetas för att söka möjliga förbindelser och egenskaper mellan dem. Då
uppsatsen använder en variation av metodikval passar den icke experimentella designen väl eftersom
både semistrukturerade intervjuer, Social Media Analys och insamling av sekundärdata genom
vetenskapligt material såsom artiklar, tidskrifter och tryckt litteratur faller under den kategorin av design
(ibid). Den icke experimentella designen möjliggör för primära och sekundära data att noga
presenteras, tolkas och detaljerat granskas.
Det finns en mängd för- och nackdelar att ha i åtanke vid fallstudieforskning, som i detta fall innefattar
Uber som företagsfall. Fallstudie fokuserar på ett specifikt fall, vilket kan vara en plats, en händelse, en
individ eller en organisation (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2017). Den kan också innefatta att
beskriva, förklara eller undersöka i syfte att skapa förståelse för objektet (Merriam, 1994). Problemet
ligger dock i hur fallet exakt ska definieras, då forskare inte är enliga om vilka krav som bör uppfyllas för
att någonting är ett fall (ibid). En fördel med fallstudie är dock att det ger forskarna utrymme att ställa
genomgripande frågor (Yin, 2007). Detta är centralt i denna uppsats eftersom empiri- och
teoriinsamlingen ska kunna utföras och David & Sutton (2016) påvisar att det är den genomgripande
förståelsen som möjliggörs vid specifik fallstudie är någonting positivt.
Vidare tas uppsatsens tidsram under stor beaktning och fallstudiedesignen kan därmed anses som det
mest optimala då begränsade möjligheter redan från början är ett faktum (Yin, 2007). Fallstudiens
exakthet och djup tas i beaktning och vikten av att uppsatsen inte tappar djup är av yttersta vikt.
Fallstudien som design är även gynnsam då den är mer användbar, flexibel och framåtskridande än
många andra metoder (Merriam, 1994). Dessutom sammanfaller fallstudien väl i balans med den
abduktiva ansatsen som används inom uppsatsen, då båda går mellan teori och empiri genom växling
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(ibid). Fallstudie är en högst relevant design när det handlar om att undersöka moderna fenomen
(Merriam, 1994). Fallföretaget Uber anses som ett högst relevant och modernt fenomen och ger
uppsatsen god grund och djup för att kunna bemöta syfte och besvara forskningsfrågorna. Fallstudien
innehåller en mängd olika delar; insamling av vetenskapligt material, semistrukturerade intervjuer samt
en Social Media Analys, något som styrks av vad kvalitativa fallstudier kan innehålla (ibid). Dock ger
fallstudiedesignen lätt begränsade möjligheter och generalisering (David & Sutton, 2016). Risker som
överdrift och generaliserbarhet kan även föreligga vid fallstudier (Merriam, 1994), men är något som kan
begränsas och styras utifrån noga urval, kategorisering och källkritisk granskning av material. Trots de
identifierade riskerna och nackdelarna med fallstudie kan det ändå anses som den mest lämpliga
designen, då den ger störst möjligheter att samla material under en pressad tidsramen och då det
fokuserats på djup och inte på bredd.
Då uppsatsen baseras på såväl teori som empiri från boken Uber: Innovation in Society av Henrique
Schneider (2017), kan det uppstå tolkningsfel under uppsatsens gång kring vad som tillhör bokens teori
respektive empiri. För att motarbeta dessa tolkningsfel används referensen Schneider (2017) för att
redovisa de teoretiska grunderna som är av relevans för uppsatsens framförande. Den empiriska data
från Schneider refereras som “utifrån empiriskt material från Schneider (2017)”. Anledningen till att
denna empiriska data används är på grund av att företaget Uber inte har varit tillgängliga för
intervjutillfällen eller haft möjlighet att bidra med egna primära källor. Det är utifrån detta som denna
uppsats får ta sin empiriska grund i data utifrån ett sekundärt perspektiv. Därmed anses Schneiders
primärdata vara relevant för att bidra med en tyngd till uppsatsen i form av sekundärdata. Litteraturen
från Schneider används även för att kunna bygga en så pass djup och trovärdig empiri som är nödvändig
inom ramen för uppsatsen.

2.6 Datainsamling
Insamling av data sker både genom primär och sekundärdata där information hämtas från utvalda
organisationer, företag, artiklar och tidskrifter samt genom online-publikationer och bloggar. Trots
denna breda insamling av data är djupet inom uppsatsen prioriterad och datainsamlingen är därför
strukturerats utifrån olika delar i fallstudien - semistrukturerade intervjuer, insamling av vetenskapligt
material och Social Media Analys.
Uppsatsens fallstudie utgår ifrån den kvalitativa strategin och inriktar sig på intensivstudium av ett
specifikt fall - företaget Uber - där hänsyn till forskningsämnets unika drag och komplexitet tas i
beaktning (Bryman & Bell, 2017). Fallstudien syftar till att förstå och förklara vad som undersöks, vilket
i vissa aspekter kan uppfattas som oklart eller svårformulerat och därmed bör den intensiva designen
väljas (Jacobsen, 2000). Andra kritiska aspekter är att fallstudier kan vara svårt att specificera till vilken
utsträckning det går att göra empiriska generaliseringar utifrån dem (Alvehus, 2013) samt att de tenterar
att dra mot falsifiering av på förhand bildade fördomar och åsikter (Flyvbjerg, 2005). Dock är detta
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någonting som det inom uppsatsen tas hänsyn till därför används tre olika metodik för att minska risken
för falsifiering. Det är forskarnas mening att det genom de tre olika metodikvalen i kombination med den
abduktiva ansatsen ges de bästa förutsättningarna för att lyckas med forskningsuppsatsen.
Fallstudien kan även kopplas till det skandinaviska perspektivet eftersom detta innefattar olika
variationer av metodik, påvisar motsägelsefullheter och fokuserar på att skapa rika och specifika
förklaringar och helhetsintryck som går i linje med dess kontext. Fallstudiens karaktär definieras som
atypiskt, då uppsatsen presenterar fler aktörers perspektiv på ämnet och är rik på information (Flyvbjerg,
2005; Gummesson, 2004). Denna information insamlas genom följande tre olika metodikdelar:

2.6.1 Insamling av vetenskapligt material
Denna del av metodiken ger god förståelse för bland annat affärsmodellen och tidigare forskning kring
företaget Uber och är därmed högst relevant för uppsatsen. De vetenskapliga artiklarna är lätta att få tag
på, men innebär också ett mycket tidskrävande arbete för att finna adekvat data. En positiv aspekt med
vetenskapligt material är att det tydligt kan påvisa motsägelsefullheter inom forskningsområdet (Bryman
& Bell, 2017). Dock kan det ge upphov till negativa aspekter såsom svårigheter kring bedömningen av vad
som verkligen är sanning eller sannolikt. Det innebär att sökandet och urvalet efter relevant litteratur kan
ses som ett detektivarbete där den bästa taktiken är att ha relevanta sökord som utgångspunkt och söka
efter ledtrådar för att sedan kassera de icke relevanta. Därigenom kan sedan data och fakta för korrekta
antaganden presenteras (Biggam, 2008). Givet för en ansenlig insamling av vetenskapliga källor är att de
sökord som forskarna finner mest karaktäristiskt för uppsatsen bör sättas först i sökningen (Ejvegård,
2003). De olika vetenskapliga materialen består av artiklar, tidskrifter samt tryckt litteratur som samlats
in via Google Scholar och Scopus.

2.6.2 Semistrukturerade intervjuer
Samtliga respondenter inom denna uppsats avhandlas helt anonymt i enlighet med GDPR
(Datainspektionen, 2019). Det refereras istället till respondentnummer för att enkelt hålla isär respektive
respondent. Företagen och organisationerna som respondenterna kommer ifrån är verksamma inom
taxibranschen i Sverige på olika nivåer. Det ger därmed en röd tråd genom uppsatsen då samtliga
respondenter har erfarenheter av och kunskaper om taxibranschen, de lagar och förordningar som gäller
där samt det politiska aspekterna och svårigheterna som finns på den svenska marknaden.
Respondenterna är därmed koncentrerat till specifika områden inom samma sektor. Samtliga intervjuer
har transkriberats. Transkribering är ett mycket viktigt moment vid studier inom kvalitativ forskning
(Bryman & Bell, 2017). Transkribering är ett hjälpmedel för noggrann genomgång av insamlat material
och ger möjlighet till korrigering av eventuella missförstånd som kan ha uppkommit vid intervjutillfället
mellan respondent och intervjuare. Det är ett medel för att hitta kopplingar i texten som kan användas
för senare analys (ibid). Tabellen nedan visualiserar respondenternas väsentliga skiljaktigheter:
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Respondent

Intervjumetod

Intervjulängd

Inställning till
Ubers
affärsmodell

Respondent 1

Personlig
intervju

4 timmar

Neutral

Respondent 2

Telefonintervju

1 timme

Positiv

Önskade framtida
förändringar i taxibranschen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respondent 3

Telefonintervju

2 timmar

Negativ

o

Rättvis konkurrens
Omstruktureras skattemodell
Miljösmartare fordon
Effektivisering av processer
genom evolution
Miljösmartare lösningar
Billigare och mindre
komplexa kollektivavtal
Sänkt arbetsgivaravgift
Moderniserad
taxilagstiftning
Bättre lag- och regelverk
kring miljö och skatter
Större statligt ansvar för att
få nyanlända i arbete

Metodikdelen baseras på primärdata och har en väsentlig plats inom uppsatsen, då intervjuerna med
respondenterna är de enda förstahandskällorna som presenteras. Intervjuerna genomförs för att just få
data från förstahandskällor inom taxibranschen och ge en tydlig skildring av deras syn på
forskningsämnet. Intervjuer ger också möjlighet till att samla så djupa data som möjligt, vilket i sin tur
ger belägg för uppsatsens mening att fokusera på ett litet antal djupa intervjuer istället för ett större antal
övergripande intervjuer. Målet är kvalitet, inte kvantitet och tre intervjuer anses därmed som befogat.
Utöver det har semistrukturerade intervjuer som design fördelen att de kommer nära respondenten och
ger möjlighet till följdfrågor. Möjligheten finns även där för respondenten att besvara och påvisa
eventuella missuppfattningar eller felaktigheter som har uppstått under intervjun och som är viktiga att
ändra i enlighet med de etiska aspekter som finns (Ejvegård, 2003). I denna uppsats ger de
semistrukturerade intervjuerna som design en förutsättning att kunna besvara forskningsfrågorna.
Nackdelen med primärdata är att det kan krävas mycket tid av forskningen eftersom all information
hämtas från grunden. Dock är fördelen att primärdata ger en form av unikt förstahandsmaterial då den
baseras på respondenternas egna uppfattningar, vilket i sin tur kan öka trovärdigheten i uppsatsen
(Bryman & Bell, 2017). Ett noggrant genomtänkt fokus med utgångspunkt från uppsatsens syfte fastställs
kring de intervjufrågor som ställs till respektive respondent. Respondenterna tillfrågas i god tid innan
intervjutillfällena genomförs och får efter intervjuerna personligen se de svar de då har angivit för
eventuell redigering eller klargörande.

2.6.3 Social Media Analys
Denna form av datainsamlingsmetodik är baserat på sekundärdata och har vuxit fram genom sociala
mediers framfart i samhället. Inom ramen för uppsatsen innefattar Social Media Analysen material från
online-publikationer, tidskrifter, bloggar och tidningsartiklar som är tillgängliga via de olika sökmotorer,
webbsidor

och

sociala

medieplattformar

som

exempelvis

”Uber.com/sv-SE/blog/stockholm”.

Uppsatsens Social Media Analys syftar till att på ett mer modernt och nytänkande sätt förstå en bredare
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medial bild av forskningsområdet. Detta görs då vikten av sociala medier idag har kommit att bli oerhört
väsentligt även inom forskningen och ger ytterligare en aspekt till den (Laurell & Sandström, 2016).
Sekundärdata har även tagits fram genom vetenskapliga artiklar för att införskaffa relevanta termer,
teorier och kunskaper för att på så sätt skapa en bild av det rådande läget inom forskningsområdet
(Stieglitz et al., 2014). De har inhämtats källkritiskt via olika sökmotorer, främst Google Scholar och
Mediearkivet.

Söktermerna

har

omfattat

bland

annat

”Uber

Innovation”,

”Business

Model/Affärsmodell”, ”Entrepreneurship of Uber” och ”Kreativ förstörelse”.
Sekundärdata innefattas av information som redan är tillgänglig från tidigare forskning och är därmed
inte lika tidskrävande att inhämta som primära källor (Bryman & Bell, 2017). Social Media Analys innebär
en kombination mellan insamling och analys av specifika data som kan vara stöd för att svara på
forskningsfrågor och samtidigt bidra med mönster, bearbetning och lösningar för nya sociala medierbaserade informationssystem (Laurell & Sandström, 2016). Uppsatsen använder denna typ av metodik
för att få en modern, alternativ och tydlig bild av fallföretaget Uber och deras verksamhet, då företaget
själva inte har möjlighet att kunna bidra till uppsatsen. Denna typ av datainsamling ger den mest rättvisa
bilden av företaget som går att tillgå, eftersom den framhäver vad företaget själv sagt, påstått och uttalat
sedan deras etablering på den svenska taximarknaden. Social Media Analysen kan, enligt Stieglitz et al.
(2014), därmed göra det möjligt för forskningen att samla stora mängder data från en mer verklig miljö.

2.7 Urval
Uppsatsens utgångspunkt är utvald empiri och teori om Ubers affärsmodell. Empiriska- och teoretiska
data väljs ut för att kunna undersöka och påvisa vilka aspekter som ligger till grund för Ubers affärsmodell
och hur denna modell påverkat taxibranschen i Sverige. Urvalet är strategiskt styrt, då valet av fokus och
respondenter är styrt efter miljö, specifika faktorer och erfarenheter. Storleken på urvalet kan klassas
som medelstort, då det innefattar en fallstudie med tre olika metodikdelar under sig i form av
semistrukturerade intervjuer, Social Media Analys och insamling av vetenskapligt material. David &
Sutton (2016) menar att så länge som urvalet är representativt för populationen kan det ge resultat som
skulle framkomma om hela populationen skulle undersökas. Då fokus genom uppsatsen är att få fram
djupet av fallet på en branschnivå är denna storlek på urval sedd som lämplig.
Urvalet inhämtas från internet (bloggar, artiklar, tidskrifter etc. tagna från framförallt Google Scholar,
Scopus och Mediearkivet), tryckt litteratur samt utifrån intervjuer som sker under forskningens gång.
Urvalsinhämtningen sker genom dessa typer av källor då det ger både en bred men framförallt djup
inblick i ämnet samt att det gör det möjligt att dra tänkbara slutsatser utifrån dem. Bryman & Bell (2017)
menar att urvalet ofta styrs av aspekter såsom kostnader och tidsåtgång. Dock råder det spekulationer
kring hur stort ett urval faktiskt bör vara för att kunna säkerställa urvalsekvivalens inom kvalitativ
forskning. På grund av den tidsbrist som råder under färdigställandet av denna uppsats tas det mest
hänsyn till aspekten tidsåtgång. Det färdigställs tidigt en struktur och tidsplan kring hur och när de olika
forskningsmomenten bör färdigställas, men med vikt på flexibilitet. Uppsatsens urval kring vetenskapliga
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artiklar tar stor del av arbetet, medan intervjuerna färdigställs i uppsatsens början. Detta för att skapa
struktur och ge möjlighet till ändringar eller tillägg av material och data under uppsatsens gång.
Urvalet av material för Social Media Analys och valet av det vetenskapliga materialet sker genom tydliga
sökord och strukturer för sökning via sökmotorer såsom Scopus, Google Scholar och Mediearkivet.
Urvalet av materialet för Social Media Analys ger den information som behövs för att kunna kartlägga
Uber som företag och förstå deras affärsmodell på ett så tydligt sätt som möjligt. Detta utifrån
omständigheten att Uber Sverige själva inte har möjlighet att ställa upp på intervju eller har tillfälle under
uppsatsens urvals- och insamlingsperiod att bifoga med material.

2.8 Kvalitetsaspekter
Enligt Ejvegård (2003) ska en vetenskaplig uppsats vara objektiv, saklig och balanserad. Då det är vanligt
att forskare har förutfattade meningar och fördomar kring forskningsobjektet är dessa tre saker mycket
svåra att uppnå (ibid). Ducklitt (1992) påvisar att fördomar kan ses som någonting dåligt, en negativ
inriktning eller en attityd. Fördomar bygger alltid på en viss okunskap och kan bidra med trångsynthet
(Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). Förutfattade meningar däremot, kan definieras som en
motvilja baserad på en oflexibel och falsk generalisation (Allport, 1954). Fördomsfullhet och förutfattade
meningar kan komma till uttryck i olika situationer, men kan motarbetas genom att interagera olika
grupper och synsätt (ibid). Uppsatsen kan motarbeta förutfattade meningar och fördomar samt
säkerställa objektivitet, saklighet och balans genom att utgå ifrån olika kvalitetskriterier som ingår i den
kvalitativa forskningen. Dessa kriterier innefattar trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet,
konfirmering och relevans (Bryman & Bell, 2017).
Trovärdighet handlar om att man ska kunna tro på det man läser och huruvida forskaren lyckas övertyga
läsaren om att förlita sig på att uppsatsen ger rätta och riktiga resultat. En del forskare menar att denna
aspekt är speciellt viktig inom kvalitativ forskning då det kan uppfattas som svårare område att påvisa
trovärdighet inom än vad som gäller för kvantitativ forskning. Detta eftersom experiment, siffror och
tabeller kan uppfattas som mer trovärdiga än ord och tolkningar (Ahrne & Svensson, 2015). Dessutom
ger tillämpningen av varierade insamlingsmetoder av data större trovärdighet (ibid) och stärks också
genom att skapa en djup förståelse för ämnet (Merriam, 1994). Det hela handlar om att bli accepterad av
andra genom att vara trovärdig och detta kan säkerställas exempelvis genom att låta de respondenter som
deltar i intervjuerna att ta del av uppsatsen innan den färdigställs (Yin, 2007).
Tillförlitlighet, å andra sidan, innebär att säkerställa att forskningen har genomförts enligt principerna
för god praxis samt att det lämnat resultat som fått en korrekt bekräftelse av omvärlden som transparent
(Ahrne & Svensson, 2015). Den uppsats som använder sig av strukturerade intervjuer är forskningens
tillförlitlighet till stor del anknuten till intervjuarens förmåga (Patel & Davidson, 2011). Intervjuaren
uppskattar och värderar informationen som samlas in vid intervjuerna och inte all information bedöms
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möjligtvis inte helt korrekt. Att påvisa god reliabilitet, alltså hög tillförlitlighet, görs genom att öva och
kan uppnås lättare genom strukturerade intervjuer (ibid). Inom uppsatsen säkerställs denna aspekt
genom att återkoppla till intervjurespondenterna efter intervjuerna för att klargöra och påvisa eventuella
oklarheter kring intervjusvar. Dessutom genomförs övning och djup genomgång av intervjufrågorna
innan intervjuerna och individuell bedömning av intervjusvar fullföljs även för att minimera eventuell
extern påverkan.
Överförbarhet handlar om transparensen kring andra forskningskontext och berör en tät beskrivning av
verkligheten. Det krävs diskussion kring huruvida resultatet i uppsatsen kan tillämpas på andra grupper
eller forskningsområden och genom att ta olika perspektiv i beaktning får man fler infallsvinklar. Detta
kan i sin tur kan ge positivare överförbarhet (Bryman & Bell, 2017). Resultatet av uppsatsen måste gå att
överföra till en annan kontext och en annan miljö och kunna användas i flera fall än det
forskningsområdet som resultatet utgår ifrån (Bell, Bryman & Harley, 2019). Denna uppsats har som
syfte att öka förståelsen för ride-hailing-affärsmodellen som specifikt utmärker sig hos Uber och hur
denna affärsmodell påverkat den svenska taxibranschen. För att kriteriet överförbarhet ska uppfyllas
måste denna uppsats söka resultat som ämnar att bidra med denna förståelse på ett tydligt sätt, som i sin
tur enkelt ska förstås och då lättare överföras till framtida läsare och forskare.
Pålitlighet handlar om att anta en granskningsprocess med tanken att hålla och säkerställa alla faser inom
forskningen på ett troget och inkluderande sätt. Helt enkelt handlar det om att uppsatsens resultat ska
gå att lita på utifrån det material som presenteras i uppsatsen (Bell, Bryman, & Harley, 2019). Att
inkludera och bedöma i vilken grad de teoretiska och empiriska influenser som finns inom ramen för
uppsatsen kan motiveras och hur korrekt resultatet anses vara är av stor vikt (Bryman & Bell, 2017). En
uppsats som är pålitlig ska klart och tydligt offentliggöra samtliga dokument och bilagor som behandlas
(såsom intervjumanuskript, problematisering, empirisk sammanställning med mera) men också
innehålla kontroller av arbetsgångens olika faser och strukturering (Bryman & Bell, 2017; Bell, Bryman
& Harley, 2019). Genom de löpande kontrollerna samt genom att de samtliga faserna i arbetsprocessen
presenteras tydligt kan pålitlighetskriteriet säkerställas.
Konfirmering berör att forskaren inte öppet ska ha tillåtit personliga värderingar att influera på
uppsatsens resultat och analys. Det handlar om att kunna visa att man handlat i god tro eftersom det
förstås att fullständig objektivitet inte är möjligt att fastställa (Bryman & Bell, 2017). Det ska finnas
frånvaro av bias eller skevheter i uppsatsen, alltså att författarna av uppsatsen ska vara objektiva. Det kan
ses som komplicerat att framställa objektivitet, men de teorier som presenteras inom ramen för
uppsatsen bör i så stor utsträckning som möjligt ej påverkas av personlig bedömning (Bryman & Bell,
2017).
Relevans ger ett bidrag till kunskap för forskningsområdet. Relevans handlar om att forskningen inom
studien skall vara aktuell och korrekt i korrelation med ämnesområde samtidigt som den skall ge ny
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kunskap och nya perspektiv. Teorin och empirin inom uppsatsen måste stå i relevans med ämnet
(Bryman & Bell, 2017). Relevansen handlar också om validitet, alltså att det som mäts verkligen är det
som forskningen vill mäta och den data som bearbetas inom uppsatsen bör noga granskas (Bryman,
2018). Det bör finnas en relevans mellan i vilken utsträckning resultaten kan användas i andra
sammanhang samt att det ska finnas likformighet mellan forskarnas framtagning av forskning och de
teorier som detta involverar (Bryman & Bell, 2017). Inom uppsatsen bör litteraturen och teorierna
kvalitetssäkras och de bäst lämpade bör väljas ut.

2.9 Etiskt förhållningssätt
Vid genomförandet av en forskningsuppsats är det viktigt att förstå och ta hänsyn till de etiska
aspekterna. Enligt Homan (1991) är etiken moralens vetenskap och insamlingen av information om och
från individer skapar etiska frågor vid val av metod och fokus inom forskningen. David & Sutton (2016)
påvisar dessa etiska frågor som:
- Kommer värderingar oundvikligt att underminera forskningen om fakta eller bör valet av
forskning spegla det moraliska intresset?
- Vilket förhållande råder mellan fakta och värderingar?
Teoretiker och forskare tampas med dessa frågor genom att resonera kring vad som är den riktiga
tolkningen av den sociala verkligheten och den mänskliga naturen. Svaren på frågorna tenderar att skilja
sig åt då många forskare inte har samma uppfattningar i frågan. Etiska förhållningssätt vid forskning
baseras på att försöka skilja politik och kunskapsteori från varandra genom att sträva efter att motverka
snedvridning av forskning (David & Sutton, 2016). Dock menar marxistiska och feministiska forskare att
det inte finns något neutralt sätt att bedriva forskning och att valet av vad som skall studeras inte heller
går att hantera opartiskt. Etiska förhållningssätt assimileras med politiska val som görs. Istället för att se
forskningen som en form av strävan ser man istället forskningen som ett försvar och bedriver
samhällsvetenskaplig forskning som ett politiskt vapen (ibid).

År

1990

antogs

av

Humanistisk-samhällsvetenskapliga

forskningsrådet

en

rad

etiska

forskningsprinciper som skulle beaktas inom ramen för uppsatser som innehåller anskaffning av
känslig personlig information av individer:
-

Informationskravet

-

Samtyckeskravet

-

Konfidentialitetskravet

-

Nyttjandekravet

Informationskravet innebär att forskare ska informera respondenten om syfte, villkor och eventuell
finansiär för studien samt att respondenten frivilligt ska ha valt att medverka i den. Samtyckeskravet
innebär att respondenten givit sitt samtycke till att medverka i studien samt att denne får avbryta
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medverkan utan negativ effekt. Konfidentialitetskravet innebär att respondenten ges möjlighet till
anonymitet och att forskarna bör attestera tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär att den information
som framkommer av respondenten inom ramen för studien inte får användas i annat syfte än vad som är
överenskommet (Vetenskapsrådet, 2011).
Dessa forskningsprinciper är en tydlig utgångspunkt för etiska angelägenheter och tas i beaktning genom
denna uppsats. De intervjuer som genomförs ligger i linje med dessa aspekter då det skriftligen ges ut en
blankett där dessa krav är tydliggjorda. Respondenterna skriver på blanketten i samband med intervjun
och de frågor som ställs skickas även via email efter transkription för förtydligande och godkännande av
svar samt eventuella tillägg eller ändringar. Innan intervjuerna påbörjas informeras respondenterna även
om publikation av uppsatsen och dess syfte. Det kritiska momentet inom studien är att det påvisa likheter
och skillnader mellan respondenternas uppfattningar av företaget Ubers affärsmodell och verksamhet.
Det kan uppfattas som anklagande att lägga fram företag och organisationers olika synsätt och politiska
perspektiv. Därför tas exempelvis inte frågor upp kring respondenternas politiska tillhörighet utan istället
belyses önskemål från respondenterna vad gäller åsikter om politiska förbättringar för branschen och
synsätt på olika typer av affärsmodeller.
Utöver detta finns ytterligare en aspekt att ta i beaktning inom ramen för det etiska förhållningssättet i
uppsatsen, nämligen dataskyddsförordningen (GDPR). Denna förordning har som syfte att åstadkomma
likartad och ekvivalent nivå av personuppgiftsskydd och togs i bruk i maj 2018 (Datainspektionen, 2019).
Då uppsatsen beaktar och behandlar känslig information och personuppgifter enligt GDPR anses
uppsatsen förhålla sig till ett etiskt tillvägagångssätt samt vara i enlighet med de regler som förordningen
förskriver.
Alla dessa ovannämnda etiska aspekter har tagits i beaktning inom kartläggningen av företaget Uber, då
det är viktigt att förstå möjliga etiska agendor och aspekter som förekommer inom sociala medier. Det är
viktigt att ge en rättvis och tydlig bild av företagets aktiviteter på den svenska taximarknaden. Uppsatsens
mål är att vara vaksam och ha vetskap om vilka uttryck, begrepp, ord och citat som används samt att stäva
efter neutralitet, objektivitet och transparens. Särskild hänsyn tas därför till hur uppsatsen framställer
information och resultat.

2.10 Analysmetod
Ahrne & Svensson (2015) beskriver analys av kvalitativa data att bestå av tre fundamentala arbetssätt; att
sortera, reducera samt argumentera. Dessa respektive arbetssätt ska motverka de problem som kan
uppstå vid analysering av data.
Det första arbetssättet avser att motarbeta det så kallade kaosproblemet. Kaosproblemet definieras som
problem med oöverskådlighet samt oordning när empiriska data samlas in. Genom att aktivt och
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välgrundat sortera det insamlade materialet möjliggörs en kvalitativ analys (Ahrne & Svensson, 2015).
Det andra arbetssättet, reducering, avser att motarbeta det så kallade representationsproblemet som
innebär omöjligheten att visa allt insamlat material. Genom att reducera empiriska data, väljs enbart den
data ut som bidrar med tillräcklig komplexitet för att utgöra en välgrundad analys (ibid). Det sista
arbetssättet, argumentera, avser att motarbeta auktoritetsproblemet som innebär att det många gånger
kan vara svårt att få sin röst hörd. Genom att använda empiri i dialog med andra teoretiker samt skapa
ett tillägg till tidigare forskning kan detta problem motarbetas (ibid).
I denna uppsats sorteras data genom kategorisering av såväl primär- som sekundär empiri inom de
teoridelarna som anses relevanta för ämnet. Utmärkande för de intervjuer som genomförs är att data
sorteras enligt tre huvudområden som är av relevans för att besvara forskningsfrågorna. Därmed får
analysen en bred grund med olika observationer. Vidare reduceras data i den bemärkelse att det som inte
direkt bidrar till att besvara forskningsfrågorna sållas bort. Kunskapsbidraget argumenteras för genom
att använda existerande teori samt empiri för att täppa till de kunskapsluckor som identifieras. Utöver
detta genomförs uppsatsen i samråd med forskare på forskningsinstitutet Ratio för att säkerställa
kunskapsbidraget.

2.11 Metodkritik
Uppsatsen var från början tänkt att innehålla primärdata i form av material från och intervju med
företaget Uber Sverige. Dock visar det sig vid närmare undersökning och inblick kring att det inte är
möjligt då intresset från Uber Sverige och informationen om dem är högst begränsad.
Problemet kring insamlande av information direkt från företaget Uber är stort, främst eftersom Uber inte
har sitt huvudkontor i Sverige samt att den svenska enheten inte har möjlighet att ställa upp till intervju
på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning kring andra uppdrag. På grund av detta finns inte
möjligheten kvar att få en intern inblick i företaget och dess affärsmodell, utan fokus läggs istället på att
kartlägga dem i största möjliga mån utifrån andrahandskällor som resulterar i en Social Media Analys.
Denna form av analys av företaget Uber Sverige är nödvändig men kan samtidigt ses som bristfällig då
metoden inte säkerställer fakta på samma sätt som vid intervju. Genom att genomföra en Social Media
Analys är det möjligt att få en inblick i Uber som företag på den svenska marknaden ur ett historiskt såväl
som ett nutida perspektiv. Från ett konkurrensperspektiv genomförs intervjuer med tre olika företag och
organisationer som är verksamma inom den svenska taxibranschen.
Tanken med uppsatsen kvarstår dock i att kartlägga Uber som företag och se över deras affärsmodell och
aktivitet på den svenska marknaden genom vetenskapligt material. Det ger en teoretiskt stark och tydlig
bild av företaget. Kritiken ligger i de tydliga begränsningarna som finns vid insamling av primärdata och
den sekundära data som tas fram kan ses som en risk för att ge en inkorrekt bild av företaget Uber och
deras affärsmodell. Dock är det en kritisk faktor som måste accepteras, då det annars inte kan bli en
uppsats av ämnet eftersom bristen på material då skulle vara ett faktum. Risken för felaktigheter är
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därmed alltid närvarande, men försök att kritiskt granska övriga metodikdelar och aspekter tas på stort
allvar. Respondenterna från övriga organisationer och företag har sina subjektiva synsätt på Ubers
affärsmodell och sätt att bedriva verksamhet på den svenska taximarknaden. Detta kan i sin tur påverka
resultaten av uppsatsen. Därför används också andra metodikval såsom vetenskapliga artiklar och Social
Media Analys för att försöka säkerställa objektivitet och transparens.
Det finns såväl fördelar som nackdelar att tillgå när empirin grundas till en stor del på sekundärdata. Den
främsta fördelen är tidsbesparingen som kan uppnås om det finns mycket tillgänglig och relevant
information. Genom att inte behöva genomföra samma undersökningar som tidigare gjorts, kan istället
tid läggas åt att urskilja och sammanfatta informationen. Den främsta nackdelen som finns med
sekundärdata är att den ursprungliga författaren kan ha tillåtit personliga åsikter och intressen färga den
presenterade data. Ytterligare nackdel är att den ursprungliga författaren inte har förmågan att
representera ämnet i frågan och kan ha behövt filtrera bort viss information för sitt ämnes relevans
(Eneroth, 2005). Empirin och teorin som redovisas i denna uppsats är mer eller mindre omfattande och
kan i sin tur påverka de slutsatser som dras utifrån dem. Det påvisas emellertid stor mängd material och
data som kan härledas till en analys och ett resultat som i största möjliga mån reflekterar uppsatsens syfte
och besvarar dess frågeställningar rättvist och sakligt.

2.12 Källkritik
Källkritik och god insikt i validiteten av källor är mycket viktigt vid inhämtning och hantering av
sekundära källor. Det är essentiellt att dels förstå kontexten som sekundärkällor tas ifrån, men också att
detaljgranska den data som väljs ut för forskningen samt försöka att använda den data inom den kontext
som den är avsedd för (Bryman & Bell, 2017). Uppsatsen har sin utgångspunkt från en mängd olika typer
av källor, i egenskap av tidigare forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, tidskrifter, tidningsartiklar,
bloggar, tryckt litteratur och online-publikationer. Dessa anses av god kvalitet då de noga väljs ut och
granskas innan de refereras till inom ramen för uppsatsen och stärker därmed ambitionen av att uppnå
de olika kvalitetsaspekterna som tas i beaktning (Bryman & Bell, 2017). Enligt Rienecker & Stray
Jörgensen (2014) är den mest trovärdiga litteraturen den som genomgått referensgranskning och
källorna som används ska prövas mot det som de ska användas till. I uppsatsen prövas därför källorna
mot varandra och också mot uppsatsens ämne för att effektivt kunna rensa irrelevant material. De källor
som har klarar denna granskning sorteras sedan och vävs till sitt sammanhang för att ge läsaren en god
inblick i uppsatsens ämne. Därmed kan källhanteringen och sorteringen av dessa resultera i en bred
mängd källor med god vetenskaplig grund via noga genomförda urval.
Av de källor som behandlas inom Social Media Analysen är inte alla av vetenskaplig karaktär. Istället är
Social Media Analysen baserad på exempelvis tidningsartiklar, tidskrifter och blogginlägg, något som kan
diskuteras då de kan ses som partiska och inte vara helt sanningsenliga. Detta eftersom författarna och
skribenterna till de olika artiklar, blogginlägg och skrifter som används kan medvetet ha vinklat dess
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innehåll i en specifik riktning. Dock är denna typ av källor oundvikliga inom ramen för denna uppsats,
då företagsfallet Uber inte har möjlighet att bidra med material eller ställa upp för intervju. Det kan
därmed anses som befogat att samla in data från redan befintligt material som Uber själva delat med sig
av via sociala medier. Det är också det närmaste uppsatsen kan komma till primära källor kring Uber, då
mycket av det materialet antingen har publicerats av företaget själva eller varit från intervjuer med
företaget. Det är dock viktigt att försöka ge en så bred bild som möjligt av insamlade data till Social Media
Analysen som empiri med tanke på risken för vinkling av media.
Utöver den Sociala Media Analysen stärks uppsatsens empiri upp av tidigare forskningsrapporter för att
ge ökad möjlighet till att uppfylla de 6 olika kvalitetskriterierna som har identifierats (Bryman & Bell,
2017). Dessa källor väljs ut eftersom de ger en större förståelse för Uber som företag och dess
affärsmodell. Detta ses som mycket väsentligt för uppsatsen eftersom det ger en stark koppling mellan
teori och empiri samt ger även möjlighet till en stark analys.
Vidare innehåller uppsatsens teoridel en kombination av äldre och yngre vetenskaplig lärobyggnad. Detta
då uppsatsen bör innehålla välrenommerad teori med stark trovärdighet men som samtidigt bör vara
aktuell för ämnet. Eftersom uppsatsen innehåller många tunga begrepp och ett stort ämne har det noga
diskuterats kring vilka källor som är mest lämpliga för uppsatsens syfte och forskningsfrågor.
Slutligen har valet av respondenter inför de semistrukturerade intervjuerna noga källgranskats för att
säkerställa dess position, vad respondenterna tidigare sagt i media, egna publicerade artiklar eller dylikt.
Detta för att försöka säkerställa att det inte förekommer snedvridning av fakta eller möjlig bias vid
intervjutillfällena. Detta är viktigt då uppsatsens resultat ska spegla samband mellan teori och empiri
samt att det därmed inte är lämpligt att påvisa enbart ena sidan av ämnet. Därutöver kan det anses kritiskt
att enbart använda 3 respondenter, då det kan ses som ett mycket litet och begränsat antal. Mc Cracken
(1988) menar dock att undersökningar med ett fåtal personer ger möjlighet för djup och menar att ”less
is more”. Därutöver värderas djupet i intervjuerna högre än antalet intervjuer och därmed, i enlighet med
den kvalitativa ansatsen, ter sig ett mindre antal intervjuer vara rättfärdigat (Bryman & Bell, 2017).

2.13 Syntes av metod
Uppsatsens tillvägagångssätt tar grund i det hermeneutiska perspektivet, där den centrala rollen spelas
av de intervjusvar som framkommer tillika tolkningen av de begrepp som tas upp. Därefter presenteras
en kvalitativ metod med en abduktiv ansats där insamlingen av empiri består av insamling av
vetenskapligt material, semistrukturerade intervjuer samt en Social Media Analys. Genom detta
arbetssätt är målsättningen att kunna få en tillräcklig god basis att kunna kartlägga Ubers- och den
svenska taximarknadens utveckling till följd av Ubers etablering, då det inte är möjligt att få kontakt och
direkt information från Uber. Uppsatsens forskningsdesign är en fallstudie med avseendet att undersöka
Uber som företagsfall.
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Urvalet är grundat i att finna empiriska och teoretiska data som ger upphov till att kunna tillgå
information kring de aktörer som Uber kan ha haft påverkan på. De kvalitetsaspekter som uppsatsen
förhåller sig till är de sex delarna trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering
samt relevans enligt Bryman & Bell (2017). Detta arbetssätt kan motarbeta förutfattade meningar och
fördomar samt säkerställa objektivitet, saklighet och balans. God forskningsetik kan säkerställas genom
att följa Vetenskapsrådets fyra krav på insamling av känslig personlig information av individer. Den valda
analysmetoden ligger i linje med arbetssättet som Ahrne & Svensson (2015) presenterat för analys av
kvalitativt material. Vidare sker en triangulering för att kunna ge uppsatsen den trovärdighet som behövs.
Slutligen presenteras kritik åt så väl metoden som de valda källorna och hur detta har tagits hänsyn till
samt bemötts av uppsatsförfattarna.
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3. Teoretisk referensram och tidigare forskning
I detta avsnitt

presenteras

uppsatsens

teoretiska referensram.

Inledningsvis presenteras

delningsekonomin som begrepp för att sedan följas av affärsmodellen som begrepp och dess
beståndsdelar värdeproposition, värdeskapande och leverans samt värdeupptagning. Därefter följer
affärsmodellens relation till strategi och taktik. Vidare benämns fyra specifika aspekter som
affärsmodellen består av samt en presentation av plattformars inverkan på affärsmodellen för att
följas av en redogörelse av affärsmodellen ride-hailing. Avsnittet avslutas med en redogörelse gällande
regleringars påverkan på marknader.

3.1 Delningsekonomin
Det finns två grundläggande faktorer i det som benämns som delningsekonomi. Den första innefattar att
dessa tjänster använder sig av en icke-ägande modell med temporär tillgång för att nyttja
konsumentvaror. Den andra innefattar att tjänsterna är beroende av internet för att kunna fortgå med
sin verksamhet (Belk, 2013). Delande, i denna kontext, definieras som:
“The act and process of distributing what is ours to others for their use and/or the act
and process of receiving or taking something from others for our use.”
- Belk, 2007, s. 126 genom Belk, 2013
Med detta menas att distribuera sina ägodelar till andra för deras nyttjande och vice versa. Delande kan
ofta ses som en kulturell norm eftersom det många gånger uppfattas som oförskämt att inte hjälpa sina
medmänniskor. Detta sägs komma tämligen naturligt till följd av att individer oftast kommer i kontakt
med detta inom relationer med bland annat vänner och familj och därmed utvecklar ett naturligt
beteende kring det. Belk (2013) fortsätter att främst kategorisera delande i fyra kategorier; ”sharing in”,
”sharing out”, ”demand sharing” samt ”open sharing”. Sharing in benämns uppkomma i situationer inom
familjen och nära relationer, där delande blir en inkluderande del. Sharing out uppkommer däremot i
situationer där främlingar exempelvis ber om vägbeskrivning. Därmed är interaktionen mindre färgad av
intimiteten mellan individerna. Demand sharing uppkommer där akten av delande är förväntad,
exempelvis när barn ber sina föräldrar om mat. Därför menar Belk (2013) att demand sharing och sharing
in eller sharing out kan uppstå under samma situation och att open sharing innebär att ge individer frihet
för delandet såsom i uttrycket “mitt hus är ditt hus“. Open sharing anses även att falla inom ramen för
sharing in (Belk, 2013).
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Inom delningsekonomin träder den så kallade kollaborativa ekonomin fram, som definieras enligt
följande:
”En ekonomi som bygger på distribuerade nätverk av sammankopplade individer och gemenskaper
snarare än centraliserade institutioner, och som förändrar hur vi kan
producera, konsumera, finansiera och lära.”
- Botsman, 2013
Från det kan den kollaborativa ekonomin delas in i kollaborativ konsumtion, kollaborativ produktion,
kollaborativ undervisning samt kollaborativ finans (ibid). Belk (2013) bidrar med en definition av
kollaborativ konsumtion, som är ett vanligt förekommande begrepp inom delningsekonomin:
”Collaborative consumption is people coordinating the acquisition and distribution
of a resource for a fee or other compensation.”
- Belk, 2013, s. 1597
Därmed är kollaborativ konsumtion, fritt översatt, när individer samordnar förvärv och distribution av
en resurs mot en avgift eller annan kompensation. Belk (2013) menar därför att kollaborativ konsumtion
hamnar i ett mellanläge mellan delande och traditionell handel, eftersom begreppet innehåller
beståndsdelar från båda. Belk (2013) belyser ”car sharing” som ett tydligt exempel på kollaborativ
konsumtion, där användare använder ett fordon när de har behov av det istället för att äga ett eget fordon.
Anledningen till dess popularitet sägs ligga i urbaniseringen samt att den yngre generationen har kommit
ifrån tidigare tankesätt där bilägande ansågs vara av status (ibid).
Det finns flertalet benämningar om de främsta drivkrafterna bakom delningsekonomins tillblivelse och
framfart. Enligt Botsman & Rogers (2010) är de tre främsta drivkrafterna miljö, ekonomi och gemenskap.
Denna syn delas av Wagner, Kuhndt, Lagomarsino & Mattar (2015) och kompletterar med att finansiella
resurser och naturresurser kan användas enligt ett mer effektivt och hållbart sätt. Genom detta kan
djupare och personliga kontakter knytas mellan personer. Owyang, Samuel & Grenville (2014) väljer att
dela in drivkrafterna i ekonomiska, sociala och teknologiska. De ekonomiska benämns som en önskan att
maximera resursnyttjandet och framställa nya inkomstkällor. De sociala benämns som en individs
önskan om mer självständighet samt viljan att ta ställning mot konsumtionskulturen, där ägande står i
fokus. De teknologiska benämns som sociala nätverk och digitala betalningslösningar. Tillsammans har
dessa tre drivkrafter hjälpt delningsekonomin att växa sig stor. Felländer, Ingram & Teigland (2015)
väljer att inte kategorisera några drivkrafter, men identifierar att den digitala revolutionen med
tillhörande teknologiutveckling är det som har drivit delningsekonomin framåt. Tack vare en ökad
spridning

av

internet

och

sänkta

inträdesbarriärer

på

den

digitala

marknaden,

digitala

betalningslösningar, sociala medier samt på grund av finanskrisen 2008, har människor valt att förändra
sina konsumtionsmönster (ibid).
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Botsman & Rogers (2010) yrkar vidare på att delningsekonomin är byggd av fyra grundprinciper; kritisk
massa, tillit mellan främlingar, outnyttjad kapacitet samt tro på kollektiva nyttigheter. Kritisk massa
innebär att en viss nivå av användare krävs för att ett system ska fungera. Genom att uppnå en kritisk
massa kan en positiv följdeffekt bli bildandet av en lojal kundbas som sedan kan influera nya potentiella
kunder till att ansluta sig till tjänsten (ibid). Tillit mellan främlingar är viktig hos delningsekonomier då
aktörerna tenderar till att tillhöra okända parter. Då företag inom delningsekonomin antar sig en
medlarroll för att underlätta självständiga utbyten mellan aktörer ses det som ett misslyckande att inte
generera tillit. I det fallet kan potentiella intäkter för företaget gå förlorade (Houston, 2001). Outnyttjad
kapacitet innebär att det finns resurser som sällan används, det vill säga att de inte används
resurseffektivt. Delningsekonomin strävar efter, som tidigare nämnt, att effektivisera resursanvändandet
samt att möjliggöra för socialt nätverkande via internet (Felländer et al., 2015). Tron på kollektiva
nyttigheter innebär slutligen att individer bör få en ökad uppfattning om det som kan räknas till
allmänningar. Detta innebär att människor behöver en breddad vy över vad som kan ses kollektiv och
inte enbart tillhöra privat ägande (Botsman & Rogers, 2010).
Den amerikanska affärstidningen Forbes uppskattade år 2013 det privata vinstflödet från
delningsekonomin till att vara motsvarigt 3,5 miljarder US dollar, med en tillväxt på 25 procent (Geron,
2013 genom Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2016). Utöver det benämns delningsekonomin vara den stora
trenden bland investerare, med mångmiljonbelopp investerade i relaterade startup-företag (Alsever,
2013 genom Hamari et al., 2016). Det råder oklarheter kring vad som exakt definierar ett startup-företag,
men det innefattar aspekter som aktörer som nyligen startats upp med en snabb tillväxt och introduktion
av nya koncept (de Lange, 2016). En klassisk definition av ett startup är företag som är temporära och
som söker efter en skalbar och rekursiv affärsmodell (Blank, 2013).

3.2 Affärsmodellen
3.2.1 Affärsmodellen som begrepp
Inom tidigare forskning har affärsmodellen inte fått speciellt mycket plats och det är först under 1990talet som konceptet fått större uppmärksamhet inom samhällsvetenskaplig och ekonomisk forskning
(Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005). Begreppet "affärsmodell" har numera blivit ett nyckelämne inom
företags- och managementlitteraturen (Najmaei, 2015). Termen har åtskilliga definitioner men forskare
är mycket eniga om att affärsmodellen är av stor betydelse som redskap för analys av företagsverksamhet
(Zott, Amit & Massa, 2011). Margetta (2002) beskriver affärsmodellen som en skildring av företagets
verksamhet och hur den fungerar. Då affärsmodellen är en dynamisk process som förändras över tid
(Richardson, 2008) ger det grund för en distinkt definition av affärsmodellen som:
”En affärsmodell beskriver grunden för hur en organisation skapar, levererar och tar emot värde.”
- Osterwalder & Pigneur, 2010, s.14
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Affärsmodellen fungerar som en integrerad term för att minska komplexiteten för företag (Arend, 2013);
för att artikulera hur företag konverterar resurser och kapacitet till ekonomiskt värde (Teece, 2010) samt
som en serie element – värdeproposition, värdeskapande och värdeupptagning - för att fånga och skapa
värde (Bocken, Short, Rana & Evans, 2014). Dessa element kan ses som en kritisk konstruktion för att
förstå affärsmodellens funktion (Amit & Zott, 2001).
Osterwalder & Pigneur (2010) vidareutvecklar Teece (2010) serie av element inom affärsmodellen och
presenterar nio specifika aspekter: värdeproposition, målgrupp, distributionskanal, relationer,
värdekonfiguration, kärnkompetens, partner-nätverk, kostnadsstruktur samt intäktsmodell. Dessa
aspekter har exempelvis varit basen för den välkända ”Business Model Canvas” och aspekterna kan
användas som verktyg vid analys av befintliga affärsmodeller för att kunna skapa nya affärsmodeller, då
de är deskriptiva och väl genomgripande. Av dessa element koncentrerar sig både Teece (2010) och
Richardson (2008) på att inackordera värdeproposition,

värdeskapande &

leverans samt

värdeupptagning då dessa sammanställer affärsmodellen som ett väldisponerat ramverk utan att
äventyra dess omfattning. Detta kan visualiseras enligt nedan:

Figur 1: Konceptuella affärsmodellens ramverk – (Fritt tolkat ur Bocken et al. (2014) ackommoderad från
Osterwalder, Pigneur & Tucci (2005); Richardson, (2008))

3.2.1.1 Värdeproposition
Värdeproposition består av vad företaget erbjuder kunder och är ofta beroende av produkt- och
tjänsteutbudet för att generera ekonomisk avkastning för företag (Bocken et al., 2014). Värdet kan alstras
genom att producera ett erbjudande som är billigare att producera än vad den är värd för kunden, eller
skapas genom att förhindra produktion av erbjudande som är dyrare att producera än vad den är värd för
marknaden. Värdet måste alltså proportioneras till kund baserat på detta (Amit & Zott, 2010; CasadesusMasanell & Ricart, 2010). Richardson (2008) sätter ett bredare perspektiv på värdepropositionen då han
tar hänsyn till den strategiska aspekten för hur företag konkurrerar och differentierar sig.
Värdepropositionen består av vad företag erbjuder kunder, varför dessa kunder ska vara benägna att
betala för erbjudandet samt den grundläggande strategin för att nå konkurrensfördelar och vinna kunder
(ibid). Värdepropositioner kan vara innovativa och kan framföra något helt nytt eller likna befintliga
erbjudanden på marknaden, men som innehar extra funktioner eller attribut. Värdet kan vara
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kvantitativa (exempelvis pris eller servicehastighet) eller kvalitativ (exempelvis design eller
kundupplevelse) (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Den första viktiga byggstenen i värdepropositionen är själva produkten/tjänsten, då det är ett sätt att få
ut det viktiga till kunden. Det är värdepropositionen genom produkten/tjänsten som är anledningen till
att kunderna vänder sig till ett företag över ett annat (Osterwalder & Pigneur, 2010). Erbjudandet av
produkten/tjänsten uppfyller kundproblem eller tillgodoser behovet av det som säljs samt hur detta säljs
(Johnson, Christensen & Kagermann, 2008) och ger en övergripande bild av företagets produkter och
tjänster som finns tillgängliga (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005).
Den andra definierade byggstenen inom värdepropositionen är kundsegmenten. De definieras av de olika
grupper som företag syftar till att nå och tillhandahålla erbjudanden, service och värde åt. Dessa grupper
av kundsegment kan delas in i exempelvis mass- eller nischmarknader, diversifierade eller segmenterade
samt mångsidiga plattformar (Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005). Affärsmodellen kan noga precisera
kundsegment och företag fattar därefter beslut kring vilka som företaget ska skapa värde för och vilka
som ska ignoreras. Det är kunderna som utgör hjärtat av alla affärsmodeller och utan kunder kan företag
inte överleva (Kaplan, 2009; Johnson, Christensen & Kagermann, 2008).

3.2.1.2 Värdeskapande & leverans
Värdeskapande och leverans innebär att företag tar till sig nya affärsmöjligheter, nya marknader och nya
intäktsströmmar vilket ligger centralt inom varje affärsmodell (Bocken et al., 2014). Det går ut på att
erbjuda och skapa något av värde som kunden är villig att acceptera och betala för och som företaget
sedan effektivt kan leverera. Man ser till företags utformning, position i värdekedjan, värdenätverk,
råmaterial och konkurrensfördelar i värdeskapandeprocessen (Richardson, 2008) och värdeleveransen
riktas genom design och konfiguration av nyckelaktiviteter (processer och resurser) (Johnson, 2010).
De huvudresurser som ingår under värdeskapande och leverans, enligt Bocken et al. (2014), är
nyckelaktiviteter, resurser, kanaler, partners och teknologi. Dessa presenteras enligt nedan:
Nyckelaktiviteter innefattar de åtgärder som företag behöver för att framgångsrikt kunna driva
affärsmodellen. Dessa åtgärder kan se olika ut beroende på val av affärsmodell men de flesta
nyckelaktiviteter kan stämma in under någon av kategorierna produktion, problemlösning eller
nätverkshantering (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Resurser är viktiga tillgångar som krävs för att driva affärsmodellen och företagande på ett bra sätt. Det
är med hjälp av resurser som företag kan skapa värde, tjäna intäkter och nå nya marknader och resurserna
i sig kan vara fysiska, finansiella, immateriella, intellektuella eller mänskliga (Osterwalder & Pigneur,
2010). Enligt Johnson, Christensen & Kagermann (2008) är de viktigaste resurserna tillgångar som

36

människor, produkter, teknik, faciliteter, kanaler, utrustning och varumärke som krävs för att leverera
värde till kund.
Kanaler är sättet för företag att kommunicera med och nå kundsegment och leverera värde. Denna
värdeleverans kan göras genom kommunikations-, distributions- och försäljningskanaler och hjälper
kunden att utvärdera värdet av erbjudandet, hur det levereras och hur kunden ges stöd efter köp
(Osterwalder & Pigneur, 2010).
Partners representerar nätverket av leverantörer och partners som används inom affärsmodellen
(Osterwalder & Pigneur, 2010). Att placera erbjudandet i förhållande till partners är lika viktigt som att
placera produkten i förhållande till konkurrenter (Rasmussen, 2007) och företag skapar generellt
partnerskap för att optimera och skapa stordriftsfördelar, minska osäkerheter eller risker samt förvärva
aktiviteter och resurser (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Teknologi och teknisk innovation kan driva innovation inom affärsmodellen (Bocken et al., 2014) och
affärsmodellen måste överväga en mängd element av företagens verksamhet för att lönsamt kunna
utnyttja teknologi och teknik (Rasmussen, 2007). Det finns möjlighet att implementera en helt ny
affärsmodell genom att utnyttja helt ny teknik, alternativt enbart föra den nya tekniken till en helt ny
marknad. Det kan i sin tur kan leda till stor framgång för företag med en kraftfull affärsmodell (Johnson,
Christensen & Kagermann, 2008).

3.2.1.3 Värdeupptagning
Värdeupptagning handlar om hur företag tjänar pengar, alltså intjäningsvärde från varor, tjänster eller
information till användare och kunder (Bocken et al., 2014). Det är väsentligt för företag och
entreprenörer på alla nivåer då de kräver en viss generering av intäktströmmar för att kunna täcka
kostnaderna som krävs för att bedriva sin verksamhet vidare (Johnson, Christensen & Kagermann,
2008).
Kostnadsstruktur
Enligt Osterwalder & Pigneur (2010) resulterar affärsmodellens element i kostnadsstrukturer som
beskriver alla kostnader som uppstår för att driva en affärsmodell. Denna byggsten beskriver de mest
essentiella kostnaderna som uppstår vid drift under en viss affärsmodell och hur kostnadsstrukturerna
fördelas på både direkta- och indirekta kostnaden och skalfördelar (Johnson, Christensen & Kagermann,
2008). Bonazzi & Poli (2014) menar att kostnadsstrukturen för affärsmodellen beskriver hur mycket
pengar som lämnar företaget och mäts som genomsnittlig årlig kostnad av företag. Företag vinner
konkurrensfördelar genom att ha lägre kostnadsstrukturer än sina konkurrenter och därmed högre
vinstpotential (Rasmussen, 2007). Att skapa och leverera värde och upprätthålla kundrelationer är alla
kostnader och vissa affärsmodeller är mer kostnadsdrivna än andra (Osterwalder & Pigneur, 2010).
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Intäktsströmmar
Intäktsströmmar är resultatet av de pengar som företag genererat från varje kundsegment efter kostnader
inräknats. Varje inkomstström kan genereras på olika sätt, såsom vid användningsavgifter,
leasing/uthyrning eller via licensiering och en affärsmodell kan delas in i två olika typer av
intäktsströmmar; transaktionsintäkter från engångsbetalningar eller regelbundna intäkter från löpande
betalningar. Företag måste fråga sig; för vilket värde är varje kundsegment villig att betala? Det är genom
att besvara den frågeställningen som företag kan skapa en eller flera inkomstströmmar från varje
kundsegment (Osterwalder & Pigneur, 2010).

3.3 Affärsmodellens relation till strategi & taktik
Företag har, genom förändringsfaktorer såsom globalisering, avreglering och teknologisk utveckling, lärt
sig att analysera den konkurrenskraftiga miljön, definiera sin position och utveckla konkurrenskraftigaoch organisatoriska fördelar för att bättre förstå hur de kan behålla dessa inför framtidens
konkurrensutmaningar och hot. Genom att utnyttja dessa förändringar för att skapa innovation i sina
affärsmodeller har snabbt växande företag i den nya miljön lyckats bäst eftersom de kan konkurrera
”annorlunda” (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Affärsmodellen agerar som ett verktyg för att
strategiskt, affärsmässigt och taktiskt kunna avgöra hur värdet som propositionernas, skapas, levereras
och upptas skall kunna gå med ekonomisk vinst (Teece, 2010).
För att bättre förstå affärsmodellen och dess relation till strategi och taktik ger Casadesus-Masanell &
Ricart (2010) exemplet om bilen. De är alla tillverkade av delar - hjul, motorer, säten, elektronik,
vindrutor etc. och för att granska hur bra en viss bil fungerar - eller för att skapa en ny - måste man
reflektera kring komponenterna och hur de är relaterade till varandra. Detta gäller på samma sätt för
affärsmodellen då för att förstå konceptet måste man först förstå deras delar och relationer. Det hela kan
ses som att konstruktionen och byggandet av bilen representeras av strategi; bilen i sig som
affärsmodellen; och körningen av bilen som den tillgängliga uppsättningen taktik. För att tydliggöra
integrationen och relationen mellan affärsmodell, strategi och taktik visualiserar Casadesus-Masanell &
Ricart (2010) enligt nedan:

Figur 2: Strategi, affärsmodell och taktik – (Fritt visualiserad ur Casadesus-Masanell & Ricart, 2010)
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Osterwalder & Pigneur (2010) menar att affärsmodellen är välutformat ramverk eftersom dess uppgift är
att redogöra för företagets verksamhet då den beskriver logiken för hur företag skapar, fångar och
levererar värde. Dessutom ska affärsmodellen fungera som grund för hur verksamheten förändras
beroende av företagets interna och externa miljö. Affärsmodellen är därmed ett praktiskt verktyg för
samarbete mellan konceptet, strategin och taktiken (ibid). Casadesus-Masanell & Ricart (2010) hävdar
att varje företag har en affärsmodell vilket medför att företag gör val. Bakom alla val ligger taktik som
innebär de återkommande val som är aktuella för företag att konkurrera mot eller samarbeta med andra
företag beroende på affärsmodell. I och med att ett företag introducerar innovation på marknaden genom
tekniska uppfinningar, dess produktion eller genom marknadsföring spelar taktiken en avgörande roll
för att bestämma hur dessa innovationer fångas in och skapas. Företags taktiska val påverkar även
innovationen i samarbete eller i konkurrens med andra företag på marknaden (Schneider, 2017;
Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).
Schneider (2017) väljer att enkelt definiera en innovation som en ny idé, anordning eller metod.
Innovationer är fulländade genom mer effektiva produkter, processer, tjänster, teknologier och/eller
affärsmodeller som görs tillgängliga till en bredare grupp i ett samhälle. Detta går att applicera på
affärsmodellen då även den kan ses ha samma typ av syfte. För att kunna identifiera och skapa sådana
effektiva innovationer eller affärsmodeller krävs strategier eftersom det är skapandet av en unik och
värdefull position med en uppsättning aktiviteter (Porter, 1985). Strategin kan definieras som en
handlingsplan som syftar till att uppnå ett visst mål och genom att välja en viss affärsmodell väljer man
också en plan kring hur man som företag ska konkurrera och skapa värde. Affärsmodellen är följaktligen
reflektioner av den realiserade strategin på samma sätt som taktiken är de upprepade val som sker inom
gränsen för företages affärsmodell (Casadesus Masanell & Ricart, 2010).
På grund av dagens nya, hårda konkurrenssituation kan företag tvingas till förändringar och kan då
modifiera sin affärsmodell genom att utföra strategisk och taktisk förändring. Affärsmodeller som
begränsar taktiska uppsättningar kan enkelt användas för att förutsäga konkurrenskraftiga resultat och
strategins roll är att bedöma effekterna som taktiken har på affärsmodellen. Att förstå hur strategier,
affärsmodeller och taktik sammankopplar och påverkar varandra kan hjälpa till att söka efter nya,
intressanta och lönsamma sätt att konkurrera (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). De olika elementen
inom affärsmodellen måste vara samspecialiserade och arbeta väl tillsammans som ett system (Teece,
2010).
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3.4 Affärsmodellens specifika aspekter
3.4.1 Aspekt 1: Affärsmodellen som värdeskapandeprocess
Eftersom affärsmodellens hela syfte är att skapa, fånga och leverera värde (Osterwalder & Pigneur, 2010)
är själva värdeskapandeprocessen en av de centrala aspekterna inom affärsmodellen. Värdeskapande på
företagsnivå kan baseras på Porters ramverk för värdekedjor från 1985, som inkluderar fyra steg. Steg 1
innebär att definiera den strategiska företagsenheten. Steg 2 avser att identifiera kritiska aktiviteter. Steg
3 avser att definiera produkter och slutligen, steg 4, avser att bestämma värdet av en aktivitet. Utifrån
dessa steg påvisar Amit & Zott (2001, s. 496) två triviala frågors framväxt:
- Vilka aktiviteter ska ett företag genomföra och hur?
- Vad är konfigurationen i företagets aktiviteter som skulle möjliggöra det att addera värde till
produkten och att konkurrera i sin industri?
Med hjälp av detta ramverk kan man se över hur företag skapar värde på den virtuella marknaden, som i
sin tur kan vara ett resultat av nya kombinationer av information, fysiska produkter och service,
innovativa konfigurationer av transaktioner etc. (ibid). Affärsmodellen som process genererar värde
genom att identifiera dessa steg och besvara dess frågor samt att hela tiden maximera skillnaden mellan
kostnad för värdeerbjudandet och de intäkter dessa genererar från kunder (Kim & Mauborgnes, 2004).
Värdet som användandet av en affärsmodell genererar är förmågan att tydliggöra handlingar och belysa
dess samband med varandra. Företag måste således konstant tillvarata nya möjligheter samt inte missa
viktiga insikter för att kunna utvecklas som företag och uppskattas av kunderna (Mason & Spring, 2011).
Det råder skilda uppfattningar inom forskningen kring vad som exakt ingår i affärsmodellens
värdeskapandeprocess. Yrkanden på att värde skapas genom dimensionerna effektivitet eller nyskapande
(Margetta, 2002); genom teknologi, nätverksstruktur och marknadserbjudanden (Mason & Spring, 2011)
eller genom konkurrenskraft (Jannesson, Nilsson & Rapp, 2014) är välkänt förekommande. Drucker
(1994) menar att det är genom att lyfta blicken ovanför företagets egen horisont som man kan lägga basen
för affärsmodellen och dess värdeskapande.
Både Zott & Amit (2010) och Casadesus-Masanell & Ricart (2010) anger att det är av yttersta vikt att även
inkludera kunderna vid resonemang kring affärsmodellen i värdeskapandeprocessen. Själva värdet för
konsumenterna representeras av priset de är villiga att betala för produkten eller tjänsten, vilket
följaktligen även utgör företagets totala intäkter eller omsättning (Kim & Mauborgnes, 2004). Det är även
förväntningarna från konsumenterna, alltså de önskemål och krav som de anser att företag borde erbjuda
dem, som är av betydelse för värdeskapande. Dessa förväntningar är dessutom en indikator för företagen
om kundernas uppfattning och tillfredställelse kring det som utbjuds till dem, således är det av stor vikt
för företag att försöka möta dem. Milleniumgenerationen utmärker sig med huvudsakligen fyra trender
som definierar deras konsumentbeteende; de intresserar sig för ny teknologi, de är insisterande om enkel
användning, de har en önska om att känna sig säkra samt en önskan om att tillfälligt fly från verkligheten
(Priporas, Stylos & Fotiadis, 2017).
40

Vikten av att skapa värde i internetbusiness belyses av Amit & Zott (2001) som redan under tidigt 2000tal såg potentialen och vikten som e-handel skulle ha på omvärlden genom att generera nytt välstånd
genom att entreprenöriella startup-företag kunde dra nytta om denna teknologi. Virtuella marknader
ansågs ha en avsevärd effekt på hur värdeskapande ekonomiska transaktioner strukturerades samt
genomfördes (ibid). I dagsläget används mobila enheter till att söka produktinformation och det är
estimerat att 70 procent av tiden spenderat på sociala medier kretsar kring att samla
konsumentinformation, därav är digital marknadsföring viktigt för att nå ut till milleniumgenerationen
(Smith, 2019). Enligt Stirratt (2016) har 95 procent bekräftat att beslutsfattandet kring en produkt har
baserats på mobila kampanjer. Produkter som har marknadsförts av kända personer har haft en positiv
påverkan på konsumentbeteendet (Jin & Phua, 2014). Därför har kända namn en påverkan att attrahera
uppmärksamhet från kunder.
Ett exempel på ett välkänt märke som har lagt fokus på att skapa värde för sina kunder är Nike. Under
fotbolls-VM 2006 skapade Nike, tillsammans med Google, en social hemsida där användare kunde filma
sin fotbollstalang, ladda upp och bli betygsatt från övriga användare. Hemsidan fick över en miljon
deltagande användare och varje månad valdes en ny vinnare (Ramaswamy, 2008). Genom ett stort
engagemang på en ny plattform kunde företaget ackumulera en ny komparativ fördel genom att det
upplevda värdet var högt för användarna (ibid).

3.4.2 Aspekt 2: Affärsmodellens konkurrenskraft genom differentiering
Ulaga & Eggert (2006) identifierar att differentiering har en stark koppling till affärsmodellen. Margetta
(2002) påpekar att affärsmodellen ofta missar en kritisk faktor i sin funktion, nämligen konkurrens. För
att ett företag ska kunna prestera bättre än andra måste de konkurrera genom differentiering för att lyckas
på marknaden. Differentiering är således en ytterst väsentlig faktor att implementera i affärsmodellen
(ibid). För att ett företag ska vara effektiva, behöver differentieringen som de erbjuder leda till ett ökat
kundvärde, antingen i formen av kompensation och bonusar eller en minskning av kundernas kostnader
(Ulaga & Eggert, 2006). Turner & Shockley (2014) styrker detta genom att identifiera att differentierade
produkter leder till högre vinstmarginaler, ökad försäljning och svårare för kunder att byta bort
produkten eller tjänsten mot någon annan. Exempel på differentiering är starka varumärken, unika
tjänster, starkt leverantörsnätverk eller enbart en ny idé (Porter, 1985).
Det finns dock risker från ett företagsperspektiv kring differentiering. Eftersom det kan vara mycket
kostsamt i både termer av pengar och tid, är det av stor vikt att företag har en tydlig strategi som baseras
på deras styrkor (Miller, 1997). Genom att ha en bra strategi och lyssna på marknaden och kundernas
önskemål, har företag stor möjlighet att kunna skapa värde genom sin affärsmodell med differentierade
produkter och tjänster (ibid). Ett exempel på differentiering som lyckades går att återfinna från år 1993
då Unilever identifierade att marknaden önskade bättre munhygien och därför hade konsumenterna det
i åtanke när de handlade tandkräm. Unilever lanserade då produkten Mentadent, en kombination av
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tandkräm, bakpulver och peroxid, och inom två år hade märket blivit värderat till 250 miljoner USD och
tagit marknadsandelar motsvarande 12 procent på den amerikanska tandkrämsmarknaden (Barwise &
Meehan, 2004). I dagens samhälle, i takt med att e-handeln expanderar ökar även möjligheterna för
konsumenter att jämföra mellan produkter och tjänster, som i sin tur gjort det svårare för producenterna
och lett till att priserna pressats samt ställt högre krav på producenterna att differentiera sig själva och
sina erbjudanden (Cöster, Ekenberg, Gullberg, Westelius & Wettergren, 2017).

3.4.3 Aspekt 3: Affärsmodellens behov av social acceptans
Social acceptans innebär övergripligt att människor signalerar att de önskar att inkludera något i deras
liv (Leary, 2010). Från ett teknologiskt företagsperspektiv innebär acceptans att det finns en tydlig vilja
att kunder använder sig av teknologin i det syfte det är ämnat för (Dillon & Morris, 1996). Faktorer som
påverkar en innovations- och indirekt en affärsmodells acceptans eller avslag sägs vara inverkan på
vardagslivet, konkurrensen innovationen tillför, samverkan till förändring samt hur många som
anammat den (Schneider, 2017). Det har därmed identifierats att acceptans är, för företag, den avgörande
faktorn för om ett projekt, såsom en affärsmodell eller innovation, lyckas eller misslyckas på marknaden
(Dillon & Morris, 1996).
Det finns flertalet exempel på innovationer som har påverkat samhället på kort och lång sikt, särskilt
inom transportsektorn. Schneider (2017) tar upp exempel såsom flygplan och GPS. Med dessa
innovationer har individer kunnat bli mindre lokalt beroende och kunnat expandera. I det långa loppet
har därmed människor och samhällen kunnat berika sig kulturellt såväl som ekonomiskt. Eftersom det
tidigare har definierats att samhällen är grundat på kooperativ samverkan, är även graden av acceptans
av en innovation likvärdig med den graden som den är inkorporerad i denna samverkan. Google är ett
exempel på en innovation som kreativt förstörde en bransch för sökmotorer samtidigt som det hade en
stor social acceptans, där termen ”att googla” blev en del av vardagslivet (ibid). Siegrist (2008)
konstaterar att acceptansen från teknologin beror på hur den är inarbetad i produkten som erbjuds samt
den nyttan som uppfattas. Om ny teknologi och nya produkter kan demonstrera en tydlig nytta, ökar
chansen att innovationen accepteras av allmänheten.
En generation som färgas av utvecklingen av teknologi och sociala värden (McCrindle & Wolfinger, 2009)
är den så kallade milleniumgenerationen. Denna generation berör de individer som är födda strax innan
och efter år 2000 (Nationalencyklopedin, 2019). Milleniumgenerationen har i tidig ålder bekantat sig och
lärt sig använda datorer och mobiler, där tekniken används för att söka information och underhållning
samt att upprätthålla sociala kontakter. Detta identifieras även ha påverkat generationens livsstil och
konsumtionsvanor och därmed förväntas dessa individer vara mindre bundna till traditionella
livsmönster (ibid). Bencsik et al. (2016) hänvisar att milleniumgenerationen är otåligare än föregående
generationer, de söker ständigt efter nya utmaningar och är heller inte rädda för förändringar. Ytterligare
kännetecken är att de besitter entreprenöriella drag och större innovationsförmåga som härstammar ur
den teknologiska miljön de vuxit upp i (Iorgulescu, 2016).
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Skillnader som går att se mellan millenniumgenerationen och förgående generation är att
milleniumgenerationen använder sig av smartphones i en större utsträckning samt spenderar mindre tid
framför Tv:n (Kleinschmit, 2019). Därmed når marknadsförare lättast ut till den via sociala medier, ofta
i kombination med de reklamer och kampanjer som tilltalar generationen på ett känslomässigt plan
(Walgrove, 2015). Upfront Analytics (2015) identifierar att marknadsförare behöver identifiera vilka
sociala plattformar som kundgruppen använder sig mest av och fokusera sig på mobil marknadsföring
för att kunna förmedla sin affärsmodell effektivt. Likaså bör kampanjer vara unika, kontroversiella och
progressiva för att fånga uppmärksamheten av milleniumgenerationen samt lyfta ett positivt budskap, då
60 procent av generationen har indikerat att de vill vara med och förändra världen (ibid). Patel (2017)
styrker detta med att identifiera milleniumgenerationens preferenser inom marknadsföring av
affärsmodeller till att komma från kända namn samt att de föredrar användandet av digitala plattformar.

3.4.4 Aspekt 4: Affärsmodellen som innovation
Enligt Teece (2010) kan nya affärsmodeller i sig representera en form av innovation och måste förändras
över tid till att förändra marknader. Dessutom är affärsmodellen som innovation överlägsen teknisk
innovation och att den tekniska innovationen har större chans att lyckas på marknaden om den stödjs av
en noga genomtänkt affärsmodell (ibid). Zott, Amit & Massa (2011) påvisar att innovation har en stark
koppling till affärsmodeller, både i frågan om adaption av affärsmodeller för att tillvarata nya
innovationer men likväl att nya affärsmodeller i sig kan vara innovationer. Det senare är ett exempel som
passar in på delningsekonomin, där många nya affärsmodeller uppkommit och där man identifierat
affärsmodellen som en form av innovation (MSI, 2015). Webbaserade affärsmodeller är i stor
utsträckning beroende av innovationer för att bli framgångsrika. För plattforms- och nätbaserade företag
blir innovation ytterst viktig för att överleva och lyckas på marknaden. Detta på grund av att många av
delningsekonomins transaktioner sker via nätet där konkurrensen mestadels är hård och där företag
snabbt kan erbjuda varor och tjänster till en billig peng. Dessutom kan teknologi och innovationer från
andra sektorer påverka hur en affärsmodell utformas eller anpassas för att hållas relevant (Zott, Amit &
Massa, 2011).
I Schumpeters teori (1942) finner man innovation som källan till värdeskapande för företag. Schumpeter
såg även teknologisk utveckling som en ostoppbar förändring och ojämlikhet på marknaden som en följd
av innovation. De delar som Schumpeter identifierat som källor till innovation är bland annat
introduktionen av nya produkter och produktionsmetoder, omorganisering av industrier och skapandet
av nya marknader (Amit & Zott, 2001). Schumpeter (1942) menar även att innovationer, som resultat av
nybildade kombinationer av resurser, transformerar hela marknader och därmed leder de till ekonomisk
tillväxt (ibid). Israel Kirzners teori om möjligheter liknar Schumpeters teori, men diskuterar mer kring
det faktum att entreprenören i fråga, genom sin existerande kunskap kring marknaden, finner så kallade
”hål” i marknaden, där resurser kan bli använda på ett mer effektivt sätt (Nielsen et al., 2017). Genom att
identifiera dessa hål, besitter entreprenören en alerthet som inte övriga agenter på marknaden har
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(Schneider, 2017). Denna teori kan anses möta en marknad som inte är i jämvikt genom att sätta resurser
för att täcka de icke bemötta behoven. Resultatet från entreprenöriell alerhet är därför att
marknadsaktörer kan förverkliga sina mål genom att utöka sin kunskap av marknadsförhållanden och
entreprenören noterar och inte skapar möjligheter (ibid).
Schumpeter (1942) benämner nya innovationer som ersätter befintliga tillvägagångssätt som ”kreativ
förstörelse” genom att de bryter sig in på marknaden och förstör de etablerade företagsinnovationerna
som bedrivs där. Denna kreativa förstörelse kan ge stor uppmärksamhet till nya affärsmodeller via nya
innovationer och företag på marknaden. Det är genom att skapa innovation i sina affärsmodeller via
utnyttjande av förändringar på marknaden som företag blir framgångsrika. Företag gör detta för att bättre
förstå hur de kan behålla denna differentiering inför framtidens konkurrensutmaningar och hot på en
marknad i ständig förändring genom globalisering, avreglering och teknologisk utveckling (CasadesusMasanell & Ricart, 2010). Affärsmodellen agerar som ett verktyg för att strategiskt, affärsmässigt och
taktiskt kunna avgöra hur värdet på innovationen som propositionernas, skapas, levereras och upptas
skall kunna gå med ekonomisk vinst (ibid). Enligt Hagberg & Jonsson (2016) är det digitaliseringen, som
kan ses som en kreativ förstörelse, som är en av de viktigaste aspekterna som förändrar vårt samhälle
eftersom det har påverkan på både företags affärsmodeller och individers alldagliga liv. Individer har,
genom digitaliseringen, förändrat sitt konsumtionsmönster samt förändrat hur företag fungerar och
arbetar (ibid).

3.5 Nya affärsmodeller som plattformar
Enligt Gawer (2014) anses digitala plattformar synonymt till marknader eftersom de antar en medlarroll
mellan konsumenter som i vanliga fall inte hade interagerat med varandra. Vidare bestäms plattformar
att vara flersidiga eftersom de interagerar med så väl utbud som efterfråga på marknaden (Rochet &
Tirole, 2003). Ett av de tydligaste tidiga exempel på internetbaserade delningsplattformar är Napster som
specialiserade sig på delning av musik och film som ner- och uppladdades av användarna (Belk, 2013).
När denna tjänst blev nedlagd hade redan ytterligare liknande tjänster uppstått såsom The Pirate Bay.
När det gäller plattformar för byte av materiella varor har flertalet plattformar såsom Ebay växt fram. Där
står konsumenter för försäljning och köp av varor och hemsidan är endast en plattform som
tillhandahåller möjligheten för handeln. I Australien startades även en plattform under namnet
Sharehood där användare kunde låna ut sina ägodelar på förfrågan av de anslutna användarna i
grannskapet. Tjänsten har lett till att känslan av gemenskap inom grannskapet har stärkts samtidigt som
användarna har sparat pengar eftersom de har sluppit införskaffa sig diverse saker som har varit ämnade
till bruk enstaka gånger (ibid).
Genom plattformar har nya affärsmodeller vuxit fram. Professor Andrei Hagiu beskriver dessa
plattformsbaserade affärsmodeller som teknologier, produkter eller tjänster som skapar värde genom att
möjliggöra direkta transaktioner mellan individer (Uenlue, 2017). Dessa affärsmässiga plattformar avser
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inte att själva producera det som säljs utan de tar ställning som den moderna medlaren (ibid). Något som
har en stor påverkan på delningsekonomiska plattformar är nätverksexternaliteter i den bemärkelsen att
det finns en positiv korrelation mellan antalet användare av plattformen och den individuella nyttan
plattformen bidrar med (Eisenmann, Parker & Van Alstyne, 2006). Det innebär i sin tur att positiva
nätverksexternaliteter har förmågan att frambringa ekonomisk tillväxt och en hög konkurrerande
position, till den punkt där de kan i princip agera som monopol (Kelestyn, Henfridsson & Nandhakumar,
2017). Därav är det av stor vikt för plattformen att snabbt generera en kritisk massa eftersom med få
aktörer på plattformen är den kollektiva nyttan liten, men växer sedan när användarna blir fler (Rogers,
2010). De första användarna anses därför anta en risktagande roll samt rollen som opinionsledare.
Därmed är det ofta de som avgör om plattformen blir accepterad eller inte (ibid).
Boesler (2013, genom Belk, 2013) menar att dessa nya delningsekonomiska plattformar och
affärsmodeller sannolikt kommer att skaka om etablerade industrier i den meningen att konsumtionen
kommer att minska i samband med att delat ägarskap kommer att öka. Företagen anses svara med att
antingen fly eller fäkta när dessa teknologier går in på marknaden. Detta innebär antingen att de berörda
industrierna kommer se efter hur dessa teknologier diversifierar branschen eller försöka bekämpa
delningsekonomin – något som har tenderat att ske inom exempelvis musik- och filmindustrin, där
resultatet har blivit att de traditionella företagen har fått vika sig (ibid).

3.6 Ride-hailing-affärsmodellen
I och med innovationen av ride-hailing-tjänster, även kallade TNC-tjänster (Transportation Network
Companies) såsom Uber, Heetch, Didi och Lyft som alla använder internetbaserad mobilteknologi för att
para ihop passagerare och chaufförer, innebär det mycket hård konkurrens inom taxibranschen (Zoepf,
Chen, Adu & Gozo, 2018). Ride-hailing-affärsmodellen, ibland även benämnd som ride-sharing, är en av
många olika affärsmodeller inom delningsekonomin och utmanar traditionellt tänkande kring hur
resurser kan och bör erbjudas och konsumeras. Den privata sektorn har utvecklat ride-hailing tjänster
för att hantera marknadsmisslyckanden som uppstått på grund av bristen på tillräcklig tillgång till andra
transportalternativ, ökad trafikstockning i städer samt brist på billiga privata och miljövänliga fordon för
konsumenter (Cohen & Kietzmann, 2014). Ride-hailing-affärsmodellen kan även ha uppkommit på grund
av ett behov av sparsamhet efter den globala finanskrisen år 2008 och i samband med växande
miljömedvetenhet

samt

informations-

och

kommunikationsteknisk

utveckling

(Cohen

&

Kietzmann,2014; Botsman & Rogers, 2011). Kathan, Matzler & Veider (2016) menar att nya företag inom
taxibranschen har insett konsumtionsförändringarna som vuxit fram de senaste åren och har reagerat
genom att föreslå nya affärsmodeller som försöker bemöta kundernas behov, vilket resulterat i
framväxten av affärsmodellen ride-hailing.
Denna typ av affärsmodell innefattar bland annat bilpooler och P2P ride-hailing (Cohen & Kietzmann,
2014), definierar hur företaget svarar på och ger värde till kunder, lockar kunderna att betala för värde
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samt omvandlar dessa betalningar till vinst. Detta görs genom rätt design och drift av de olika elementen
i värdekedjan (Arend, 2013 genom Cohen & Kietzmann, 2014). Ride-hailing-affärsmodellen har fått
betydande marknadsandelar på kort tid, vilket kan bero på att de kreativt stört marknaden genom sina
tjänster genom att utnyttja kraften i socialt nätverkande och mobil teknik (Kietzmann et al, 2011 genom
Cohen & Kietzmann, 2016). Detta användande av olika segment, värdeproposition, värdekedja och
finansiella modell av P2P ride-hailing använder Cohen & Kietzmann (2014) enligt följande:

Figur 3: Ride-hailing-affärsmodellen & P2P (fritt tolkat ur Cohen & Kietzmann, 2014)

I och med uppkomsten av plattformar och mobil teknologi har ride-hailing som affärsmodell fått stor
betydelse inom taxibranschen (Cohen & Kietzmann, 2014) och vissa forskare tror även att ökningen av
ride-hailing-ekonomin kommer att leda till minskat bilägande i framtiden (Manjoo, 2014). De resurser
som bygger upp affärsmodellen är unika då de tillhandahålls av kunderna själva och det är genom att
utnyttja ny teknik samt reformera processer som affärsmodellen förbättras med hjälp av mindre
resursanvändning (Kathan, Matzler & Veider, 2016).
Då P2P-ride-hailing-företag klassar sina förare som oberoende entreprenörer överensstämmer detta väl
med en rent vinstdrivande affärsmodell (Ranchordás, 2015). Företag som bygger på denna typ av
affärsmodell drar ofta nytta av vinster men fördelar samtidigt risken på användarna (Kathan, Matzler &
Veider, 2016). Ride-hailing-företag fungerar därmed som en slags matchmaker, genom att företag i
händelse av olycka inte kan hållas ansvariga. Boshuijzen-van Burken & Haftor (2017) benämner dessa
typer av matchmaking-företag inom ride-hailing som så kallade non-cab-företag. Dessa är taxiföretag
som är plattformsbaserade och där man matchar kund med chaufför genom applikation och tenderar att
inte anställa förare eller äga taxibilarna och kan visualiseras enligt nedan:
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Figur 4: Non-cab-organisationer (fritt tolkad ur Boshuijzen-van Burken & Haftor, 2017)

Dessa typer av företag är intressanta på två punkter; inga kontanter byter någonsin ägare och passagerare
och chaufförer är inte anonyma. Dessa viktiga skillnader undanröjer viktiga incitament för att garantera
säkerheten för de iblandade. I och med att passageraren betalar via appen finns dennes kreditinformation
registrerad och transaktionen debiteras automatiskt i slutet av resan (Feeney, 2015). Från ett
företagsperspektiv tenderar denna form av taxitjänst att varken anställa sina chaufförer eller besitta
ägande i bilar och kan därmed ses som den nya moderna och innovativa taxitjänsten på marknaden
(Boshuijzen-van Burken & Haftor, 2017). I och med att ride-hailing-företag inte anställer sina chaufförer,
utan enbart kontrakterar dem, anklagas de däremot ofta för att utnyttja kryphål i lagen genom att inte
följa reglerna kring exempelvis skatter (Cohen & Kietzmann, 2014). Då huvudfokus ligger i att uppnå
maximerat värde för kunden och inte att ta strid med myndigheter kan detta besvara frågan varför företag
som Uber undvikit att samspela med lokala myndigheter i så lång utsträckning som möjligt (ibid). Dock
menar Feeney (2015) att det står klart att ride-hailing-företag har stora ekonomiska incitament att göra
det rätta och att de står i hård konkurrens, till skillnad från traditionella taxiföretag som ofta står i
monopolställning. Om ride-hailing-företag inte uppfyller kundernas förväntningar kommer de att betala
för sitt misslyckande på marknaden. Gärling & Schuitema (2007) påvisar dock att konkurrensen som
ride-hailing-företag bedriver på marknaden tvingar individer att minska bilanvändningen genom sociala,
ekonomiska och politiska påtryckningar. Ride-hailing kan användas för att förbättra effektiviteten för
vägsystem och samtidigt upprätthålla en god servicenivå (Siddiqi & Buliung, 2013). Intressant är också
att flera agenter, både offentliga och privata, försöker utveckla affärsmodeller som adresserar brister i
den offentliga infrastrukturen och ride-hailing. Enligt Feeney (2015) visar den snabba tillväxten av ridehailing-affärsmodellen som används av Uber, Lyft och andra företag att kunderna är långt ifrån nöjda
med befintliga taxitjänster och att den framtida största risken för ride-hailing som affärsmodell kommer
från politiken.
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3.7 Regleringar
Tidigare litteratur påvisar att en avreglerad marknad är en mer produktiv marknad med en lägre
arbetslöshet, därmed är det att se som positivt (Blanchard, 2017). Genom att ha en avreglerad marknad
får kunderna betala ett lägre pris då barriärerna för marknadsinträde är låga och därmed är konkurrensen
på marknaden hög. Argumentet för att reglera en marknad sägs vara då det råder marknadsmisslyckande,
det vill säga när den fria marknaden inte uppnår optimal resursanvändning (Gravelle & Rees, 2004). Via
regleringar kan staten allokera om resurser och därmed bestämma vem som ska få nyttja en större del av
de tillgängliga resurserna. Ytterligare argument för reglering är för att förändra inkomstfördelningen
(ibid).
Regleringar är inte alla gånger det mest optimala för ett samhälle och i de instanserna där det inte gynnar
samhället råder ett regleringsmisslyckande (Gravelle & Rees, 2004). Problematiken ligger i att reglerare
inte besitter perfekt information om marknaden som de försöker reglera. Dessa försöker införskaffa
information från marknaden som de försöker reglera och därmed kan de inte få en komplett bild över vad
som är det mest optimala. Många gånger försöker reglerare yrka på att regleringar skyddar konsumenten,
men den bakomliggande informationen kommer från större marknadsagenter som kan influera med
åsikter och information som gynnar deras verksamhet (Schneider, 2017).
Ur ett taxiperspektiv anses många gånger de nya ride-hailing-företagen uppmuntra till en osund
konkurrens, enligt traditionella taxiföretag. Schneider (2017) påpekar att detta argument ofta inte har
något stöd i någon grund av vad som innebär rättvis konkurrens. Dessutom menar Schneider (2017) att
för en enhetlig spelplan krävs det en komplett homogen tjänst där det inte finns något utrymme för
differentiering eller konkurrens (ibid).
Schneider (2017) yrkar på att reglering av konkurrens har en negativ inverkan på marknadsprocesser och
samhället på lång sikt. Argumentet för detta är att regleringar endast gynnar vissa marknadsagenter och
där andra får lida. Många gånger har regleringar motiverats mot bakgrunden att det är för att gynna det
”allmänna intresset”. Problematiken är att inte finns en konkret definition av vad detta begrepp innebär,
snarlikt till problemet med definitionen av rättvis konkurrens och ”icke enhetlig spelplan”. Koopman,
Mitchell & Thierer (2015) hävdar att marknader och innovationer tenderar att lösa marknadsproblem på
egen hand bättre än vad regleringar gör. De två anledningarna till detta anses vara att ineffektiviteter
genererar entreprenörsmöjligheter samt att regleringar ofta undervärderar konkurrensen och därmed
bibehåller ineffektiva affärsmodeller. Schneider (2017) kompletterar detta med att påvisa att om
samhällen får ta hand om marknadsprocesserna på egen hand innebär det inget annat än att användarna
får makten att få ta ansvar för sina val.
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3.8 Teoretisk syntes
Den teoretiska referensramen inleder med en presentation och förklaring av begreppet delningsekonomi,
men även de främsta drivkrafterna och grundprinciperna som begreppet bygger på förklaras bland annat
enligt Belk (2013) och Botman & Rogers (2010). Vidare introduceras en förklaring till kollaborativ
konsumtion och dess samverkan inom delningsekonomin. Därefter presenteras och förklaras
affärsmodellen med stöd i det teoretiska ramverket av Bocken et al. (2014). Förklaring till de tre
aspekterna värdeproposition, värdeskapande och leverans samt värdeupptagning beskrivs också för att
förmedla en djup förståelse för affärsmodellen. Fortsättningsvis ges en klarläggning kring
affärsmodellens relation till strategi och taktik, med basis i det arbete som har genomförts av CasadesusMasanell & Ricart (2010). Denna teoretiska grund påvisar att den rådande konkurrenssituationen på
marknaden kan tvinga företag att förändra sig genom att taktiskt och strategiskt modifiera sin
affärsmodell. Det påvisas att denna relation är särskilt viktig eftersom det påverkar företags sätt att
konkurrera på marknaden och skapa värde för sina kunder.
Sedermera presenteras fyra specifika aspekter som utmärker sig inom uppsatsens ramverk. Först ges en
förklaring och fördjupning i affärsmodellen som värdeskapandeprocess, där vikten ligger i att maximera
skillnaden mellan intäkter och kostnader för företag för att gynna såväl sin egen verksamhet som sina
kunder, i enlighet med argumentation av Kim & Mauborgnes (2004). Därefter påvisas den specifika
aspekten differentiering som affärsmodellens konkurrenskraft på marknaden, där det framgår att
differentiering är av stor vikt inom e-handel för att kunna konkurrera och locka kunder. Denna aspekt
har sin tyngd i teorier av Ulaga & Eggert (2006), Turner & Shockley (2014) och Porter (1985). Den tredje
aspekten behandlar affärsmodellens behov av social acceptans från såväl kunder som från marknaden för
att kunna lyckas och bli framgångsrika, enligt teori från Dillon & Morris (1996) och Schneider (2017).
Inom denna aspekt beskrivs även milleniumgeneration som den kundgrupp som tenderar att lättast
acceptera samt nyttja digitala affärsmodeller. Den sista aspekten beskrivs som affärsmodellen som
innovation, där digitaliseringen har identifierats som upphovsgivare till att kunna skapa en innovativ
affärsmodell som överlever på marknaden, enligt Hagberg & Jonsson (2016).
Med utgångspunkt från de ovannämnda aspekterna påvisas teori kring hur plattformar har kunnat leda
till nya affärsmodeller genom att företag antar sig en medlarposition mellan utbud och efterfråga, enligt
forskning från Rochet & Tirole (2003) samt Belk (2013). Fortsättningsvis benämns och förklaras
uppkomsten av ride-hailing-affärsmodellen, som har varit ett svar från den privata sektorn för att hantera
marknadsmisslyckanden inom transportbranschen, enligt Cohen & Kietzmann (2014). Det identifieras
även att denna affärsmodell har kunnat ta stora marknadsandelar på kort tid samt att det gynnat kunder,
företag och samhällen, på basis av studier från Cohen & Kietzmann (2014) och Feeney (2015). Slutligen
ges en teoretisk grund för regleringars påverkan på samhällen med argument från Blanchard (2017) samt
Gravelle & Rees (2014).
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4. Empiri
I detta avsnitt kommer uppsatsens empiriska material att presenteras under tre delar: vetenskapliga
dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer samt Social Media Analys. Sammantaget beskrivs
Ubers- såväl som den svenska taximarknadens utveckling till följd av Ubers etablering. Det empiriska
materialet är sammanfattat och kategoriserat på basis identifierade teman som har framgått genom
insamlandet av data. Den data som presenteras har för avsikt att kunna besvara uppsatsens
forskningsfrågor.

4.1 Uber: ride-hailing-företagets roll på marknaden
Ubers framfart beskrivs av Burns (2016) som arketypen av digital störning av marknaden eftersom de
helt förändrat transportindustrin, där taximarknaden är specifikt påverkad. Utifrån empiriskt material
utifrån Schneider (2017) dementeras detta då det inte är ett odiskutabelt faktum att Uber är en produkt

av kreativ förstörelse och inte heller arketypen för digital störning. Den empiriska data utifrån
Schneider (2017) påvisar vidare att Uber var inte först med plattformar som affärsmodeller och inte heller
har Uber radikalt ändrat hur en plattform fungerar genom medling.
Tittar man däremot på transport, kan Uber ha spelat en viktig roll på marknaden. Utifrån empiriskt
material från Schneider (2017) använder sig Uber av i hög grad av teknologi i en marknad med tydlig
ineffektivitet, som exempelvis väntetider, samt att de reducerar kostnader. Jämför man därför
traditionella taxibolag och Uber, har ineffektiviteten minskat på marknaden tack vare Uber. Däremot är
det viktigt att poängtera att Uber endast är intresserade av att förbättra de ineffektiviteter som är viktiga
för dem. Hade Uber velat revolutionera hela taximarknaden, hade de sålt sin programvara till den
marknaden. Därför är Uber beroende av att taximarknaden fortfarande agerar på ett ineffektivt sätt för
att kunna differentiera sig på marknaden (ibid). På grund av detta bedriver inte Uber kreativ förstörelse
och kan inte heller räknas som taxibolag. Utifrån empiriskt material från Schneider (2017) redogörs det
att om Uber hade använt sig av kreativ förstörelse hade det inte funnits några traditionella taxiföretag
kvar på marknaden till följd av att individer hade valt att enbart använda deras teknologiska plattform.
Uber har även tagit marknadsandelar från traditionella taxibolag såväl som kollektivtrafiken, vilket
förklaras med att det är en är en naturlig effekt på marknader när nya marknadsagenter dyker upp. Uber
förändrade heller inte taxibilar, bussar eller annan kollektivtrafik för deras respektive kundgrupper
(ibid). Det är ännu argument till att Uber inte kreativt förstörde marknaden. Slutligen, förklaras att Ubers
aktiviteter inte förändrade förståelsen för kunderna på transportmarknaden och har därför inte kreativt
förstört marknaden (ibid). Trots flertalet argument mot att Uber är en agent av kreativ förstörelse, finns
det argument för att innovationen faller inom denna kategori. Många publika transportsystem såsom
lokaltrafik och taxi har valt att gå över till appar och andra teknologiska adaptioner av tjänster för att
kunna fånga upp kundgrupper. I den bemärkelsen har Uber kreativt förstört marknaden (ibid). Vidare
har uttrycket ”uberisering” fötts, där innebörden är att adaptionen till vissa aspekter av Ubers
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affärsmodell innebär stora förändringar för företag. Därmed, om Uber har satt en ny standard för
teknologiska plattformar är de en agent av kreativ förstörelse (ibid).
”Uberisering” beskrivs av Freeman (2015) som argumentet företag framför till sina eventuella investerare
och kunder om att ta makten på samma sätt som Uber genom att applicera samma tillämpning och
argumentation på sin egen verksamhet, vilket kan ses som det nya revolutionerade fenomenet att
övertyga marknaden på. Anledningen till att detta är ett populärt tillvägagångssätt menas bero på att
Uber, genom sin affärsmodell, har bidragit till många efterlöpare. Enligt Freeman (2015) tror många
industrier att kombinationen av realtidsdata, dynamisk prissättning och mobila betalningar är det som
gör att ekonomin skiftar mot att bli teknologisk driven och bli mer on-demand. Ytterligare faktorer som
anses spela roll i att ekonomin ”uberiseras” är skiftet som går att se på arbetsmarknaden, där traditionell
anställning tenderar till att bytas ut mot mikrojobb och egenföretagande. Genom detta hjälps
kvalificerade arbetare att kunna ha ett flexibelt arbetsschema med mer personlig frihet. En del av
byggstenarna, dynamisk prissättning, är inget som är nytt för marknaden men däremot har det förenklats
genom internet- och app-användande där algoritmer hjälper till att bestämma prisnivån. Freeman (2015)
tar även upp att Uber anses vara en representant för delningsekonomin, där användare hyr ut ägodelar
för andra att använda när de själva inte har behov av det, som speciellt tilltalar millenniumgenerationen.
En undersökning gjord av Zogby Analytics påvisar att mer än hälften av människor mellan åldrarna 18
och 34 ha använt en delningsekonomitjänst och 54 procent tror att dessa typer av tjänster kommer bli
mer populära i framtiden (ibid).
Återgår man till att undersöka om Uber använder sig av kreativ förstörelse, anger det empiriska
materialet från Schneider (2017) att trots termen ”uberisering” faller Uber inte in under denna kategori.
Det förklaras att marknadsprocesser har ”uberiserats” redan innan Ubers uppkomst. Beckett (2011,
genom empiriska data från Schneider, 2017) tar chokladindustrin som ett exempel där producenter,
sedan lång tid tillbaka, sålt överskottet av produktionen till andra producenter och kunder. Dessutom
påvisas att högt kvalificerade människor inom journalistik och arkitektur använt sig av nätverk för att
kontraktera uppdrag. Däremot är det viktigt att notera att Uber har demonstrerat att det är enklare än
vad man tidigare trott att applicera plattformar till sin verksamhet samt att Uber har gjort fenomenet mer
välkänt.
Genom att se att Uber inte är en renodlad innovation av kreativ förstörelse kan det utifrån det empiriska
materialet från Schneider (2017) ses som att Uber mer är en agent av entreprenöriell alerthet. Detta
eftersom marknaden inte har blivit förstörd, vilket inte heller varit Ubers mål. Det är fortfarande samma
service, där individer vill bli transporterade i bilar, men Uber gör processen enklare och effektivare genom
att eliminera beställningscentraler. Uber erbjuder inte samma basservice som taxiföretag utan lägger
fokus på att medla differentierat behov och efterfrågetoppar. Trots att Uber har förändrat standarden
inom transportindustrin, har de inte helt förstört den traditionella standarden. Implementeringen av
plattformar och appar på marknaden har istället varit ett tillägg till den traditionella standarden.
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4.2 Sammanställning av intervjuer
4.2.1 Ride-hailing-affärsmodellen inom delningsekonomin
Vad gäller inställningen till ride-hailing-affärsmodellen har respondent 3 varken en negativ eller positiv
bild, utan menar att det hela handlar om att “konkurrera på lika villkor” och använda den affärsmodell
man anser passande. Respondenten anser att Uber som fenomen inte har tillfört marknaden någonting
samt uttrycker att:
“Uber är kvalificerad skit!”
- Respondent 3
Respondenten påvisar därefter att det enda unika med Uber Sverige är att kunden inte kan ringa och göra
reklamationer. Att använda en app för beställningar och betalningar gör varken Uber eller deras
affärsmodell unika. Däremot har Uber en affärsmodell som kan bidra till skattefusk.
Taxibranschen har alltid varit en del av delningsekonomin, påstår respondent 1 och anser vidare att taxi
är en viktig agent för att möta klimatutmaningar och trängsel i städer, på grund av miljöeffektivare fordon
än vad de privatägda är. Vidare menar respondenten att taxi har en stor potential att än mer fungera som
kollektivtrafikens förlängda arm. Respondent 2 ser delningsekonomin och affärsmodellen ride-hailing
som en viktig del av framtiden, men menar att den kommer utvecklas till att fokusera mer på hållbarhet.
Respondenten identifierar även delningsekonomin som ett verktyg att minska antalet privatägda bilar
och därmed också minska trafikstockningen och utsläppen. Vidare kommenterar respondenten att taxi
är delningsekonomi i den aspekten att fordonen utnyttjas till max. Fördelen med affärsmodellen ridehailing anser respondent 2 vara att man enkelt kan åka med andra, det vill säga att det är resurssnålt,
säkert och billigt. Det anses därmed likvärdigt med att ta delningsekonomin till sin spets. Respondenten
anser det som är positivt och tror på att detta kommer att utvecklas.
Respondent 1 anger att digitaliseringen är en betydelsefull faktor som skapar bättre verktyg för att kunna
utveckla taxibranschen och delningsekonomin som sektor, men menar att effekten av den beror på
företagens storlek och dess resurser. Dock menar respondent 2 att de största svagheterna med
digitalisering är att app-användning kanske inte passar den äldre generationen samt att säkerheten och
sårbarheten kring möjliga störningar av mobilnätet är en risk. Digitaliseringen kommer att fortsätta
utvecklas och det är gynnsammast för kunder och taxiföretag om beställning görs digitalt på grund av
lägre kostnader, tror respondent 3.
Det enda negativa i delningsekonomin anser respondent 2 vara att taxichaufförerna lätt kan bli utnyttjade
och det borde därför finnas reglerade minimivillkor. Trots en positiv inställning till den fria marknaden
anser respondenten att om marknaden är helt oreglerat kan det lätt bli “för dåliga villkor”. Respondenten
avslutar med att mena att:
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“Det som skulle vara gynnsamt är om man lyckas hitta nya modeller
där man kombinerar delningsekonomins tjänster med trygghet.”
- Respondent 1

4.2.2 Inställning till Uber som marknadskraft
Uber har varit en positiv kraft på marknaden i ett kundperspektiv och de har vunnit över människor till
sig på grund av deras aggressiva marknadsföring, säger respondent 1. Uber har haft intresse att skapa
rimridåer och forma sanningen till sin fördel och att Uber inte kommer att finnas kvar om 5–10 år. I och
med det faktum att Uber frångått PR-modellen till en pris-modell kan den börja svikta när konjunkturen
skiftar och respondent 1 påstår också att:
“Det räcker inte med appar och GPS för att bli taxichaufför,
utan också ett genuint intresse för yrket.”
- Respondent 1
Slutligen menar respondent 1 att det är de taxiföretag med lojal kundbas som kommer att överleva. Uber
betraktas inte som en seriös part av samhället eftersom de inte kan garantera trygghet för passagerare
och förare samt att de inte tar socialt eller ekologiskt ansvar.
“Uber gjorde det ‘coolt’ att åka taxi.”
- Respondent 1

Beskrivningen av Uber som ett varumärkesföretag görs av respondent 1 och påvisar vidare att då Uber
själva menar att de är en teknisk plattform och inte en taxi. Respondenten menar dessutom att det endast
är en positioneringsfråga att säga att man inte är taxi. Uber var inte först med en taxi-app på svenska
taximarknaden och har inte tvingat marknaden att ändra sig. Det är enbart kunders sätt att beställa bilar
som ändrats, då Uber tvingat kundkretsen att använda endast appen samt utvecklat kunderna till att
använda modern teknik genom offensiv marknadsföring och PR, avslutar respondenten.
Innan avregleringen av den svenska taximarknaden år 1990 fungerade branschen extremt dåligt då
kostnaderna skenade samtidigt som kvaliteten blev sämre och sämre. Efter avregleringen öppnades det
upp för konkurrens och utveckling men resulterade i “lite av en vilda västern” uttrycker respondent 1.
Från myndighetshåll gjordes ingenting till en början, men det har städats upp mycket bland de dåliga
aktörerna från 90-talet, menar respondenten. Liknande svar återfås av respondent 3, som bestämt menar
att avregleringen inte sköttes på ett bra sätt från myndighetshåll. Respondent 1 påvisar vidare att Ubers
etablering i sig inte har någonting med avregleringen att göra, utan att de bara är ett företag som
konkurrerar på en avreglerad marknad. Snarlikt svar anges av respondent 3 som uttrycker:
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“Uber bildades inte för att marknaden var avreglerad, utan för att ta kunder och marknadsandelar
från traditionella taxibolag inom den svenska taxibranschen och den väsentliga skillnaden är då att
Uber måste fuska för att kunna konkurrera.”
- Respondent 3
Respondent 2 kan inte kommentera perioden direkt efter avregleringen av taxibranschen, då dennes
företag inte bedrev verksamhet under denna period utan etablerades i ett senare skede.
Respondent 3 tror att Uber kommer att försvinna i framtiden, då det inte går att ha företag som inte
bidrar med pengar i form av skatt till välfärden. Dock menar respondenten att om Uber skulle anpassa
sig till marknaden kommer de ändå inte att vara någon större konkurrent mot andra taxiföretag.
Respondent 1 påstår att allting handlar om processer och evolution genom att arbeta med trafikledning,
lagstiftning, styrning och samverkan med andra it-plattformar för att på så sätt kunna skapa bättre
tjänster och effektivisera i framtiden. Det viktiga är “taxi på lika villkor”, säger respondent 1 och fortsätter
yrka på att vad Uber vill är att komma åt möjligheterna att sätta konkurrensen ur spel. Uber bidrar till
positiv konsumentutveckling – problemet är skatten. Över 300 företag gick i konkurs på grund av att de
inte kunde betala den skattesats som krävs inom taxinäringen och respondent 1 anser dessutom att man
inte ska slås ut för att man betalar skatt.
Oavsett om Uber trätt in på marknaden eller ej skulle marknaden se likadan ut som idag då troligtvis
något annat globalt taxiföretag hade tagit Ubers plats, menar respondent 1. Det är därför det är så viktigt
att politiken tar fram ett regelverk som säkrar en “konkurrens på lika villkor”. För framtiden måste
taxibranschen arbeta för en sund taxinäring med kassaregister och redovisningscentraler samt att höja
beläggningsgraden i fordonen. Dessa är alla steg i rätt riktning, menar respondent 1. Respondent 2 anser
att det enbart var en tidsfråga innan en tjänst som Uber hade dykt upp på marknaden. Dock tror
respondenten att den befintliga taxibranschen inte hade gjort något liknande själva, utan hade fortsatt
arbeta i samma gamla spår. Respondent 3 tror att Uber kommer att försvinna inom de kommande åren,
då respondenten anser att det inte går att ha företag som inte bidrar med pengar till välfärden. Om Uber
skulle anpassa sig till marknaden så kommer de inte vara någon större konkurrent mot andra taxiföretag,
anger respondent 3. Utmaningarna som svensk taxi har framöver är att branschen måste “tänka om” och
ha mer miljösmarta sätt att genomföra körningar på.

4.2.3 Påverkan på taxibranschen
När Uber lanserades i Sverige år 2013 beskrev de felaktigt taxametern som en gammaldags räkneapparat,
kommenterar respondent 1. I själva verket är den ett digitalt kassaregister som är kopplat till ett avancerat
IT-system.
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”Om taxiföretag inte har taxameter kan verksamheten läggas ner för att alla kommer att köra svart.”
- Respondent 3
Respondent 3 menar vidare på att beställningscentraler är viktiga för branschen gällande administration
av offentliga transporter såsom färdtjänst. Det är idag ett måste att använda taxameter i Sverige. Dock
kommenterar respondent 1 att, i och med det nya lagförslaget kring en ny kategori av taxi utan taxameter,
är förhoppningen är att denna förändring av lagstiftningen kommer att leda till mindre skattefusk i
branschen. Respondent 2 har ingen åsikt kring om taxameter verkligen behövs inom privat taxi utan
påvisar att det är innovationer som är det viktiga.
Vad gäller lagstiftningen arbetar den varken för eller emot den verksamhet som respondent 1 är verksam
i, medan respondent 3 tycker att lagstiftningen inte har hängt med delningsekonomins framfart och
påvisar att de rådande taxiföreskrifter skrevs innan app-beställningarna uppkom på marknaden.
Däremot identifierar respondent 1 att det grundläggande problemet är att skatter och avgifter står för
hela 60 procent av kostnaderna, vilket resulterar i en svag snittvinst på 2,5 procent. Problemet är att man
inte kan höja priser för att öka lönsamheten utan att förlora kunder. Resorna måste bli billigare och staten
måste se över skattemodellen samt slopa arbetsgivaravgiften, påvisar respondent 1. Genom att se över
licensavgifter kan taxiföretag undantas att betala moms alternativt betala en specifik avgift per år.
Politiker måste hitta en modell som fungerar även i praktiken gällande beskattning av inkomster, menar
respondent 1, där platsskatt för fordon är en idé. Därmed måste kostnader och efterfrågan ses över för att
få en bättre taxibransch.
Genom att ha regler som gäller för hela taxibranschen undviks anarki. Det är idag för lite kontroller,
framför allt kring möjligheten att fuska och respondent 3 anser vidare att två saker bör göras i framtiden;
organiserat skattefusk bör stoppas på kort sikt via snabba lösningar genom lagjusteringar och krav på
förhållning kring skatte- och miljöregler bör säkerställas på lång sikt. Respondent 3 påvisar att
verksamheten anställer många nyanlända och politikerna bör därmed ta ett mer aktiv roll i det arbetet.
“Den svenska taxibranschen idag är väldigt fyrkantig.”
- Respondent 2
Sveriges kollektivavtal är i dagsläget för dyra och invecklade men även skatterna och klimatet för startups kan bli avsevärt mycket bättre, menar respondent 2. Det är trögt att få ekonomiskt stöd från
myndighetshåll i Sverige vad gäller företagsutveckling. Respondenten anser att en sänkning av
arbetsgivaravgifterna för mindre företag skulle stimulera viljan och förmågan att anställa, vilket i sin tur
ger fler arbetstillfällen. Inom taxibranschen finns många nysvenskar som fått sitt första jobb och bygger
upp sitt CV via taxiföretagen. Taxilagstiftningen idag är inte moderniserad och politiker måste vara öppna
för förändring.
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Respondent 1 menar att det har hänt otroligt mycket i utvecklingen inom taxibranschen på senare år.
Företag har tvingats att “gå upp mer på tå” och marknadsföring och varumärkestänk har blivit en
väsentlig del inom taxibranschen. Sedan Ubers inträde på den svenska marknaden har efterfrågan på taxi
har ökat, däremot har inte taxitjänsten i sig utvecklats. Respondent 3 påvisar att taximarknaden har
utvecklats från att vara många, små kostnadsintensiva företag till få större kapitalintensiva företag och
att färre taxiföretag idag har råd att konkurrera.

4.3 Social Media Analys
4.3.1 Ubers expansion
Ubers
expansion

Jan.
2014

Juni
2014

Marknader
Produkter

Aug.
2014

Sep.
2014

Göteborg
UberX

UberBÅT

Mars
2016

Apr.
2016

Malmö
Lund

Uppsala

UberPOP

Okt.
2016

Okt.
2018

Nov.
2018
Malmö

UberPOD

UberEATS

UberEATS

Tabell 1: Ubers expansion på svenska marknaden mellan år 2014–2018 (fritt skapad från Canales, 2014; Frenker,
2014; Bjørnstrøm, 2014; Ekman, 2016; Wikesjö, 2016; Caballero Löf, 2016; Ekström, 2016; Carlsson, 2016; Uber Eats,
2018; Attefors, 2018)

I januari 2014 presenterar Uber sina budgetbilar, UberX, på Stockholmsmarknaden. Med sina låga priser
skulle Uber då kunna konkurrera starkare gentemot vanliga taxiresor. (Canales, 2014). Den efterstävade
effekten av detta är att nå nya kundgrupper och öppna upp för samåkning och delningsekonomi. VD:n
för Uber under denna period, Robin Reznik, berättar om att i de städer där UberX lanserats, har Uber
kunnat ta stora marknadsandelar och har radikalt förändrat taximarknaden (Erlandsson, 2014).
Under årens gång fortsätter Uber att expandera både i avseende av nya produkter på marknaden och i
avseende av flera lokala marknader. I majoriteten av fallen är etableringarna ett resultat av hög
kundefterfrågan (Caballero Löf, 2016; Ekström, 2016). Den mest nämnvärda expansionen sker i
september 2014 då UberPOP lanseras på den svenska marknaden. I delningsekonomins anda skulle
därmed privatpersoner utan taxilicens kunna köra passagerare i sin bil mot betalning via UberPOP.
Reznik såg detta initiativ som ett komplement till trafikekosystemet och att det skulle ha en kostnad som
är 60 procent billigare än resor med traditionella taxi (Erlandsson, 2014). Efter UberPOPs nerläggning,
lanseras UberPOD i Göteborg under oktober 2016, där privatpersoner kan köra passagerare mot
betalning utan att innehava taxilicens. Dessa trehjuliga elbilar är marknadsförda som att vara till för dem
som saknar UberPOP, då det inte finns något rådande regelverk för resor med dessa fordon (Ekström,
2016).
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4.3.2 Ubers användning av sin affärsmodell på marknaden
Ubers
kampanjer

Aug.
2013

Okt.
2013

Nov.
2013

Juni
2015

Dec.
2015

Juli
2016

Aug.
2016

Feb.
2017

Aug.
2018

Namn

Axwell

IM NEXT

Movember

Uber
CHOPPER

Uber
Gran

Uber
Icecream

Uber
CHOPPER

Uber
SERENADE

Uber
Golf

Tabell 2: Uber Sveriges kampanjer mellan åren 2014–2018 (fritt skapad från Preutz, 2013; Cision Wire, 2013;
Wilhelmsson, 2015; Jennische, 2015; Lundin, 2016; Samuelsson, 2016; Samuelsson, 2017; Samuelsson, 2018)

Under årens gång har Uber kommit ut med flertalet kampanjer för sina kunder. I augusti 2013, åtta
månader efter lansering på den svenska marknaden, inledde Uber sin första kampanj med artisten Axwell
där användare under en tvåtimmarsperiod kunde boka en bil och få åka med artisten till en spelning samt
vinna två backstage-pass (Preutz, 2013). Det som går att utläsa är att de tidiga kampanjerna är
samarbeten med, under den tiden, stora och relevanta namn för kunder. Det blir tydligt att alla kampanjer
under 2015, innebär att Ubers namn är integrerade i kampanjerna, såsom UberCHOPPER,
UberSERENADE och UberGOLF (Wilhelmsson, 2015; Samuelsson, 2017; Samuelsson, 2018).
Kampanjerna har inneburit flertaliga erbjudanden för Ubers kunder, från gratis glass och julgranar till
inkluderat inträde på festivaler och artister som har kunnat beställas hem till någon på alla hjärtans dag
(Lundin, 2016; Jennische, 2015; Wilhelmsson, 2015; Samuelsson, 2016; Samuelsson, 2017). Gemensamt
för många av dessa kampanjer är att det primära syftet, enligt Uber Sverige, är att visa hur den tekniska
plattformen kan användas på flera, nytänkande sätt (Preutz, 2013; Cision Wire, 2013; Jennische, 2015).
Ubers
samarbeten

Nov.
2014

Dec.
2014

Juni
2015

Sep.
2015

Feb.
2016

Apr.
2016

Maj
2016

Dec.
2016

Mars
2017

Sep.
2017

Jan.
2019

Helping
MTR
Warner
IFK
If
Ford
Welcome
Bell
Mat.se
Express
Bros
Göteborg
Volvo
Tabell 3: Uber Sveriges samarbeten mellan åren 2014–2019 (fritt skapad från Wieselgren, 2014; Östman, 2014;

Namn

Spotify

SAS

Audi

Affärsvärlden, 2015; VA.se, 2015; Larsson, 2016; Wiik, 2016; Stray, 2016; Nilsson, 2016; Samuelsson, 2017; de Lange,
2017; Olander, 2017; Wilhelmsson, 2019)

Utöver reklamkampanjer, ingår Uber Sverige i flertalet samarbeten med stora aktörer på den svenska
marknaden. Det första stora samarbetet sker i november 2014 med Spotify och innebar att passagerarna
kunde välja vilken musik som skulle spelas under resans gång (Wieselgren, 2014). Nämnvärt att påpeka
är att samarbetena som Uber ingått med biltillverkare, har inneburit att Uber har gett kunder möjligheter
att provåka nya bilmodeller gratis. Därmed har det inneburit att Uber har kunnat nå nya kundgrupper
likaväl som bilföretagen samtidigt som den tekniska plattformen har kunnat uppmärksammas ytterligare
(Affärsvärlden, 2015; Larsson, 2016; Olander, 2017). När det har varit samarbeten med större
samhällsaktörer såsom SAS och MTR Express, har det inneburit att företagen har kunnat komplettera
varandras tjänster samtidigt som Uber har kunnat påvisa hur vardagen förenklas för kunder via den
teknologiska plattformen (Östman, 2014; Wiik, 2016; VA.se, 2015, Samuelsson, 2017). Uber Sverige har
även, genom sitt samarbete med Welcome, försökt att bidra med en större positiv samhällseffekt genom
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att erbjuda gratis resor till kunder gentemot att nyanlända får åka med och därmed en chans att knyta
nya kontakter och bekantskaper i det svenska samhället (Nilsson, 2016).
Under 2016 kommer en artikel ut i tidskriften Veckans Affärer där regionchefen för Uber Norden,
Storbritannien och Irland, Jo Bertram, kommenterar:
”Vi matchar kunder med chaufförer över en miljon gånger varje dag.”
- Bertram, via Bederoff (2016)
Fortsättningsvis berättar Bertram att konsultföretaget Copenhagen Economics tillsammans med Uber
genomfört en studie i Stockholm som visar att samåkning genererar höga samhällsekonomiska vinster
genom minskade köer och lägre utsläpp. Studien har även visat att UberPOP ger upphov till 3000 nya
heltidstjänster på kort sikt och näringsdepartementet indikerar att transportefterfrågan kommer att öka
med hela 80 procent under en 20-årsperiod (Bederoff, 2016). Som svar på artikeln går
förbundsdirektören för Svenska Taxiförbundet, Claudio Skubla, ut med en artikel i Veckans Affärer där
han menar att Uber kommer ha svårt att bli en del av framtiden till följd av deras skattefusk. Skubla
(2016) definierar vidare att problematiken ligger i att Uber kontrakterar sina chaufförer och lägger allt
juridiskt ansvar på dem. Därför blir vinsterna för chaufförerna så pass låga om de undviker att betala
skatt. Som följd av detta bidrar Uber till att bygga upp en parallell svart ekonomi (ibid). Ubers
kommunikationschef Oliver Carrà besvarar Skublas artikel genom att gå ut med en egen artikel i Dagens
Media där Carrà menar att Uber tar ansvar för de städer de verkar i och för sina användare samt att de
traditionella taxiföretagen borde fokusera sig på att förnya sin tjänst. Carrà (2016) menar även att Ubers
framgång har varit till följd av deras prissättning men kanske ännu mer på grund av att
användarupplevelsen möter kundernas behov på ett bättre sätt.
Till följd av en hög efterfrågan från kunder, lanserar Uber år 2016 tidsbokning av resor. VD:n för Uber
Sverige, Alok Alström, kommenterar:
”Vi är och fortsätter vara en on demand-tjänst - men lanserar det här för att göra det lättare och mer
bekvämt för våra användare.”
- Alström, genom Ekström (2016)
Under 2018 lanserar Uber Sverige en dricksfunktion i appen för att svara på den höga efterfrågan som
chaufförer har uttryckt. Målet är att passagerarna ska kunna visa sin uppskattning via appen samt att
förbättra användarupplevelsen (Wisterberg, 2018).
Genom åren har Uber fått motta kritik för sin dynamiska prissättning i Sverige (By, 2013), men har yrkat
på att denna teknikbaserade prissättning är mer effektivt än att använda beställningscentraler (Alström,
2016). Uber har tagit en tydlig ställning för att chaufförerna som kör för Uber är företagets primära
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kunder och att passagerarna, i sin tur, är kunder till chaufförerna (Goldberg, 2015) och Martin Hedevåg,
före detta VD för Uber Sverige, har kompletterat detta ställningstagande med att kommentera att Uber
ser det som ett sätt att ge användarna makten (Arstad Djurberg, 2017).

4.3.3 Ubers affärsmodell socialt accepteras av kunder
I januari 2016 går Babba Canales, marknadsansvarig för Uber i Sverige, ut med en intervju i tidskriften
Breakit där hon identifierar att framgången Uber har nått på marknaden är ett resultat av ett starkt
byggande av varumärket (Zeidler, 2016). Canales berättar:
” Vi pratade om att ta en Uber, om att vara en del av Uber och om att anlända med stil. Att ’ubra’ blev
en livsstil och Uber blev ett fenomen som man ville prata om och som togs upp i key notes och jag fick
många uppdrag som talare. Vi var unga, coola och vi var underdogs. När det kom ut att vi var två
personer på kontoret som konkurrerade med vanlig taxi med hundratals anställda blev det ännu
häftigare. Många ville supporta oss. Jag tror också att stockholmarna kände sig lite speciella för att
ett företag som Uber valde att lansera i Sverige så tidigt.”
- Canales, genom Ziedler (2016)
Taxichaufförer som kör för Uber går år 2015 ut offentligt och säger att det är bättre att köra för Uber än
för traditionella taxiföretag. De har då menat att fördelarna är att som chaufför får man själv välja vilka
kunder man vill plocka upp och att chaufförerna får ersättning om en kund skulle avboka eller smita från
betalning (Lewan, 2015). Under 2015 identifieras Uber-chaufför vara ett av de nya tidernas drömjobb
med sina minutanställningar (Westberg, 2015).
Den digitala publikationen KIT identifierar att Uber har främjat ett nytt beteende bland konsumenter till
följd av ett lågt pris och en smidig användarupplevelse. KIT hävdar även att Uber inte genererar kunder,
utan snarare odlar en väljarbas. Denna väljarbas ställer sig därmed på Ubers sida om andra företag eller
staten skulle gå emot dem och liknar därmed situationen som uppstod när Spotify etablerade sig på
musikmarknaden (Schori, 2016). Samma typ av situation skedde vid uppkomsten och etableringen av
bemanningsbranschen som var starkt reglerad och det var inte tillåtet att bedriva personaluthyrning i
Sverige fram till år 1993. Efter avregleringen har bemanningsbranschen exploderat i omfattning och
bredd (Konjunkturinstitutet, 2012). Anledningen till att bemanningsbranschen uppkommit är aspekter
som osäkerhet kring arbetslagstiftningen, krav på effektivitet samt omstruktureringar hos företag. Dessa
beror i sin tur på stora eventualiteter såsom höga engångskostnader för företag, kostsamma
anställningsskydd, behovet av specialkompetens i tidsbestämda projekt och konjunkturkänslighet (ibid).
Under nästan 40 års tid varade en politisk, facklig och juridisk strid kring bemanningsföretagens vara
eller icke vara. Motståndet menade att det var ett hot mot fackliga rättigheter och verksam
arbetsmarknadspolitik samt att det bestred den svenska modellen (Johnson, 2010). Gunilla Olofsdotter
(2012), sociolog vid Mittuniversitetet i Sundsvall skriver i Chefstidningen att det idag har skett en ökad
acceptans och normalisering av bemanningsindustrin och att uthyrning av personal idag blivit en
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självklar del av den svenska arbetsmarknaden. Björnfot (2016) påvisar frågan kring varför
bemanningsbranschen har uppstått över huvud taget och menar att om politiker exempelvis förenklat
arbetsvillkoren hade bemanningsbranschen idag sett annorlunda ut. Bemanningsbranschen fyller en
viktig funktion och det är fackförbund och politiska partier till vänster som skapat behovet av dem från
början. Vidare menar Björnfot (2016) att:
“Det är inte försvarbart att förbjuda en specifik anställningsform [...] då det handlar om kontrakt
mellan fria individer på den fria marknaden. Det är dags att ändra synen på företagande i Sverige
[…] istället för att fortsätta med överregleringar och byråkrati. Det är genom att frigöra
arbetsmarknaden och förenkla tillvaron för företagare som vi motarbetar det företagsförakt som
idag finns på den svenska marknaden. Bemanningsbranschen är en viktig inkörsport till
arbetsmarknaden och det är genom att ge fler människor jobb som vi förbättrar Sveriges ekonomi
och motverkar utanförskap.”
- Björnfot (2016)

4.3.4 Utveckling inom taxibranschen efter Ubers etablering
I oktober 2014 genomförs en intervju med VD:arna Magnus Klintbäck, för TaxiKurir Stockholm, Lars
Strömberg, för Taxi Stockholm och Claes Löfvenberg, för Taxi 020, för att undersöka vad de anser om
Ubers verksamhet. Klintbäck betonar vikten av användandet av taxameter är väsentligt för att lika villkor
ska gälla för alla aktörer på taximarknaden. Klintbäck menar att det inte är Uber i sig som företag som är
problemet, utan hur myndigheter hanterar dem som i slutändan kommer att påverka TaxiKurir (Kante,
2014). Strömberg ser inget problem i att välkomna nya aktörer på taximarknaden, eftersom detta är bra
för både marknaden och kunder. I linje med detta anser han även att marknaden ska styras av samma
lagar och därför är det inte rimligt att ge dispens på taxameter till Ubers bilar utan att snedvrida
konkurrensen (ibid). Löfvenberg anser att Uber använder sig utav kryphål i marknaden för att spela med
andra spelregler. Han hänvisar till att Uber, genom att charma journalister och politiker, undviker negativ
press (ibid).
Det framgår tydligt att Uber inte har mottagits med öppna armar från de traditionella svenska
taxiföretagen under åren som gått, speciellt efter lanseringen av UberPOP. Svenska Taxiförbundet har
ansett att Uber och framför allt UberPOP hotar välfärdssamhället till följd av uteblivna skatter. De anser
att varje resa bidrar till att uppehålla en svart taximarknad och att den rådande skattebortfallet är 100
miljoner kronor om året (Skubla, 2015). Vidare menar Svenska Taxiförbundet att Uber använder sig av
kreativ förstörelse, men att istället för att omkullkasta och gynna taximarknaden hotar den och förstör
välfärdsstaten. Slutligen beskriver de att agerande måste ske genast för att undvika sätta miljarder av
skatteintäkter på spel (ibid). Det framgår även att Cab-online har uppmanat sina chaufförer att
polisanmäla UberPOPs chaufförer (Schori, 2016). Uber har likaså bemöts av starkt motstånd av flertalet
taxiföretag i Sälen, efter en sportlovskampanj där familjer kunde få gratis skjuts av Uber. Sälens
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taxiföretag ansåg att kampanjen bidrog till osund konkurrens och enbart var svarttaxi som skadade de
lokala företagen (Olsson, 2016).
Under åren utvecklas de traditionella taxiföretagen på taximarknaden i Sverige. Taxi Stockholm lanserar
under 2014 en premiumtjänst som anses vara snarlik till det Uber erbjuder genom Uber Lux - Ubers
lyxtjänst. När Lejland (2014) testar denna nya tjänst noterade han att utförandet var snarlikt till Uber,
med uppklädda chaufförer och diskreta bilar, men den noterbara skillnaden är att Taxi Stockholm
fortfarande kör med taxameter. TaxiKurir kommer under 2015 ut med en reklamkampanj vid namnet
”Hopp in Hopp ut” där bokning och betalning sker via TaxiKurirs app (Byttner, 2015).
Från år 2017 börjar de traditionella taxiföretagen att omstrukturera sin kundverksamhet. Cab-onlines
CIO, Ronnie Bodinger, berättar om hur de genomgår en digital transformation, där de vill gå från ett
taxiföretag till en tjänste- och teknikplattform. Bodinger menar att tekniken krävs för att konkurrera samt
att systemen måste vara optimerade för att kunna erbjuda den bästa taxitjänsten. Dessutom
kommenterar Bodinger att Ubers internationella konkurrens inte har varit ett jätteproblem men
indikerar att det ändå sätter en viss press. Slutligen kommenterar han att det är de traditionella
taxiföretagen som är den största utmaningen eftersom de är väldigt konservativa och protektionistiska
(Heymowska, 2017). Under 2019 går Taxi Stockholm ut med att de vill utnyttja den växande
digitaliseringen för att uppnå ett så pass effektivt resursutnyttjande som möjligt. Genom detta ska
verksamheten drivas med en tjänst som är klimatsmart, effektiv och ansvarsfull (Lindström, 2019).
Vidare identifierar Taxi Stockholms VD Murat Yigit att Uber har genom åren visat vikten av att hänga
med i den teknologiska utvecklingen, men poängterar ändå att Taxi Stockholm var de första på
marknaden med en taxiapp (ibid).
Gällande Ubers konkurrens framgår det under 2016 att den tyska appen MyTaxi är på väg att lanseras i
Sverige. Funktionen är snarlik Ubers i den meningen att beställning och betalning sker via appen samt
att chaufförerna blir betygsatta av passagerarna. Därmed är MyTaxi en direkt konkurrent till Ubers
affärsmodell (Söderholm, 2016). Utöver MyTaxi lanseras även det franska företaget Heetch sin tjänst på
den svenska marknaden, där passagerare inte betalar för sin resa utan istället donerar till chaufförerna.
Kunderna betygssätts av chaufförerna och om de donerar ett alldeles för lågt belopp kan de bli blockerade
från att få skjuts i framtiden. Tjänsten i sig är snarlik till UberPOP, men Heetch väljer att särskilja
betalningssättet (Ekström, 2016). Året efter lanserar Heetch sin nya tjänst Heetch Pro, som till skillnad
mot den tidigare tjänsten, som endast varit tillgängliga helgnätter, är denna tjänst öppen dygnet runt.
Chaufförerna har taxilegitimation samt priset är lägre än hos konkurrenterna. Detta innebär att tjänsten
blir en direkt konkurrent till Uber. Ett säljande argument till potentiella chaufförer är att Heetch endast
tar 15 procent från resans konsumentpris, kontra Uber som tar 25 procent (Wisterberg, 2017). Efter två
år av verksamhet meddelar dock Heetch att de lägger ner sin verksamhet i Sverige till följd av det låga
kundintresset (Karlsson, 2019).
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4.3.5 Taxibranschens turbulens till följd av Ubers etablering
Tre månader efter lansering, gick Uber ut med en bloggpost där de berättade att Transportstyrelsen inte
ville ge Ubers chaufförer de tillstånd som var nödvändiga för att få transportera kunder i Stockholm. Uber
gick till attack med att skriva att Transportstyrelsen aktivt ingriper i att hindra innovation och gör allt för
att skydda den befintliga taxiindustrin från konkurrenter. I samband med detta inlägg uppmanade Uber
användare att skriva under en namninsamling, sprida kampanjen, kontakta beslutsfattare och skriva att:
”SLUTA TRAKASSERA UBER PÅ GATORNA OCH GODKÄNN TILLSTÅNDEN OMEDELBART.” Canales (2013)
Transportstyrelsen svarade med att säga att denna konspiration ej stämde och påtalade att tillstånden i
fråga gällde två taxiföretag som velat ansluta sig till Uber och som ansökt om undantag på taxameter på
uppdrag från Uber (Widlert, 2013). Svenska Taxiförbundet backade upp Transportstyrelsen med
uttalandet att statens roll är att motverka en osund konkurrens och påpekade att om chaufförer vill köra
personer mot betalning genom beställningar måste även en taxameter finnas i bilen. Detta är för att det
ska vara enkelt att spara resor samt lättare för kunden att se vad sin resa faktiskt kostar (Dagens Opinion,
2013).
Veckans Affärer diskuterar i en debattartikel från 2014 kring hur traditionella taxiföretag måste omfamna
innovationer för att inte gå under som företag. Bouquet & Renault (2014) diskuterar att försöken att
stoppa Ubers framfart på taximarknaden i sin tur bromsar viktiga innovationer. De betonar vidare att det
Uber gör, som inte traditionella taxiföretag gör, är att främst svara på kundernas behov och önskemål
(Bouquet & Renault, 2014). Dagen efter denna debattartikel publiceras, svarar kommunikationschefen
för Svenska Taxiförbundet Claudio Skubla via en egen artikel där han hävdar att den gruppen som stöttar
Ubers framfart i Sverige jämför marknaden för mycket med läget utomlands. Skubla (2014) menar att
eftersom den svenska marknaden redan är så pass avreglerad, bidrar inte Uber med någon teknisk
förändring utan istället bara utnyttjar kryphål i marknaden. Uber kommenterar den rådande
taxiregleringen med:
”Det är en reglering som är gjord för en taximarknad där du ska kalla in bilarna på gatorna, men vi
försöker trycka in den gamla modellen i den nya. Ett av de största problem vi ser är bilar som inte
används. Vi har till exempel hyrbilsföretag som gärna vill använda sina bilar hos oss under helgerna,
men det går inte eftersom bilarna inte har någon taxameter.”
- Uber, via Arstad Djurberg (2017)
Uber har även på senare år gått ut med att de vill bli reglerade för att kunna bli bättr samt lättare kunna
driva utvecklingen i taxibranschen (Åkerlund, 2016). Under 2014 hamnar Uber i ytterligare problem
angående regleringar och lagförslag. Reznik, Ubers dåvarande VD, svarar på frågan kring skattefusk inom
taxibranschen genom att säga att situationen tyder på konkurrensfientlighet och att argumenten för
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denna reglering enbart är att skydda den befintliga marknaden (Andersson, 2014). Uber har försökt
bemöta kritiken kring skattefuskandet genom att lansera en så kallad skatteknapp för sina chaufförer.
Denna knapp i appen ska göra det möjligt för chaufförerna att enkelt skicka in taxeringsuppgifter till
Skatteverket. Denna funktion uppmuntras till användning, även om det inte är ett krav från Uber själva
(Ström, 2016).
Utöver det ovannämnda har den största kritiken som Uber fått motta varit gällande tjänsten UberPOP.
Tjänsten dömdes snabbt ut av Transportsstyrelsen till att vara en taxiverksamhet, där problemet var att
privatpersoner körde passagerare mot betalning utan att innehava taxilegitimation (Repitsch, 2015).
Transportarbetarförbundet riktar också kritik mot UberPOP och kallar tjänsten för formaliserad
svarttaxi. De dömer ut tjänsten som olaglig, då chaufförer inte betalar de skatter som gäller för
taxiverksamhet.

Dessutom

nämner

Markus

Pettersson,

Transportarbetarförbundets

förbundssekreterare, att:
”Som vanligt släpar lagstiftningen efter den tekniska utvecklingen.”
Petterson, genom Senneby (2015)
Under slutet av 2015 framgår det att regeringen ska inleda en utredning kring hur delningsekonomier ska
regleras och beräknas vara färdig till våren 2017 (ETC, 2015). Denna utredning ska ge regeringen det
kunskapsunderlag som behövs för att stödja utvecklingen av delningsekonomin, något som
finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ser positivt till (Bolund, 2015). Två år senare meddelas att en
ny taxi-lag ska införas där all data från resor ska lagras i redovisningscentraler. Det ska bekämpa det
överväldigande skattefusket som har skett på den svenska taximarknaden (Fagerström, 2017).
Efter ett år av turbulens, läggs UberPOP ned i Sverige eftersom det, enligt Uber, inte finns ett tillräckligt
klart regelverk för verksamheten. Beskedet bemöttes positivt av Svenska Taxiförbundet som menar att
tjänsten har hjälpt till att snedvrida konkurrensen sedan inträdandet på marknaden (Svahn & Carlén,
2016). Ytterligare positiv respons kom från infrastrukturminister Anna Johansson (S).
Hon kommenterade att:
”Så som den här tjänsten har varit utformad så är det olaglig taxiverksamhet.
Det är ju en utsatt situation när man sätter sig i en bil både som förare och som passagerare och
att man då har olika typer av utbildningar och säkerhetsarrangemang av olika slag
för att få köra taxi tycker jag är en ganska rimlig hållning.”
- Johansson, genom Cardona Cervantes (2016)
Under 2017 kommer EU-domstolen i Luxemburg att slå fast att Uber är en taxitjänst och inte en digital
tjänst, som Uber har tidigare hävdat (Alexandersson, 2017).
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4.4 Reglering på taximarknaden
Under juni 2015, nio månader efter UberPOP startades i Sverige, inreddes en statlig utredning gällande
regler kring samåkning mellan privatpersoner. Utredningen behandlar även det så kallade gränslandet
mellan taxitrafik och samåkning, som Uber bedöms befinna sig i. Problematiken har legat i att taxametern
är dyr i drift, då näringsidkaren måste stå för kostnader för montering och demontering vid eventuella
byten av delar samt att det finns tillgänglig teknik för att räkna ut pris som är minst lika effektiv
(Taxiutredningen, 2016). Utredningen konstaterade att dessa medel är transparenta och accepterade av
kunder, att det finns alternativa sätt att lagra den finansiella informationen samt att vilotider för taxibilar
även kan kontrolleras på alternativa sätt. Utöver detta identifierar utredningen att samåkning kan anses
vara positivt för en hållbar samhällsutveckling samt att digitala plattformar kan vara av särskild nytta på
exempelvis landsbygden där rörligheten kan förbättras, i synnerhet för dem som inte har tillgång till bil
eller inte har körkort (ibid).
Vidare bidrar utredningen med en klar gräns över vad som ska klassas som samåkning respektive
taxitrafik. Det klargörs att samåkning ska fortsatt vara oreglerad och att det inte ska benämnas taxitrafik
när två eller flera resenärer delar samma resmål, delar på kostnaderna samt att chauffören inte får gå
med någon ekonomisk vinst till följd av samåkningen (ibid). Därutöver görs bedömningen att
samåkningsplattformar ska fungera som mellanhänder mellan chaufförer och passagerare och därmed
inte ska betraktas som en transporttjänst. Däremot betraktas UberPOP som en taxitjänst då chaufförer
har kunnat göra en ekonomisk vinst till följd av körningar för UberPOP samt att de inte har haft någon
taxiförarlegitimation (ibid).
Slutligen, kom utredningen kom fram till att det skulle bli obligatoriskt för det som klassas som taxifordon
att använda taxameter, utan möjligheter till dispens, samt att det tillkommer en ny kategori av
yrkesmässig persontransport med personliga fordon, där dessa inte behöver en taxameter (ibid). Detta
bestreds av Uber som menade att utredningen inte främjar ny teknik och smarta innovationer utan att
det istället ställs orimliga krav på kontrollfunktioner som är komplicerade, ineffektiva och onödigt dyra
samt att de varken gynnar konsumenter eller samhällsutvecklingen (Hedevåg, 2017). Ytterligare
kommentarer från Uber var att företaget har sin utgångspunkt från chauffören och att Ubers app är det
enda sättet för en chaufför att få körningar via dem. Uber ansåg sig därför vara aktivt motarbetad av den
svenska lagstiftningen (ibid).

4.5 Empirisk syntes
Den empiriska referensramen inleder med att beskriva Uber och ride-haling-affärsmodellens roll på den
svenska taximarknaden. Baserat på empiriskt material från Schneider (2017) påvisas att Uber använder
sig till viss del av kreativ förstörelse på marknaden, men ännu mer är en agent av entreprenöriell alerthet.
Denna del påvisar också aspekter såsom termen “uberisering” samt hur Uber gjort implementationen av
plattformar till ett traditionellt tjänsteutbud mer välkänt, vilket i det stora hela har förändrat standarden
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för taxi. Vidare redovisas de intervjusvar som har förevisats i uppsatsen, där tre olika teman har använts
för kategorisering; inställning till ride-hailing-affärsmodellen, inställning till Uber som marknadskraft
samt respondenternas uppfattade påverkan på den svenska taximarknaden. Det mest noterbara från de
semistrukturerade intervjuerna är att respondenterna tror på och vill uppmuntra delningsekonomin i en
svensk taxikontext, att de anser att rådande lagstiftning inte är anpassat till en modern marknad samt att
de uppmuntrar konkurrens på marknaden - om än på olika sätt.
Därutöver följer en Social Media Analys kring Ubers- och de svenska taxiföretagens utveckling på
marknaden sedan Ubers marknadsinträde. Det framgår att Uber prioriterar att bemöta kundefterfrågan
i former av nya produkter, funktioner och kampanjer samt genom att etablera sig på fler lokala
marknader. Den generella utvecklingen på taximarknaden utifrån de traditionella taxiföretagen syns vara
präglad av kritik mot Ubers affärsmodell och tillvägagångssätt samt försök att imitera det som Uber gör
på marknaden för att differentiera sig. Slutligen, presenteras data kring hur rådande taxilagstiftning
ifrågasätts, hur statliga institutioner har agerat och hur Uber kontinuerligt anser sig vara motarbetade av
den svenska lagstiftningen.
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5. Analys
I detta avsnitt presenteras en analys som har sin utgångspunkt i ride-hailing-affärsmodellen som
används av företaget Uber och de fyra specifika aspekterna som identifierats inom ramen för
affärsmodellen: värdeskapande, differentiering, social acceptans och innovation. Därutöver
reflekteras det kring hur denna affärsmodell har påverkat den svenska taxibranschen och dess parter,
både utifrån ett företags- och kundperspektiv men även utifrån regleringar.

5.1 Ubers ride-hailing-affärsmodell & dess aspekter
5.1.1 Aspekt 1: Värdeskapandeprocess
Det har i uppsatsen påvisats att den svenska taxinäringen, innan avregleringen 1990, var mycket
begränsad i form av knapp tillgång till taxibilar och hård statlig kontroll. Stenbecks slagord “teknik slår
politik” från 1980-talet var lika aktuellt då som det är nu, fast denna gång inom taxibranschen. En ny era
för den svenska taxibranschen, där delningsekonomiska företag börjat etablera sig med andra typer av
affärsmodeller, kan anses ha börjat. I och med Ubers inträde i den svenska taxibranschen år 2013 går det
att påvisa att en ny form av tänkande angående värdeskapande etablerades med en stark koppling till
affärsmodellen ride-hailing. Värde i sig kan ses som en av de viktigaste aspekterna inom Ubers ridehailing-affärsmodell, då den utmärker sig som central i affärsmodellsdefinitionen av Osterwalder &
Pigneur (2010) men också eftersom ride-hailing-affärsmodellen utmanar traditionellt tänkande kring hur
resurser bör och kan konsumeras och erbjudas (Cohen & Kietzmann, 2014).
Det är rimligt att anta att ett nytt paradigm av värdeskapande därmed har identifierats, där synen på vad
som är värde både skiljer sig mellan generationer och mellan olika drivkrafter och principer. I uppsatsens
empiri och teori har det påvisats att milleniumgenerationen uppfattar värde genom digital
marknadsföring och att hela 95 procent av dem baserar sina beslut av en tjänst kring mobila kampanjer.
Däremot påvisar respondent 2 att digitalisering och applikations-användning inte passar den äldre
generationen. Denna skillnad kan vara av betydelse då det är rimligt att det i framtiden kommer att finnas
en ännu större efterfrågan av plattformsföretag och affärsmodeller med digitala innovationer och
lösningar. Applikationer och plattforms-affärsmodeller som ride-hailing kan därmed anses bli mer
vanligt förekommande i framtiden och konsumenter kommer därmed att acceptera sådana typer av
produkter och tjänster i högre utsträckning än idag. Det går att yrka på att Uber kan ha förstått framtidens
värde för kunder eftersom de, genom aggressiv marknadsföring via kampanjer, använder sin affärsmodell
till max för att producera flera, nytänkande sätt att förmedla taxitjänster. Allt detta kan de genomföra via
nya teknologiska plattformar och via en förenklad och samtidigt revolutionerande affärsmodell. Det
stödjs också i uppsatsens teorikapitel av Preutz, 2013, Jennische, 2015 och Samuelsson, 2016 med flera.
Det går att förbehålla att värdeskapandeprocessen i ride-hailing-affärsmodellen ligger i att simplifiera
värdet samt förstå hur man ska nå värdet så enkelt som möjligt. Uber kan tyckas ha lyckats med det
genom sin offensiva marknadsföring och sin självutnämnda ”matchmaker”-roll, genom vilken de kunnat
förenkla vardagen för kunder, funnit nya kundgrupper genom stora samarbeten och kampanjer, men
samtidigt fokuserat på teknologi.
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Den teknologiska aspekten för värdeskapande i affärsmodellen påvisas som särskilt viktig för framtiden
av Oywang et al. (2014), både vad gäller marknadsföring men också för själva rollen som företaget axlar
på marknaden. Det är därmed rimligt att anta att Ubers användande av digital aggressiv marknadsföring
fungerat mycket effektivt och haft stor slageffekt på den svenska taximarknaden sedan sitt inträde år
2013. Dock kan det finnas risker med att försöka skapa värde på ett så pass aggressivt sätt eftersom det
kan upplevas som påtvingande mot kunderna. Risken finns att Uber förlorar kundbas genom att bedriva
en alltför offensiv marknadsföring av sitt företag. Det kan vara mer av en risk bland äldre generationer
eftersom de inte blir lika positivt påverkade av denna form av marknadsföring. Uppsatsens empiriska
data påvisar däremot att milleniumgenerationen verkar vara mer benägna att acceptera denna form av
aggressiv marknadsföring. Ser man till utnyttjandet av ny teknologi och det faktum att marknaden blir
mer och mer digitaliserad kan denna analys även appliceras här, då milleniumgenerationen använder ny
teknologi i större utsträckning än de äldre generationerna. Dessutom ses ride-hailing-företag som Uber
använda den digitala och innovativa teknologin på ett helt nytt sätt genom sin affärsmodell, då den
utmanar traditionellt värdeskapande och synen på värde. Botsman & Rogers (2010) fyra grundprinciper
av delningsekonomin kan ge belägg för risken att om företag i alltför stor utsträckning fokuserar på en
viss princip kan de andra glömmas bort. Detta i sin tur resulterar i en förlust av värde. Exempelvis kan
traditionella taxiföretags fokus anses ligga på kritisk massa i den bemärkelsen att de redan har en viss
nivå av användare. Det kan därmed ge förlust i aspekten kring tillit mellan främlingar eftersom många av
de traditionella taxiföretagen fortfarande har anonymitet mellan förare och passagerare. Även principen
kring outnyttjad kapacitet kan härledas till att taxibranschens omställningsfas till digitala lösningar inte
varit lika snabb och effektiv som för ride-hailing-företag såsom Uber.
Med utgångspunkt ifrån Oywang et al. (2014) tre delningsekonomiska drivkrafter går det att diskutera de
skilda synsätt på skapande av värde genom affärsmodellen för delningsföretag såsom Uber och övriga
traditionella taxiföretag på den svenska marknaden. Frågan kring vem det är man skapar värde för och
hur detta värde faktiskt skapas kan ses skilja sig åt mellan de traditionella taxiföretagen och ride-hailingföretag. De traditionella företagen kan identifieras fokusera mer på företagsperspektiv och sociala
aspekter som anställning av chaufförer och olika former av kollektivavtal, alltså ett större fokus på
traditionell form av anställning, vilket även påvisas av respondenterna i uppsatsens empirikapitel. Ridehailing-företag som Uber däremot, kan ses fokusera på sitt värdeskapande kring kundperspektivet,
genom att de sätter stort värde i ekonomiska incitament och vinstdrivning, men även har starka sociala
drivkrafter i form av socialt nätverkande och utnyttjande av mobil teknik. En fråga som går att diskutera
kring är värdekskapandeprocessen som ride-hailing-affärsmodellen innefattar kring att inte anställa
chaufförer, utan kontraktera dem. De traditionella taxiföretagen på den svenska taximarknaden har en
traditionell form av avtal kring anställningsformer som bland annat ofta innefattar kollektivavtal. Enligt
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla (2016) ligger problematiken just kring
anställningsformer och att Uber kontrakterar förare istället för anställer dem. Skubla påvisar att det
juridiska ansvaret då läggs helt på chaufförerna och att Uber därmed bygger upp en ”parallell svart
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ekonomi” då han menar att chaufförerna får så låga löner att de måste undvika att betala skatt om de ska
gå med vinst.
Om man går tillbaka till det faktum att det är fria avtal mellan fria individer, att värde i sig är subjektivt
samt att skattefrågan är mer komplex än vad som påvisas i argumentationen av Skubla skulle det dock
kunna dementeras. Anställning behöver inte betyda en större benägenhet att skattefuska. Att vara
kontrakterad chaufför kan betyda ett större juridiskt ansvar, men det i sig är rimligtvis någonting att
påvisa vid kontrakteringstillfället mellan just den fria individen och företaget i fråga. Vill individen
acceptera avtalet och därmed anställningsformen kan det yrkas på att det är individens fulla rätt att göra.
Att värde är subjektivt kan anses belagt då värdet av anställningsform för en individ inte behöver vara
bättre eller sämre än en kontrakteringsform för en annan. Vikten av värdet i avtalet mellan individer kan
därmed ses som centralt i valet av att bli anställd eller kontrakterad och för chauffören behöver inte
affärsmodellens värdeskapandeprocessen innehålla enbart ett av alternativen. Det går därmed att härleda
att det bör vara upp till individen som tar ställning till avtalet om vilken typ av anställningsform denne
önskar sig inneha. Det är även skäligt att tänka sig att företag, oavsett bransch, bör kunna vara öppna för
olika typer av anställningsformer. Detta med bevis från bemanningsbranschens inträde och expansion på
den svenska marknaden på 1990-talet, som kan påvisas likna det av ride-hailing-företag på den svenska
taximarknaden idag. Liknelser kring osäkerheten kring arbetslagstiftningen och krav på effektivitet är
återkommande och beror i grunden på samma sak - höga kostnader för anställning samt höga
engångskostnader, vilket även påpekas av respondent 2. Idag är dock bemanningsbranschen en självklar
part på den svenska arbetsmarknaden och det kan därmed även tänkas att denna normalisering kommer
att inträffa på taximarknaden i framtiden vad gäller ride-hailing-företag.
Ser man till det faktum att de traditionella taxiföretagen anställer sina chaufförer kan det bedömas som
moraliskt rätt och riktig, men även som ineffektivt och omodernt. Om en chaufför blir fastanställd ger det
en viss trygghet och säkerhet som möjligtvis även önskas av chauffören. Dock kan det samtidigt inte anses
ge något värde för kunden då denne rimligtvis får betala ett högre pris för sin resa då chauffören kostar
företaget mer i form av sin fasta anställning. Samma princip gäller om taxiföretaget använder sig av
kollektivavtal, som respondent 2 påvisar vara alltför komplicerade och kostsamma och kan därmed driva
upp priset som kunden i slutändan måste betala. Detta styrks även av såväl Casadesus-Masanell & Ricart
(2010) som Zott & Amit (2010) som påvisar att inkludera kunderna vid resonemang kring affärsmodellen
i värdeskapandeprocessen är av stor betydelse eftersom värdet representeras i priset kunderna är villiga
att betala. Det kan därmed deriveras att det i slutändan handlar om kostnader för företaget och vem som
i slutändan får bära dem. Om chaufförer anställs, blir detta en kostnad som måste bäras upp av en intäkt.
Den intäkten blir då högre än om chauffören istället hade varit kontrakterad, vilken i sin tur ger ett högre
pris för kunden eftersom företaget måste gå med vinst. Denna cirkel av kostnader och intäkter kan ge
svaret att det utifrån ett kundperspektiv kan ges mindre värde till kunden då denne måste bära den
ekonomiska kostnaden för anställningen. Däremot går det att yrka på att kunden moraliskt ändå kan anse
det legitimt att betala ett högre pris om det ger chauffören önskad trygghet och säkerhet i sin anställning.
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Utifrån ett företagsperspektiv kan den ekonomiska aspekten anses given, då högre kostnader i denna
bemärkelse kan ses som negativt. Å andra sidan ger den sociala aspekten att anställa belägg för att
företaget visar omtanke om sina anställda och därmed attraherar chaufförer, genom en säker form av
anställning, som kan vara av värde för chaufförerna. Dock behöver en fastanställning inte alltid betyda
mer värde för chauffören eftersom inte alla chaufförer önskar att bli anställda, utan värdesätter friheten
av en mer flexibel anställningsform. Detta går att härleda till det faktum att Uber-chaufförer år 2015
offentliggjort att det är bättre att köra för Uber än de traditionella taxiföretagen eftersom man som
chaufför har friheten att välja sina kunder och att det betalas ut ersättning om kunden skulle avboka eller
inte betalar (Lewand, 2015). Samma år identifieras det dessutom att det nya drömjobbet är att vara så
kallad minutanställd Uber-chaufför (Westberg, 2015). Därmed är det rimligt att anta att den traditionella
affärsmodellens anställningsform inte längre passar alla chaufförer och att värdet för chaufförerna att ha
fastanställning inte är lika viktigt idag som förr. I och med att nya typer av anställningsformer börjar ta
form i samhället, som inte minst uppkomsten och expansionen av bemanningsbranschen är ett bra bevis
på, går det att förmoda att inte alla chaufförer kan eller vill ha fast anställning. De kan se ett större värde
i ride-hailing-företag som Uber vars affärsmodell innehåller större frihet och flexibilitet och att det nya
värdeskapandet för chaufförerna inte lägre behöver ligga i att vara fastanställd. Uber kan ses ha tagit
hänsyn till just det nya behovet och önskemålet av nya anställningsformer i sin affärsmodell och på så
sätt skapat ett större värde för sina chaufförer genom att kontraktera dem istället för att fastanställa dem.
Värdeskapandeaspekten inom ride-hailing-affärsmodellen kan därmed ses utifrån ett annat ljus för Uberchaufförerna än för chaufförerna i de traditionella taxiföretagen, där traditionen av enbart en typ av
anställningsform är central och där innovationen av nya former av anställningar kan anses som
omoraliska eller felaktiga.
Företaget Uber skapar värde genom “uberisering” (Freeman, 2015), applicering av plattformar (Beckett
genom

Schneider,

2017)

och

genom

entreprenöriell

alerthet

(Schneider,

2017).

Ubers

kommunikationschef Oliver Carrá (2016) menar att företagets framgång dels har att göra med
prissättningen, men mest att företaget genom användarupplevelsen lyckats bemöta kunders behov bättre
än sina konkurrenter. Värdet i Ubers affärsmodell kan därmed anses skapas genom deras konstanta
kundfokus och förmåga att korrekt analysera de ineffektiviteter som finns inom den svenska
taxibranschen idag. Då den svenska taxibranschen länge fungerat på liknande sätt, med traditionella
taxiföretag som använder sig av beställningscentraler för bokning, taxichaufförer och passagerare som
varit helt anonyma för varandra samt betalningsalternativ som inneburit begränsad säkerhet för
betalning är det rimligt att analysera dess begränsning för värdeskapande. Detta eftersom de traditionella
taxiföretagen kan anses ha missat det väsentliga i att affärsmodellen är en dynamisk process som måste
förändras över tid för att vara effektiv och därmed även missat analysen av de identifierade
ineffektiviteter som finns i taxibranschen i Sverige idag. Riskerna kring fullständig anonymitet mellan
parter och de osäkra betalningsalternativen kan ses som bevis för värdeskapandeaspekter inom
affärsmodellen som helt eller delvis förbisetts av de traditionella taxiföretagen. Dessa tidigare uteblivna
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aspekter i affärsmodellen är också vad som skapat stort värde för just ride-hailing-företag, sett från både
ett företags- och kundperspektiv, eftersom de tagit tillvara på dessa och inkluderat dem i sin verksamhet.
Därutöver kan det, utifrån uppsatsens empiriska och teoretiska data ses som bevisat att kunderna inte är
nöjda med de befintliga tjänsterna på taximarknaden i Sverige i och med den snabba tillväxten av ridehailing-affärsmodellen från ride-hailing-företag. Det går att härleda att om kunderna hade varit nöjda
hade Uber inte överlevt på den svenska marknaden och behovet hade täckts av andra befintliga
taxiföretag. Respondent 2 påpekar att ride-hailing är billigt, resurssnålt, säkert och enkelt. Något som
kan bero på att ride-hailing-företag som Uber använder sig av de två punkterna som tas upp i uppsatsens
teoriavsnitt av Feeney (2015): parterna är inte anonyma och kontanter byter inte händer, vilket ger
ytterligare bevis för ovanstående argumentation kring ineffektiviteter. Dessutom kan enkelheten att inte
behöva “personligen” betala, att säkerheten kring betalningen är stor samt att slippa ta egen bil eller
kollektivtrafik för en relativt billig peng betraktas som stor anledning till Ubers affärsmodells unika
värdeskapande för kunder. Det går i linje med Boquet & Renault (2014) som menar att det unika Uber
gör, som inte görs av de traditionella taxiföretagen, är att tillfredsställa kundernas behov och önskemål i
första hand. Respondent 2 instämmer och menar att dagens taxibransch är mycket onyanserad. Uber må
ha en liknande typ av service som de traditionella taxiföretagen, alltså en chaufför som skjutsar en
passagerare i bil, men kan påvisas göra processen effektivare och enklare i och med att de eliminerar
kostnader och ser till säkerheten för båda inblandade parter. Ride-hailing-affärsmodellen kan ses ha
”uberiserat” marknaden i den bemärkelsen att de sett möjligheten för framväxten av plattformar i
taxibranschen, något som tidigare varit mycket begränsad och inte marknadsförts på ett bra sätt. Att
utnyttja sin entreprenöriella alerthet genom att innovera med sin affärsmodell ride-hailing kan Uber
anses ha brutit ny mark och skakat om den svenska taxibranschen på ett sätt som fått synen på
värdeskapande att skifta. Det kan yrkas på att Ubers ride-hailing-affärsmodell effektivare utnyttjar
värdeskapandeaspekten som en rörlig process istället för en bastant beståndsdel eftersom de konstant
förändrar sättet att skapa värde. Kundvärdet nås genom att dels förstå den sociala aspekten kring
hållbarhet, då introduktionen till UberPOP kan ses som ett bevis på att ta samåkning till en ny nivå. Dock
är regelverket inte tillräckligt för att i dagsläget kunna tillåta tjänster som UberPOP och det kan därför
ses som ett bevis på att vissa former av värdeskapande för kunder inte alltid ligger rätt i tiden för eller
accepteras av regelverk och konkurrenter.

5.1.2 Aspekt 2: Konkurrenskraft genom differentiering
I den teoretiska referensramen anges att de nya företagen i taxibranschens har förstått förändringarna i
konsumtionsbeteende som visat sig de senaste åren och att ride-hailing-affärsmodellen är ett resultat av
att försöka bemöta detta (Kathan, Matzler & Veider, 2016). Casadesus-Masanell & Ricart (2010) menar
även att det är de snabbast växande företagen som lyckas bäst på marknaden då de kan konkurrera
”annorlunda” och att företag lärt sig att bättre förstå framtidens konkurrensutmaningar och hot genom
att precisera sin konkurrensposition, analysera omvärlden samt utveckla organisatoriska och
konkurrenskraftiga fördelar. Med det som utgångspunkt går det att yrka på att Uber lyckats med sin
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differentiering genom just rätt positionering och utnyttjande av sin plattforms-affärsmodell ride-hailing
på en mängd områden. Uber kan anses ha förenklat användandet av sin tjänst för kunder genom att verka
som en matchmaking-tjänst via sin plattform där chaufförer och passagerare matchas med varandra och
där anonymiteten mellan parterna tagits bort. Även faktorn kring betalningsalternativ har skalats ner, då
Uber-passagerare enbart kan betala via appen. Det ger en tydlig skillnad mellan Uber och de traditionella
taxiföretagen, där man istället har flera olika betalningsalternativ. Å ena sidan kan dessa faktorer anses
som mer positiva för traditionella taxiföretag, då de erbjuder mer betalningsmöjligheter för kunder, men
frågan om detta å andra sidan verkligen efterfrågas kan det enbart spekuleras kring.
Det går att härleda att yngre kundgrupper, såsom exempelvis milleniumgenerationen, kan tänkas föredra
den enklaste och smidigaste typen av betalning. Detta kan anses vara just direktbetalning via appen och
det är därmed rimligt att anta att Ubers differentieringsstrategi att vara avskalad och enkel för kunden är
ett vinnande koncept. Uber kan anses förändra konsumentens konsumtionsbeteende genom att ”tvinga
dem” att använda appen eftersom det inte finns något annat sätt att använda deras tjänst på. Dock är
detta ett aktivt val från både Ubers sida, men också från konsumentens sida att använda just Ubers
tjänster och inte någon annans. Det går även att anta, i och med att Uber fått en så pass stor framgång
genom sin differentieringsstrategi, att enbart bedriva en plattformstjänst via en app, så kan det anses som
ett framgångsrikt och ”annorlunda” sätt att använda sin affärsmodell på för att vara konkurrenskraftig
genom differentiering. Respondent 2 anger att fördelen med ride-hailing-affärsmodellen är just att syftet
är att tjänsten ska vara enkel att använda. Det kan därmed anses belagt att Ubers affärsmodell bedriver
konkurrenskraft genom att försöka vara differentierad i just faktorer som betalningsalternativ, ickeanonymitet och enkelhet. Det kan även anses att Uber klart differentierat sig angående vilken typ av tjänst
de anser sig bedriva. Då Uber menar att de är en medlar-tjänst och inte är en taxitjänst kan det i sig vara
ett försök för Uber att differentiera sig och vara unika på taximarknaden. Däremot hänvisas det både från
statligt och marknadsmässigt håll att Uber klart är en taxitjänst, något som påvisas av respondent 1 som
menar att det endast är en positioneringsfråga från Ubers sida att inte kalla sig för taxi. Frågan som kan
tas upp kring denna delade mening om Ubers faktiska identitet är om det verkligen är så att Uber är en
taxitjänst eller om det enbart handlar om taximarknadens statiska utformning och reglering som inte
accepterar nya typer av innovationer som någonting nytt, utan som någonting som måste passa in i den
befintliga utformningen av taxi och dess definition. Det kan yrkas på att det, i och med att
delningsekonomiska affärsmodeller som ride-hailing vuxit fram på marknaden, kan identifieras en ny typ
av tjänst som inte passar in i dagens definition och regelverk av taxi, utan befinner sig i gränslandet
utanför. Det behöver inte betyda att Uber inte är en taxitjänst per se, utan snarare att Uber är en ny typ
av taxiförmedlingstjänst, alltså en digital taxiväxel och plattform där man kopplar samman chaufför och
kund.
Kontentan av detta kan bedömas vara att de nya ride-hailing-företagen på taximarknaden i Sverige idag
inte definieras korrekt, då det kan anses inte tas hänsyn till att ride-hailing-företag är så pass
differentierade från de traditionella taxiföretagen som de är. I och med att nya affärsmodeller växer fram
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som konkurrerar “annorlunda” genom att använda sig av aspekten differentiering som en stark faktor i
affärsmodellen, kan detta betyda att en ny form av taxinäring med nya definitioner, såsom
taxiförmedling, är av intresse för såväl företag på marknaden som för konsumenter. Detta då Uber kan
anses inte vara varken ett renodlat taxiföretag eller anta sig en ren medlar-roll. Respondent 1 anger att
Uber varit en positiv kraft ur ett kundperspektiv då de vunnit kunder genom sin aggressiva
marknadsföring och respondent 2 menar att ride-hailing-affärsmodellen är en viktig part för framtiden
då den tar delningsekonomin till helt nya nivåer. Med bas utifrån Margetta (2002) och Porter (1998)
teorier kan det reflekteras kring att Ubers differentiering även kan bero på deras tidiga utnyttjande av
digitalisering och att de såg detta som en tydlig konkurrensfördel. Det går att yrka på att Uber försökt att
differentiera sig via sin affärsmodell då de sedan sitt inträde på den svenska taximarknaden setts lägga
stort fokus kring kampanjer med kända personer och stora företag, såsom Axwell, SAS, Ford och Spotify.
Då dessa namn kan anses kända för de allra flesta, samtidigt som Uber utnyttjar det faktum att deras
konkurrenter inte kan anses ha lagt lika stor kraft på denna form av offensiv marknadsföring och PR kan
detta ses som ett utmärkt sätt att differentiera sig på genom att inkludera denna aspekt i affärsmodellen.
Det bevisas delvis av respondent 1 som medger att Uber varit duktiga på att differentiera sig genom
marknadsföring och PR samtidigt som respondenten anger att varumärkestänk blivit en viktig del i
taxibranschen sedan Ubers inträde på den svenska marknaden. Vikten av kampanjer har även visats av
Taxikurir som 2015 kommer ut med reklamkampanjen “Hopp in Hopp ut” där betalningen sker i likhet
med Uber, via TaxiKurirs app. Det kan i sin tur betyda att TaxiKurir insett betydelsen av stora kampanjer
och kan därmed ses imitera Uber i sitt sätt att differentiera sig. Hade Uber däremot inte använt sig av
denna form av marknadsföring kan det tänkas att företaget inte nått den framgång som hittills påvisats.
En anledning till den stora mediala uppmärksamhet som Uber fått kan ha ett samband med lanseringen
av tjänsten UberPOP, då den kan anses ha utmanat den svenska taxibranschen på ett sätt som aldrig
tidigare gjorts. Detta då UberPOP som tjänst i sig var mycket differentierad från övriga tjänster på
taximarknaden samt att det bedrevs en stor medial debatt kring om en sådan typ av differentierad tjänst
var legitim eller inte. Förutom detta kan Ubers fokus på digital marknadsföring länkas till
kundperspektivet i den bemärkelsen att milleniumgenerationen högt uppskattar denna form av
marknadsföring (Smith, 2019) samtidigt som marknadsföring av kända personer visat sig ha en positiv
påverkan på konsumentbeteende (Jin & Phua, 2014).
Det kan därmed anses legitimt att påstå att Ubers ride-hailing-affärsmodell differentierar sig i den
bemärkelsen att företaget inser vikten av att marknadsföra sig och samarbeta med kända namn, även i
andra marknader än sin egen. Genom att använda sitt namn i kampanjer som ”UberCHOPPER”,
”UberGran” och ”UberIcecream” kan Uber nå nya kundgrupper och samtidigt visa att de använder sin
affärsmodell på ett nytänkande och differentierat sätt i jämförelse med konkurrenterna. Dessutom kan
det yrkas på att Uber differentierar sig då de har en mängd olika typer av fordon som tjänster, exempelvis
UberX (Ubers lågprisalternativ), UberPOD (trehjulig elbil) och UberLux (Ubers exklusivaste alternativ).
Det som utmärker sig som annorlunda med dessa tjänster är att kunderna själva har möjlighet att välja
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sin egen nivå av komfort exempelvis. I basutbudet i traditionell taxi blir man tilldelad en bil, vilket ger
kunden lite till ingen möjlighet att själv bestämma över prisklass och komfort på sin taxi. Utifrån
empiriska data påvisas att Taxi Stockholm lanserade en premiumtjänst år 2014, där man som kund
behövde ansluta sig till tjänsten för att kunna bruka den. Uber däremot, listar istället vilka taxifordon
som finns att tillgå i olika prisklasser vid bokningstillfället och det kan därmed yrkas på att Uber använder
sin differentieringsstrategi inom affärsmodellen på ett mer effektivt och tillmötesgående sätt utifrån ett
kundperspektiv.

5.1.3 Aspekt 3: Social acceptans
Att ackumulera en social acceptans har genom uppsatsen benämnts som en vital del för företag för att
lyckas på marknaden (Dillon & Morris, 1996). Genom att erbjuda en produkt eller tjänst som
demonstrerar tydlig nytta för konsumenter, skapar företag en möjlighet för att få innovationen, som i
detta fall är affärsmodellen, att bli accepterad. Vad som kan anses vara en tydlig nytta är svårt att
generalisera, men baserat på den bakgrund som faller inom uppsatsens syfte bör en tydlig nytta inom
transportbranschen vara att Uber, genom sin affärsmodell, gör det ”som de ska göra” samt att
genomförandet sker på ett lika bra om inte bättre sätt än de traditionella företagen. Om Uber kan bevisa
att deras plattformsbaserade affärsmodell ride-hailing genomför transportförmedlandet på ett mer
effektivt sätt kan det leda till att kunderna väljer att acceptera tjänsten. Kontentan kan därmed vara att
företaget, som i detta fall är Uber, inte ska dömas bort efter användning och särskilt kritiskt är att detta
inte sker innan kunderna har valt att använda sig av tjänsten. Den primära gruppen att bli accepterad av
i Ubers fall är deras användare.
Eftersom marknader kan anses vara under en ständig förändring, innebär det att marknader kommer att
anpassa sig efter det som kunderna efterfrågar. Marknader består av ett konstant samspel mellan utbud
och efterfrågan. Därför spelar det inte någon större roll om man som företag erbjuder något på
marknaden som sedan inte efterfrågas av kunder i slutändan. När ett företag har uppnått en social
acceptans, kommer det i det långa loppet att leda till en lojalitet. Det är evident även på den svenska
taximarknaden, såsom respondent 1 angav i intervjun. Respondenten yrkade på att det är endast de
taxiföretagen med en lojal kundbas som kommer att överleva i det långa loppet. Lojaliteten kommer att
grunda sig i att kunder kommer att välja att fortsätta konsumera produkten/tjänsten som företaget
erbjuder. Om ett företags affärsmodell tilltalar en konsument med en nytänkande och unik tjänst, kan
konsumenten i fråga välja att gå över till denna tjänst och utnyttja den även i sin framtida konsumtion.
Det finns flertalet fördelar kopplade till att ha en stark kundlojalitet. Det främsta är att lojala kunder
kommer att vara villiga att acceptera förändringar i produkt-/tjänsteutbudet, däribland prisförändringar.
Om Uber exempelvis skulle höja priset på sina resor skulle de troligen riskera att fortsätta bli bortvalda
från kunder som inte i dagsläget väljer att resa via dem. Däremot, om Uber är majoritetens förstahandsval
av transport, kan det eventuella kundbortfallet motverkas. Ytterligare fördel att tillgå från en lojal
kundbas är att kunderna i sin tur kan hjälpa företaget att fånga upp nya potentiella kunder till företaget.
Därför går det att yrka att det är mycket sparsamt för företaget som då inte behöver lägga större summor
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på att marknadsföra sig. Genom dessa besparingar kan företaget istället lägga ner monetära och humana
resurser på att istället vidareutveckla företaget och de tjänster som erbjuds. Enligt den empiriska data
som presenterats i uppsatsen går det tydligt att se hur Uber har skapat sig en social acceptans på
marknaden.
Innan avregleringen av taximarknaden 1990, var marknaden karakteriserad av ineffektivitet. Det fanns
svårigheter att kunna beställa en taxi till följd av ett begränsat utbud. Det resulterade i långa väntetider
för kunder för att kunna få tag på en bil. Nu, närmare 30 år senare, har taximarknaden istället
karakteriserats av det motsatta. Många gånger står bilar och väntar på körningar. Eftersom fler aktörer
har kunnat ansluta sig till marknaden och konkurrera med nya affärsmodeller, såsom ride-hailing, finns
det då inte en tillräckligt hög efterfrågan för att kunna matcha utbudet. Det kan alltså påstås att det finns
ett utbudsöverskott av taxitjänster på den svenska taximarknaden idag. Denna ineffektivitet borde
tämligen påverka marknaden och företagen som agerar på den. Genom att bilar får vänta på körningar
borde detta rimligen vara kostsamt för taxiföretagen, i linje med att de har löner att utbetala. Å andra
sidan, kan det mycket väl vara så att chaufförerna får betalt i linje med antal körningar som har
genomförts. Om det är fallet, kan det istället leda till att taxichaufförer får jobba väldigt långa pass för att
kunna få ihop tillräckligt många körningar. Taxichaufförers arbetsdagar är inget som har undersökts
under uppsatsens gång och därmed finns det inte data tillgänglig att tillgå i denna analys, därmed är detta
enbart en spekulation. Däremot, har detta identifierats såsom en modern ineffektivitet. Det har framgått
att Uber med sin affärsmodell ride-hailing bidrar med en lösning till dessa moderna ineffektiviteter
genom att anta sin medlarroll som teknologisk plattform. Genom att inte använda sig av en
beställningscentral för att kunna förmedla resor, bidrar det med att taxiresor är något som beställs och
används i det stunder som de behövs. Det empiriska materialet från Schneider (2017) styrker detta
argument genom att påvisa att ineffektiviteten minskar efter Ubers inträde på taximarknaden. Det Uber
gör, som i sin tur gör dem unika på marknaden, är att reducera kostnader och väntetider. Vidare styrks
det argumentet genom den undersökningen som konsultbolaget Copenhagen Economics genomförde
tillsammans med Uber, som påvisade att Ubers verksamhet genererar höga samhällsekonomiska vinster
i form av minskade köer och utsläpp (Bederoff, 2016). Genom att minska dessa ineffektiviteter, går det
att yrka på att Ubers användande av sin ride-hailing-affärsmodell kan demonstrera en tydlig nytta genom
differentiering på den svenska taximarknaden. Detta skapar en stor förutsättning för Uber att bli
accepterad av kunder, i enlighet med det som Siegrist (2008) har yrkat på.
Ubers teknologi har en distinkt funktion i affärsmodellen och är tydligt inarbetad i appen då all
reseförmedling från såväl chaufförer som passagerare sker via Ubers app. Därmed kan denna aspekt av
den sociala acceptansen anses uppfylld. Den uppfattade nyttan från ride-hailing kan ses vara tvåsidig. För
chaufförer kan nyttan vara att de slipper vänta in körningar och istället har en större frihet att välja när
och var de vill köra, i jämförelse med traditionella taxiföretag där friheten är begränsad. Anonymiteten
mellan parter och den fasta anställningen av chaufförer är två exempel. För passagerare kan nyttan vara
att de har möjligheten att fatta beslut kring sin transport i de stunder de önskar att få bli körda, dessutom
till en lägre kostnad. Detta kan generera belägg för att Uber har blivit socialt accepterade av såväl
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konsumenter som chaufförer på taximarknaden, då de ses som en konkurrerande transportverksamhet
på grund av sin unika förenklade tjänst med ett förnyat och innovativt nyttoperspektiv. Under årens gång
från etableringen på den svenska marknaden, har Uber kunnat expandera sin verksamhet till flertalet
städer med ett en rad olika produkter. Expansionerna har varit motiverade från en hög kundefterfrågan.
Det är tämligen rimligt att expansionerna är en följd från de första lokala användarna var nöjda och
upplevde ett värde från tjänsten. Därför hade inte Uber kunnat träda in på fler lokala marknader om de
inte hade haft en social acceptans från sina kunder. Det går även att se att Uber har skapat värde för de
chaufförer som har valt att ansluta sig till tjänsten, när de går ut i offentliga medier för att uttrycka att det
är bättre att köra för Uber än traditionella taxiföretag. Därmed har Uber ackumulerat en acceptans från
chaufförerna som sedan har lett till att flera individer ville ge sig in på den arbetsmarknaden (Westberg,
2015).
Genom uppsatsen gång har milleniumgenerationen varit en avgränsning till de kunder som Uber skapar
värde för. Utifrån ett kundperspektiv kan det yrkas på att affärsmodellen ride-hailing specifikt accepteras
av och tilltalar milleniumgenerationen. Främsta anledning till detta har varit till följd av att det är en
generation som tillhör den lägre åldern av de som rimligtvis bör använda sig av transportmedlartjänster.
Självfallet finns det potentiella transportkunder i alla åldersspann, såväl äldre som yngre än
milleniumgenerationen. Däremot använder sig denna generation i stor utsträckning av sociala medier,
vilket innebär att de har en större räckvidd att kunna uttrycka tankar och åsikter. Det gör det rimligt att
anta att milleniumgenerationen är en kundgrupp som företag gärna vill göra nöjda. Om
produkten/tjänsten lever upp till eller överträffar kundernas förväntningar, kan dessa välja att dela hur
nöjda de är på sociala medier som sedan kan få en större spridning. Därmed blir en acceptans hos denna
generation nödvändig för att kunna generera en positiv ”word of mouth”, det vill säga att ordet om
företaget sprider sig och får andra individer att vilja själva pröva produkten/tjänsten. Det kan jämföras
att vara snarlikt med att följa en persons rekommendationer. Nationalencyklopedin (2019) yrkar även på
att denna generation är i mindre utsträckning bunden till traditionella konsumtionsmönster och har
lättare

att

acceptera

teknologiska

innovationer

(Bencsik

et

al.,

2016;

Iorgulescu,

2016;

Nationalencyklopedin, 2019). Detta innebär att milleniumgenerationen med stor sannolikhet har en
större vilja till att använda Ubers plattform och socialt accepterar deras affärsmodell. Uber har valt att ta
en traditionell bransch och valt att ha ett annat utförande på sin tjänst, via sin affärsmodell ride-hailing.
Genom att vara en teknologisk innovation som utmanar de traditionella konsumtionsmönstren, bör Uber
rimligen bli accepterad av denna generation. Det styrks genom undersökningen av Zogby Analytics där
mer än hälften av de tillfrågade personerna mellan 18 och 34 använt sig av en delningsekonomisk tjänst
(Freeman, 2015).
För att marknadsförare ska kunna nå till milleniumgenerationen, bör reklamer och kampanjer ske via
sociala medier med ett känslotilltalande budskap och/eller vara ackompanjerat med ett känt namn
(Walgrove, 2015; Upfront Analytics, 2015; Patel, 2017). Det går att tyda att marknadsföring är något som
Uber har lagt ett stort fokus på, som kan ses som ett strategiskt val för att kunna kommunicera sin
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affärsmodell ride-hailing. Om man enbart ser till antal kampanjer som har genomförts sedan Ubers
inträde på marknaden, kan det anses att vara fåtaliga. Däremot går det att yrka på att valet av kampanjer
har varit för att förmedla en så pass hög kvalitet som möjligt. De två första kampanjerna som Uber
startade på marknaden var i samarbete med artisten Axwell och bloggportalen IM NEXT, vilket sannolikt
var två stora och aktuella namn för milleniumgenerationen under tiden för kampanjen. Motivet bakom
att använda sig av dessa namn är inte klargjort av Uber, men det är däremot rimligt att anta att de genom
dessa stora namn ville skapa höga förväntningar från användarna som i sin tur skulle leda till ett större
engagemang. Det går inte att påvisa om engagemanget från kunderna ökade under dessa kampanjer,
däremot går det att anta att de kunder som har exempelvis Axwell bland sina preferenser och intressen
valde att åtminstone kolla upp vad kampanjen innebar. Det som är intressant är att efter två år på
marknaden började Uber inkorporera sitt namn i reklamkampanjerna. Något som säkerligen kan ligga
till grund för att Uber har velat skapa sig ett starkt varumärke, alternativt att de redan hade ett starkt
varumärke som möjliggjorde inkorporeringen. Att Uber har skapat sig ett starkt varumärke stöds av
svaren från respondent 1 som har menat att Uber har genererat ett starkt varumärke genom en aggressiv
marknadsföring. Det kan vara en strategi från Uber att göra sitt namn till en del av vardagen. Genom att
ha företagsnamnet som en stor del av de kampanjer som lanseras, framgår det tydligt vem det är som ger
erbjudandet. Vidare nämnvärt gällande Ubers kampanjer är att de har varit ibland extravaganta, som
exempelvis när Uber valde att ha kampanjen “UberCHOPPER”. Där kunde användare boka en helikopter
för att ta sig in på ett festivalområde. Det transportsättet kan anses vara lite utöver det vanliga, då det inte
hör till vanligheterna att vilja bli transporterad med helikopter för att ta sig till sin valda destination.
Däremot kan det vara ett smart drag från Uber att välja det färdmedlet, just för att det är så pass ovanligt
fordon att medla resor för till allmänheten. Det kan även bidra till ett större kundengagemang samt gå i
linje

med

att

millenniumgenerationen

är

mindre

bundna

till

traditionella

levnads-

och

konsumtionsmönster. Därmed har affärsmodellen en större möjlighet till att socialt accepteras av
milleniumgenerationen.
Vidare ut ett marknadsperspektiv, går det att yrka på att Uber har ackumulerat en acceptans på
marknaden om man ser till de samarbeten som Uber har gått in i under årens gång. Företagen som har
valt att samarbeta med Uber har mestadels varit stora namn som man med högsta sannolikhet är
välkända för allmänheten. Genom att kunna inleda samarbeten med flertalet företag från olika branscher,
har båda parter en chans att fånga upp en ny kundgrupp. Det gör att det blir en vinnande situation för
alla, då de kan nå ut med sitt produkt-/tjänsteutbud till konsumenterna. Respondent 1 såväl som 3 yrkade
på att Uber inte anses vara en seriös del av samhället. Det påståendet kan dock grundas ur ett
skatteperspektiv och inte ur ett kundperspektiv. Stora företag kan anses ha en högre trovärdighet och
genom att inleda samarbeten med dessa aktörer kan Uber motverka uppfattningen om att de inte skulle
vara en seriös del av samhället. Om ett litet företag skulle välja att ansluta sig och samarbeta med Uber,
är det inte sannolikt att det skulle påverka Ubers kundgrupper givet att de inte är någon ny
revolutionerande tjänst. Det är nästintill omöjligt att avgöra på förhand vilka små företag som kommer
att lyckas på marknaden och generera en kundbas. Därför kan en strategi vara att välja att samarbeta med
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större företag för att kunna förmedla en säkerhet till kunder. Därför dementeras påståendet från
respondent 1 respektive respondent 3, då kunder med största sannolikhet uppfattar Uber som en seriös
del av samhället.
Nämnvärt är att uppsatsen inte har behandlat kunders faktiska åsikter och tankar kring Uber. Därför går
det inte med säkerhet säga att kunder accepterar Uber som en seriös del av samhället. Men, eftersom
Uber fortfarande är ett aktivt företag på marknaden trots ramaskri och kritik, borde rimligen Uber vara
accepterade från kunderna. Likaså, går det att yrka på att samarbeten med stora företag tyder på en social
acceptans från ett marknadsperspektiv. Hade de inte blivit accepterade av marknaden och andra företag,
hade dessa stora företag inte valt att samarbeta med Uber. Ytterligare tecken på att Uber har genererat
en social acceptans från ett marknadsperspektiv går att se genom uppkomsten av uttrycket ”uberisering”
(Schneider, 2017). Freeman (2015) förklarar begreppet såsom att företag försöker replikera Ubers
affärsmodell till sin egen verksamhet för att kunna uppnå förtroende från investerare. ”Uberisering”
anses även vara en följd av den popularitet som Uber har uppnått som i sin tur har lett till efterföljande
företag (ibid). Om Uber inte hade genererat någon social acceptans på marknaden, hade fenomenet inte
funnits. Dock kan det vara viktigt att poängtera att det är en trend som har setts globalt och inte enbart
på den svenska taximarknaden. Uber har även inspirerat till att nya företag med ett liknande digitalt fokus
har kunnat födas. Respondent 2 var tydlig med att de identifierade Ubers tjänst som en smart och modern
lösning och valde sedan att applicera det till sin företagsidé. Slutligen, borde Uber ha blivit accepterade
även från de traditionella taxiföretagen baserat på de strategiska val de har gjort att göra i
digitaliseringens fotspår – även om de kanske inte vill erkänna detta faktum. Det kan grunda sig i att de
vill bibehålla en bild av att de är motståndare till Uber och därför försöka få sina existerande kunder att
tänka i liknande banor. Det finns inget säkert sätt att bekräfta detta påstående, det är enbart en spekulativ
analys.
Såsom att ”googla” blev en del av vardagslivet (Schneider, 2017), beskrev Ubers marknadsansvariga år
2016 att ”ubra” blev en ny livsstil. Detta tyder på en stor social acceptans från kunder, då uttrycket troligen
inte hade funnits om Uber inte hade haft en inverkan på konsumenternas vardagsliv. Det kan tämligen
bero på att Uber är ett namn/ord som är kort och därför enkelt att omvandla till ett verb. Det kan ha varit
en bidragande faktor, men troligen är det Ubers påverkan på konsumtionsbeteende som har lett till detta
fenomen. Det kan jämföras med att Topz, trots enbart ett företagsnamn, blev ett allmänt namn för
bomullspinnar. Respondent 1 bekräftar detta fenomen genom att ange att Uber gjorde det ”coolt” att åka
taxi. Det innebär att kunder troligen har valt att åka med en Uber istället för en traditionell taxi. Huruvida
respondent 1 ser positivt eller negativt på det går enbart att spekulera i. Det kan till viss del innebära att
respondenten har sett ett uppsving i taxiefterfrågan efter Ubers inträde på marknaden som sedan kan ha
lett till ett uppsving i dennes verksamhet. Å andra sidan, kan respondenten mena att Uber enbart gjorde
det attraktivt med att enbart resa med Uber som skulle leda till att respondentens verksamhet har blivit
mindre attraktiv. I samma veva påpekade respondent 1 att Uber inte var först med en teknologisk
plattform på taximarknaden, även om detta kan vara den allmänna uppfattningen. Det kan innebära att
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Uber har blivit en så pass stark drivkraft inom digitaliseringen av transportbranschen att kunder
automatiskt kopplar Uber till en teknologisk transportplattform. Om det är fallet, har Uber sannerligen
lyckats att bygga ett starkt varumärke som bidrar med lösningar på vardagsproblem.

5.1.4 Aspekt 4: Innovation
I uppsatsens empirikapitel identifieras en tydlig debatt kring vad Uber, med sin affärsmodell, kan klassa
som för innovation. Det råder delade meningar kring om Uber kreativt förstört marknaden (Schumpeter,
1942), uppvisat en entreprenöriell alerthet (Schneider, 2017) eller om Uber är arketypen av digital
störning (Burns, 2016). Med dessa begrepp som bas går att härleda innovationen utifrån ett antal olika
perspektiv. Talar man om att Uber är en form av kreativ förstörelse kan man se på alla taxiföretag på
marknaden som en form av innovationsföreträdare, då det är de som fångar in, skapar och leverera värde
genom sina affärsmodeller och på så sätt sträva efter att sprida sina innovationer i samhället.
Schumpeters kreativa förstörelse innebär alltså att nya företag tar nya innovationer och affärsmodeller in
på marknaden. De nya innovationer som lyckas bättre än redan befintliga slår ut de aktörer som inte
lyckas innovera på ett sätt som faller i linje med kunders önskemål. Det kan anses vara fallet för Uber då
de bland annat försöker vara mer en matchmaker-tjänst, erbjuda olika typer av fordon i olika prisklasser,
utnyttja affärsmodellen som plattform samt ta aspekter som säkerhet och flexibilitet med i beräkningen
vad gäller icke anonymitet mellan parter och flexibla anställningsformer. Däremot är det rimligt att
acceptera Schneiders (2017) argument kring att Uber enbart är intresserade av att förbättra effektiviteten.
Det eftersom Uber inte kreativt förstört marknaden i den mån att många andra taxiföretag fått vika sig
och lämna marknaden. På den svenska marknaden har det enbart skett med företaget Heetch, som fick
lämna marknaden år 2019. Uber konkurrerade redan på marknaden vid Heetch inträde och därmed kan
det anses belagt att varken Uber eller Heetch kreativt förstört den svenska taximarknaden. Det kan dock
yrkas på att Uber som innovation har försökt att kreativt förstöra inom vissa områden, såsom
erbjudanden och affärsmodell men att de i slutändan inte fullständigt lyckas med detta då de flesta
traditionella taxiföretag fortfarande finns kvar på den svenska marknaden. Kontentan av detta kan
påvisas vara att Uber kreativt förstört genom att få gamla innovationer att lämna marknaden men
däremot inte fått hela företag att göra detta. Uber kreativt förstör alltså idéer och affärsmodeller, men
inte hela företag. Detta eftersom de fått gamla funktioner och affärsmodeller att bytas ut mot nya, vilket
det även ges bevis för i uppsatsens empirikapitel där det påvisas att traditionella taxiföretag valt att
genomgå ”digitala transformationer” och försökt använda appar och plattformar i sina verksamheter, allt
efter Ubers etablering på den svenska taximarknaden.
Vad gäller entreprenöriell alerthet kan det diskuteras om Uber funnit ett ”hål” i den svenska
taximarknaden via sin alerthet. I uppsatsens empiriska data anges att respondent 2 enbart såg det som
en tidsfråga innan en tjänst som Ubers uppenbarat sig på den svenska taximarknaden. Denna innovation
hade inte uppkommit från de befintliga traditionella taxiföretagen, enligt respondenten, då de inte hade
gjort någon liknande innovation själva utan istället fortsatt i samma gamla spår som de alltid gjort. Det
kan därmed yrkas på att de traditionella taxiföretagen besitter en viss bakåtsträvan vad gäller
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innovationer och dess betydelse för affärsmodellen. Då affärsmodellen har angivits vara en konstant
process med ständig förändring (Richardson, 2008) är det rimligt att anta att innovationsbenägenheten
och viljan att förändra såväl affärsmodellen som dess innovationsanspråk är av knapp existens i de
traditionella taxiföretagen. Uber däremot, kan anses påvisa en sådan entreprenöriell alerthet genom sin
affärsmodell som innovation, då den innehåller både aspekten att finna och lösa ”hål” i marknaden samt
besitta den alerthet att effektivt kunna lösa dessa för att bemöta de tidigare icke bemötta behoven. Ett
exempel på detta kan vara att Uber identifierat behovet av enkelhet, alltså att använda digital teknik
genom plattformar som affärsmodell och därigenom öka flexibiliteten för såväl chaufförerna som
kunderna. Att ta vara på det faktum att de traditionella taxiföretagen använder sig av
bemanningscentraler, kunde Uber innovera med entreprenöriell alerthet genom att istället använda sig
av digital teknik genom algoritmer. Därmed kan det förmodas vara så att Uber besitter den
entreprenöriella alerthet som inte de traditionella taxiföretagen inte innehar. I fråga om Uber som
arketypen av digital störning kan det anses att ride-hailing-affärsmodellen som Uber använder sig av
ensam kan visa tecken på digital störning eftersom den enbart innehåller digital teknik och inte innefattar
någon fysisk part (vilket dock är fallet för de traditionella taxiföretagen då de använder sig av
beställningscentraler). Den digitala störningen kan därmed påvisas i att Uber fullständigt förändrat synen
på behovet av och effektiviteten av beställningscentraler vilket medfört en förändring av taxibranschens
och kundernas inställning till detsamma.

5.2 Ubers ride-hailing-affärsmodell & dess påverkan på taxibranschen
5.2.1 Påverkan på taxibranschen
Uber som marknadsagent kan påvisas ha använt sig av affärsmodellsaspekterna värdeskapande,
innovation, differentiering och social acceptans för att påverka den svenska taxibranschen genom sin
affärsmodell ride-hailing på en mängd olika sätt. Det har i uppsatsens empiriska data framkommit att
Uber påverkat de traditionella taxiföretagen genom att få dem att bli mer alerta och medvetna om snabba
marknadsförändringar och att det ligger mycket värde i att använda sig av PR för att lyckas nå ut till olika
kundgrupper, där framför allt milleniumgenerationen utmärkt sig. Något som anges av samtliga
respondenter i den empiriska data som framställts i uppsatsen. Med utgångspunkt från Boeslers (2013,
genom Belk, 2013) teori går det att yrka på att ride-hailing affärsmodellen som används av Uber har
kommit att förändra inte bara synen på taxi, utan idén bakom den. Då nya delningsekonomiska
plattformar är ett faktum i den svenska taximarknaden idag är det också sannolikt att detta kommer att
fortsätta existera i framtiden. Det kan även stämma, såsom Boesler (2013) menar, att i takt med att delat
ägande ökar i samhället kommer konsumtionen att minska. Svensk traditionell taxi har inte lyckats påvisa
innovationen att delande är inte bara ett värde, utan också ett behov. Kunder har idag insett
samhällsnyttan av att delandeskap är av stort värde, inte bara ekonomiskt, utan även ekologiskt och
socialt. Det kan påvisas ha förståtts av företaget Uber och resulterat i ride-hailing affärsmodellen, som en
effekt av att de traditionella taxiföretagen inte insett vikten av innovation, konstant förnyelsearbete med
affärsmodellen samt kundmedvetenhet. Det går därmed att härleda att det som Uber gör med sin
affärsmodell på den svenska taximarknaden har påverkat traditionella taxiföretag såväl som nyetablerade
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transportföretag att tänka större. Genom att det funnits tydliga ineffektiviteter på taximarknaden har
Uber kunnat utnyttja dessa till sin fördel och därmed kunnat odla ett nytt tankesätt kring hur man som
taxiföretag bör använda och utnyttja affärsmodellen för att skapa möjligheter på marknaden som ännu
inte hittats. Att täppa till vad Kirzner (genom Nielsen et al., 2017) kallar ”hål” i marknaden.
Ride-hailing-affärsmodellen kan ses förenkla synen på taxiverksamhet i Sverige. Därutöver har Uber visat
att de kan påverka taxibranschen genom att introducera en ny affärsmodell med fokus på specifika
aspekter för att nå större bredd och styrka. Av det material som framkommit i uppsatsens empiriska data
från respondent 1 och 3 verkar inte ride-hailing-affärsmodellen vara speciellt uppskattad. Respondent 1
menar att det: ”räcker inte med appar och GPS för att bli taxiförare, utan också ett genuint intresse för
yrket.”. Arend (2013, genom Cohen & Kietzmann, 2014) anger att ride-hailing-affärsmodellen preciserar
hur ett företag svarar på och ger värde till kunder, attraherar kunderna att betala för värde och omvandlar
betalningar till vinst. Det kan därmed deriveras att det finns en viss motaktion från traditionella
taxiföretagens sida angående just den skilda synen på vad en taxitjänst innefattar. Uber har genom sin
affärsmodell påverkat iden bakom definitionen och fått marknadens kunder att identifiera sig med Ubers
synsätt på taxitjänst och dess framförande. Detta i sin tur har påverkat svensk traditionell taxi i det
avseendet att den tidigare ”traditionella taxitjänsten” nu blivit omformulerad. Kontentan är att vara
taxichaufför inte kan härledas till annat än att köra en passagerare från en plats till en annan och ta betalt
för att göra detta, vilket instämmer med Arends (2013) argumentation. Ride-hailing-affärsmodellen per
definition innefattar att förenkla begreppet och iden kring taxi, vilket i sin tur haft inverkan på
marknaden. Detta eftersom traditionella taxiföretag behövt inse att tjänsten inte längre ses som
komplicerad. Det är just effektiviseringen och komprimeringen av tjänsten som kan ses vara svaret för
framtidens taxi och vad taxi som tjänst faktiskt ska innebära. Dessutom kan Ubers förenkling av
begreppet taxi ha resulterat i konkurrens, där de traditionella taxiföretagen ses förlora på att fler
konkurrenskraftiga affärsmodeller och företag tar sig in på marknaden. Essensen blir att traditionell taxi
mer kan ses motarbeta Ubers ride-hailing-affärsmodell eftersom den förespråkar förenkling av taxi som
tjänst, istället för att förbättra taxi som bransch.
Respondent 1 har valt att påpeka att Uber har varit en positiv kraft på marknaden ur ett kundperspektiv.
Det kan anses vara en form av social acceptans från respondent 1 och dennes verksamhet. Slutsats kring
vilken inställning respondent 1 har gentemot utfallet går inte att fullkomligt avgöra. Dock går det att anta
att de inser vikten av konkurrens på taximarknaden och därför uppmuntrar att nya företag kommer in
med nya affärsmodeller. Respondent 1 kan tolkas mena att konsumentnyttan är det som är det viktigaste
på marknaden och huruvida företag överlever eller försvinner är bara en naturlig följd av marknadens
förändringar. Däremot, går det även att tolka respondentens svar som att respondenten enbart menar att
Uber, med deras affärsmodell, har gynnat kunder men att det inte respondentens verksamhet. Denna
tolkning ger upphov till att det är kunderna som fått det bättre, men konkurrenskraften på taximarknaden
fått det svårare. Konkurrens kan ses som ett hot från konkurrenter som förlorar på att fler
konkurrenskraftiga företag tar sin in på marknaden. Eftersom Uber ur ett generellt marknadsperspektiv
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är enbart en ny aktör på marknaden, går det i linje med Blanchards (2017) argument kring att ett ökat
utbud är gynnsamt för kunder. Genom att det finns fler aktörer på marknaden är chansen större att det
kan finnas en specifik typ av produkt och tjänst som tilltalar en kund extra mycket. Eftersom det är
individuella preferenser som styr vad man som individ väljer att konsumera, kommer enbart ett större
utbud att kunna tilltala fler preferenser. Detta kan vara högst nödvändigt för branscher som vanligtvis
inte har en stor påverkan på vardagslivet, det vill säga branscher som kan anses bidra med något
komplementärt till en viss typ av livsstil.
I Ubers fall sker arbetet inom en bransch som kan anses ha en stor påverkan på vardagslivet. Människor
kommer med största sannolikhet att alltid vara beroende av att ha möjlighet till att transportera sig. Det
är inte applicerbart på hela befolkningen, då det rimligtvis kommer att finnas individer som kommer att
välja att exempelvis promenera eller cykla. Det kan även vara nämnvärt att påpeka att transport kan ske
på olika tillvägagångssätt beroende på framkomlighet och längden till den valda destinationen. Från den
empiriska data av Schneider (2017) styrks detta genom konstaterandet att Uber har tagit
marknadsandelar, men att det är en naturlig effekt till följd av ett ökat antal företag på marknaden för
kunder. Dock motsägs det av respondent 3 som har menat att Uber inte har tillfört någonting till den
svenska taximarknaden. Detta kan givetvis tolkas såväl positivt som negativt från respondentens
perspektiv. Den positiva aspekten skulle kunna vara att respondentens verksamhet inte har påverkats
sedan Ubers inträde och att detta, i sin tur, skulle kunna tyda på att verksamheten besitter en lojal
kundbas. Den negativa aspekten skulle kunna vara att Uber har, via sitt inträde, tagit marknadsandelar
från respondentens verksamhet och därmed kan respondenten känna missnöje gentemot detta. Däremot,
i och med att Uber finns kvar på marknaden idag borde de tämligen fortfarande göra någonting rätt som
tilltalar marknaden. De kan ses konkurrera ”annorlunda”, som även påvisas av Casadesus-Masanell &
Ricart (2010). Konkurrenter till Uber har fått komma och gå på den svenska taximarknaden, men Uber
har fortsatt hållit sig kvar. Huruvida de tre respondenternas verksamheter kommer att påverkas i
framtiden är tämligen svårt att avgöra. Eftersom det saknas inblick i vad dessa verksamheter planerar att
göra i framtiden för att stanna kvar och eventuellt ackumulera en större kundbas, är det blott upp till
framtiden att visa vad som kommer att hända för dem.
Delningsekonomin härstammar från en vilja att dela resurser och dess uppsving under senare år har
tillkommit från en ökad spridning av internet, digitala lösningar samt viljan att förändra
konsumtionsmönster sedan finanskrisen 2008 (Felländer et al., 2015). Därmed bör delningsekonomiska
tjänster vara av intresse för milleniumgenerationen och dessa tjänster bör ha det lättare att bli
accepterade av dem. I linje med att milleniumgenerationen bedöms att vara mindre bundna till
traditionella levnadsmönster, uttrycker även en stor del att de vill vara med och förändra världen
(Upfront Analytics, 2015). Med de rådande klimathoten är det rimligt att anta att delningsekonomins
affärsmodeller har fått en ytterligare kraft från milleniumgenerationen, som också styrks med siffrorna
från Zogby Analytics. Därför är det rimligt att anta att UberPOP var en särskild produktexpansion som
tilltalade milleniumgenerationen. UberPOP innebar att ta delningsekonomin inom transportmarknaden

81

till sin spets, där samåkning och en effektivare resursbrukning var något som starkt uppmuntrades.
Respondent 1 har yrkat på att taxi alltid har varit en del av delningsekonomin och hjälper till att bekämpa
de klimatpåfrestningarna som privat bilägande medför i städer. Därför kan man vid första anblick anta
att den delningsekonomiska tjänsten som UberPOP var, var något som borde ha uppmuntrats av de
traditionella gen. Däremot är den stora särskiljningen mellan taxi och den samåkningstjänsten som
UberPOP var, att det sistnämnda innebar att det var privatpersoner som erbjöd betalda skjutsar och inte
legitimerade chaufförer. Det har framkommit att Ubers affärsmodell ride-hailing innehåller en
annorlunda syn vad gäller beskattningsfrågan. Problematiken har legat i att privatpersoner som kör för
UberPOP inte har skattat via Uber för de körningar som de genomfört. Det kan därför anses logiskt att
de traditionella taxiföretagen går emot Ubers syn på beskattningsproblematiken då de själva kämpar för
“samma regler för alla”. Det kan förklara varför det inte finns någon positiv respons att hitta från de
traditionella taxiföretagen vad gäller UberPOP. De traditionella taxibolagen kan anses förstå iden bakom
UberPOP som en form av uppmuntrad samåkning, men har valt att ta ställning emot genomförandet av
tjänsten och därmed inte kan ses acceptera Ubers affärsmodell till fullo.
Såsom Schneider (2017) påpekat, beror en teknologisk framgång på den inverkan som teknologin har i
kunders vardagsliv och konkurrensen som den tillför marknaden. Ubers inträde innebar ännu en aktör
på transportmarknaden som hjälpte konsumenter att bistå med samma bastjänst, att bli skjutsad till en
destination mot betalning, men där tillvägagångssättet var annorlunda. Rimligtvis kommer Uber i detta
fall att inte vara den enda aktören på marknaden som gör på det sättet, utan de kommer att få konkurrens
efter marknadsandelar. Under årens gång har direkta konkurrenter till Uber uppkommit på marknaden,
där den mest framträdande var Heetch. När Heetch lanserades på den svenska marknaden 2016 försökte
de differentiera sig genom att benämna betalningen som en donation till förarna (Ekström, 2016). Detta
kan ses vara ett drag från Heetch att ge makten till konsumenterna att värdera sin egen resa, snarlikt till
Ubers affärsmodell och proposition om att ge konsumenter makten över sin egen resa. Däremot blev detta
motsägelsefullt då kunderna kunde bli blockerade från att använda är tjänsten om de donerade ett för
lågt belopp. Eftersom denna uppsats inte behandlar en övergripande bild över Heetchs verksamhet på
den svenska taximarknaden, finns det inte någon presenterade data över hur verksamheten accepterats
eller inte av konsumenter och andra företag. Däremot, är det rimligt att anta att Heetch inte vann varken
social acceptans, värdeskapandeprocessen, differentierings- eller innovationsaspekten hos kunderna då
de efter två år av verksamhet var tvungna att lägga ner till följd av det låga kundintresset.
Sedan Ubers inträde på marknaden, har det varit tydligt att företag har imiterat i några aspekter. Taxi
Stockholm valde året efter Ubers etablering att lansera en premiumtjänst som av många ansågs vara
snarlik det som Uber erbjöd från början. År senare går såväl Cab-online och Taxi Stockholm genom en
digital transformation för att utveckla bättre plattformar till sina verksamheter. Även om motivet bakom
dessa transformationer inte var något som dessa företag gick ut med offentligt, är det rimligt att anta att
inspirationen och motivationen grundat sig i Ubers verksamhet. Genom Ubers användande av den
digitala affärsmodell ride-hailing, har moderna ineffektiviteter minskat på taximarknaden, som tidigare
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påvisat. Ineffektiviteterna som har varit tydliga på marknaden har skett under tiden traditionella
taxibolagen haft kontrollen över marknaden. När en ny aktör har kommit på marknaden och påvisat hur
dessa kan motarbetas, är det rimligt att anta att detta kommer att imiteras. Detta går i förhållande till det
som Schneider (2017) påvisat gällande att många publika transportsystem väljer att gå över till
teknologiska plattformar för att kunna fånga upp kunder. Det går att yrka på att detta imiterande är en
effekt av den sociala acceptansen från Ubers kunder och därmed försöker de traditionella företagen att
anpassa sig för de förändrade förväntningarna från kunder. Dock bestrids detta av respondent 1 som
menar att Uber inte har tvingat marknaden till någon förändring. Detta är ett någorlunda motsägande
argument då anledningen till Taxi Stockholms digitala transformation har sagts att vara grundat i att
Uber har visat vikten av digitalisering inom taxibranschen. Det kan vara värt att påpeka att bara för att
några traditionella taxibolag har valt att genomgå en digital transformation, betyder det inte att alla de
taxibolag som agerar på den svenska marknaden har valt att göra samma. Likaså, går det inte att
säkerställa att den digitala transformationen har lett till att företagen har valt att helt gå över till
affärsmodellen ride-hailing. Den digitala transformationen kan mycket väl leda till att man försöker
applicera en plattform på sin existerande affärsmodell. Däremot, genom att Taxi Stockholm bekräftar att
det är Uber som har varit inspirationen bakom den styrker det argumentet Uber har tvingat marknaden
till förändring. Varför respondent 1 inte väljer att anse att detta kan ha hänt, kan mycket väl grunda sig i
att dennes verksamhet inte har valt att applicera en digital plattform till sin existerande affärsmodell.
Däremot, går det att anta att Uber har påverkat marknaden så pass mycket att taxibolagen nu försöker
imitera Uber genom plattformsappliceringen. Respondent 2 yrkade på att taxibranschen med högsta
sannolikhet inte hade genomfört denna förändring från egen kraft om inte Uber hade varit närvarande
på marknaden. Respondenten angav även att dennes verksamhet är inspirerade av Ubers affärsmodell,
men väljer att försöka differentiera sitt transportutbud. Därmed, går det att härleda att Uber har hjälpt
till att få marknaden att förändra sig till ett mer modernt verkningssätt.
Schori (2016) menar att Uber har påverkat taxibranschen på ett sådant sätt att de odlat väljarbas och att
denna väljarbas kommer vara trogna Uber och därmed bestrida andra företag eller statliga institutioner
vid eventuella försök att hindra Ubers innovation. Genom detta kan det påvisas att vad Uber gör på
taximarknaden idag, gjordes av bemanningsföretag på arbetsmarknaden under 1990-talet.
Bemanningsbranschen har gått igenom liknande historia som taxibranschen där båda branscher varit
starkt reglerade men som sedan genomgått en avreglering via en transformation av både idé och praktik.
I enlighet med Olofsdotter (2012) kan det yrkas på att taxibranschen, liksom bemanningsbranschen
tidigare, nått ökad social acceptans i samhället. Efter motstånd från marknad och stat har branscherna
kunnat nå en normalisering, då respektive bransch kan ses fylla en viktig funktion i samhället. Ridehailing-affärsmodellen kan därmed anses vara jämförbar med bemanningsföretagens affärsmodell som
båda kan påstås ha revolutionerat sina respektive marknader att tänka om, ifrågasätta rådande
lagstiftning och påvisa effektivare sätt att bedriva verksamhet på. Dessutom kan de nya typerna av
anställningsformer som Uber använder sig av genom kontraktering likna med bemanningsanställningar
eftersom de båda är kontrakterade via en extern part. Denna jämförelse mellan ride-hailing-företag och
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bemanningsföretag kan ligga som bevis för det faktum att nya affärsmodeller påverkar sina respektive
marknader genom att bryta mark och innovera istället för att imitera marknaden. Därigenom kan det
yrkas på att Uber utmanat traditionella taximarknaden, såsom bemanningsföretag utmanade
arbetsmarknaden, genom att ifrågasätta tjänstedefinitionen och effekten av att omreglera en avreglerad
marknad.

5.2.2 Påverkan på regleringar
Det finns en generell konsensus bland ekonomer att en avreglerad marknad är något som är positivt för
ekonomier (Blanchard, 2017; Gravelle & Rees, 2014). Avregleringar sägs hjälpa med en lägre arbetslöshet
såväl som en högre konkurrens och lägre priser för kunder. Inom den svenska transportmarknaden har
Uber och regleringar varit ett högst aktuellt ämne, som det har framgått genom den presenterade empirin.
Som tidigare nämnt blev den svenska taximarknaden avreglerad 1990 och fram till dagsläget är den
svenska taximarknaden den mest öppna och fria (Kvarnsell, 2013). Därför är det tämligen logiskt att Uber
i ett tidigt expansionsskede valde att etablera sig och sin affärsmodell i Sverige, där det då rådde låga
inträdesbarriärer och fri etableringsrätt för beställningscentraler. Det är även rimligt att anta att svenska
samhället tenderar till att använda kontanter i en mindre utsträckning. Baserat på detta är det troligt att
Uber, med sin digitala betalningslösning, är en verksamhet som skulle tilltala de svenska kunderna.
Dessutom är det rimligt att anta att Uber kunde identifiera de moderna ineffektiviteterna på den svenska
taximarknaden, såsom ineffektivt fordonsutnyttjande och höga konsumentpriser och valde därför att
agera för att de ansåg att de hade lösningen till dessa problem med hjälp av affärsmodellen ride-hailing.
Det noterbara är det som respondent 2 väljer att lyfta; att hade inte Uber valt att etablera sig hade det
enbart varit en tidsfråga innan en annan liknande aktör gjort det. Det kan ha varit något som Uber insåg
och därför valde att agera tidigt för att kunna ackumulera en så pass stor kundgrupp som möjligt.
Avregleringen av taximarknaden anses som sagt att ha varit positivt för Sverige, även om det inte sköttes
bra från politiskt håll enligt respondent 1 såväl som respondent 3. Det som har identifierats som det mest
positiva med avregleringen var att man öppna upp för konkurrens för att motarbeta de skenande
kostnaderna. Därmed är Uber, ur ett basalt perspektiv, enbart en ytterligare aktör som etablerade sig på
en fri marknad för att konkurrera med andra företag, såsom respondent 1 beskrev situationen. Baserat
på att avregleringen till en stor del var för att öppna upp marknaden för konkurrens, borde Ubers
etablering inte ha varit något noterbart på en fri marknad. Dessutom innebär ett nytt företag nya
anställningsmöjligheter som sedan gynnar landets ekonomi i och med att fler arbetar, får en inkomst som
de sedan kan använda till konsumtion och sparande. Det gör att statens utgifter minskar i olika former
av bidrag samtidigt som staten får in mer pengar i skatt. Således borde Ubers marknadsinträde och dess
affärsmodell ride-hailing ha varit något som uppmuntrades och omfamnades.
Det finns två aspekter där Uber har mottagit störst kritik: skatter och UberPOP. I många instanser har
Uber anklagats för att skattefuska tack vare att de utnyttjar kryphål i marknaden enligt respondent 1 och
3. Uber har genom åren inte tagit på sig ansvaret till att betala skatt för de körningar som har gjorts i och
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med att de endast har medlat resorna mellan chaufför och passagerare. Genom att lägga över det största
ansvaret på de anslutna chaufförerna är dessa även tvungna att se till att skattning sker korrekt. Det går
att yrka på att det är ett taktiskt val från Uber att ha sina chaufförer som en del av sin kundgrupp. Om
chaufförerna är kunder till dem är det därmed inte anställda och Uber har därför inget
beskattningsansvar för dem i form av arbetsgivaravgifter. Därmed kan det vara befogat att kritiken om
huruvida körningar blir beskattade eller inte ligger på Uber, utan istället i förarnas händer. Trots detta
har Uber försökt bemöta kritiken och motarbeta skattefuskandet med att skapa den så kallade
”skatteknappen” i sin app, även om det inte var ett krav från Uber att chaufförer använde sig av den
(Ström, 2016).
Skattefuskandet från Uber var ett särskilt omtalat ämne under tiden som UberPOP var verksamt på
marknaden. Svenska Taxiförbundet menade på att denna tjänst bidrog med att uppehålla en svart
taximarknad samtidigt som ett estimerat skattebortfall på 100 miljoner kronor hotade välfärdssamhället
(Skubla, 2015). Det kan tolkas som att Uber har tagit på sig ett visst ansvar i skattefrågan med
implementerandet av skatteknappen om än de fortfarande kan kritiseras om huruvida de har
huvudansvaret för beskattningen eller ej. Det kan mycket väl vara så att det finns chaufförer som anser
att beskattningen på dagens taxiresor är alldeles för höga för att själv kunna generera en vinst och därför
väljer att ansluta sig till Uber för att slippa betala skatt. Eftersom användandet av Ubers skatteknapp
enbart var något uppmuntrat och inte betvingat, kan detta system utnyttjas av chaufförer som vill behålla
så mycket som möjligt från de körningar som genomförs. Det kan även anses ligga i Ubers intresse att
följa upp mer alternativt göra det tvingande för chaufförer att använda skatteknappen vid varje resa. På
det sättet skulle Uber kunna eliminera en stor del av den kritiken som de har fått utstå genom årens gång.
Respondent 3 valde att belysa att denne tror att Uber kommer att försvinna i framtiden till följd av att de
inte skattar för resor. Till en viss del kan denna kritik anses vara berättigad i den meningen att Uber själva
in skattar för resorna, men det kan även anses att kritik bör istället riktas till de chaufförer som väljer att
inte skatta. Nämnvärt är att det kan vara så att det enbart är en viss grupp som väljer att inte skatta för
sina resor och den andra gruppen som väljer att ”göra rätt” för sig blir lidande för de andras misstag.
Trots många meningsskiljaktigheter har Uber och de intervjuade respondenterna en delad åsikt: dagens
politiska läge är inte det optimala för taximarknaden i Sverige. Respondent 1 påstår att hela 60 procent
av verksamhetens kostnader kommer från statliga regleringar i form av avgifter och skatter. Dock anser
respondenten att lagstiftningen varken arbetar emot eller för deras verksamhet. Detta kan ses som
tämligen motsägelsefullt eftersom statliga regleringar står för en så pass hög majoritet av kostnaderna.
Det visar tydligt på att det från statligt håll inte ges förutsättningar för att kunna bedriva en stark
verksamhet. Respondent 2 nämner även att dagens kollektivavtal är för kostnadstunga, vilket styrker att
det från statligt håll inte arbetas för att underlätta svenska taxiföretags verksamhet. En del av
problematiken ligger i att det inte är möjligt att höja priserna utan att förlora kunder, enligt respondent
1. Det tyder på att kunder till taxi tenderar att vara priskänsliga. Eftersom uppsatsen inte behandlar varför
statens avgifter står för en så pass stor del av taxibranschen inkomster, går det inte att säkert säga vad
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det är som behöver ändras. Däremot, har regeringen tenderat till att se positivt till delningsekonomin och
borde därmed tycka att taxi är positivt för samhället om det är som respondent 1 angivit, det vill säga att
taxi alltid har varit delningsekonomi. Det torde vara av intresse att uppmuntra människor att åka taxi för
att minska på det privata bilägandet, som i sin tur bidrar med en mindre miljöpåverkan. Därmed känns
det motsägelsefullt att beskatta denna bransch så pass hårt att företagen inte har möjlighet att sänka
konsumentpriserna eller öka chaufförernas intjänade arvode. Det går att härleda att om inkomstskatten
är så pass hög som den är idag, kan chaufförer känna att det inte finns något annat alternativ än att
undangömma skatt. Respondent 3 har menat att dagens taximarknad består endast av kapitalintensiva
bolag och därmed har färre företag råd att konkurrera på marknaden. Om konkurrens är något som
uppmuntras av staten, borde medel tillsättas för att detta ska kunna ske.
Många gånger talas det om att taxi ska ske på lika villkor på en enhetlig spelplan, vilket blir
motsägelsefullt då det har identifierats av Schneider (2017) att detta innebär att en helt homogen tjänst
skall erbjudas. Om det är en helt homogen tjänst som erbjuds av olika företag, finns det inte mycket
konkurrens att tillgå. Företag kan inte differentiera sig för att kunna fånga upp nya kundgrupper, vilket i
sin tur inte leder till att innovationer kan uppstå på marknaden. Dessutom finns det heller inte någon
konkret information gällande vad dessa lika villkor på taximarknaden skulle vara. Det kan vara som så
att man vill uppmuntra till att alla ska kunna konkurrera under samma regelverk, men det kan även tyda
på att man vill bibehålla de ineffektiviteter som finns på rådande marknad för att inte förlora
marknadsandelar. Detta resonemang leder till att konkurrensen blir hårt begränsad och marknaden kan
inte utvecklas i takt med att samhället utvecklas. I och med att samhället tenderar till att mer förlita sig
på digitalisering och mobila lösningar, borde ride-hailing enbart vara ett steg i rätt riktning för att kunna
skapa sig alternativt bibehålla en kraftfull position på marknaden. Istället identifieras ride-hailingaffärsmodellen till att bidra med en osund konkurrens. Det borde istället identifieras såsom Koopman et
al. (2015) valt att göra det; att ineffektiviteter skapar entreprenörsmöjligheter. Den osunda konkurrensen
kan ses komma från ett perspektiv då de traditionella bolagen har förlorat marknadsandelar och därmed
letar efter en syndabock istället för att identifiera hur de själva kan tackla dagens ineffektiviteter. Dock
ska det tilläggas att det kan vara som så att med rådande lagstiftning och dess höga beskattningsbaser,
kan de traditionella företagen vara högst limiterade till att genomföra en förändring som gynnar både
chaufförer och kunder. Detta gynnar i sin tur Uber, som kan differentiera sig på marknaden genom att
motverka dessa ineffektiviteter. Därmed kan det yrkas på att om ineffektiviteterna inte hade varit
närvarande på marknaden, hade troligen inte Uber och dess affärsmodell fått lika stor effekt.
Schneider (2017) har yrkat på att regleringar inte är något som gynnar ett samhälle i det långa loppet,
eftersom de tenderar till att enbart gynna enstaka marknadsagenter. Därmed är argumentet för en fri,
avreglerad marknad något som bör vara uppmuntrat från så väl politiskt som medborgligt håll. Det yrkas
även från Koopman et al. (2015) att en fri marknad tenderar till att lösa marknadsproblem bättre än
regleringar. Efter avregleringen av taximarknaden 1990 har det framgått att det har uppstått nya
ineffektiviteter på den svenska taximarknaden. Uber har påvisats besitta en kapacitet att kunna lösa dessa
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genom att kunna medla resor på begäran till kundernas önskemål samt till ett lägre pris, som det
empiriska materialet från Schneider (2017) har påvisat. Därmed torde den allmänna uppfattningen vara
att Uber, i samråd med den fria marknaden, har möjlighet till att lösa dessa problem i enlighet med
argumentet från Koopman et al. (2015). Däremot har det varit tydligt att situationen har varit det
motsatta på den svenska taximarknaden. Snabbt blev Uber kritiserade av traditionella taxibolag och dessa
ansåg att något behövde hända på regeringsnivå för att kunna tackla den så kallade osunda konkurrensen
som Uber ansågs bidra med. Den stora frågan att ställa här är om det verkligen var som så att Uber
snedvred konkurrensen på marknaden. Å ena sidan går det att argumentera för att genom den bristande
uppföljningen av beskattningen från Ubers anslutna chaufförer, har kryphål kunnat utnyttjas som i sin
tur har genererat skattebortfall. Därmed kan det ha blivit mer attraktivt för chaufförer att ansluta sig till
Uber om de har för avsikt att inte skatta korrekt.
Det som går att argumentera emot detta handlar om att se att missnöjet från de traditionella taxiföretagen
kan ha kommit från att de har förlorat kunder. Då kan argumentet om en snedvriden konkurrens endast
ses komma från ett subjektivt perspektiv istället för ett perspektiv som är övergripande för hela
marknaden. Den problematiken som många gånger uppstår i regleringssammanhang enligt Schneider
(2017) att reglerare inte besitter tillräckligt med information om marknaden för att kunna fatta ett
objektivt bra beslut. Därmed kan det bli så att reglerare vänder sig till enskilda traditionella aktörer för
den avsaknade informationen. Sker detta, är det tämligen rimligt att de traditionella aktörerna kommer
att försöka att få sin egen argumentation igenom till reglerarna. I Ubers fall skulle det innebära att de
svenska reglerarna inte har tillräckligt med insyn på taximarknaden och har därför valt att vända sig till
de traditionella taxiföretagen för deras åsikter. Om dessa företag då har förlorat kunder till Uber, är det
rimligt att anta att de vill förmedla en bild av Uber som en icke rättvis aktör på marknaden. Därmed kan
den negativiteten som de traditionella företagen känner gentemot Uber genomsyra det underlag som
sedan används för en eventuell reglering. Uber kommenterade under 2017 att den rådande
taxilagstiftningen är endast applicerbar på en marknad som är snarlik den som var innan avregleringen
(Arstad Djurberg, 2017). Därmed har det identifierats att sakna ett regelverk som är anpassat för den
moderna taxisituationen i en svensk kontext.
Om man ser vad som har hänt på den svenska taximarknaden ur ett regleringsperspektiv har det främst
skett en stor händelse. Under 2015 gick regeringen ut med att de avser att genomföra en utredning om
delningsekonomin. Redan då identifierade Transportarbetarförbundets förbundssekreterare att
lagstiftningen släpar efter den teknologiska utvecklingen (Senneby, 2015). Därmed blir det en situation
där historien upprepar sig och teknik slår politik. Det framgick även under denna tid att
delningsekonomiska tjänster var något som uppmuntrades ur ett statligt perspektiv (Bolund, 2015). Om
det nu var fallet att delningsekonomiska tjänster samt konkurrens uppmuntrades på marknaden borde
rimligen Uber och speciellt UberPOP samt ride-hailing-affärsmodellen vara en tilltalande idé för att
kunna uppnå den målsättningen som de haft. Dock, tillsätts inget regelverk under tiden som UberPOP
var aktivt som en transporttjänst och nedläggningen blir istället ett beslut som Uber själva fattar. Det är
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dock något som Uber själva väljer att framställa och betonar att nedläggningen är ett beslut som fattats
på grund av att det inte finns något klart regelverk. Eftersom endast Ubers sida i ärendet är det som har
presenterats i denna uppsats, kan det givetvis finnas en annan syn från andra aktörer. Det kan mycket väl
vara som så att Uber fick stora påtryckningar från regeringen och därmed valde att lägga ner. Likaså kan
det vara påtryckningar från de traditionella taxibolagen som ledde till nedläggningen. Det som däremot
går att se från regeringens såväl som de traditionella taxiföretagens sida är att båda parter bemötte
nedläggningen med positiv respons. Svenska Taxiförbundet menade att detta var ett sätt att återställa
konkurrensläget samt infrastrukturminister Anna Johansson (S) menade att UberPOP var synonymt med
olaglig taxitjänst.
Eftersom det inte har tidigare framkommit någon data som styrkt att regeringen har varit kritisk mot
UberPOPs tjänst förrän nedläggning, går det då att anta att regeringen inte har besuttit tillräcklig med
information om marknadsläget för att kunna bistå med en objektiv syn på situationen. Det kan då kännas
någorlunda motsägelsefullt att infrastrukturministern först väljer att uttala sig om ärendet efter det kan
anses som avslutat. Den utredningen som utlovades under 2015 visade sedan på att Uber bör tillhöra
taxitrafik och likaså UberPOP, då privatpersoner kunde göra en ekonomisk vinning till följd av att köra
passagerare. Det som är motsägelsefullt är att i samma utredning framkommer det att
samåkningsplattformar inte ska anses att vara taxitjänster utan enbart vara mellanhänder mellan
chaufförer och passagerare (Taxiutredningen, 2016). Eftersom Ubers tjänst består av att vara en medlare
mellan taxitjänster, borde tämligen de ingå under denna klassificering. Det är en åsikt som delas av Uber
själva då de anser sig vara motarbetad av nuvarande lagstiftning. Slutligen identifierar utredningen att
det finns tillgänglig teknik att tillgå som är minst lika om inte mer effektiv. Denna teknik har varit
framstående i Uber och dess affärsmodell ride-hailing och därför kan situationen vara såsom Koopman
et al. (2015) yrkade på att regleringar tenderar att enbart bidra med att bibehålla ineffektiva
affärsmodeller.
Det kan anses legitimt att reglera en marknad om det råder ett marknadsmisslyckande (Gravelle & Roos,
2004). En argumentation för att det har rått ett marknadsmisslyckande är den improduktivitet som har
identifierats på den svenska taximarknaden under uppsatsens gång. Å andra sidan, är det debiterbart
huruvida dessa ineffektiviteter är tillräckligt för att yrka på ett marknadsmisslyckande. Det kan vara som
så att dessa brister har påverkat taximarknaden så pass mycket att det inte fanns något annat sätt att
motarbeta dem än genom regleringar. Däremot går det att yrka på att dessa ineffektiviteter kan ha fått en
större belysning efter Ubers marknadsinträde. Genom att kunna visa ett tydligt tillvägagångssätt att
motarbeta improduktivitet genom användandet av ride-hailing-affärsmodellen, kan det mycket väl vara
så att det inte hade skett någon förändring på marknaden om Uber inte hade skakat om det traditionella
tillvägagångssättet.
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6. Diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion kring det forskningsbidrag som denna uppsats har ansetts bidra
med för att sedan följas av en redogörelse kring de paradoxer som identifierats genom uppsatsens
bearbetning.
Den tidigare forskningen som gjorts kring ride-hailing-affärsmodellen och dess inverkan på marknader
har primärt varit begränsade till en amerikansk kontext. Det har därmed funnits en avsaknad av relevant
forskning att tillgå kring affärsmodellen och dess påverkan i en svensk kontext med en begränsning till
ett specifikt företagsfall. Genom att uppsatsen har avsatt sig till att just försöka skapa en tydlig redovisad
bild över ett ride-hailing-företags inverkan och påverkan i en svensk kontext, anses därmed uppsatsen
fylla en kunskapslucka och bidra med en ökad förståelse inom området.
Under uppsatsens genomförande har det definierats flertalet gånger redovisat empiriska data som kan
ansetts ha varit tämligen motsägelsefullt. Följande har två större paradoxer kunnat identifieras under
tiden för arbetets gång:
1: Det sker en viss form av offentlig pajkastning mellan myndigheter och privata företag. Det har
varit synligt att en ny affärsmodell med tillhörande tillvägagångssätt har kunnat utmana de
befintliga sätten att bedriva verksamhet och det uppstår en viss turbulens till följd av det. I och
med att det inte finns något moderniserat regelverk bör inte frustration över vissa upplevda
motgångar ventileras i stora mediala kontext innan de faktiskt anledningar till motgången
definieras. Det sägs även att olika företag inte är missnöjda med konkurrenterna, utan med
rådande regelverk. Trots detta, sker mycket offentligt baktalande kring de konkurrerande
verksamheterna och inte kring de regelverk som de faktiskt anser sig vara missnöjda med.
2: Ride-hailing-affärsmodellen bedöms till att inte påverka marknaden av de traditionella
aktörerna, men av många andra aktörer. Det har skett stora förändringar genom årens lopp som
många gånger kan anses ligga i grund av den ökade uppmärksamheten som ride-hailing
genererat. Däremot anser traditionella taxibolag att denna affärsmodell inte är något som
påverkat utvecklingen till vad den är idag och anser heller inte att den kommer att vara en del av
framtiden. Det som blir motsägelsefullt i detta synsätt är de flertal studier och undersökningar
som påvisat på att förekomsten av dessa affärsmodeller enbart kommer att öka samt är något som
efterfrågas av kunder. Det kan därmed tyckas att de traditionella taxibolagen vägrar erkänna att
de håller på att förlora sin marknadsposition, men vägrar också att aktivt ta hjälp i att strategiskt
omstrukturera sin affärsmodell till att passa en modern taximarknad.
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7. Slutsats
I följande avsnitt kommer uppsatsens huvudsakliga slutsatser att härledas och sammanfattas med
grund i de analytiska tankegångar som påvisats inom ramen för uppsatsen.
Sammanfattningsvis har uppsatsen bidragit till att skapa en kännedom kring de specifika aspekter inom
en affärsmodell med sin utgångspunkt ifrån delningsekonomin samt hur ett företag, genom sin
användning av denna affärsmodell, kan påverka andra aktörer på taximarknaden. Det har kunnat
identifierats att det finns ineffektiviteter i rådande taximarknad och att taxi som definition bör
omdefinieras då det identifierats en ny typ av taxiförmedlingstjänst som inte passar in i dagens definition
och regelverk av taxi, utan befinner sig i gränslandet utanför. Det kan även konstateras att taxibranschen
påverkats kraftigt av en ny affärsmodell. Det har skett förändringar i branschen genom att det odlats nya
tankesätt kring hur affärsmodellen ska användas, hur den ska utformas samt vilka aspekter som är viktiga
vid skapandet av en framgångsrik affärsmodell. Genom att formge och nyttja en innovativ affärsmodell
kan nyetablerade taxiföretag på ett banbrytande sätt skapa värde genom att se affärsmodellen som en
värdeskapandeprocess samt lägga stor vikt vid aspekterna innovation, differentiering och social
acceptans.
På grund av den snabba digitaliseringen och teknologiska utvecklingen i samhället i kombination med att
den alltmer kundfokuserade marknaden har marknadsstrukturen för taxi förändrats. I och med kunders
större möjligheter att jämföra erbjudanden och värden på marknaden besitter de idag en större makt.
Taxibranschens kunder har identifierats tagit nya steg för att acceptera en främmande, revolutionerande
affärsmodell i större utsträckning än taxiföretagen själva gjort. Detta gäller speciellt för
milleniumgenerationen som visat tydliga tecken på att de socialt accepterar en taxitjänst genom digitala
verktyg och aggressiv marknadsföring. Milleniumgenerationen identifieras som den mest villiga
kundgruppen att acceptera nya affärsmodeller då de är mer öppna för förändringar och ny teknologi.
Ride-hailing-affärsmodellen har förenklat synen på taxiverksamhet i Sverige. Grunden till detta är att
dessa företag kan anses ha hittat nya sätt att skapa värde, medan de traditionella taxiföretagen kan ses
som bakåtsträvande eftersom de varken ses vilja eller kunna leverera tillräckligt i de fyra definierade
aspekterna inom affärsmodellen. Detta kan ses som ett marknadsmisslyckande och är ett resultat av
traditionell svensk taxis oförmåga att innovera samt deras ständiga maktkamp mot fel part, då de ofta tar
strid mot marknadsagenter och inte mot politikerna. Därav är frågor kring vad som bör regleras och hur,
samt vem som egentligen bör bära kostnaden för dessa högst centrala. Statliga regleringar tenderar
enbart att bidra med att bibehålla ineffektiva affärsmodeller. Det hela handlar om ett nytt sätt att bedriva
taxiverksamhet som inte uppmuntras genom statliga reglering och styrning. Ride-hailing-affärsmodellen
har angivits påverka traditionell svensk taximarknad genom att ha komprimerat och effektiviserat
begreppet och iden kring taxi och att taxi inte längre kan definieras som komplicerad, vilket i sin tur lett
till ökad konkurrens på marknaden. Essensen har därmed blivit att traditionell taxi motarbetar ridehailing-affärsmodellen i större utsträckning än vad de förbättrar taxi som bransch.
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8. Förslag till framtida forskning
I detta avsnitt belyses andra områden och inriktningar som i framtiden kan studeras gällande
affärsmodellen ride-hailing i en svensk kontext. Dessa ämnen väljer att redogöras för då de inte har
bearbetats i denna uppsats.
Denna uppsats har haft för avsikt att besvara de specifikt valda forskningsfrågorna i linje med det syfte
som har redogjorts. Detta innebär inte att kunskapsbidraget som denna uppsats bistår med är total för
att få en komplett bild över ride-hailing-affärsmodellen och dess påverkan inom en svensk kontext.
Därmed har det främst identifierats att ett intressant ämne som är lämpat för framtida forskning är att
försöka få tag på ett ride-hailing-företag för ett direkt samarbete och informationsutbyte. Det hade
tämligen varit intressant att få ett internt perspektiv över hur dessa företag arbetar med affärsmodellen
både internt och externt för att kunna bistå med en primär synvinkel till forskningen. Det hade kunnat
ge upphov till en ny form av djup till de specifika aspekterna som karakteriserar affärsmodellen ridehailing. Likaså hade en studie som involverar fler taxiföretag som använder sig såväl av en traditionell
affärsmodell som ride-hailing varit intressant att studera för att kunna skapa en mer generaliserbar bild
av ämnet.
Det som slutligen identifierats som ett intressant ämne hade varit en form av forskningsbaserad
uppföljning av vad den digitala transformationen inom den svenska taxibranschen faktiskt har lett till.
I dagsläget finns det enbart spekulationer att tillgå kring en eventuell utveckling och det vore intressant
att se vad som faktiskt har hänt på marknaden under årens gång. Främst intressant hade varit att se om
de traditionella taxiföretagen fått vika sig för en ny affärsmodell eller om de olika typerna av
tillvägagångssätt kan fungera under samma marknadsförutsättningar.
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10. Appendix
10.1 Intervjumall
1.

Skulle ni vilja beskriva er tjänst? Är ni en taxitjänst? Om nej, varför inte?

2. Hur länge har ni funnits på den svenska marknaden och vilka är era största konkurrenter
enligt er? Varför? Hur handskas ni med dem?
3. Vad är er inställning till delningsekonomi som sektor? Hur ser ni på ride-hailing som
affärsmodell? Vad innefattar er affärsmodell som inte Ubers innefattar enligt er?
4. Hur använder ni er av digitalisering för att förändra marknaden? Vilka är era största styrkor
respektive svagheter?
5. Kring beställningscentraler och taxameter, anser ni dessa vara en viktig del i taxibranschen?
6. Känner ni att lagstiftningen arbetar med er eller emot er vad gäller att kunna utvecklas som
företag på den svenska marknaden? Varför samt hur? (skatter, innovationer, entreprenörskap
etc.)
7. Hur och vad känner ni att staten/institutioner bör göra för att gynna entreprenörskap på den
svenska marknaden inom er sektor i framtiden?
8. Kan det vara att avregleringen år 1990 gjort upphov till delningsekonomins och ride-hailingföretag som Uber? Vad tror ni och varför? Övriga tankar kring avregleringen av
taxibranschen?
9. Har konkurrensen inom taxisektorn blivit bättre eller sämre sedan Ubers inträde?
10. Om ni bortser från Uber och liknande taxiföretag, hur anser ni att utvecklingen hade varit
inom taxibranschen idag?
11. Hur kommer ni i framtiden att hantera Uber och liknande ride-hailing-företag?
12. Finns det något ni gjort tidigare i er verksamhet som ni tagit lärdom av och som ni vill göra
annorlunda i framtiden?
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