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Sammanfattning  
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Bakgrund: Det finns statistik som tyder på att det idag är färre människor i Sverige som tar 
körkort, vilket tros leda till att användandet av taxiverksamheten och kollektivtrafiken 
kommer att öka, som ett alternativt färdmedel. Digitalisering har i dagens samhälle blivit en 
större del av människors liv och det har IT-företaget Uber tagit vara på. De har utvecklat en 
digital plattform där förare kan få kontakt med kunder via en applikation. Uber har en stor 
mängd förare runt om i världen som styrs genom minimal real kommunikation. Studien 
kommer att undersöka hur Uber säkerställer kvaliteten på sina tjänster och det kommer att 
jämföras med andra svenska taxibolag.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetsstyrning av taxitjänsten utförs i ett 
plattformsföretag som Uber jämfört med kvalitetsstyrningen av andra taxibolag i Sverige. 

  

Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med ett deduktivt synsätt samt ett realistiskt 
perspektiv. Studien omfattar tre respondenter. Insamlad data bearbetades och analyserades 
med hjälp av tematisk analys för att sedan tolkas. Slutligen drogs slutsatser från resultatet och 
analysmaterialet.  

 

Resultat: Studien visar på att de olika bolagen tycks definiera kvalitet på liknande sätt. De 
kvalitetsförväntningar kunderna har och de kvalitetskrav som bolagen identifierat tycks vara 
genomgående i de olika bolagen. Taxibolagen skiljer sig dock åt i arbetet med hur det 
kontrollerar att förarna tillgodoser den kvalitet som bolagen definierat som viktig. Studien har 
även kunnat urskilja att arbetet med kvalitetsstyrning skiljer sig beroende på taxibolagens 
storlek och vilken marknad de agerar på. Resultatet tyder på att vägen framåt för att 
tillfredsställa kundernas förväntningar på taxitjänsten verkar vara att satsa på 
tekniskinnovation. Slutgiltigt kan konstateras att skillnaden i hur taxibolagen arbetar med 
kvalitet tycks bero på bolagen storlek, inte beroende av bolagens affärsmodell.  



Abstract    

Title: Under the hood at Uber – A comparing study about quality management in Uber and 
other Swedish Taxi companies   

Date: 2016-06-10 

Level: Bachelor Thesis  

Authors: Emma Ehinger & Patricia Söderbäck 

Supervisor: Rickard Wilhelmsson 

 

Key words: Quality management, platform companies, quality improvement, quality control, 
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Background: There are statistics that point out the fact that less people in Sweden today gets 
a drivers license. This is believed to lead to an increase in taxi services and public transport. 
In todays society technical innovation has become a big part of people’s lives and this is 
something the IT-company Uber has taken advantage of. They have developed a digital 
platform were drivers and customers can connect with each other trough an application. Uber 
has a big number of drivers all over the world that is managed by minimal direct 
communication. The thesis will analyse how Uber ensure the quality of their services and how 
that comperes to other Swedish taxi companies quality control.         

 

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate how a platform company like Uber works 
with quality management compared to how other Swedish taxi companies insure the quality 
of the service.    

 

Methodology: The thesis is based on a qualitative method with a deductive approach and a 
realistic perspective. The study includes three respondents. The collected data was processed 
and analysed using thematic analysis and then it was interpreted. Finally, conclusions were 
drawn from the results and the analysed material. 

 

Result: The thesis shows that the various taxi companies seem to define quality in a similar 
manner. The customer’s expectations of quality and the different companies quality 
requirements appear to be consistent throughout all of the companies. However, the taxi 
companies differ in how they ensure that the drivers meet the quality the companies have 
defined as important. The study has been able to distinguish that quality control differs 
depending on the taxi companies size and the market in which they operate. The results also 
suggests that the way to satisfy customers expectations for taxi service today seem to be 
working with technological innovation. The thesis also shows that the differences in quality 
work seem to depend on the size of the company, not the business model.  
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1 Inledning  
Traditionella taxibolag erbjuder i grunden i stort sätt identiska tjänster som Uber trots det är 

skillnaderna i deras arbetssätt och deras kvalitetsstyrning stora. Uber har valt att utforma sin 

organisation efter den rådande IT-utvecklingen, vilket har lett till en förändrad taximarknad. 

Ubers historia började i San Fransisco för sju år sedan och har sedan starten vuxit kraftigt. 

Idag beräknas 1.1 miljoner förare vara aktiva via Ubers plattform runt om i världen. Det har 

dock visat sig att arbetet med att försöka samla och standardisera oberoende förare i en 

plattform har skapat stora kontroverser (Rosenblat, 2016). Frågan som diskuteras i studien är 

hur ett företag vars hela organisation baseras på en applikation kan styra kvaliteten på 1.1 

miljon förares arbete med minimal direkt kommunikation. 

1.1 Bakgrund  och  problemformulering  
Det finns statistik som tyder på att taxiverksamheten och kollektivtrafiken kommer öka till 

följd av att färre människor idag tar körkort. De ser istället kollektivtrafik som ett alternativt 

färdmedel. Många människor ser också kollektivtrafik som en lösning för att minska 

miljöbelastningen. Bättre miljö uppnås enligt Svenska Taxiförbundet genom att de använder 

sig av ett miljö- och transportkvalitetssystem. Förbundet använder sig även av den miljö- och 

trafiklagstiftningen som finns. För att uppnå en kvalitetsmedvetenhet hos medarbetarna 

utbildas och informeras de ofta gällande miljö-, trafiksäkerhets-, och kvalitetsfrågor. De 

arbetar även med kvalitetsmedvetenhet i form av att öka medarbetarnas uppmärksamhet 

gällande hastighetsanpassning, nykterhet och användning av bilbälte i trafiken. (Svenska 

Taxiförbundet, 2016) 

Svenska Taxiförbundet arbetar enligt sig själva ständigt med att fortsätta försöka vara en del 

av kollektivtrafiken. Förbundet arbetar för att den konkurrens som finns inom taxibranschen 

ska vara på lika villkor och genom det här tillvarata de resurser och kompetens som finns. De 

hoppas att genom det ge handlingsutrymme för en positiv branschutveckling. Förbundets 

vision är att i konkurrens på lika villkor ska taxi vara den mest säkra, effektiva och 

miljöanpassade delen av kollektivtrafiken. (Svenska Taxiförbundet, 2016) 

I dagens samhälle har digitaliseringen blivit en allt större del av människors liv och det har 

lett till att även delningsekonomin blivit en större fråga. Delningsekonomi är ett 

samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 

kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster   
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(Nationalencyklopedin, ne, 2016;a). Delningsekonomin grundar sig i ett samarbete och kan 

liknas vid ett kooperativ, där medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov 

av. 

I delningsekonomi är både kunder och leverantörer privatpersoner, det innebär att de själva 

blir en del av den produkt eller tjänst som de erbjuder (ne, 2016;b). Företag inom 

delningsekonomi fungerar som en mellanhand mellan privatpersoner.  

Den organisationsform som utmärker delningsekonomin är följaktligen teknologiska 

plattformar, där individer förs samman och utbyter tillgångar online (John, 2012). Dagens IT-

system gör det möjligt för plattformsföretag att utöva verksamheten utan ett stort behov av 

egen infrastruktur och fysiska tillgångar. Plattformsföretag syftar till att sammanföra 

producent och kund och utgör grunden till ett nätverk mellan dem och skapar på så sätt ett 

värde för alla parter. Nätverken är plattformsföretag mest centrala resurser. Kommunikation 

och kontroll av deltagarna inom plattformen är central och leder till ett stort behov av 

styrning. (Alstyne, Parker & Choudary, 2016) 

Plattformsföretag har under de senaste åren vunnit stora marknadsandelar. Framgångarna tros 

bero på plattformsföretagens möjligheter att genom IT bygga nya marknader utan att vara 

begränsade av geografisk position och materiella tillgångar. Även möjligheten att samla in 

stora mängder data om både kunder och leverantörer anses skapa konkurrensfördelar. 

Eftersom plattformsföretagen kan analysera vad kunderna efterfrågar med hjälp av stora 

mängderna data kan de utveckla plattformen med hänsyn till kundernas preferens. 

Framgången för plattformsföretagen har lett till att fler företag har omformat sina strategier 

till en plattformsstrategi. (Manville, 2016) 

Ett företag som har byggt sin affärsidé grundat på en plattform är Uber som riktat in sig mot 

taxiverksamhet. De erbjuder privata taxiförare och taxibolag att ansluta sig till plattformen för 

att öka tillgängligheten mot kunden. Uber anställer inga förare utan erbjuder taxibolag och 

privata taxiförare att använda deras system, i en typ av partnerskap (Uber , 2016;a). När Uber 

grundades år 2009 i San Fransisco fungerade on-demand transport applikationen som en 

privat limousinservice för grundarna Travis Kalanick, Garrett Camp och deras vänner 

(Chafkin, 2015). Sedan 2009 har Uber blivit ett av de snabbast växande startupföretagen 

någonsin, de driver idag, maj 2016, verksamhet i 415 städer över hela välden (Uber, 2016;a). 

Ubers vision är att erbjuda ett enkelt och effektivt resande till en låg kostnad (Chafkin, 2015).  
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Uber menar att företaget inte utför taxiverksamhet utan verkar som en teknisk service för 

oberoende förare (Chafkin, 2015). Hela verksamheten grundar sig på en applikation som 

tillåter kunden att söka, beställa och betala sin resa via mobiltelefonen. Applikationen matchar 

ihop en kund med närmaste tillgängliga taxiförare via navigationssystemet i kundens 

mobiltelefon (Uber, 2016;a). När kunden beställt resan får kunden information om när föraren 

anländer samt förarens namn, bild på föraren, bilens märke, modell och registreringsnummer. 

Informationen underlättar för kunden att identifiera den beställda bilen. Applikationen 

erbjuder även kunden att få reda på beräknat pris och restid (Uber, 2016;a). 

Uber drivs av innovation, av nya sätt att erbjuda service. De arbetar ständigt för att utveckla 

verksamheten med nya funktioner. De samarbetar bland annat med Carnegie Mellon 

University robotics department med visionen att i framtiden kunna erbjuda billigare och mer 

effektiva förarlösa bilar till resorna (Chafkin, 2015). De har även expanderat sitt utbud genom 

att erbjuda leverans av mat och andra varor via applikationen (Uber, 2016;a).    

Uber kontrollerar verksamheten till stor del via applikationen. De samlar in data som tillåter 

dem att kontrollera antalet beställningar som tagits emot och utförts av varje förare. De 

använder sig även av feedbacksystem där passagerare bedömer föraren på en skala från ett till 

fem och även förarna betygsätter kunderna på en skala från ett till fem. Den data som samlats 

in bearbetas till feedback som förmedlas till förarna (Rosenblat, 2016).  

Traditionella taxitjänster får kämpa för att konkurrera med applikationsbaserade tjänster som 

Uber som satsat mycket på teknisk utveckling. Företaget som utformar plattformen, 

mätsystem och det operationella för att garantera att kunden får snabb upphämtning, låga 

priser, hög kvalitet, snabb och enkel betalning samt säkra resor, interaktion som traditionella 

taxibolag ofta saknar. Resultatet är ett nätverk av förare som arbetar på ett mer effektivt sätt 

än vad traditionella taxibolag gör. Nästan all kommunikation från Uber till deras partners sker 

via applikationen (Rosenblat, 2016). Med Ubers 1.1 miljoner partners världen över 

(Rosenblat, 2016), hur kontrolleras vilken kvalitet arbetet håller och hur skiljer sig kontrollen 

i ett plattformsföretag som Uber från styrningen i andra taxibolag i Sverige?   
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1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetsstyrning av taxitjänsten utförs i ett 

plattformsföretag som Uber jämfört med kvalitetsstyrningen i andra svenska taxibolag.  

1.2 Undersökningsfrågor  
• Finns det några skillnader i vad bolagen anser vara viktiga kvalitetsaspekter?  

• Finns det några skillnader i hur bolagen säkerställer kvaliteten? 

• Finns det några skillnader i hur bolagen arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten?  
 

1.3 Avgränsningar  
Då Uber till stor del styrs från huvudkontoret i San Fransisco fanns det ett problem i att få tag 

i representanter att intervjua, istället har sekundärdata används för att få in information. 

Utöver Uber har en representant intervjuats från vardera tre taxibolag i studien. Vidare 

avgränsas studien till att endast undersöka Ubers ordinarie taxiverksamhet, det vill säga 

taxiverksamhet med licensierade förare. Avgränsningen gjordes för att underlätta jämförelsen 

med andra taxibolag.  

1.4 Förväntat  resultat    
Det förväntade resultatet är att få en fördjupad inblick i olika strategier för att kvalitetsstyra 

taxiverksamhet. Studien förväntas bidra till insikt i hur ett plattformsföretag som utför tjänster 

arbetar med kvalitet. Studien bör kunna ligga som underlag för ytterligare forskning om 

tjänsteförmedlande plattformsföretag. 
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2 Teoretisk  referensram  
I följande avsnitt kommer det redogörs för de olika teorierna som analysen grundar sig på. 

För att skapa en djupare förståelse i ämnet och rama in problemområdet har teorier med 

olika utgångspunkter valts. 

Modellen visar den teoretiska referensramens genomgång. Avsnittet kommer börja med en 

genomgång av teorier från en mer generell syn på styrning till av övergå till ett mer smalt 

perspektiv på kvalitetsstyrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Panoptikon  
Panoptikon är en sorts fängelsebyggnad som grundades av den brittiska filosofen Jeremy 

Bentham i slutet av 1700- talet. Panoptikon betyder ”som hör till synen” (ne, 2016;c), vilket 

innebär att en fängelsevakt kan observera alla fångar samtidigt utan deras kännedom om när 

de är bevakade (Bentham, 1791). Den dolda övervakningen ledde till att fångarna började bete 

sig som om de alltid var övervakade. De började övervaka sig själva vilket med tiden leder till 

att deras beteende och moraliska värderingar ändrades (Bentham, 1791). 

Sedan teorin grundades har Banthems tankar och idéer om övervakning utnyttjats för att bryta 

ned människors moral och motståndsvilja. Den franske filosofen Foucault (1995) intresserade 

sig för Banthems tankar och använde teorin när han förklarade begreppet panopticism, som en 

metafor för samhällen där det finns en benägenhet att normalisera och observera beteenden. 

Panoptikon skapar en medvetenhet och en konstant synlighet och övervakaren kan utföra sin 

maktutövning utan att ta till fysiska begräsningar så som fängelseceller.   

Panoptikon 

Agentteorin 

Kvalitet 

Total Quality 
Management 

Jurans 
Trilogi 
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Enligt Foucault har övervakningen en permanent effekt, även att handlingarna inte sker 

konstant (Foucault, 1995). Forskning i nutid, exempelvis Shkabatur (2011) anser att en global 

panoptikon har uppstått. En konstant övervakning präglar samhället, staten förlorar kontroll 

över information och online-övervakningen är ständigt närvarande (Shkabatur, 2011). 

2.2 Agentteorin  
Agentteorin, uppkom i början av 1970-talet och syftar till att förklara förhållandet mellan två 

parter. Den ena är principal, ägare av ett privat företag och kan liknas vid arbetsgivare. Den 

andra är agent och är i ekonomisk mening en individ som har laglig rätt att agera på uppdrag 

av en annan person och kan liknas vid arbetstagare (Eisenhardt, 1989). En viktig komponent i 

teorin är ”principal-agent-problem”, vilket är en intressekonflikt mellan parterna där den ena 

parten förväntas agera för bådas bästa (ibid.). Intressekonflikter och moraliska risker uppstår i 

de flesta fall när en agent anlitas av en principal för att utföra ett specifikt uppdrag som ligger 

i principalens intresse, men agenten agerar i egenintresse istället för i principalens intresse. 

Problemet utvecklas när en principal skapar en miljö där agenten har incitament att 

sammanfoga sina intressen med principalens. Principaler skapar incitament för agenten att 

agera som principalen vill, eftersom principalen tvingas förhålla sig till så kallad asymmetrisk 

information, det vill säga att de båda parterna har olika mängd information sett till den andra. 

Det innebär att det finns en risk när det gäller huruvida agenten har fullföljt ett avtal till fullo 

(ibid.). 

Relationen mellan principal och agent har studerats främst i avsikt att hitta ett optimalt 

kontrakt, det vill säga där incitament för agenten att prestera existerar utan att exponera 

principalen mot för stor del av risken. Föreligger problem för principalen att övervaka hur väl 

agenten jobbar mot principalens mål bör ett kontrakt upprättas med fokus på resultat (ibid.). 

Eisenhardt (1989) påstår att principalen kan öka sin förståelse om agentens beteende, vilket 

minskar behovet av resultatbaserade kontrakt. Investeringar i informationssystem exempelvis 

budgeterings- och rapporteringsrutiner kan öka principalen förståelse och kontroll över 

agentens beteende (ibid.). 
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2.3 Kvalitet    
Kvalitet är ett vitt begrepp som definieras olika beroende på sammanhang. En definition på 

kvalitet är, en produkts eller tjänst förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas 

behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Sörqvist (2004) anser att kvalitet är att 

uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad. En annan definition är 

ISO 9000: 

”…den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntningar 

som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.”(ISO 9000:2005) 

Juran (1988) argumenterar för att de korta definitionerna inte leder till något samförstånd om 

vad kvalitet är. Han menar vidare att samförstånd av vad kvalitet innebär är grundläggande för 

att kunna planera för bättre kvalitet. Därför är det viktigt för företag att arbeta med vad som är 

kvalitet i deras situation. Företag som aktivt arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling 

arbetar sig ofta fram till fördelaktiga marknadspositioner. Det beror på att kvalitén är en stor 

faktor i vilka tjänster och produkter kunderna köper. Shewhart (1931) presenterade i sin bok 

”Economic control of quality of manufactured product” att kvalitetsbegreppet har två sidor. 

En sida är den objektiva mätbara och den andra är den subjektiva sidan som handlar om 

kundens upplevelse av kvaliteten. Han menar att det är kundens upplevelse av kvaliteten på 

produkten eller tjänsten som avgör vilken framgång den kommer att få. Om kvaliteten 

överträffar kundens förväntningar ökar kundens incitament att konsumera produkten eller 

tjänsten igen. Även sannolikheten för att kunden rekommenderar produkten eller tjänsten till 

andra potentiella kunder ökar. När kunden bedömer kvaliteten bedöms inte endast den 

slutgiltiga produkten utan även organisationen runt produkten värderas, det som värderas kan 

exempelvis vara bemötande, tillgänglighet och service. En viktig punkt i diskussionen är att 

kundens inställning till vad som överträffar deras förväntningar ändras med tiden. Det betyder 

att det som av kunder ses som extraordinärt vid ett skede kan förväntas längre fram i tiden 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Konsekvenserna av att inte arbeta med kvalitetsförbättring är 

enligt Juran (1988) att företaget förlorar försäljning genom att kunderna söker sig till 

konkurrenter om kvaliteten inte uppfyller kundens förväntningar, det uppstår även kostnader 

för dålig kvalitet, som till exempel klagomål från kund och stämningar.  

Kvalitén i tjänster bedöms oftast under den period leverantören möter kunden. Om ett fel 

inträffar under den perioden är det i de flesta fall för sent att åtgärda. Bergman & Klefsjö 

(2012) delar in kvalitén på en tjänst i åtta dimensioner: 
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• Pålitlighet avser hur jämn tjänstens resultat är.  

• Trovärdighet är hur stort förtroende kunden har för leverantören.  

• Tillgänglighet syftar till hur lätt det är för kunden att få kontakt med leverantören.  

• Kommunikationsförmåga avser hur bra leverantören är på att kommunicera på ett sätt 

som är begripligt för kunden.  

• Tjänstvillighet syftar till hur villig leverantören är att hjälpa kunden.  

• Artighet syftar på leverantörens uppförande.  

• Inlevelseförmåga avser leverantörens förmåga att se situationer från kundens vinkel.  

• Omgivning som avser till exempel utrustnings och lokalers utseende. 

Olika tjänster kommer lägga vikt vid olika dimensioner beroende på hur tjänsten är utformad 

och vilka krav som ställs.(Bergman & Klefsjö, 2012)  

2.4 Total  Quality  Management  
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) anser idag många företag att det är viktigt att arbeta med 

frågor gällande kvalitet och något som de gör som en integrerad del av verksamheten. Det här 

benämns på svenska som offensiv kvalitetsutveckling, vilket enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) innebär att:  

”Man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till längsta möjliga kostnad genom kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla 

är engagerade och som har fokus på organisationens processer”.(Bergman & Klefsjö, 2012, 

s.17) 

Bergman och Klefsjö (2012) har utvecklat sitt begrepp offensiv kvalitetsutveckling från det 

engelska begreppet Total Quality Management (TQM). Med offensiv kvalitetsutveckling vill 

författarna göra tydligt att det handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra. Det 

handlar alltså inte om att kontrollera och reparera. För att undvika missförstånd kommer TQM 

användas i fortsättningen då det är ett mer använt begrepp men har samma innebörd som 

offensiv kvalitetsutveckling.  

Total Quality Management (TQM) är ett begrepp med många olika definitioner beroende på 

vilkens författare eller forskares syn som används. Enligt Lock (1998) definieras TQM som: 

 “An approach to improving the competitiveness, effectiveness and flexibility of the whole 

organization”. (Lock, 1998, s. 169) 
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Hellsten och Klefsjö (2000) definierar det istället som: 

”…a continuously evolving management system consisting of values, methodologies and 

tools” (Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 237)  

De olika definitionerna av begreppet TQM kan sammanfattas i att de alla handlar om 

kvalitetsarbetet i en organisation, att alltid sträva efter och arbeta för att uppfylla och 

överträffa kundernas krav, behov och förväntningar, det här ska ske med så liten 

resursförbrukning som möjligt. Gemensamt för de olika tolkningarna är att TQM innebär att 

förbättringsarbetet sker konstant i hela organisationen och där fokus ligger på att alla 

processer ska förbättras med hjälp av både verktyg och engagerade medarbetare. I TQM ses 

individens roll och arbetssätt som en viktig del i arbetet med kvalitetsförbättring. Ökad 

involvering, engagemang, träning och utbildning och ständiga förbättringar ses som viktiga 

delar av arbetet med kvalitetsförbättring (Hackman & Wageman, 1995). 

Bergman och Klefsjö (2012) har utvecklat en modell, hörnstensmodellen, för att lättare kunna 

analysera TQM. Författarna har sammanfattat de olika begreppen inom TQM och begreppets 

olika tolkningar i fem punkter: 

• sätta kunderna i centrum 

• basera beslut på fakta 

• arbeta med processer 

• arbeta med ständiga förbättringar  

• skapa förutsättningar för delaktighet  

Den första punkten sätta kunderna i centrum ses som centrum i modellen och måste stödjas 

av de andra punkterna. Här anses kvalitet var något som hela tiden förändras och det är 

kunderna som avgör vad kvalitet är. Organisationen måste få klart för sig vad kundernas krav 

är, vilka förväntningar och behov som föreligger. Fokus på kunder innefattar både de externa 

kunderna och medarbetarna i organisationen. Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett 

bra arbete till de externa kunderna. Sedan måste organisationen utvärdera så att kundernas 

krav, förväntningar och behov har tillfredsställts (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Den andra punkten basera beslut på fakta innebär att de beslut som berör kvalitet inte ska 

grundas på slumpmässiga och lösryckta grunder utan de ska baseras på noga underbyggda 

fakta. Beslut ska baseras på väl insamlad information och noggrann analys.   
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Fokuseringen på kunder får inte endast bli slogan, något som organisationen skyltar med utan 

det krävs systematisk insamlande av information gällande vad kunderna har för behov, deras 

önskemål samt deras reaktion och tyckande angående saker.  

Tredje punkten arbeta med processer innebär att fokus ska ligga på organisationens processer 

vilket kan ses som nätverk. Aktiviteter som samverkar och som upprepas i tiden benämns som 

processer. Arbetet med processer består av tre olika delar. Den ena är huvudprocesser, vilket 

har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov samt att förädla de produkter 

organisationen erbjuder. Den andra processen är stödprocesser, den här processen har till 

uppgift att tillhandahålla resurser som huvudprocesserna behöver. Den tredje och sista 

processen är ledingsprocesser vars uppgift är att besluta om organisationens mål och strategier 

men även att genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. Processer 

omvandlar resurser till produkter och skapar värde åt kunderna. Genom att mäta, analysera 

och förbättra processer kan företaget uppnå högre kvalitet och skapa högre kundvärde 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Fjärde punkten arbeta med ständiga förbättringar innebär att organisationer hela tiden måste 

arbeta med förbättringar. Det här på grund av, dels att konkurrenterna förbättras, dels att 

kundernas krav och förväntningar ökar med tiden. En grundregel inom kvalitetsförbättring 

enligt Bergman och Klefsjö (2012) är att det alltid är möjligt att åstadkomma högre kvalitet 

till en lägre kostnad. Det finns alltid ett sätt att skapa bättre resultat i form av bättre produkter 

som leder till högre kundvärde och som samtidigt innebär en mindre resursåtgång (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

Den femte och sista punkten i hörnstensmodellen skapa förutsättningar för delaktighet 

innebär att TQM strävar efter att få alla medarbetare delaktiga i organisationen. Endast 

delaktiga medarbetare och leverantörer kan bidra till förbättrad kvalitet. Delaktighet 

åstadkoms genom att ge medarbetarna ansvar, möjligheter att påverka samt stimulerande 

arbetsuppgifter. 

Amerikanen Douglas McGregor studerade på sextiotalet vad som händer med medarbetarna i 

en arbetsgrupp om chefen har negativa respektive positiva förväntningar på dem. Resultatet 

av den här studien landade i det som kommit att kallas X- och Y-teorin. Enligt X-teorin visar 

huvuddelen av alla individer ovilja mot sitt arbete och ansvaret de ges och av den anledningen 

måste de ledas och kontrolleras.   
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Om inte ledningen vidtar åtgärder kommer medarbetarna att vara passiva eller kanske till och 

med ha en tendens att motverka bolagets mål och de behov som bolaget har. Effektiva 

metoder för att få medarbetarna att genomföra sitt arbete tros vara hot om straff eller löften 

om belöningar. (Tonnqvist, 2014) 

Enligt Y-teorin är det naturliga för individen att anstränga sig och individen vill ha ansvar och 

få erkännande. Ledningens uppgift är att se till att de resurser som behövs finns, samt att 

organisera resurserna. Här ses människorna som en tillgång och ledningen ska jobba för att 

både bolagets och människornas mål ska överensstämma. (Tonnqvist, 2014) 

Bergman och Klefsjös (2012) diskussion om att skapa förutsättningar för delaktighet går att 

koppla till McGregors X- och Y-teori. Det här innebär att om de anställda känner sig behövda, 

ledningen tror på dem och att de blir uppmärksammade för sina insatser de gör, så kommer 

det leda till att de också utföra ett bättre arbete och bidrar till att förbättra processerna. Det 

innebär även att organisationen ständigt måste förbättra kvaliteten på sina produkter samt 

verksamhetens processer. Kraven från externa kunder ökar hela tiden och därför är det viktigt 

att arbeta med ständiga förbättringar för att kunna tillfredsställa sina kunder och bygga upp ett 

långsiktigt förtroende (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.5 Jurans  Trilogi    
En av kvalitetsområdet mest inflytelserika personer amerikanen, Joseph Juran, skapade en 

ledarskapsteori för kvalitetsarbete. Teorin delas in i tre huvudområden: kvalitetsplanläggning, 

kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring (Sandholm, 2008).  

Arbetet inleds med kvalitetsplanläggning. Juran och Blanton Godfrey (1998) beskriver 

kvalitetsplanläggning som arbetet med att utveckla produkterna och tillverkningsprocessen på 

ett sätt som i slutändan tillfredsställer kundernas behov. Kvalitetsplanläggning utförs för att 

minska avståndet mellan kundernas förväntningar på en produkt och vad produkten levererar. 

Kvalitetsutvecklingen brukar utgå från två objektiv, bestämma vilka produktegenskaper som 

skapar den optimala kundtillfredsställelsen och identifiera behoven som är nödvändiga för att 

produkten ska levereras med minimalt antal defekter. Produktens utformning bör 

tillfredsställa kundens, leverantörernas och producenterna behov, möta eller överträffa 

konkurrenterna och vara kostnadseffektiv (Juran & Blanton Godfrey, 1998).  

  



12 
 

Enligt Juran och Blanton Godfrey (1998) är det ledningen som måste inleda planläggningen 

genom att identifiera möjligheter och behov att öka kvaliteten och sedan prioritera mellan 

kvalitetsprojekten. Det är viktigt att identifiera kunderna och fastställa vilka kvalitetsbehov 

kunderna har för att kunna utforma en produkt som tillfredsställer kundernas förväntningar.   

När produkten börjar produceras krävs kvalitetsstyrning för att företaget ska kunna säkerställa 

att de kvalitetsmål som formulerats uppnås. Kvalitetsstyrningen innebär att företaget sätter 

upp mätinstrument för att kontrollera processerna och mäter kvalitetskraven mot det verkliga 

resultatet, för att upprätthålla stabiliteten i processerna (Juran & Blanton Godfrey, 1998). 

Kvalitetsstyrningen är även till för att åtgärda avvikelser (Sandholm, 2008).   

För att kunna kontrollera processerna sätts mätenheter upp. För att en mätenhet ska vara 

optimal har Juran och Blanton Godfrey (1998) identifierat fem kriterier:  

• Mätenheten bör vara förståelig 

• Den bör förmedla en gemensam basis för beslutsfattande 

• Den bör vara ekonomiskt gångbar  

• Bidrar till en enhetlig tolkning   

• Vara gångbar med existerande mätinstrument.  

Kontrollen kan utföras av chefer, ledning och av arbetskraften själva. Arbetstagare utför ofta 

självkontroll, vilket innebär att de kan urskilja och korrigera kvalitetsförbättringar i realtid 

(Juran, 1998). För att arbetstagarna ska ha möjlighet att utföra kvalitetskontroll anser Sörqvist 

(2004) att ledning måste…    

Att välja mätenheter för att kontrollera tjänster är ofta svårare eftersom tjänster mäts mer 

abstrakt, genom till exempel kundens upplevelse av bemötande och vilka känslor som 

framkallas hos kunden. Juran och Blanton Godfrey (1998) anser att de abstrakta bör brytas 

ned i mindre identifierbara mätenheter, till exempel antal försenade upphämtningar i en 

taxiverksamhet. För att kunna utvärdera kvaliteten i de olika mätinstrumenten måste det 

installeras sensorer i verksamheten. Sensorerna är ett mätinstrument som är designad för att 

mäta närvaron och intensiteten av ett fenomen och omvandla den kunskapen till information. 

Informationen som sensorn förmedlar jämförs med kvalitetskraven och används senare som 

grund till utvärderingar av kvalitet och till beslutsfattande.  
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För att åtgärda ständigt återkommande problem och öka kvaliteten på lång sikt måste 

företaget arbeta med kvalitetsförbättring. Juran och Blanton Godfrey (1998) beskriver 

kvalitetsförbättring som företags arbete med att skapa förändringar som framkallar nyttor för 

företaget. Produkter och processer kräver ständigt förbättringsarbete eftersom kundernas 

kvalitetskrav och de konkurrenskraftiga produktionskostnaderna förändras över tiden. 

Kvalitetsförbättringen kan innebära att företaget utvecklar en produkt för att höja inkomsterna 

eller försöker minska antalet defekter i produktionen och därigenom minska 

produktionskostnaderna. 

Olika företag jobbar med kvalitetsförbättring på olika sätt. Många företag arbetar med 

förbättringar strukturerat och organiserat genom att kontinuerligt söka förbättringar i 

produktionsprocess och produkt. Avdelningar för produktutveckling och 

produktutvecklingsprojekt är vanliga i den typen av företag. Produktutvecklingsprojekt ingår i 

affärsplanen och det finns resurser och processer till förfogande för att utveckla och börja 

producera nya produkter effektivt (Juran & Blanton Godfrey, 1998). Andra företag arbetar 

mer ostrukturerat med kvalitetsförbättring. De arbetar med utveckling och effektivisering när 

de anser att det finns behov. Kvalitetsförbättring är inte inkluderat i affärsplanen. Ansvar för 

kvalitetsutveckling läggs inte på någon eller några specifika anställda, utan kvalitetsarbete 

utförs av frivilliga inom företaget (Juran & Blanton Godfrey, 1998).  
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3 Metod  
I följande avsnitt kommer det redogöras för hur studien utformats, vilka modeller och teorier 

studien grundar sig på samt vilka metoder och verktyg som används. Avsnittet innehåller även 

argumentation för vilka metoder som lämpar sig bäst för en undersökning om 

plattformsföretag som utför tjänster.  

3.1 Ansats  
För att få en helhetsbild och för att kunna analysera undersökningsområdet utgår studien från 

ett kvalitativt synsätt och inte ett kvantitativt synsätt. Begreppet kvantitativ, avser 

undersökningsmetoder som skapar ett material som stödjer sig på siffror och tal och som 

möjliggör kvantifierbara analyser. Kvantitativa metoder handlar om att skapa ett material vars 

delar kan beräknas och behandlas just kvantitativt genom olika beräkningar av statistisk art 

(Justesen & Mik- Meyer, 2011). Den kvantitativa ansatsen har fördelar genom att redovisa 

mer pålitlig och generaliserbar resultat, men den riskerar att se förbi beteenden, processer och 

värderingar. 

I studien är istället ett kvalitativt synsätt att föredra framför ett kvantitativt. Kvalitativt synsätt 

innebär att studien använder sig av metoder som passar bra för att beskriva fenomen i deras 

kontext. Det för att sedan kunna redogöra för en tolkning som ger ökad förståelse av det 

specifika fenomenet mot den här bakgrunden (Justesen & Mik- Meyer, 2011). Det finns olika 

definitioner på vad ett kvalitativt synsätt är men Justesen och Mik- Meyer (2011) definierar 

ordet kvalitativ som att betoningen ligger på studieobjektens kvaliteter och på processer och 

betydelser som inte kan undersökas experimentellt och inte heller mätas i förhållande till 

kvantitet, mängd, intensitet eller frekvens- i den mån de alla kan mätas. Eftersom studien 

syftar till att tolka och skapa en djupgående förståelse kring ett fenomen lämpar sig kvalitativ 

metod bättre än en kvantitativ då djupintervjuer kan användas för utfrågning av en eller ett 

flertal individer i den berörda miljön (Tns Sifo, 2015).  

Studien utgår från ett deduktivt synsätt, vilket innebär att studien utgår ifrån en referensram 

som består av teorier eller modeller, eller en kombination av de båda. Sedan formuleras 

hypoteser, i form av tre problemformuleringar och testas mot verkligheten via observationer, i 

den här studien sker det i form av intervjuer (Bryman & Bell, 2014). Relevanta teorier 

används som grund för intervjuerna med representanterna från de olika bolagen. Empirin 

kommer sedan att ställas mot de valda teorierna för att analysera den empiri studien innefattar. 
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De flesta kvalitativa undersökningar utgår från något perspektiv och det är viktigt att redogöra 

för det valda perspektivet eftersom det ofta hänger ihop med både en undersöknings 

tillämpning och hur den bedöms. De tre vanligaste perspektiven är det fenomenologiska 

perspektivet, det konstruktivistiska perspektivet samt det realistiska perspektivet (Justesen & 

Mik- Meyer, 2011). 

Gemensamt för de olika perspektiven är att de kan förklaras utifrån undergrupper i form av 

intervjuer, deltagande observationer, dokument och fokusgrupp. Det valda perspektivet för 

den här studien är det realistiska perspektivet och undergrupperna kommer endast att förklaras 

sett till det valda perspektivet.  

Dokument kan definieras som data som består av ord eller bilder, eller en kombination av de 

båda, som har tillkommit utan forskarens inblandning. Dokument kan exempelvis bestå av 

årsredovisningar, olika hemsidor, utredningar och dokument från offentliga verksamheter, 

olika styrdokument och beskrivningar över arbetet. Fokusgrupper ibland benämnd som 

gruppintervju kännetecknas av att fokusgrupper försöka efterlikna och skapa ett naturligt 

samtal. Hur individer diskuterar en specifik fråga i egenskap av gruppmedlemmar. Forskaren 

uttrycker i ord teman och leder samtalet, försöker uppnå en dialog, lyssnar och observerar 

mönstret i samverkan mellan människor. Intervju kan förklaras som ett utbyte mellan två 

personer som samtalar om ett tema där det finns ett gemensamt intresse. Intervjuer 

kännetecknas ofta av en tydlig fördelning av roller, olika grad av struktur och styrning, 

exempelvis kan intervjuer vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Intervjuer 

består oftast av flera delar, exempelvis en inledning, en huvuddel och en avslutning och utförs 

med hjälp av ljudupptagning och transkribering. Deltagande observationer kan förklaras som 

att det är en mer informell kunskap om det fenomen som är tänkt att studeras. Möten behöver 

inte bestämmas med en person utan personen kan vara med i den dagliga verksamheten på 

företaget, exempelvis under ett möte. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

Sett till det realistiska perspektivet ska dokumenten vara representativa och tillförlitliga för att 

nå den kunskap om verkligheten som behövs. Fokusgrupper innebär att försöka ta reda på 

attityder, olika synpunkter från deltagarna och att urvalet sker enligt exempelvis demografiska 

principer, det vill i den här studien säga att urvalet gjorts utifrån yrke.  

Intervju handlar om att försöka få information om hur situationen ser ut, att minimera 

”intervjueffekterna”, samtidskravet, att använda sig av information som är relevant idag och 

urvalet sker enligt principen om representativitet. 
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Kopplat till det realistiska perspektivet innebär det att komma bakom fasaden. Genom att 

använda sig av deltagande observationer och dokumentera hur det ser ut i praktiken kan de 

felkällor som ibland förekommer när en intervju genomförs undvikas. Det handlar om att få 

en inblick i den verklighet som finns bakom muntra hemsidor och intervjuer. (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011)  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) utgår det här perspektiv ifrån ett grundantagande som 

syftar till att det finns en värld därute som är objektiv och oberoende av den personen som 

planerar att undersöka olika aspekter av denna värld. På grund av att studiens fokus ligger på 

att jämföra olika system för kvalitetsarbete, väljs det realistiska perspektivet. Då studien 

strävar efter mer djupgående information inhämtas det mesta av informationen via 

respondenter. Det på grund av att erhålla information som inte är påverkad av författarnas 

åsikter utan helt grundar sig på respondentens svar, genom det ökar generaliserbarheten. 

Då studien utgår ifrån att jämföra olika system av kvalitetsstyrning och där fokus ligger på 

faktakunskaper snarare än att förstå hur individer upplever saker lämpar det sig inte att 

använda det fenomenologiska perspektivet. Det är heller inte lämpligt att utgå ifrån det 

konstruktivistiska perspektivet då studiens fokus inte är kommunikation och samspel mellan 

människor och hur individer skapar sociala kontakter.  

3.2 Metod  för  datainsamling  
Datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer, där en intervjuguide låg till 

grund för de intervjuer som utfördes. Semi-strukturerade intervjuer användes för att underlätta 

utförandet och göra intervjuerna jämförbara i förhållande till varandra (Bryman & Bell, 

2014). Studien syftar till att undersöka ett specifikt område, närmare bestämt 

kvalitetsstyrningen och då anser Bryman och Bell (2014) att en semi-strukturerad 

intervjuform är att föredra. Möjligheten att kunna jämföra intervjuerna är viktig för att kunna 

dra relevanta kopplingar och slutsatser mellan de olika organisationer som medverkar i 

studien. Parallellt är det även viktigt med en viss flexibilitet i intervjuerna för att tillåta 

respondenterna att ge en omfattande bild av området och fördjupa sig i de ämnen som de 

anser viktiga. 

Intervjuerna genomfördes i form av djupintervjuer för att komma åt den känsliga eller ”svåra” 

och specifika informationen som studien behövde och som sedan ligger till grund för den 

kvalitativa studien (Tns Sifo, 2015). 
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Fördelen med djupintervjuer är att respondenterna kan yttra sin eller bolagets uppfattning utan 

att bli påverkad av andra individer då intervjuerna sker enskilt och det här medför oftast mer 

tillförlitliga svar och leder till en mer trovärdig bild av situationen (Tns Sifo, 2015). 

Nackdelen med intervjuer är att det är mer tids- och resurskrävande än andra metoder och 

bygger på ett mindre urval. Metoden är inte lika objektiv i jämförelse med andra metoder på 

grund av de intervjueffekter som kan uppstå och analysmetoden som används. Känsliga frågor 

i form av frågor angående specifik information från företaget kan upplevas som stöttande och 

av den anledningen vara svåra att få svar på och leda till ett försämrat resultat (Merriam. B, 

1994).  

I studien användes även sekundärdata för att få tillräckligt med information för att kunna 

genomföra studien. Sekundärdata har inhämtas för att få in information om Uber, då de hade 

hög arbetsbelastning och inte kunde svara på frågor via en intervju. Sekundärdata är 

information eller uppgifter som från början samlats in av någon annan än den eller de som 

faktiskt genomför studien. Informationen har inhämtats via exempelvis tidigare genomförda 

studier, artiklar och företagshemsidor. (Bell, 2000) 

3.3 Urval  
Med hänsyn till de svårigheter som existerat kring att få kontakt med representanter från 

ledning skedde urvalet via snöbolls- eller kedjeurval. Det innebär enligt Bryman och Bell 

(2014) att de representanter som intervjuas länkar forskarna till en annan potentiell 

representant för organisationen som anses lämplig i förhållande till frågeställningen. Risken 

med snöbollsurval är att urvalet kan ge ett missvisande resultat på grund av att de tillfrågade 

respondenterna väljer vilka de hänvisar till, men metoden förefaller vara att föredra med 

hänseende till svårigheter att få tillgång till representanter. 

Urvalet för taxibolag kommer att begränsas till hela Sverige. Studien innefattar en intervju 

med representanter från tre taxibolag i Sverige som anses besitta relevant kompetens för att 

besvara frågeställningen. Begränsningen av intervjuantalet gjordes med hänsyn studiens 

omfattning. 

Eftersom djupet i intervjuer värderas högre än kvantitet i den kvalitativa ansatsen förefaller ett 

mindre antal intervjuer vara rättfärdigat (Bryman & Bell, 2014). Respondenterna gavs även 

möjlighet att ta del av intervjumaterialet innan intervjuerna genomfördes, vilket gav 

representanterna möjlighet att samla information från andra delar av företaget. 
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Ubers omsättning sett till Sverige år 2014 var 8,9 miljoner kronor (Goldberg, 2015) och 

förhoppningen var att kunna ha det som utgångspunkt för urvalet av de övriga taxibolagen för 

att uppnå en sådan representativ bild som möjligt över situationen och för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Det visade sig dock inte fungera på grund av den stora 

skillnaden i omsättning mellan Uber och övriga taxibolag. Istället gjordes ett slumpmässigt 

urval i de städer Uber idag är verksamma (Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund). Samtliga 

taxibolag i de fyra städerna lades i ett Exceldokument och sedan valdes tre bolag ut 

slumpmässigt genom användning av slumptal, exempelvis att om talet blir mellan 0 och 0,1 

väljs bolag 1, mellan 0,1 och 0,2 väljs bolag 2 och så vidare, det utan hänsyn till omsättning 

och storlek (Wahlin, 2015). Det här visade sig inte vara genomförbart på grund av hög 

arbetsbelastning, vilket medförde att endast ett taxibolag från det tänkta urvalet ställde upp på 

en intervju. Istället gjordes ett lokalt urval i Östergötland av resterande två taxibolag. Kritik 

mot den här metoden är att svaren inte är lika jämförbara då många av de lokala taxibolagen 

utanför sin verksamhet på en annorlunda och mindre marknad än vad Uber gör. De tre 

taxibolagen som medverkar i studien är Cabonline Group, Tranås taxi och Taxi Norrköping.    

3.4 Genomförande  
Studien grundas på ett komparativt synsätt som innebär att studien med mer eller mindre 

identiska metoder studerar två olika och konstaterade fall (Bryman & Bell, 2014). Genom att 

använda ett komparativt synsätt ges möjligheten till att beskriva och analysera skillnader och 

likheter, exempelvis mellan Uber och andra taxibolag. Det gör det möjligt att pröva och 

utveckla nya och befintliga teorier om exempelvis kvalitetsstyrning i taxibranschen och är 

viktigt för att få ny kunskap och ökad förståelsen kring ämnet. 

De olika organisationerna söktes upp, Uber och tre andra taxibolag från Sverige för att 

intervjua representanter från respektive organisationerna i hopp om att få svar på frågorna 

gällande kvalitetssystem och hur de skiljer sig åt. 

På grund utav studiens omfattning skickades frågeformulär ut till vardera representant i 

förväg så de gavs möjlighet till att läsa igenom frågorna och förbereda svar och på det sättet 

vara väl förberedda vid intervjun och genom det här skapa effektivitet. Förhoppningen var att 

det skulle leda till djupare och mer välgrundade svar. Bryman och Bell (2014) beskriver att 

intervjuerna kan spelas in, vilket gjordes i den här studien, det kräver dock att respondenten 

godkänner det. Vid eventuellt misstyckande gällande ljudupptagning togs anteckningar. 
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Fördelen med ljudupptagning är att när intervjuerna sammanställs finns det möjlighet att 

lyssna på intervjun igen, vilket kan vara nödvändigt vid oklarheter eller då viktiga saker 

behöver förtydligas eller om vissa delar av intervjun har förträngts alternativt rörts ihop. 

En annan fördel med ljudupptagning är att det material som inhämtas finns väl dokumenterat 

och kan nyttjas vid behov, exempelvis vid eventuella frågor gällande intervjuerna eller 

tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2014). Nackdelarna med ljudupptagning är att visa 

individer känner sig hämmade av bandspelaren och situationen blir tillgjord och det kan 

påverka respondentens svar. Det är även en tidskrävande process att överföra 

intervjumaterialet till text (Ejvegård, 2009).  

3.5 Kvalitetsaspekter  
Bryman och Bell (2014) tar upp kvalitetsaspekten inom kvalitativ forskning, de kan dock inte 

helt jämställas med de kvalitetsaspekter som finns inom kvantitativ forskning men aspekterna 

går att anpassa utan att ändra viktiga betydelser, det görs genom att lägga mindre fokus på 

mätningsaspekterna. Beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt kommer det 

medföra olika kriterier för kvalitet. Studien utgår ifrån det realistiska perspektivet vilket 

innebär att kvalitet kommer ses till validitet och reliabilitet. Validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet) är två viktiga begrepp inom vetenskaplig metodik. Det första begreppet, 

validitet, avser hur undersökningens resultat svarar på forskningsfrågan, det vill säga om det 

som mäts faktiskt är det som ska mätas (Justesen & Mik- Meyer, 2011). Det andra begreppet, 

reliabilitet, avser i vilken grad undersökningens metoder är definierade, om undersökningen 

går att upprepa och då uppnå samma resultat (Justesen & Mik- Meyer, 2011).  

Validitet är viktig vid två olika tillfällen. Dels när undersökningen utformas, det vill säga i 

alla de moment som finns med i processen, det vill säga när intervjufrågorna sattes ihop, när 

avgränsningar gjordes, när respondenter kontaktades och när intervjuer hölls. Dels när 

bedömning av utredningen ska göras, det vill säga när intervjuerna analyseras och sätts ihop 

till ett resultat. Det är viktigt att ha en hög validitet i studien och det erhålls genom att ha en 

transparens i studien, det vill säga att läsaren hela tiden ska kunna följa de olika delarna av 

studien: tillvägagångssättet, val och motiveringar till dessa, hur valen uppstått och mätts, hur 

intervjuerna genomförts och vilka utgångspunkter som använts. (Merriam. B, 1994)  

Det finns två aspekter av validitet, inre och yttre. Den inre avser överensstämmelsen mellan 

modellbegrepp och de operationella definitionerna av dem på den empiriska nivån, 

intervjufrågorna.  
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Den yttre validiteten handlar om överensstämmelsen mellan det mätvärde som erhålls när en 

operationell definition används, intervjufrågorna och verkligheten (Bryman & Bell, 2014). Ett 

konkret exempel på det är om personen som håller i intervjun ställer frågan ”Åker du taxi 

ofta?” leder det till att ansvaret för att definiera ordet ”ofta” överlämnas till respondenten. 

Några kanske anser att ”ofta” motsvarar att åka taxi flera gånger i veckan, andra tycker att det 

innebär några gånger i månaden. Validiteten kan därmed sägas vara mycket låg eller näst intill 

obefintligt. 

De två begreppen validitet och reliabilitet är tätt kopplade och skapar tillsammans studiens 

pålitlighet. Reliabilitet innebär att kunskapen är inhämtad på ett trovärdigt sätt, sett till studien 

är informationen inhämtad via intervjuer med kunniga personer i ämnet och via trovärdiga 

hemsidor. Reliabilitet innebär också att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som stör. 

Begreppet sett till kvalitativ ansats innebär att studien under hela processen beaktar 

kvalitetsbegreppen. Det innebär att i en studie som utgår ifrån en kvalitativ ansats omnämner 

begreppen reliabilitet och validitet både datainsamlingen och analysen av insamlad data 

(Thurén, 2005).   

Reliabilitet måste värderas på ett litet annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning. Inom 

kvalitativ forskning kan inte tillförlitlighet beräknas kvantitativt. Reliabilitet i studier med 

kvalitativ inriktning kan snarare sägas handla om att på ett pålitligt och förståeligt sätt kunna 

beskriva hur utredare har gått tillväga vid insamling och bearbetning av data. (Merriam. B, 

1994) 

Ett konkret exempel på reliabilitet i taxiverksamhet är att mäta kundnöjdhet genom att mäta 

hur mycket kunderna ger i dricks. I Sverige är det inte alla som ger dricks även om de är 

nöjda och en del ger dricks även om de är missnöjda. Således korrelerar inte mängden dricks 

och kundnöjdhet och är en dålig mätmetod, låg reliabilitet.  

Viktigt att poängtera är dock att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet och hög validitet 

förutsätter hög reliabilitet (Merriam. B, 1994).  

För att säkerställa att den interna reliabiliteten är kvalitativ är tanken att tillsammans utforma 

ett sätt för att tyda och tolka data samt att säkerställa att det finns en gemensam syn på hur 

intervjuerna ska tillvaratas. Det finns felkällor med intervjuer, möjliga felkällor i den här 

studien kan exempelvis vara att frågorna är otydligt formulerade, respondenten missuppfattar 

frågan, intervjuaren registrerar felaktiga svar, information bearbetas och analyseras på ett 

felaktigt sätt. 
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En annan möjlig felkälla är att det blir fel när intervjuerna ska sammanställas, fel i kodningen. 

Förhoppningen är att de nämnda felkällor till stor del kan undvikas genom att det i studien 

används semi- strukturerade intervjuer, där varje respondenten får besvara frågeområden 

snarare än precisa och detaljerade frågor. Förhoppningen är att genom semi- strukturerade 

intervjuer med frågeområden få ett mer naturligt samtal och djupare och personliga svar om 

situationen, låta respondenten själv styra i vilken ordning frågorna besvaras (Hedin, 2011). 

Fel i kodningen och fel i registrering av svar minimeras genom att ljudupptagning gjordes.    

3.6 Etisk  diskussion  
När studier genomförs är det viktigt att förstå de etiska aspekterna. När intervjuer används 

som metod är det viktigt att ge information om intervjun. Informationen bör helst skickas ut 

antingen via brev eller mail i god tid innan intervjun så att respondenterna har tid på sig att 

läsa in sig på intervjufrågorna och utefter det avgöra om de vill delta eller inte. 

Informationsbrevet bör enligt Hedin (2011) innehålla följande saker: 

• Vem intervjuaren är 

• Vad syftet är med intervjuerna eller undersökningen 

• Att resultatet ska behandlas konfidentiellt 

• Det ska vara frivilligt att delta och individen ska kunna avbryta när som helst 

• Vem individen kan kontakta om det uppstår frågor 

• Hur resultatet ska publiceras eller användas 

Vid intervjuerna i den här studien valdes respondenternas svar att spelas in i den mån det gick 

eftersom ljudupptagning kräver att respondenten godkänner det. I de fall respondenten hade 

haft misstyckte till ljudupptagning hade anteckningar tagits.  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra huvudprinciperna för individskyddskravet vid 

intervjuer som ska säkerställa de etiska aspekterna för de berörda respondenterna och de har 

valts att anamma. Huvudprinciperna är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de personer som står bakom intervjun informerar 

respondenterna om syftet med studien. Kravet innebär också att respondenten ska ha ställt upp 

frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ger sitt samtycke till medverkan i 

intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges möjlighet till anonymitet 

för utomstående. Nyttjandekravet innebär att den information som framkommer i intervjun 

endast får användas i det syfte som respondenten blivit informerad om. 
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3.7 Källkritik  
De källor som används i studien är vetenskapliga artiklar, metodböcker och tidigare 

forskningsrapporter för att säkerställa det teoretiska området. Både artiklarna och böckerna 

anses ha god kvalitet. De empiriska källorna som används, respondenterna, anses även dem 

vara av god kvalitet då de är väl insatta i sina organisationer och har stora erfarenheter av att 

arbeta i taxibranschen. De kan på grund av det här bidra med kunskap och egna upplevelser 

vilket varit ett viktigt inslag i studien. Det kan finnas svagheter med respondenterna. 

Svagheterna kan exempelvis vara att de medvetet ger svar som får företaget att visas upp på 

ett visst sätt som inte är helt tillförlitligt. Det här bör tas hänsyn till men anses inte ha en 

avgörande betydelse för studiens resultat. 

På grund av den höga arbetsbelastningen hos Uber kunde inga intervjuer genomföras med 

dem. Istället fick informationen inhämtas sekundärt. Risken med att använda sekundärdata är, 

dels att det inte ges någon inblick i organisationen utifrån någon som har arbetet där, dels att 

sekundärdata i sin tur kan bygga på andras sekundärdata. Det här kan innebära att 

informationens trovärdighet försämras när den passerar genom flera led. Studien har därför i 

den mån det varit möjligt använt information inhämtad från källor som kommer direkt från 

bolaget. 

3.8 Metodkritik  
När det gäller avgränsningen av taxibolag var tanken från början att göra avgränsningen till 

att gälla taxibolag i Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö, det på grund av önskan att 

erhålla en så representativ jämförelse som möjligt då det är i de fyra städer Uber finns idag. 

Det visade sig dock att det fanns svårigheter med det och att intresset från taxibolagen i de 

städerna var lågt och av den anledningen fick avgränsningen anpassas till hela Sverige. Det 

här kan ha påverkan på resultatet på grund ut av att de taxibolag som istället valdes är från 

mindre städer där taxibolagen är mindre och då kan ha en enklare och mindre utvecklad 

kvalitetsstyrning. Det innebär att delar av den empiri som samlats in via intervjuerna inte har 

representerat taxibolag som verkar på samma marknad som Uber och har en så utvecklad 

kvalitetsstyrning som Uber. Den empiri som samlades in till studien är i vissa avseende 

mindre omfattande vilket är ett känt problem med den här studien och kan ha påverkat de 

slutsatser som har kunnat dras utifrån empirin. Den här typen av urval förefaller dock vara 

rättfärdigad för att erhålla en högre svarsfrekvens. Genom att Cabonline Group har ingått i 

urvalet har effekter av att använda lokala taxibolag försökt motverkas, eftersom Cabonline har 
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ett stort antal taxibolag över hela Sverige anslutna till koncernen. Det medför att studien 

täcker in ett stort antal taxibolag.  

3.9 Analys  
I studien har intervjuer och sekundärdata används som utgångspunkt för datainsamlingen. Att 

intervjuer valdes har flera orsaker. Dels för att få tillräckligt djup och bred information och 

dels för att få tillförlitligt och fullständigt material. Bryman och Bell (2014) beskriver grundad 

teori som ett alternativ att analysera kvalitativt material som erhållits via intervjuerna. Med 

analysmetoden kategoriserades materialet för att kunna göra jämförelser. I studien skedde 

kategoriseringen i form av uppdelning mellan Uber och övriga taxibolag. Tanken är att genom 

uppdelningen kunna ge svar på frågorna kring hur de olika organisationernas förhåller sig till 

kvalitetsstyrning. Sekundärdata användes då Uber på grund av hög arbetsbelastning inte hade 

möjlighet att ställa upp på en intervju.  
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4 Empiri  
I följande avsnitt återfinns själva studien, det är i den här delen intervjumaterialet kommer att 

presenteras. Vidare bör påpekas att respondenternas namn är utbytta för att skapa 

anonymitet.  

4.1 Ubers  kvalitetsstyrning  
Travis Kalanick, grundare och VD på Uber, uttalade sig i en intervju om att Ubers 

huvudprinciper är att de alltid ska tillförse kunderna med tillförlitliga resor (Dreamforce 

Video, 2015). Han menar att Uber utformar plattformen, mätsystemen och det operationella 

för att försäkra att kunderna får snabba upphämtningar, låga priser, hög kvalitet och säkra 

resor. För att locka till sig och behålla så många kunder som möjligt menar Uber att deras 

kvalitet spelar en avgörande roll. De säger att om förarna uppnår en hög kvalitet kommer fler 

kunder att ansluta sig till plattformen och om kvaliteten på resorna är under kundens 

förväntningar kommer kunderna att söka sig till konkurrenter (Uber Juridiska, 2016). På 

grund av det får varje förare och passagerare som ansluter sig till plattformen godkänna Ubers 

code of conduct. Code of conduct är Ubers nedskrivna uppförandekrav på både förare och 

passagerare. De är till för att skapa en delad standard av respekt och ansvar hos plattformens 

användare. Personer som bryter mot code of conduct kan bli utestängda från applikationen, 

temporärt eller permanent beroende på övertrampets karaktär. Uppföranden som kan få en 

plattforms användare avaktiverad är (Uber Juridiska, 2016): 

• Våld eller olämpligt beteende  

• Innehav av olagliga substanser 

• Övertramp av lagar och förordningar  

• Kränkande språk  

• Vårdslös körning  

• Innehav av vapen  

• Uppge felaktiga personuppgifter eller tillåta andra personer att använda Uberkontot  

• Ta emot betalning utanför Ubers system eller använda Ubers system för privat 

verksamhet 

• Diskriminering på grund av härkomst, religion, nationalitet, handikapp, sexuell 

läggning, kön, köns identitet, eller andra egenskaper som är skyddade av lagen.  
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Uber utför även bakgrundskontroller på de förare som ansluter sig till plattformen och 

fordonen som ska användas i verksamheten inspekteras (Uber Under the hood, 2016;b). 

Fordonsinspektionen sker genom att föraren tar kontakt med en lokal bilserviceverkstad och 

låter dem göra en kontroll av fordonet med hjälp av ett formulär som Uber tillhandahåller 

(Drive Uber, u.å.). Serviceverkstaden får inspektera ett antal kriterier som till exempel 

bromsar, säkerhetsbälten och styrningsmekanismerna. De får tillslut ge ett omdöme om 

fordonet godkänts eller inte godkänts (Vehicle inspection, u.å.).  

Uber anser själva att deras kunder värdesätter och förväntar sig att förarna kör lugnt och 

säkert, såväl som att de har vänlig och professionell bemötande (Uber Juridiska, 2016). Uber 

mäter kvalitet på fler sätt men de två viktigaste mätinstrumenten är Star Rating och 

avbokningsfrekvens. 

Uber beskriver Star Ratingsystemet som ett sätt att hålla varje individ ansvarig för sitt 

uppförande och sitt agerande (Uber Juridiska, 2016). Vilket skapar en respektfull och säker 

miljö för verksamheten. Star Ratingsystemet fungerar genom att föraren och kunden efter 

varje resa måste betygsätta hur resan genomfördes på en skala från ett till fem (Uber 

Juridiska, 2016). Varje individ kan genom applikationen avläsa sitt nuvarande 

genomsnittsbetyg och även andra individer som är registrerade på plattformen kan se betygen. 

Genomsnittet beräknas utifrån förarens eller kundens senaste 500 resor eller det totala antalet 

resor, om individen genomfört mindre än 500 resor. Genomsnittsratingen bör vara över en 

minimumgräns. Minimumgenomsnittet är individuellt för varje stad, för att ta hänsyn till 

differenser i hur olika kulturer betygsätter.  

Om föraren eller kunden ligger under minimumgränsen under en längre tid riskera individen 

att bli avaktiverad. Uber meddelar de individer som ligger nära minimumgenomsnittet och 

förmedlar information om hur de kan förbättra sin kvalitet och det ges även information om 

kurser förarna kan ta för att öka kvaliteten på sina tjänster (Uber Juridiska, 2016). Uber har 

samarbeten med konsultföretag som ger förarna möjligheten att delta i 

kvalitetsförbättringskurser till ett förmånligt pris (Kalanick, 2016). Om bedömningen av en 

förare fortfarande understiger genomsnittsminimum efter ett flertal påminnelser om att 

föraren bör höja sin kvalitet kommer föraren avaktiveras från plattformen. Föraren kan bli 

aktiverad om bevis för att personen har jobbat aktivt för att höja sin kvalitet kan läggas fram 

(Uber Juridiska, 2016). Föraren kan till exempel ta en kvalitetsförbättrings kurs. 
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Uber ställer inga krav på hur förarna ska klä sig eller hur de ska sköta bilarna. De menar att 

eftersom förarna inte är anställda av företaget är det förarnas eget ansvar att utföra tjänsten på 

ett sätt som tillfredsställer kundernas krav (Brahme & Hentschel, 2015). Uber ger istället 

rekommendationer till förarna på vad andra förare har funnit vara bra uppförande för att få 

höga betyg. De menar att höga betyg är kvittot på hög kvalitet och att de säkerställer bra 

utförande genom Star Ratingen (Brahme & Hentschel, 2015). De rekommendationer som 

förmedlas till förarna kan till exempel vara att föraren bör hålla sig lugn och ha ett trevligt 

bemötande, förarna bör även ha ett servicetänk genom att till exempel öppna dörrarna för 

kunder och förarna bör fråga kunden om de har en rutt som de föredrar (Rosenblat & Stark, 

2016).      

Om en kund vill ge ytterligare feedback utöver Star Ratingen eller rapportera fel på en resa 

kan kunden via applikationen gå in på resehistoriken och ge föraren, fordonet och resan 

feedback via ett stort antal kriterier (Uber, 2016;b). Kunden kan till exempel ge feedback på 

om resan inte startade eller slutade i tid, om kunden anser att föraren valde fel väg eller om 

kunden anser att föraren körde vårdslöst. Det ges även möjlighet för kunden att skriva mer 

utförlig fritext i den delen av feedbacksystemet. Kunden kan även ta del av information om 

vilket förhållningssätt Uber har inom många av kriterierna. Uber har ett 

incidenthanteringsteam som utreder och åtgärdar incidenter som rapporteras via applikationen 

och via supporten. Händelser som hotar säkerheten hos förare eller kund utreds och om de blir 

bekräftade leder de till permanent avstängning från plattformen (Uber Juridiska, 2016). Förare 

och kunder kan som en säkerhetsåtgärd tillfälligt avaktiveras från plattformen under tiden 

utredningen pågår. 

Uber använder sig även av förarnas avbokningsfrekvens för att kontrollera förarna. Det Uber 

mäter är de avbokningar som förarna gör efter det att en förare har accepterat en kunds 

reseförfrågan. De menar att avbokningar skapar en negativ upplevelse hos kunden och 

påverkar plattformens pålitlighet (Uber Juridiska, 2016). Därför bör antalet avbokningar 

hållas på så låg nivå som möjligt. Avbokningsfrekvens beräknas genom antalet avbokningar 

föraren gör på de resor föraren accepterat. Uber menar att en förare som håller hög kvalitet 

har en avbokningsfrekvens på ungefär fem procent. Konsekvenserna om en förare har en för 

hög avbokningsfrekvens är liknande de som gäller för Star Rating. Det finns en individuell 

maxgräns för avbokningsfrekvens i varje stad Uber har verksamhet i, som baseras på den 

genomsnittliga avbokningsfrekvensen i staden.   
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Om en förare går över den maxgränsen kommer det skickas ut varningar till den aktuella 

föraren om att förarens avbokningsfrekvens bör sänkas. Om avbokningsfrekvensen inte sänks 

under en längre tid riskerar föraren att bli avaktiverad från plattformen. Samma system gäller 

om en förare under en längre tid har en låg reseförfrågansacceptansfrekvens. Även 

bedrägerier som till exempel att en förare avsiktligt förlänger tid eller avstånd på en resa eller 

att en förare kväver kunder på extra avgifter eller kostnader leder till avaktivering från 

plattformen. (Uber Juridiska, 2016)          

Även insamling av färddata görs både när föraren är on- och offline. Uber använder den 

insamlade datan för att kunna analysera trafikmönster och förutsäga efterfrågan (Rosenblat & 

Stark, 2016). Det betyder att Uber kan tillhandahålla förarna med information om effektiva 

färdvägar och de kan utforma utbud efter efterfrågan. Förarna meddelas när efterfrågan är hög 

och även när efterfrågan beräknas bli hög, som vid högtider då mycket människor är i rörelse. 

Tillförlitlighet är en viktig fråga för Uber och för att kunna möta efterfrågan använder sig 

Uber av flexibel prissättning, så kallad surge pricing (Rosenblat & Stark, 2016). Det innebär 

att priserna tillfälligt höjs i de områden som har hög efterfrågan för att förare som finns i 

närheten ska acceptera förfrågningar från kunder i områden med hög efterfrågan. Förarna 

hålls uppdaterade om de områden som har hög efterfrågan genom en så kallad ”heat map” 

som visar de områden som har hög efterfrågan med röd färg (Rosenblat & Stark, 2016). 

Förarna får även notiser när efterfrågan och där med är surge priserna är höga i ett område. 

Den flexibla prissättningen har dock varit omdiskuterad bland förarna på grund av att priset 

baseras på kundens upphämtningsplats och inte på förarens position (Rosenblat & Stark, 

2016). Det har inneburit att förare har känt sig lurade på betalning genom att ”heat maps” 

marknadsför en prissättning medan det faktiska priset är lägre.   

Det finns online forum för Ubers förare där de kan ta del av tips för att nå framgång på 

plattformen, dela erfarenheter, ventilera känslor och åsikter, diskutera diskrepansen mellan 

kundernas och förarnas applikationer och diskutera Ubers praxis (Rosenblat & Stark, 2016; 

Rosenblat, 2015). 

Uber arbetar ständigt för att förbättra tjänstens kvalitet. I ett inlägg på internetsidan Uber 

Under the hood (2016;a) skriver företaget att de har påbörjat ett pilotprogram där de via 

smartphone teknologi kan samla in data för att kontrollera den feedback som kunderna ger.   
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Om till exempel en kund har framfört kritik på en förare för att ha bromsat för hårt och 

accelererat för kraftigt kommer Uber kunna kontrollera uppgifterna via data de samlat in från 

den aktuella resan. De kan då bedöma om kritiken är befogade eller inte och om den är 

befogad kommer åtgärder vitas.  

Uber säger sig kunna erbjuda taxiresor för allas behov och efter alla plånböcker då de erbjuder 

olika bilar för olika behov och i olika prisklasser. I Sverige erbjuder de taxitjänster i tre 

klasser UberX, Uber Black Car och UberLUX. Ubers hemsida marknadsför UberX som det 

billigare alternativet med de enklaste bilarna, Uber Black Car som mellanalternativet med 

service och bilar i medelklass och UberLUX marknadsförs som Ubers mest exklusiva 

alternativ med högre komfort och mer exklusiva bilar (Uber, 2016). Alla ovannämnda tjänster 

utförs enbart av förare med taxilicens (Uber Newsroom, 2016). 

4.2 Cabonline  Group    
Cabonline äger ett stort antal bolag, till exempel Taxi Kurir, Taxi 020, Norgetaxi, TOPCAB, 

Taxi Skåne och Sverigetaxi. Dotterbolagen har sammanlagt cirka 3500 anslutna åkerier och 

tillsammans har de 7000 bilar. Cabonline erbjuder taxitjänst i 206 städer i Sverige och fem 

städer i Norge. De riktar sig till offentlig sektor, privata företag, åkerier och privata kunder. 

Eftersom bolagen inom Cabonline koncernen ofta tar emot förbeställda resor av företag, 

privata kunder och färdtjänst menar Markus, som har jobbat med ekonomi och har operativt 

ansvar inom koncernen i fyra år, att bilen ska vara på plats och anlända på destinationen i tid 

och att förarna har lokalkännedom värdesätts. Markus framför att det är viktigt att kunden ska 

kunna lita på produkten. Föraren måste därför ha ett servicetänk, vara professionell och kunna 

läsa av människor. Det är till exempel viktigt att föraren kan läsa av om en passagerare vill 

prata eller om passageraren föredrar att bli lämnad ifred. Kunden måste kunna känna sig trygg 

under resan vilket betyder att föraren ska köra på ett tryggt och säkert sätt. 

Eftersom bolagen inte anställer taxiförarna direkt utan det är de åkare som är anslutna till 

Cabonline som anställer förare, blir det svårare för bolagen att ha direktkontakt med förarna 

menar Markus. Bolaget sluter avtal med åkarna och sedan är det åkarnas ansvar att kontrollera 

förarna. Att kommunicera ut kvalitetskraven är svårare när de inte är anställda av bolaget. Om 

bolaget hade anställt förarna hade det varit lättare att vidta åtgärder, exempelvis att avskeda en 

olämplig förare.  
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Eftersom Cabonline vill ha jämn kvalitet genom hela organisationen sker kvalitetsstyrningen 

uppifrån. Det innebär att det ges mindre utrymmer för den enskilda individen att påverka hur 

arbetet utförs. Förare som jobbat inom koncernen under en längre tid och besitter mer 

erfarenhet blir däremot involverade i kvalitetsarbetet genom att bli trafikförmän.  

Vilket innebär att de ska kontrollera medarbetarna när tillfället ges. De ska bland annat 

kontrollera att medarbetarnas bilar är rena och presentabla, att förarna har rätt uniform och att 

deras kundbemötande når upp till koncernens krav. Om någon bryter mot något av kriterierna 

rapporteras det till ledningen vilket kan resultera i ett samtal med den aktuella föraren. 

Cabonline har utvecklat ett system där privatkunder och företagskunder kan beställa och 

betala resor via applikationer från något av koncernens bolag. De har blivit uppköpta av det 

amerikanska riskkapitalbolaget H.I.G Capital som satsat mycket på teknisk utveckling för att 

kunna höja värdet på företaget. De olika bolagens applikationer har olika utformning men 

grunden är densamma. Feedback från kund sker via applikationen, 15 minuter efter avstigning 

får kunden möjlighet att betygsätta resan. Kunden får bedöma resan grundat på tre kriterier på 

en skala från ett till fem. De tre kriterierna är föraren, bilen och applikationen. Det finns även 

möjlighet för kunden att ge ytterligare feedback genom fritext. Kunden kan också via 

formulär på hemsidan eller via telefon reklamera resor eller rapportera fel. De har en person 

anställd på varje avdelning, förarsidan och beställningscentralen, för att analysera 

reklamationer.  

För de samhällsbetalda resorna hålls avstämningsmöte minst en gång varje månad med den 

berörda kunden. Bolagen får även ta del av kundundersökningar som utförs av 

samhällsbetalda kunder. Avstämningsmötena sammanställs för att se om det finns några 

mönster i den feedback som framkommer. Det kan exempelvis finnas en förare eller någon i 

servicecentralen som upprepade gånger har missköt sig på något sätt, in de fall det sker så förs 

samtal med den aktuella personen. Om det inte förbättras blir personen avskedad. 

De kontrollerar även om det finns någon form av systemfel som kan påverka den feedback 

som kommer fram. Markus menar att bolagen analyserar om de utför tjänsten på fel sätt och i 

så fall behöver rutiner ändras för att korrigera de fel som upptäcks.  

För att inspirera förarna att förbättra sin service utses varje månad ”månadens förare”. Det 

betyder att den förare som blir utsedd får diplom och sin bild i personalbladet. Markus säger 

att utnämningarna framförallt baseras på den feedback som inkommit via applikationen.  
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Enligt Markus kommer feedback från förarna framförallt genom koncernens servicecenter i 

Malmö. Dit kan förarna inom koncernerna vända sig för att framföra synpunkter samt att 

diskutera och få stöd av andra förare. De anställda på servicecentret tar sedan ofta upp de 

ämnen som återkommit till ledningen.  

Markus menar att Cabonline fokuserar stora resurser på att förbättra kvaliteten på de tjänster 

som de erbjuder och att koncernledningen anser att det är en viktig fråga. Parallellt med den 

tekniska utvecklingen är kvalitet det man lägger mest fokus på. De försöker differentiera de 

olika bolagen i koncernen så att några bolag vänder sig mer till affärskunder, vilket innebär 

resor med högre kvalitet. De vill att några är billigare och då lite lägre kvalitet. Koncernen 

arbetar så att mindre erfarna förare kör de resor med lite lägre kvalitet och förare som kört 

under längre tid och har mer erfarenhet får köra för de bolag som differentieras genom högre 

kvalitet. Markus anser att taxibranschen i Sverige har dåligt rykte och man jobbar hårt med att 

försöka motverka det dåliga ryktet. 

4.3 Taxi  Norrköping  
Taxibolaget som enligt sig själva erbjuder snabb och punktlig service dygnet runt sju dagar i 

veckan. De är Sveriges största enskilda taxiåkeri och grundades 1989 (Taxi Norrköping, u.å). 

Bolaget består av 100 anställda och 80 fordon. De erbjuder resor för de flesta behoven så som 

traditionell taxitrafik samt samhällsbetalda resor. 

Anders, ansvarig för kvalitet på Taxi Norrköping, anser att de krav som bland annat ställs på 

en taxiresa är att taxin är på rätt upphämtningsplats och att taxin är där på den tid som avtalats 

med kunden. Anders framför även att priset på en taxiresa ska vara konkurrenskraftigt, det vill 

säga, att deras pris på en taxiresa inte är mycket högre än andra taxibolags priser på en 

taxiresa som kan räkans som likvärdig. Sett till Norrköpings Taxis kunder är det flera saker 

som spelar roll. Enligt Anders överensstämmer kundernas krav på en taxiresa nästan helt med 

de krav som bolaget själva ställer på en taxiresa. Anders framför kundernas krav som att det 

kunderna helst ser är en ren och fin bil, den ska vara fräsch och har bra standard. 

De vill även bli bemötta av en trevlig förare som infinner sig på avtalad upphämtningsplats i 

rätt tid samt till rätt pris. Vidare framför Anders att det som särskiljer Taxi Norrköping mot 

andra taxibolag är  

”Närhet till kunden, personligt, en gång kund alltid kund” 

För att upprätthålla det här mottot är det enligt Anders mycket viktigt med en ren, hel och fin 

bil men även att förarna är representativa och uppträder professionellt.  
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Förarna ska vara sociala och ha socialkompetens, det vill i det här fallet säga, att inneha 

förmågan att kunna prata om ingenting med alla människor oavsett om det finns ett genuint 

intresse för samtalsämnet eller inte, i de fall intresset för samtalsämnet inte finns ska förare 

uppträda som om ett intresse fanns. Det här är viktigt för att få kunden att känna sig bekväm 

och sedd.  

Föraren ska även kunna läsa av kunden samt kundens situation och tillföra det behov av 

kompetens som varje enskild situation kräver. Summan av det hela innebär att kunden ska 

uppleva en resa som uppfyller alla krav på kvalitet. 

Uppföljningar och utbildningar görs dels för att upprätthålla kvalitetskraven, dels för att i den 

mån det är möjligt att i ett tidigt stadie se om det finns tendens till brister och i så fall försöka 

undvika brister, fel och andra avvikelser. Visar det sig att någon skulle bryta mot de krav som 

bolaget ställer leder det till utredning av vad som inträffat, orsak till att det inträffat samt 

åtgärd av det inträffade. Visar det sig istället att någon presterar utöver det vanliga kommer 

det att belönas via det belöningssystem som taxibolaget tillämpar. Belöningssystem fungerar 

så att alla förare har grundlön plus tio procent på inkört, tio procent är belöningssystemet. 

För att kunna ta del av kundernas och taxiförarnas synpunkter tillämpas personliga samtal, det 

sker en personlig dialog med berörda parter. Förr använde sig Taxi Norrköping av 

kundundersökningar och andra formulär men har nu valt att frångå de och istället helt satsa på 

personliga dialoger där det sker en direkt kommunikation gällande synpunkten eller det 

inträffade med berörda parter. Det här leder till en effektivare problemlösning, exempelvis, 

visar det sig att en kund inte är nöjd med en taxiresa kontakter den direkt ledingen som för det 

vidare till den berörda föraren och på så sätt minskas väntetiden som hade uppstått om 

synpunkten skulle förars via ett formulär. 

Systemet med direkt kommunikation innebär också att återkoppling kan ges och erhållas 

direkt. För förarna finns det dock även möjlighet att framföra sina åsikter via en förslagslåda, 

den här lådan ses mer som en låda till för önskemål, inte användbar vid allvarligare 

synpunkter. I övrigt framför Anders att Taxi Norrköping arbetar med kvalitetsförbättring via 

learning by doing, det vill säga att om det händer något försöker de åtgärda det och sedan lära 

sig av det.  
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4.4 Tranås  Taxi  
Taxibolaget grundades 1935 och med sina 81 år i branschen är de Tranås äldsta taxibolag. 

Bolaget drivs som ett handelsbolag och har 9 delägare som alla är förare, utöver dem finns 3 

anställda och 15 extrapersonal samt 13 bilar och 3 bussar. De utför uppdrag åt Länstrafiken, 

Tranås kommun, Riksfärdtjänsten men även åt olika företag och privatpersoner. 

Enligt Lars, delägare på Tranås Taxi utgår deras kvalitetskrav på en taxiresa till stor del från 

Länstrafikens krav, det här på grund av deras samarbete. Kraven de ställer innebär exempelvis 

att bilen ska vara ren och fin, föraren ska vara på rätt upphämtningsplats och i rätt tid. De 

anser även att deras resor ska bedrivas med omtanke, det vill säga, att de erbjuder kunderna 

prisvärda, enkla och säkra resor, vilket innebär att föraren ska köra lagriktig och tryggt. Från 

bolagets erfarenhet är det just de punkter som kunden värderar högst, att taxin kommer i rätt 

tid och att föraren kör lugnt och säkert. 

Bolaget ska enligt Lars vara kundanpassad och visa lyhördhet mot sina kunder, det vill säga 

föraren ska ha förmåga att läsa av stämningen i den aktuella situationen och agera efter vad 

som är gångbart i den situation eller miljö de befinner sig i. Förarna ska också inneha 

servicetänk, exempelvis öppna dörrar och hjälpa till att ställa in och ta ut rullstolar. 

Taxiföraren ska även bära Tranås Taxis uniform och bilen bör vara tvättad och ha bra 

standard. Lars framförde även kravet de ställer på sina förare gällande tystnadsplikt och 

påpekar att det är viktigt för att få kunden att känna sig trygg och bekväm. 

Länstrafiken har, enligt Lars, även som krav att bilarna inte får vara äldre än tre år, det här på 

grund av att säkerställa kvaliteten på resan samt att alla förare som kör resor år Länstrafiken 

måste vara certifierade. Det innebär att förarna ska genomgå en utbildning i service, 

bemötande och säkerhetsfrågor. Syftet med utbildningen är att ge förarna ökad kunskap och 

bättre verktyg för att kunna utföra ett professionellt arbete. Tanken är att det här ska leda till 

en ökad kvalitet i serviceresorna. 

Enligt Lars är det viktigt att ta vara både på kundernas och förarnas synpunkter men det här 

görs inte vi kundundersökningar eller andra formulär, istället sker en direkt kommunikation 

med direkt återkoppling när en synpunkt framförs. Det här är möjligt då Tranås Taxi är en 

liten verksamhet med relativt få anställda. Det innebär att all personal befinner sig på station 

om de inte är ute på någon körning, stationen blir samlingspunkten. Att ha en gemensam 

samlingspunkt leder i Tranås Taxis fall till att det sker en ständig kommunikation gällande 

kvalitetsförbättring, olika synpunkter som förare och andra anställda har.  
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Klagomål från kunder följs upp på stationen där kunden kan kontakta ledningen direkt om de 

har någon synpunkt på en taxiresa. När det kommer in synpunkter från kunder förs en noga 

dialog med kunden och den berörda föraren kontaktas. Vid allvarliga eller återkommande fel 

övervägs beslut gällande uppsägning. 

Tranås Taxi gör ingen egen kvalitetsuppföljningen, det ingår ingen kvalitetsförbättring i deras 

affärsplan men på grund av deras samarbete med Länstrafiken får de ändå en viss uppföljning. 

Länstrafiken genomför årligen kvalitetsuppföljning och erfarenhetsutbyte med alla 

trafikföretag inom servicetrafiken.  

Det här sker en till sex gånger per år och trafikföretag. Det här innebär att länstrafiken följer 

utvecklingen av eventuella avvikelser hos respektive trafikföretag. Deras rekommendation är 

max 2,0 i avvikelse per 1000 resor. Viktigt att poängtera är dock att den här uppföljningen 

bara gäller de resor Tranås Taxi gör åt Länstrafiken, det vill säga, det ger ingen indikation på 

kvaliteten på deras övriga resor men kan fortfarande ge någon sorts indikation.   
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5 Analys  
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet analyseras utifrån de teorier som har 

beskrivits i den teoretiska referensramen. De faktorer som kommer att analyseras är: kvalitet, 

belöningssystem, kvalitetskontroll och kvalitetsförbättring.  

5.1 Kvalitet  i  de  olika  bolagen    
De kvalitetskrav som tidigare nämnts i studien av bland annat Bergman och Klefsjö (2012) 

uttrycker att kvalitet är förmågan hos en produkt eller en tjänst att tillfredsställa eller om 

möjligt överträffa kundernas förväntningar. Kundfokus i kvalitetsdefinitionen återfinns i 

Ubers resonemang om att hög kvalitet på tjänsten kommer att attrahera fler kunder och låg 

kvalitet kommer få kunderna att söka sig till konkurrenter. Ubers resonemang stöds av Jurans 

(1988) teori om att kvalitet har en avgörande roll i vilka produkter kunderna väljer att köpa 

och att företag som inte uppfyller kundernas kvalitetskrav förlorar sin försäljning till 

konkurrenter. 

Cabonlines respondent Markus uttryckte att taxibranschen i Sverige idag har ådragit sig ett 

dåligt ryckte. Med utgång ifrån Jurans (1988) resonemang kan det ses som en möjlighet att 

andra transportmöjligheter som till exempel bil eller tunnelbana kan premieras av 

taxibranschens dåliga ryckte. Det skulle även kunna premiera Uber som för kunden upplevs 

som en ny och annorlunda taxiverksamhet. Uber kan dra nytta av det, som relativt nya på 

marknaden i Sverige, om de levererar en kvalitet som överträffar kundernas förväntningar. 

Det gör sannolikt Uber idag genom att erbjuda ett mer lättillgängligt sätt för kunderna att boka 

och betala resor till ett billigt pris och genom att ge kunderna tillgång till andra funktioner 

som underlättar resandet. Juran & Blanton Godfrey (1998) menar, i enlighet med 

resonemanget, att tjänsten bör tillfredsställa kunden, möta eller överträffa konkurrenterna och 

vara kostnadseffektiv för att bolaget ska nå framgång på marknaden. Som Bergman och 

Klefsjö (2012) nämner kvävs dock ett ständigt kvalitetsförbättringsarbete för att fortsätta 

tillfredsställa och överträffa kundens förväntningar. Det går att se i empirin genom att 

Cabonline har infört ett bokningssystem som drivs via de olika bolagen inom bolagens 

applikationer. Det innebär att Ubers plattformssystem inte förblir unikt, utan Uber och de 

andra taxibolagen måste ständigt förnya sig. Det är något empirin visar att Cabonline och 

Uber ständigt jobbar med, dels genom sin inställning att kvalitet är viktigt för att attrahera 

kunder och dels genom att Cabonline har applicerat ett nytt beställningssystem för att 

underlätta för kunderna och Uber arbetar ständigt för att utveckla sin produkt genom att till 

exempel arbeta för att utveckla förarlösa bilar. 
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Det kan innebära en risk för de taxibolag som inte jobbar aktivt med kvalitetsförbättring, till 

exempel i form av att införa nya bokningssystem via en applikation, eftersom kunder kan 

vänja sig vid och börja förvänta sig att kunna boka taxiresor genom att trycka på en knapp i 

sin smartphone. Det skulle kunna medföra att det traditionella bokningssystemet kan uppfattas 

ålderdomligt och krångligt för kunderna. Det kan leda till att kunderna kommer att boka 

taxiresor ifrån konkurrenter som tillgodoser deras förväntningar. 

5.2 Kvalitén  på  en  tjänst  i  åtta  dimensioner    
Intervjuresultatet visar på en samsyn hos de tre taxibolagen i Sverige kring kravet gällande 

lyhördhet och servicetänk. Markus, ekonomi- och operativt ansvarig på Cabonline, uttrycker 

det som:  

”Det är viktigt att kunden kan lita på produkten, föraren måste därför ha ett servicetänk, vara 

professionell och kunna läsa av människor. Det är till exempel viktigt att en förare kan läsa 

av om en passagerare vill prata eller om passagerare föredrar att bli lämnad ifred” 

Anders ansvarig på Taxi Norrköping framför det som:  

”Förarna ska vara representativa och uppträda professionellt. De ska vara sociala och ha 

social kompetens, att inneha förmågan att kunna prata om ingenting med alla människor 

/../Det här är viktigt för att få kunden att känna sig bekväm och sedd. Föraren ska även ha 

förmågan att läsa av kunden och dennes situation och tillföra det behov av kompetens som 

varje enskild situation kräver” 

Lars, delägare på Tranås Taxi uttrycker det istället som: 

”Företaget ska vara kundanpassat och visa lyhördhet mot sina kunder, det vill säga, föraren 

ska ha förmåga att läsa av stämningen i den aktuella situationen och agera efter vad som är 

gångbart i den situation eller miljö de befinner sig i. Föraren ska också inneha servicetänk, 

exempelvis öppna dörrar och hjälpa till med att ställa in och ta ut rullstolar” 

Citaten ovan visar alla vikten av att ha kvalitet sett till sina kunder och överensstämmer med 

Bergman och Klefsjös (2012) syn på kvalitet och de åtta dimensionerna, pålitlighet, 

trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, omgivning och 

inlevelseförmåga. Trovärdighet och pålitlighet syftar till att kunden ska känna stort förtroende 

till taxibolaget och föraren som utför tjänsten. Vilket kan kopplas till empirin genom att 

kunderna ska kunna lita på att föraren är kapabel att handla korrekt, både intellektuellt och 

moraliskt, det vill säga, föraren ska förstå vad som är rätt eller fel samt leva upp till det. 

Trovärdigheten infrias genom att alla förare som studien innefattar har taxilicens. 
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Det innebär att förarna har genomgått en utbildning och blivit testade på sina kunskaper innan 

de får börja arbeta som taxichaufförer. Det är dock troligtvis av större vikt för kunden att 

föraren agerar professionellt mot kunden, är lugn och trevlig och att föraren kör lugnt och 

säkert för att kunden ska känna att föraren och därigenom indirekt taxibolaget är trovärdigt.  

Tjänstens pålitlighet bygger kunden på hur jämn de upplever att tjänstens resultat är. Samtliga 

bolag som studerats har uttryckt liknande kriterier för vad de anser vara en resa med bra 

resultat. De återkommande kriterierna är att föraren ska vara på rätt upphämtningsplats vid 

rätt tid, kunden ska bli bemött på ett professionellt sätt och resan ska utföras på ett säkert sätt. 

Samtliga uttrycker att föraren bör ha en bra inlevelseförmåga för att kunna läsa av kunden och 

därigenom avgöra vilken service kunden förväntar sig. Det anses viktigt att föraren ska kunna 

avgöra om kunden vill prata under resan eller inte. Det framkom även att föraren bör besitta 

kommunikationsförmåga och artighet för att få kunden att känna sig trygga och bekväma med 

reseprocessen, det betyder att förarna alltid måste agera professionellt och representativt. 

Tjänstvillighet var också något respondenterna framhöll som viktigt genom att påpeka att 

förarna måste besitta ett servicetänk. Tranås Taxis respondent uttalade sig om tjänstvillighet 

genom att säga: 

”Föraren bör till exempel öppna dörrar och hjälpa till att ställa in och ta ut rullstolar” 

Även omgivningen återkommer i empirin. Omgivningen, avser utrustning och lokalers 

utseende. Att taxibilarna är rena och fina med bra standard anses vara viktigt för både bolagen 

och kunderna.  

Skillnaden mellan de olika taxibolagen ligger i hur de försäkrar att kvaliteten på resorna håller 

jämn nivå. De mindre taxibolagen Tranås Taxi och Taxi Norrköping kan genom direkt 

kommunikation förmedla de krav som ställs på förarna. Det är möjligt genom att de har ett 

mindre antal anställda och är begränsade till ett mindre geografisk område. På grund av det 

kan ledningen i de två taxibolagen direkt kommunicera med förarna om de upptäcker 

diskrepanser i tjänstens kvalitet. Eftersom Cabonline utför verksamhet i ett stort geografiskt 

område och har ett stort antal åkare kopplade till bolaget blir direkt kommunikation svårare att 

genomföra. Cabonline måste framföra sina kvalitetskrav till åkarna, som sedan har ansvar att 

kommunicera kraven till förarna och se till att kraven följs. Cabonline har infört en rad 

kontrollsystem för att utan direkt kontakt med kunder och förare kunna försäkra tjänstens 

kvalitet. 



37 
 

De använder sig till exempel av applikationernas betygssystem för att få direkt feedback på 

hur kunderna upplever tjänstens kvalitet och kan genom det urskilja om det finns avvikelser i 

kvaliteten. Uber har en annan syn på hur de ska upprätthålla sin pålitlighet. De ställer inga 

krav på hur förarna ska utföra resorna utan de anser att de själva med hjälp av 

rekommendationer från Uber kan ta ansvar att upprätthålla en hög kvalitet. Uber använder 

Star Ratingsystemet och nedskrivna uppföranderegler för att låta kunderna styra vilken typ av 

kvalitet som förarna ska hålla. Ratingsystemet och rekommendationerna som ges till förarna 

hjälper Uber att behålla en genomgående syn på kvalitet. Eftersom förare arbetar mot en hög 

genomsnittsrating kommer de sannerligen följa de rekommendationer som ges och de förare 

som inte uppnår till den kvalitet som kunderna förväntar sig kommer att avaktiveras från 

plattformen. Star Ratingen kan även se till att skapa en säker plattform genom att både förare 

och kund bedöms. Det betyder att Uber kan hålla en hög kvalitetsnivå på alla användare inom 

plattformen.  

När det gäller tjänstens tillgänglighet kan studien urskilja att det är viktigt för bolagen att vara 

tillgängliga för att ta emot bokningar och feedback från kunder. Taxi Norrköpings hemsida 

utrycker till exempel:  

”Välkommen till Taxi Norrköping 160 000 AB- Vi erbjuder snabb och punktlig service 24-7!” 

Cabonline och Uber har differentierat sig från övriga taxibolag genom att de använder sig av 

applikationer för att vara lättillgängliga för kunderna. Genom att kunden kan göra sina 

bokningar genom att beställa en resa via sin smartphone och då på ett smidigt sätt kan 

meddela sin exakta position till föraren och få en preliminär upphämtningstid.  

För Uber är tillgänglighet grunden för verksamheten. Grundaren och Ubers nuvarande VD 

Travis Kalanick uttalade sig i en intervju om Ubers tillgänglighet: 

”Always a reliable ride is number one at Uber and so we will do whatever we can, you know, 

whatever it is on technology side, on algorithm side, on operations and getting as many cars 

on the system as we can. To make sure that costumers have a quick pickup, as low price as 

possible and high quality and safe rides from point A to point B, that is really what matters 

most. /../ you had fixed price and fixed supply instead of flexible price and flexible supply and 

that’s why it was hard to get around.”(Dreamforce Video, 2015, 3:17-4:17)   
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Genom det surge pricesystem som Uber har infört kan de lättare möta stor efterfrågan 

eftersom de lockar förare till de områden som behöver mer utbud genom att höja priserna i de 

berörda områdena. Eftersom Uber även skickar notiser till registrerade förare om att det är 

hög efterfrågan och därmed även höga priser i ett område så får även de förare som inte är 

inloggade på applikationen information om att de kan tjäna extra pengar under en tid. De 

höjda priserna är förmodligen ett incitament för förare att prioritera att acceptera körningar 

under en period där de planerat att inte köra. Det innebär att det kommer finnas extra mycket 

utbud under tider med stor efterfrågan, vid exempelvis ett stort idrottsevenemang. Uber 

anställer inte förare utan förarna får ansluta sig till plattformen om de blir godkända i 

bakgrundskontrollen och om förarens bil blir godkänd i fordonskontrollen. Det betyder att de 

har en betydligt större utbudskapacitet än ett lokalt taxibolag som Tranås Taxi och Taxi 

Norrköping. Det leder till att deras tillgänglighet blir större eftersom att risken att utbudet tar 

slut blir mindre. 

5.3   Bolagens  belöningssystem    
Resultatet av empirin visar att två av de tre taxibolagen i Sverige som intervjuades tillämpar 

något sorts belöningssystem. Cabonline använder sig av belöningssystem genom att utse 

månadens förare, det vill säga, att den föraren som presterat extra bra blir uppmärksammad 

med ett diplom och en bild i personalbladet. Taxi Norrköping använder sig också av ett 

belöningssystem men de använder sig istället av ekonomiska incitament, vilket innebär att 

förarna som presterat utöver det vanliga får tio procent i påslag på inkört belopp. Det här kan 

liknas vid McGregors X- teori där löften om externa belöningar anses vara ett effektivt sätt att 

få medarbetare att utföra sitt arbete (Tonnquist, 2014). Ledningen tillämpar extern betingad 

motivation, i Cabonlines fall i form av erkännande och Taxi Norrköping i form av högre lön 

och därför ökar förarnas incitament att utför sitt arbete med hög kvalitet. För att behålla den 

externa motivationen och få medarbetarna att utföra sitt arbete på önskat sätt måste 

belöningen hela tiden existera, när belöningen försvinner, försvinner motivationen för föraren. 

På grund av det borde nivån på de kvalitetskrav som företaget ställer höjas. Risken med den 

typen av belöningssystem är att det inte skapas något inre engagemang hos förarna att arbeta 

mot ständig kvalitetsförbättring och bolagen kommer därigenom inte ta tillvara på den 

kompetens förarna har att se brister i systemet.  
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Vidare framkom det i empiriresultatet att Cabonline fokuserar mycket på att förbättra 

kvaliteten på de tjänster de erbjuder. De försöker differentiera de olika bolagen som ingår i 

koncernen så att vissa bolag erbjuder billigare resor med lägre kvalitet medan andra riktar sig 

mer till affärskunder och erbjuder resor med högre kvalitet. 

Cabonline arbetar så att de resor med högre kvalitet körs av förare som arbetat under längre 

tid och därmed anses ha mer erfarenhet och de billigare resorna körs av förare med mindre 

erfarenhet. Det här arbetssättet kan också kopplas till belöning och McGregors Y- teori. I den 

här teorin antas det att det naturliga för individen är att anstränga sig och få erkännande. 

Motivationen hos individen bör enligt Y-teorins tankesätt ligga i att skaffa sig så mycket 

erfarenhet så att individen blir kvalificerad till att få ansvaret för att köra resorna med högre 

kvalitet. Om målet för individen är att få köra resor med högre kvalitet kommer belöningen 

infinna sig när individen får köra de resorna. 

Tranås Taxi tillämpar inte något belöningssystem för sina förare. En möjlig anledning till det 

kan vara att företaget är mindre och därför inte finner något mervärde i att tillämpa ett 

belöningssystem då belöningssystem syftar till att skapa ett engagemang hos förarna. Större 

delen av personalstyrkan på Tranås Taxi är delägare och de får då direkt belöning genom att 

företaget är omtyckt och får många körningar, de kan påverka sig själva direkt och är inte i 

något större behov av ett belöningssystem. 

Uber använder sig inte heller av något belöningssystem, däremot kan belöning diskuteras i 

avseende att varje förare blir graderad på en skala från ett till fem baserat på vilken kvalitet 

resan enligt kunderna presterade. Kunder kan gå in och läsa respektive förares snittbetyg och 

utifrån den informationen välja vilken förare de vill åka med. Det här kan motivera föraren att 

prestera och erhålla ett högre snittbetyg. Har föraren ett högt snitt är det troligt att den föraren 

får fler körningar än en förare med lägre snitt, då ett högt snittbetyg indikerar på att föraren 

levererar hög kvalitet. Fler körningar blir en belöning i form av ekonomiska incitament, då 

fler körningar leder till mer inkörda pengar. Det kan kopplas till Y-teorin eftersom att Ubers 

förare själva får ansvar för den kvalitet de presterar. Uber litar på att förarna har ett eget 

engagemang att förbättra sin kvalitet. Belöningen ligger i att förarna genom sitt eget arbete får 

fler körningar och bättre bedömningar av kunderna. I Ubers applikationssystem är det 

kunderna som utför kvalitetskontrollen. Kunderna får då agera som managers genom att det är 

de som utför den direkta kontrollen av förarna. Det gäller även Cabonline och kan kopplas till 

X-teorins resonemang om att den mest effektiva metoden för att få medarbetarna att utföra sitt 

arbete tros vara hot om straff eller löften om belöningar (Tonnqvist, 2014).  
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Genom att kundernas bedömning av resans kvalitet både utgör en typ av löfte om mer 

körningar och därigenom mer inkomst till föraren om kunden ger höga betyg och en typ av 

hot om uppsägning eller avaktivering om kunden ger en dålig bedömning av förarens kvalitet. 

5.4 Utbildning    
Hackman och Wageman (1995) menar att träning och utbildning samt ständiga förbättringar 

ses som viktiga komponenter av arbetet med kvalitetsförbättring. Tranås Taxi genomför 

utbildningar via Länstrafiken. Förarna genomgår utbildning i service, bemötande och 

säkerhetsfrågor. Viktigt att påpeka är dock att Tranås Taxi endast genomför utbildningar via 

Länstrafiken och det är endast de förare som kör åt Länstrafiken som måste genomgå 

utbildningen. Det framkom dock, som uppfattades, att alla förare på Tranås Taxi kör resor åt 

Länstrafiken och därmed deltar alla förare i utbildningen. Taxi Norrköping genomför också 

utbildningar för att upprätthålla kvalitetskraven, någon vidare detaljinformation om 

utbildningens innehåll gavs inte. Precis som resonemanget kring att arbete med ständiga 

förbättringar påpekar borde utbildningarna leda till att de förare som genomgått en utbildning 

kan erbjuda bättre produkter då de får information om hur de ska arbeta för att höja kvaliteten 

på sina tjänster och kontinuerligt påminns om de krav som ställs. Det kan leda till nöjda 

kunder då förarna förhoppningsvis uppträder enligt de krav som anses viktiga för kunden och 

samtidigt en lägre resursåtgång, genom exempelvis mindre hantering av missnöjds kunder. 

Förare kan välja om de vill uppträdda enligt det som de lärt sig på utbildningen eller inte. 

Även Uber använder sig av utbildningar men i deras fall används det enbart om föraren själv 

anser det nödvändigt, föraren får själv betala utbildningskostnaden. Det här skulle kunna 

påverka kvaliteten. Förare som själva måste bekosta en utbildning kan undvika det av flera 

orsaker, exempelvis att föraren inte har en ekonomisk möjlighet eller att föraren anser det 

onödigt. Star Ratingsystemet agerar dock som incitament för förarna, eftersom att de ständigt 

måste förbättra sin kvalitet för att tillgodose kunderna förväntningar. Dåliga ratingsiffror leder 

till färre resor för förarna. Det innebär att förarna kan känna sig benägna att betala 

utbildningskostnaden, vilket är resurseffektivt för Uber. Det kan jämföras med Taxi Tranås 

och Taxi Norrköping. Deras förare måste genomgå utbildningar vilket kan leda till att förare 

endast genomgår utbildning men utan intresse då det är ett måste.   
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5.5 Bolagens  och  förarnas  uppfattning  av  kvalitet  
Ratingsystemet och bedömningsrapporterna kan motivera förare att agera för att skapa en 

jämn kvalitet i hela organisationen. Att motivera medarbetarna är en svår del av styrningen 

och enligt agentteorin kan olika incitament användas för att få agenten, föraren, att agera i 

principalens, taxibolagets, intresse (Eisenhardth, 1989). Sett till agenten i relation till 

principalen framkommer det i empirin att Uber har resultatbaserade kontrakt. 

Uber använder till stor del kundernas Star Rating till att kontrollera förarna att utföra tjänsten i 

enlighet med de krav som Uber och kunderna ställer. Ubers system underlättas genom att 

kundernas kvalitetskrav har adopterats av Uber och används som rekommendationer för att 

skapa en enhetlig och jämn kvalitet inom plattformen. Systemet underlättar även för 

principalen att få agenten att utföra tjänsten enligt principalens krav eftersom att agenten, 

föraren, premieras genom fler körningar och bättre rating om de följer de rekommendationer 

de får av principalen, Uber. Uber har valt att dra nytta av förarnas egenintresse genom att låta 

dem agera som egna företagare som utför sin verksamhet via Ubers plattform.  

Det är rimligt att anta att Cabonline går mer åt kvalitetskontroll via applikationen efter att det 

systemet infördes. Eftersom att det är ett kostnadseffektivt sätt att samla in större kvantitet 

feedback från kunderna och det skapar bra förutsättningar för att kontrollera att kvaliteten 

håller en jämn nivå enligt kundernas förväntningar i en så stor koncern som Cabonline. 

Cabonline ger dock inte sina förare några rekommendationer på kvalitetsförbättringar via 

applikationerna i dagsläget. Tranås Taxi och Taxi Norrköping förmedlar de krav de har 

genom real kommunikation och deras kvalitetskontroll är endast begränsad till om en kund 

aktivt tar kontakt med bolaget för att ge sin feedback. Eftersom de är mindre lokala bolag så 

är det rimligt att de anställda har ett egenintresse i att företaget har ett bra rykte och får många 

körningar. Eftersom de anställdas privata ekonomi blir direkt påverkade av bolagets 

framgång. Det är extra relevant i Tranås Taxis fall då många av förarna även är delägare i 

bolaget. Det bör leda till att de anställda agerat enligt bolagets bästa intresse. 

5.6 Kvalitetskontroll  
Resultatet av empirin tyder på att det sker en direkt övervakning hos två av taxibolagen i syfte 

att säkerställa kvaliteten. Empirin från Cabonline och Uber gällande deras övervakning 

stämmer bra överens med idén bakom panoptikon. Ubers applikation ger både kunderna och 

bolaget stora möjligheter att kontrollera förarnas rörelser och deras agerande utan att förarna 

är medvetna om när det sker. Att en vakt, kunden och bolaget, kan observera alla fångar, 

förarna, utan fångarnas kännedom om när de faktiskt är övervakade (Bentham, 1791).  
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Att förarna och användarna inte vet när de är kontrollerade leder till att det hela tiden bär med 

sig vetskapen om att de kan vara övervakade och därmed agerar som om de ständigt vore 

övervakade. 

Det här sättet att bedriva övervakning kräver mindre real övervakning, det vill säga, att om 

förarna hade varit medvetna om när de var övervakade hade det krävts mer övervakning för 

att uppnå samma effekt. Det kan bidra till att de bolag som använder sig av 

plattformssystemen dels kan utföra mindre kontroll på kvalitetsarbetet, samt till en mindre 

kostnad och de kan ändå påverka förarna att ständigt tänka på den kvalitet de utför.  

Om förarna inom Tranås Taxi och Taxi Norrköping inte uppträder som önskat framkommer 

det endast om kunden tar sig tid att påpeka det direkt till ledningen då de inte använder sig av 

kundundersökningar utan bara av direkt dialog. Det innebär att om en kund är missnöjd måste 

kunden själv kontakta ledningen för ett samtal om det inträffade, först då vet företaget om 

bristerna och kan rätt till dem. Även här är det viktigt att påpeka att Länstrafiken gör 

kundundersökningar men endast på de resor som berör dem. Det här kan sättas i jämförelse 

med Uber där kunden måste ge ett betyg innan de kan åka en ny taxiresa. Hos Uber blir det 

direkt påtagligt om kvaliteten inte lever upp till den önskade nivån. Även Cabonlines kunder 

får ge feedback via applikationen, 15 minuter efter avstigning, de får möjlighet att betygsätta 

resan utifrån tre kriterier på en skala från ett till fem. Det innebär att Uber och Cabonline har 

ett större underlag för att fatta beslut om kvalitetsförbättring.  

Att Tranås Taxi och Taxi Norrköping inte tillämpat någon form av real kvalitetskontroll kan 

ha många olika förklaringar. Det kan exempelvis ha att göra med storleken på bolagen. Ett 

mindre bolag, speciellt Tranås Taxi, kan vara svårt att övervaka med hjälp av panoptikons 

taktik, utan någons kännedom då det ofta på mindre företag uppstår en form av att alla känner 

alla och de har inte det tekniska systemet som Cabonline och Uber besitter. Eftersom de 

mindre lokala taxibolagen har ett litet antal anställda kan det betyda att principalen, 

arbetsgivaren och agenten, arbetstagaren, i stor utsträckning är samma individer (Eisenhardt, 

1989). Det betyder att det inte existerar någon intressekonflikt mellan principalen och agenten 

i de fallen. Bristen på kontrollsystem kan i de båda bolagen även handla om att de inte besitter 

de ekonomiska resurser som krävs.  

Det finns risker med att inte utföra någon direkt kvalitetskontroll. Juran & Blanton Godfrey 

(1998) menar att det krävs kvalitetsstyrning för att företaget ska kunna säkerställa att de 

kvalitetsmål som formulerats uppnås.  
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Tranås Taxi och Taxi Norrköping har inte utvecklat mätenheter för att kontrollera resornas 

kvalitet. Kunderna får själva ta kontakt med bolagen via telefon och mail om de vill ge någon 

feedback. Det betyder att det bara är i de fall då det inträffat några mer allvarliga 

kvalitetsavvikelser som det rapporteras till ledningen. 

Det innebär att ledningen i Tranås Taxi och Taxi Norrköping kan gå miste om mindre 

kvalitetsdefekter som deras tjänst innehåller, på grund av att det inte samlar in någon 

kontinuerlig feedback från privatkunder. Cabonline och Tranås Taxi får däremot ta del av 

kundundersökningar som utförs av samhällsbetalda tjänster, vilket bör vara ett bra underlag 

för kvalitetskontroll. Det betyder dock att den data som insamlas från kundundersökningarna 

inte behandlar företagskunder eller privata kunder och bolagen får inte välja vilka områden 

som ska undersökas. 

Uber har i enighet med Juran & Blanton Godfrey (1998) satt upp mätinstrument i sina system 

för att kontrollera processerna och mäter kvalitetskraven mot det verkliga resultatet. Uber har 

brutit ned kvalitetskontrollen i mindre delar som till exempel vilken acceptansnivå förarna 

har, förarnas avbokningsfrekvens och kundernas kvalitetsbedömning. Mätinstrumenten i 

Ubers plattform räknas ut genom data insamlad från området och de förmedlas sedan till 

förarna som minimumgenomsnitt. Minimumgenomsnittet jämförs sedan mot förarens verkliga 

genomsnitt för att kontrollera att alla förare håller en acceptabel nivå på resorna. 

Star Ratingsystemet hjälper Uber att kontrollera hur förarna tillgodoser kundernas 

förväntningar. Det är extra viktigt för ett bolag som utför tjänster eftersom att det är 

kundernas bedömning som avgör vilken kvalitet tjänsten förmedlar (Juran & Blanton 

Godfrey, 1998). Star Ratingsystemet ger Uber möjligheten att kommunicera direkt med 

kunderna, något som annars är svårt i taxibranschen eftersom att det endast är förarna som 

möter kunderna personligen. Det innebär att kunderna kan agera som manegers som direkt 

övervakar kvaliteten. Det gäller även Cabonlines ratingsystem. Uber och Cabonline kan dra 

nytta av de tekniska system som deras verksamhet grundas på för att samla in färddata och 

data från kunderna.    



44 
 

5.7 Kvalitetsförbättring    
Bergman och Klefsjö (2012) har i sin hörnstensmodell sammanfattat begreppen inom TQM 

och dess olika tolkning i fem punkter varav punkterna sätta kunderna i centrum, basera 

besluten på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet samt att arbeta med ständiga 

förbättringar är punkter som tydligt framkom i intervjuresultatet. Empirin kommer i 

nedanstående avsnitt diskuteras utifrån det fyra punkterna. 

Sätta kunderna i centrum 

Enligt TQM innebär det här att kvalitet inte är något beständigt, utan något som ständigt 

förändras och att det är kunderna som avgör vad som är kvalitet. Det innebär att 

organisationen måste förstå vilka kundernas kvalitetskrav, förväntningar och behov är 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det framkom att alla taxibolagen som intervjuades samt Uber 

arbetar efter visionen att erbjuda prisvärda, säkra och lättillgängliga resor. Eftersom samtliga 

bolag som studerats har i stort sätt identiska svar på vad som är kundernas kvalitetskrav kan 

det antas ligga validitet i de kvalitetskrav bolagen har identifierat. Det går också att utläsa att 

bolagen jobbar utifrån kundernas förväntningar på tjänsten när de förmedlar vilka 

kvalitetskrav bolaget har på de anställda. Vilket kan kopplas till punkten sätta kunderna i 

centrum. Det är viktigt att varje enskilt taxibolag får klart för sig vad deras kunders 

kvalitetskrav är, vilka förväntningar och behov som finns, fokus ska vara på kunderna 

(Bergman och Klefsjö, 2012; Juran & Blanton Godfrey, 1998).  

Basera beslut på fakta 

Enligt TQM innebär det här att de beslut som tas gällande kvalitet ska bygga på noga 

underbyggda fakta genom att samla in information och göra en noggrann analys (Bergman & 

Klefsjö, 2012). I Tranås Taxi, Taxi Norrköping och Cabonlines fall framkom det att om det är 

någon medarbetare som bryter mot de kvalitetskrav som företaget och kunderna ställer, vilket 

kan handla om dålig körförmåga eller dåligt uppförande, leder det till en utredning. I Tranås 

Taxi och Taxi Norrköpings fall sker en dialog mellan berörda parter och ledningen. Visar det 

sig att föraren upprepade gånger missköter sig riskerar föraren uppsägning. Vilket kan 

jämföras med punkten basera beslut på fakta. Det innebär att beslut som berör kvalitet ska 

baseras på noga underbyggda fakta. Beslut gällande exempelvis uppsägning, beslut som berör 

kvaliteten, ska enligt teorin baseras på väl insamlad information. Vilket taxibolagen själva 

säger sig erhåller via personliga dialoger med berörda parter. 
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Jämförs Tranås Taxi och Taxi Norrköping arbetsmetodik med Cabonline blir det stora 

skillnader. Cabonline tar del av kunders synpunkter dels via sina applikationer, formulär på 

hemsidan, via telefon, dels via kundundersökningar som görs för de samhällsbetalda resorna. 

Cabonline tycks arbeta för att samla in en utförlig faktabas för beslut när det gäller de 

samhällsbetalda resorna. 

För de samhällsbetalda resorna hålls avstämningsmöten minst en gång varje månad med den 

berörda kunden och de får ta del av kundundersökningar som utförs av de samhällsbetalda 

kunderna. De sammanställer sedan den information de mottagit för att upptäcka eventuella 

mönster i den feedback som framkommit. Visar det sig att det finns en medarbetare som 

missköt sig sker ett samtal med personen i fråga, upprepas beteendet och det inte sker en 

förbättring blir personen avskedad. 

Kopplas det här till punkten basera beslut på fakta och att de beslut som berör kvalitet ska 

grundas i noga underbyggd fakta kan det ifrågasättas om Tranås Taxi och Taxi Norrköping 

verkligen grundar sina beslut på noga underbyggd fakta. En tanke är att de istället satsar på en 

personlig dialog med berörda parter för att sätta kunden i centrum och baserar beslut på fakta 

men endast från en persons utgångspunkt. Det kan diskuteras vad som ger säkrast svar. Att 

tillämpa personlig dialog kräver mer resurser men om det finns problem framkommer de 

direkt, däremot blir samtalet subjektivt. När underlaget för beslut endast kommer från ett fåtal 

kunder kan det innebär att även om en förare gjort allt rätt men kunden inte gillar föraren kan 

kunden ge dålig feedback. Det till skillnad från Ubers och Cabonlines system där feedback 

samlas in från en stor del av de kunder bolagen har och det innebär att det blir ett större urval 

och det kan tyckas leda till ett säkrare resultat. 

När det gäller övriga kunder verkar Cabonline i likhet med Uber lägga stor vikt vid 

ratingsystemet som tillhandahålls kunderna via applikationerna. Cabonline har dock fler 

parametrar som mäts via ratingsystemet än vad Uber har. Cabonline mäter kundens 

upplevelse av föraren, bilen och resan. De ger även kunden möjlighet att ge feedback genom 

fritext. Ubers ratingsystem samlar endast in information om kundens helhetsintryck av resans 

kvalitet. Ubers ratingsystem funderar till skillnad från Cabonline så att Ubers kunder måste ge 

feedback för varje resa för att kunna resa med Uber igen. Det kan medföra att Uber har en 

höger svarsfrekvens. Cabonlines system ger dock mer detaljerad information om kundernas 

upplevelse av kvaliteten, vilket underlättar för dem när de fattar beslut. Vilket enligt TQM är 

essentiellt för att kunna fatta riktiga beslut (Bergman och Klefsjö, 2012).  
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Uber har däremot utvecklat ett system där kunderna kan ge övrig feedback på varje enskild 

förare direkt via applikationen, men eftersom den feedback möjligheten inte ges till kunden 

automatiskt kan det leda till att kunderna endast ger den feedbacken när det har skett något 

mer allvarligt övertramp.  

Arbeta med ständiga förbättringar 

Enligt TQM innebär den här punkten att organisationen hela tiden måste arbete med att 

tillfredsställa och om mjöligt överträffa kundernas förbättringar för om möjligt åstadkomma 

högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 2012). Hackman och Wageman 

(1995) menar att ökad involvering, engagemang, träning och utbildning samt ständiga 

förbättringar ses som viktiga komponenter av arbetet med kvalitetsförbättring. Taxibolagen 

måste konstant arbete med förbättringar, dels för att möta konkurrenternas krav, dels för att 

möta kundernas föränderliga krav och förväntningar, vilket överensstämmer med Bergman 

och Klefsjös (2012) punkt arbeta med ständiga förbättringar. Enligt deras resonemang finns 

det alltid ett sätt att skapa bättre resultat i form av bättre produkter som leder till högre 

kundvärde och som samtidigt leder till lägre resursåtgång. 

De mindre bolagen Tranås Taxi och Taxi Norrköping tycks inte arbeta aktivt för att förbättra 

kvaliteten på tjänsten de förmedlar. De arbetar med kvalitetsförbättring genom att förbättra 

processer när det uppstår problem. Det kan vara så att de i dagens läge inte är nödvändigt för 

dem att ständigt förbättra processerna, utan de har funnit de kvalitetskrav som kunderna 

förväntar sig och arbetar efter dem. De arbetar mer som Juran & Blanton Godfrey (1998) 

utrycker det mer ostrukturerat med kvalitetsförbättring. De arbetar med utveckling och 

effektivisering när de anser att det finns behov. Kvalitetsförbättring är inte inkluderat i 

affärsplanen. Ansvar för kvalitetsutveckling läggs inte på någon eller några specifika 

anställda, utan kvalitetsarbete utförs av frivilliga inom företaget. Problemen med att inte 

ständigt förbättra sina processer uppdagas om det kommer in en konkurrent på marknaden 

som erbjuder kunderna tjänster som överträffar kundernas förväntningar (Bergman & Klefsjö, 

2012). Ett exempel skulle kunna vara om Uber utökar sin verksamhet till Norrköping. Det kan 

innebära att kunder väljer att resa med Uber istället för Taxi Norrköping på grund av 

bekvämligheten att kunna beställa och betala via Uber applikation.  

Uber och Cabonline arbetar enligt Juran & Blanton Godfrey (1998) mer strukturerat med att 

förbättra kvaliteten genom att kontinuerligt söka förbättringar i produktionsprocess och 

produkt. Produktutvecklingsprojekt ingår i affärsplanen och det finns resurser och processer 

till förfogande för att utveckla och börja producera nya produkter effektivt.   
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Uber arbetar ständigt för att förbättra tjänsten. Den stora mängd data och feedback Uber får 

genom plattformen är en stor hjälp för dem i arbetet. Ett exempel på hur Uber har utveckla 

sina processer är att de på grund av att de kunde se att efterfrågan ibland översteg utbud 

utformade surge pricing som underlättade för Uber att styra utbudet dit efterfrågan finns. 

Även Ubers användning av utbildningar och kundundersökningarna kan kopplas till Bergman 

och Klefsjös (2012) punkt arbeta med processerna. Att förarna hos Uber ständigt kan gå 

utbildningar om de vill kan även i deras fall anses vara ett arbete med processer på så sätt att 

det är ett förbättringsarbete i hur tjänsten levereras och genom att förbättra processer kan 

företaget uppnå högre kvalitet och skapa högre kundvärde (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Cabonline arbetar också aktivt med kvalitetsförbättring. Deras representant Markus uttalade 

sig om ämnet så här: 

”Parallellt med den tekniska utvecklingen är kvalitet det vi lägger mest fokus på”  

Cabonline visar även att de arbetar för att öka tillgängligheten och kundtillfredsställelsen 

genom att införa det nya systemet med att bokning och betalning sker via en applikation. 

De lägger även resurser på att åtgärda brister i verksamhetens kvalitet genom att ha anställda 

som arbetar heltid med att analysera och åtgärda kundernas reklamationer. Ubers och 

Cabonlins arbete med kvalitetsförbättring kommer enligt Bergman och Klefsjö (2012) leda till 

ökade konkurrensfördelar. Deras arbete underlättas genom att de ständigt samlar in stora 

mängder data runt hur tjänsterna utförs Det betyder att de sedan har material som kan 

analyseras för att hitta brister i kvaliteten och möjligheter till vidare kvalitetsförbättring som 

kan skapa kundvärde.   

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Enligt TQM innebär det här att alla medarbetare i en organisation måste vara delaktiga för att 

kunna uppnå en förbättrad kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Cabonline strävar efter att ha 

en jämn kvalitet genom hela organisationen, därför sker kvalitetsstyrningen uppifrån. Det 

innebär att den enskilda individen får mindre att säga till om gällande hur arbetet utförs. 

Däremot blir förare som besitter mer erfarenhet och som har arbetat i koncernen under en 

längre tid involverade i kvalitetsarbetet genom att utses till så kallade trafikförmän.  

Trafikförmännens uppgift är att kontrollera medarbetarna när tillfälle ges, vilket kan anses 

vara en form av övervakning för att säkerställa kvalitet.  
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Cabonlines sätt att arbeta, att involvera och få medarbetare delaktiga i organisationen kan 

kopplas till Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell och värderingen skapa 

förutsättningar för delaktighet. I modellen diskuteras vikten av att få medarbetare delaktiga i 

organisationen för att uppnå en förbättrad kvalitet. Vidare diskuterar Bergman och Klefsjö 

(2012) att delaktighet bland annat åstadkoms när organisationen ger medarbetarna ansvar, 

exempelvis som Cabonline, tilldelar vissa förare speciella arbetsuppgifter utöver körningar. 

Diskussionen kan vidare kopplas till McGregors Y-teori. Det innebär att när medarbetarna 

känner sig behövda och att ledingen har förtroende för dem och tilldelar dem speciella 

arbetsuppgifter kommer det leda till att medarbetarna utför ett bättre arbete och bidrar till att 

förbättra kvalitén.  

Tranås Taxi och Taxi Norrköping framför inte att de arbetar för att göra förarna delaktiga i 

arbetet med att förbättra kvaliteten. Det betyder enligt Bergman och Klefsjö (2012) att det 

finns en risk att förarna inte känner så stort incitament att förbättra tjänstens kvalitet.  

Eftersom Ubers förare agerar som egna företagare i plattformen innebär det att förarna själva 

får ta ansvar för sitt kvalitetsarbete. Om de vill fortsätta arbeta genom plattformen måste de ha 

en genomsnittsrating som överstiger stadens minimigräns. Det bör innebära att förarna känner 

sig motiverade att fortsätta arbeta med och förbättra sin kvalitet. Ubers system betyder även 

att förarna bedöms på de andra förarnas prestationer, eftersom att minimigränserna räknas ut 

genom områdets förares genomsnitt. Det innebär att förarna ständigt måste arbeta för att göra 

kundernas upplevelse speciell och följa med i utvecklingen när andra förare i området höjer 

kundernas förväntningar på kvaliteten. 

På Tranås Taxi och Taxi Norrköping tar bolaget del av förarnas synpunkter via direkt 

kommunikation. Det är möjligt då de har ett mindre antal anställda med en gemensam 

samlingsplats i stationen. Cabonline har ett liknande system där de via servicecenter får 

information om synpunkter från förarna. När det gäller Uber försvåras deras system för direkt 

kommunikation mellan förare och ledning. Förarna får istället ge sin feedback via forum. 

Beroende på vilken respons förarna får på sin feedback skapas olika nivåer av engagemang. 

Om förarna inte känner att de får respons på sina synpunkter kommer det troligtvis leda till att 

deras engagemang sjunker. Om de istället upplever att de synpunkter de framför leder till 

bättre arbetsförhållande och bättre kvalitet kommer de troligtvis få större incitament att 

fortsätta arbeta för bättre kvalitet.  



49 
 

6 Diskussion  
I följande avsnitt besvaras studiens problemformuleringar. Studiens empiriska resultat 

kommer diskuteras utifrån studiens syfte. Avsnittet kommer även jämföra de olika 

taxibolagens definition av kvalitet, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring.  

Finns det några skillnader i vad bolagen anser vara viktiga kvalitetsaspekter?  

Empiriresultatet visar på att det finns en samsyn kring hur bolagen definierar kvalitet. Det 

som bolagen anser vara viktigt är följaktligen att förarna ska infinna sig på rätt plats i tid. 

Förarna ska även vara serviceinriktade och uppträda professionellt samt att bilarna ska vara 

rena och fina och framföras på ett säkert sätt. Ubers sätt att arbete med kvalitetskraven skiljer 

sig dock genom att de inte specificerar sin kvalitet genom krav på förarna, utöver de 

grundläggande uppförandekrav som varje förare får godkänna. De arbetar istället genom att 

förarna själva får anpassa sig efter det som uppfyller kundernas krav och förväntningar. Men 

kvalitetskraven förefaller vara samma som identifierats av de övriga bolagen. 

Empiriresultatet tyder på att de kvalitetskrav som bolagen ställer på sina förare verkar 

överensstämma med kvalitetskraven kunderna ställer på en taxiresa. Då samtliga bolag 

uttryckte identiska kvalitetskrav från kunden, tyder det på att deras analys har korrekthet. 

Utifrån det går det att se att bolagen har analyserat kundernas kvalitetskrav och utformat 

kvalitetskraven på en taxiresa efter det.  

Finns det några skillnader i hur bolagen säkerställer kvaliteten? 

Empiriresultatet visar på skillnader mellan bolagen och hur de arbetar för att säkerställa 

kvaliteten. Två av bolagen, Tranås Taxi och Taxi Norrköping, har inget system för att samla 

in data från utförandet av tjänsterna som sedan kontrolleras mot kvalitetskraven. Deras 

arbetssätt grundas istället i att hantera synpunkter när de inkommer och lösa problem när de 

uppstår. Bristen på kvalitetskontroll kan innebära att de inte får information som kan som 

visar på svagheter i verksamheten. Det innebär att de kan gå minste om förbättringar de kan 

vidta för att öka kundnöjdheten, som sedan kan bidra till en starkare ställning på marknaden.   

Uber har däremot en högt utvecklad kvalitetskontroll. De använder sig av ett stort antal 

mätinstrument för att kontrollera att förarna utför tjänsten på ett sätt som tillfredsställer 

kundens förväntningar. Uber har en konkurrensfördel i och med att de kan använda det 

digitala systemet för att samla in data och övervaka tjänstens utförande. Övervakningen av 

tjänstens utförande är svårare för de bolagen som inte använder sig av digitala system, 

eftersom det endast är föraren som har kontakt med kunden personligen. 
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Även Cabonline använder sig av digitala mätinstrument för att samla in data om hur 

kundernas förväntningar tillfredsställs. Cabonline gör en mer detaljerad mätning av kundernas 

tillfredställelse. Det gör de genom att bryta ned kundernas kvalitetstillfredställelse i tre, 

föraren, bilen och applikationen, plus möjlighet till fritext. Det kan leda till att de har data som 

ger en bättre grund för analys om kvalitetsförbättringar. Ingen information om övriga 

bevakningssystem via applikationen har framkommit i empirin. Vilket innebär att Uber 

samlar in mer data som inte involverar kundens tillfredställelse. Genom den data Uber samlar 

in via applikationen om tillexempel trafikmönster, kan Uber lättare än de andra bolagen 

analysera vilka förbättringar som kan göras i verksamheten.   

Finns det några skillnader i hur bolagen arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten?  

Efter att ha analyserat empirin kan det konstateras att Uber jobbar mer med att ständigt 

förbättra kvaliteten jämfört med de andra bolagen. De har ett mer välutvecklat kontrollsystem 

vilket innebär att de lättare kan se förbättringsmöjligheter i organisationen. De har visat på att 

de genom den data de samlar in via applikationen kan se möjligheter till förbättring i deras 

system. Det kan ses genom att de införde bland annat surge pricing.  

Cabonline har gett prov på att de aktivt söker efter nya idéer på marknaden för att öka 

kundvärdet och för att konkurrera på marknaden. Det bevisar de genom att ha utvecklat ett 

plattformssystem för att öka tillgängligheten för kunderna. Även Cabonline samlar in mycket 

data genom raitingsystemet i applikationen. De samlar även in data via kundundersökningar, 

formulär och kundsupport. Det betyder att även de samlar in mycket data att analysera för att 

upptäcka kvalitetsförbättringsmöjligheter.  

De två andra bolagen, Tranås Taxi och Taxi Norrköping, har inte så välutvecklat 

kontrollsystem, vilket betyder att de inte har lika mycket data att utgå ifrån för att urskilja 

eventuella möjligheter till kvalitetsförbättring. Studien har inte kunnat visa på att de aktivt 

arbetar för att identifiera förbättringsmöjligheter. De tycks arbeta på det sättet att de endast 

åtgärdar de problem som uppdagas för dem genom att kunden eller förarna aktivt ger 

feedback. Det kan leda till att de tappar marknadsandelar om de sätts i en situation där de 

utsätts för hårdare konkurrens.   
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7 Slutsats  
I följande avsnitt kommer studiens huvudsakliga slutsatser att sammanfattas. Avsnittet 

avslutat med ett resonemang gällande förslag på fortsatta studier inom plattformsstyrning. 

Sammanfattningsvis har studien bidragit till att skapa en inblick i hur taxibolag med olika 

affärsmodeller, marknader och storlekar arbetar med kvalitetsstyrning. Genom att skapa en 

överblick över hur taxibolag arbetar med kvalitet.  

Efter att ha genomfört studien kan det konstateras att de olika bolagen tycks definiera kvalitet 

på liknande sätt. De kvalitetsförväntningar kunderna har och de kvalitetskrav som bolagen 

identifierat tycks vara genomgående i de olika bolagen. Däremot skiljer de sig i arbetet med 

hur det kontrollerar att förarna tillgodoser den kvalitet som bolagen definierat som viktig. 

Empirin har även kunnat urskilja en tendens att taxibolag som utför sin verksamhet med ett 

större antal anställda, över ett större geografiskområde tycks arbeta mer strukturerat med 

kvalitetskontroll och kvalitetsförbättring. De lokala taxibolagen med ett mindre antal anställda 

tycks arbeta mer ostrukturerat, med mer direkt dialog med både kunder och förare. Studien 

visar att de större bolagen ständigt arbetar för att överträffa kundernas förväntningar och 

skapa en starkare marknadsposition. 

På grund av det stora avståndet mellan Ubers ledning och förarna som kör för Uber tillåts 

kunderna styra mycket av kvalitetskontrollen. Vilket är ett vanligt fenomen i 

plattformsföretag. Det innebär att förarna har stort ansvar för att utveckla kvaliteten på 

tjänsten, för att tillfredsställa kunderna. Studien har även visat att övriga bolag lägger stort 

ansvar på förarna att säkra och utveckla tjänstens kvalitet. De privata kunderna ges dock inte 

samma incitament att kontrollera förarna i de minder bolagen.   

Det går att utläsa att det nya sättet att arbeta för kvalitetsförbättring är genom stora satsningar 

på teknikutveckling. Det verkar rimligt då dagens samhälle definieras av tekniskinnovation. 

På grund av det tror författarna att andra taxibolag framförallt de bolag som agerar på samma 

marknad som Uber, till exempel Cabonline, skulle långsiktigt stärka sin position på 

marknaden genom att fortsätta utveckla kvalitetsstyrningen tekniskt. På längre sikt kommer 

det förmodligen även bli nödvändigt för de mindre verksamheterna att strukturera upp sin 

kvalitetsstyrning för att kunna konkurrera och möta förändrade krav från marknaden. För att 

en mindre verksamhet ska klara av att finansiera en kvalitetssatsning kan det bli aktuellt med 

ett större samarbete med andra aktörer på marknaden. 
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7.1 Förslag  till  fortsatta  studier  
Eftersom världen idag är global och IT-tekniken är tillgänglig för stora delar av världens 

befolkning har plattformar potential att bli en viktig affärsmodell. Det för att de har potential 

att på ett effektivt sätt agera på en global marknad utan så stort behov av bundet kapital. På 

grund av det är det viktigt att utföra vidare studier om hur plattformarna drivs eller bör drivas. 

Det skulle vara intressant att studera om plattformsmodellen skulle kunna appliceras på 

marknader som idag inte arbetar genom plattformar. En sådan studie skulle utforska 

plattformmodellens potential att skapa global framgång.  

En annan intressant aspekt att studera skulle kunna vara, vad i Ubers system som lockar förare 

att köra för dem istället för ett taxibolag med traditionell styrning. Det skulle vara intressant 

att studera då tidigare studier, vad författarna har kunnat konstatera, inte fokuserat på varför 

förarna väljer att köra för Uber. Resultatet av en sådan studie skulle kunna skapa en fördjupad 

förståelse i vad förarna anser vara viktigt av valet av arbetsgivare.  
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Bilaga  1  
Intervjuguide- Emma Ehinger & Patricia Söderbäck 

 

Bakgrund 

• Befattning 
• Tid på företaget 

 
Kvalitetsstyrning  

• Vad har ni för kvalitetskrav på en taxiresa? 
 

• Vad är kvalitet för era kunder? 
  

• Är taxiförarna delaktiga i kvalitetsarbetet? 
o Vilka kvalitetskrav ställer företaget på taxiförarna? 
o Vad har ni för kvalitetskrav på bilarna?  
o Hur arbetar ni för att se till att förarna har samma bild av kvalitet som 

företaget? 
 

• Följer ni upp hur kvaliteten motsvarar era krav? 
o Hur agerar ni om ni ser att kvaliteten inte motsvarar era krav? 
o Finns det något belöningssystem för medarbetare som presterat bra? Om ja, 

vad och hur fungerar det?  
 

• Gör ni några kundundersökningar? 
o Om ja: hur går de till? 

 

• Har ni någon rutin för att följa upp taxiförarnas synpunkter? 
o Om ja: hur går de till? 
 

• Ingår kvalitetsförbättring i företagets affärsplan? 
o Hur arbetar företaget med kvalitetsförbättring? 

 

• Vad särskiljer er från andra taxiverksamheter? 
 


