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Sammanfattning 
 

Dagens taximarknad har på senare tid fått in nya innovativa aktörer som lyckats pressa 

ner priserna så pass mycket att de blivit ett globalt hot mot traditionella taxibolag. Dessa 

nya aktörer innefattar Uber och Heetch som etablerat sig inom Stockholmsregionen. 

Följande arbete innefattar en kartläggning av den nya moderna taximarknaden i 

Stockholmsområdet med ett stort fokus på traditionella taxibolag (multi-cab bolag) och 

moderna innovativa plattformsbaserade taxibolag (non-cab bolag). Huvudfokus är på 

Taxi Stockholm som är en ledande aktör i Stockholmsområdet samt Uber och Heetch.  

 

Vad kan traditionella taxibolag göra för att konkurrera med de nya taxiplattformarna 

som har ett stort kostnadsledarskap och vad kan plattformsföretagen göra för att lyckas 

konkurrera på taximarknaden och ta över marknadsandelar?  

 

Moderna non-cab bolag behöver satsa stort på att följa lagstiftning och regleringar i den 

marknaden de bedriver verksamhet och inte konkurrera på sina egna villkor, göra 

satsningar på bättre arbetsvillkor för anställda och följa miljökrav är också av 

prioritering. Traditionella taxibolag behöver satsa resurser på innovation för att hänga 

med i den tekniska utvecklingen av taximarknaden, pressa ner sina priser eller erbjuda 

kunna bättre tillgänglighet gentemot sina kunder i form av stora taxiflottor och 

satsningar gentemot företagskunder och statliga uppdrag ses som möjligheter för 

konkurrenskraft.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka taximarknaden i Stockholm för att ta reda på 

hur de traditionella taxibolagen ska kunna hantera inflytandet från de nya, moderna och 

innovativa taxiaktörerna. Studien innefattar intervjuer, datainsamling och observationer 

hos Taxi Stockholm 15 00 00 AB och användning av sekundära källor för att få in 

information om de nya aktörerna och deras styrkor och svagheter. Dessutom läggs ett 

stort fokus på vetenskapliga artiklar och kurslitteratur.  

 

Studien är baserad på en fallstudie med inslag av explorativ forskning för att undersöka 

en case-studie om ett traditionellt taxibolag. Semistrukturerade intervjuer gjordes hos 

VD samt övriga ledningschefer för att kunna kartlägga hur deras bolag ligger till i 

förhållande mot de konkurrerande innovativa aktörerna samt de traditionella aktörerna.  

 

Nyckelord 

Delningsekonomi, disruptiv innovation, SWOT-analys och taximarknaden, Non-cab, 

Mutli-cab 
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Abstract  
The taxi market has recently gotten new competition from innovative companies that 

have managed to reduce the prices of cab transport so much that they are now a serious 

contender in the global market. Some of these new companies include Uber and Heetch 

which are now competing in the taxi market of Stockholm, Sweden. This upcoming 

thesis includes mapping of the new modern taxi market in the Stockholm region with a 

big focus on traditional cab companies (multi-cap enterprises) and modern innovative 

platform-based cap companies (non-cab enterprises).  

 

The focal point is on Taxi Stockholm 15 00 00 AB which is the leading competitor in 

Stockholm, with focus on Uber and Heetch as well. What can traditional cab companies 

do so that they can better compete with new platform-based cab companies which have 

big cost and pricing advantages and what can they do to become powerful competitors 

and subsequently gain market shares?  

 

Modern non-cab companies need to respect the laws and regulations of the markets that 

they compete in which differs depending on which country they operate in. They also 

need to improve the working conditions for their drivers and be more environmentally 

oriented. This will show that they take responsibility and are high calibre enterprises 

that take their societal responsibilities and duties seriously. Traditional cab companies 

and multi-cab companies need to invest resources and R&D into innovation, so that 

they can follow the technological development and the digitalization of the taxi market. 

Lowering their prices and cost is also important so that they can utilize better prices 

towards their customers, otherwise they would need to have many caps available to 

have big availability. Multi cap companies have good opportunities to utilize companies 

and big enterprises as their customers and government orders, this will in turn make 

them more competitive in the new era of Taxi businesses.  

 

The purpose of this comprehensive study is to research and compel the taxi market of 

Stockholm to discover and learn how the traditional multi-cap companies can handle the 

influence of the new innovative modern taxi companies. The study includes interviews, 

collection of data and observations of Taxi Stockholm 15 00 00 AB and the utilization 

of secondary sources to gain information about the new competitors and their strengths 

and weaknesses. A big part of secondary sources is also from scientific articles and 

course literature.   

 

The study is based on a case study and some exploratory research methods in order to 

identify the mission and goal of this study. The interviews were done in a semi 

structured manner which was done with the CEO and the rest of the department 

executives, to be able to map their company in alignment with the rest of the 

competition in Stockholm including new innovative companies (non-cab) and 

traditional multi-cab companies. 

 

Keywords:  

Sharing economy, Disruptive innovation, SWOT-analysis and the taxi market, Non-

Cab, Multi-Cab 
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1.Inledning 
I bakgrunden förklaras det undersökta problemet och varför det är intressant att 

studera ämnet. Detta skall sedan leda till vidare förklaring om studiens syfte, 

frågeställningar samt studiens avgränsning.  

 

1.1.Bakgrund  
Taximarknaden har globalt under den senare tid stött på nya aktörer som med hjälp av 

disruptiv innovation lyckats förändra konkurrensen mellan aktörerna globalt. Dessa 

företag innefattar bland annat Uber, Heetch och Lyft som nu är globala aktörer. Taxi 

Stockholm 15 00 00 AB, som länge har varit marknadsledare i Stockholmsområdet, har 

nu tillsammans med andra stora aktörer tappat marknadsandelar i Stockholmsområdet 

till följd av tillväxten bland de nya konkurrenterna (Mahobifard & Moshiri, 2006). 

Enligt Löfvenberg och Sivers (2009) avreglerades Taxibranschen år 1990. Innan dess 

reglerade staten priser och antal taxibilar som får finnas. Nu är det fritt fram för aktörer 

att öppna verksamhet och bestämma sina egna priser vilket har resulterat i att antal 

taxiaktörer har ökat dramatiskt (Löfvenberg et al, 2009). Bakgrundstanken med att 

reglera taximarknaden var att man skulle kunna fördela antal taxibilar över geografiska 

områden i Sverige och se till att både kunden får ett rimligt pris och förarna får en 

rimlig avkastning på varje körning. Efter avregleringen har konkurrensen ökat och fler 

taxiverksamheter är etablerade i Stockholm och yrket som taxichaufför har blivit mindre 

lönsamt (Slavnic, 2015).  

 

Traditionella taxibolag tillgodoser i princip samma tjänster som dessa nya aktörer gör 

men skillnaden ligger i deras operativa system där de nya aktörerna använder sig av 

applikationer och teknik för att matcha kunder och förare ihop (Ehinger & Söderbäck, 

2016). Uber och Heetch är plattformsbaserade, de baseras på ett koncept som kallas för 

delningsekonomi vilket i praktiken innebär att både leverantörer och förarna är 

privatpersoner och inte anställda hos företaget (Ehinger et al, 2016). Dessa nya aktörers 

konkurrenskraft ligger i deras nedpressade priser som är betydligt mycket mindre och 

förmånligare än traditionella bolagens priser. 

 

Enligt Backman och Wasniewski (2016) har stor kritik riktats mot dessa moderna taxi- 

och samåkningsbolag. Traditionella taxibolag och kritiker försöker sätta stopp för dessa 

bolags tjänster samtidigt som flera länder globalt strejkar mot Uber. Länder som 

Sydkorea och Nederländerna har förbjudit Uber och liknande på grund av att de 

klassificerats som svarttaxiverksamhet (Moon, 2017). Dessutom anklagas de för att 

bryta mot Taxiindustrins spelregler samtidigt som de sätter ut oprofessionella och icke 

utbildade chaufförer på gatorna. 

 

Studien kommer vara viktig och avgörande för att överblicka hur det traditionella 

taxibolagets marknadssituation ser ut med hjälp av SWOT-analys för anpassad 

kartläggning samt analys. Det traditionella företaget är i denna studie till användning för 

att kunna se över hur möjligheter och nyttjande av deras kapacitet skall användas vid 

hantering av dagens taximarknad. Fokus bör därför ligga på att identifiera hur gapet 

skall minimeras med hjälp av att främja ökad förståelse i vad som krävs av både 

internationella och regionala taxibolag vid ökad konkurrensfördel. Forskning inom detta 

område brister därför kommer denna studie vara ett bidrag till samhället och 

forskningen samt taxiindustrin och andra industrier där distruptiv innovation råder. 

Moderna taxibolag har bättre förutsättningar idag i samband med den ökade 
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globaliseringen inom dagens samhälle gällande kostnadsledarskap. Angreppssätt och 

affärsstrategier kommer bli en betydelsefull faktor för hur traditionella taxibolaget skall 

kunna mäta sig mot sina aktörer med en högre samt förbättrad hållbar utveckling bland 

såväl människor och samhället inom Stockholmsregionen.  

 

År 2013 förändrades marknaden när transporttjänsten Uber kom till Stockholm. Östberg 

(2014) menar att denna digitala tjänst förändrade branschen samt kundernas sätt att 

använda tjänsten. Företaget startades i USA 2009 då de upptäckte att limousiner ofta 

stod stilla utan körningar. Konceptet uppstod när man lyckades att hitta en digital 

plattform som kunde para ihop de lediga bilarna med de kunder som efterfrågade skjuts. 

Tack vare deras digitala affärsmodell äger de inte några bilar och har inga anställda 

chaufförer utan fungerar endast som mellanhand. Det globala företaget har utvecklats 

till att omfatta alltifrån lyxbilar, helikoptrar och motorcyklar till enklare bilar som körs 

av privata chaufförer. 

 

1.1.1.Taxi Stockholm 15 00 00 AB 

Taxi Stockholm 15 00 00 AB är ett delbolag i en större organisation med bland annat 

Ekerö, Norrbotten och Värmdö taxi samt Sveataxi. Bolaget är en medlem i taxinätverket 

Svea Taxi Allians som har flertalet svenska taxibolag, SVEA Taxi Allians ägs av Taxi 

Stockholm (Gruppintervju, Taxi Stockholm, 2018-04-26). Enligt Taxi Stockholm 

(2018) härstammar deras taxiverksamhet från Stockholms Droskägarförening som 

bildades år 1899 den 6 december. Droska är en transportval som är baserad på häst och 

vagn-principen och den har en väldigt elegant design. På denna tid var telefonen en ny 

uppfinning och man beslutade om att lägga ut telefonapparater över hela Stockholm och 

Taxistolpar/terminaler där kunder kunde invänta transport (Taxi Stockholm, 2018). 

 

Under perioden 1912–1967 började droskbilar ersätta häst och vagn-alternativet. 

Kvinnliga förare hade också börjat arbeta som taxiförare vilket tidigare varit ett 

mansdominerat yrke. En kvinna vid namn Maud Hansson-Fagerberg körde sin första 

körning år 1954. 

 

1983 började digitaliseringen ta sin plats inom bolaget och det infördes ett 

trafikledningssystem där taxitjänster bokades via datorer vilket resulterade i att det gick 

väldigt snabbt för Taxi Stockholms växel att skicka ut en förare till kund (Taxi 

Stockholm, 2018).  

 

Tiden efter avregleringen 1990 var Taxi Stockholm 15 00 00 AB en konkurrenskraftig 

marknadsledare i Stockholmsområdet. Taxi Stockholm. Nuvarande VD för Taxi 

Stockholm är Johan Lagerhäll och bolaget har cirka 1600 bilar i tjänst. Affärsidén som 

bolaget driver är följande: 

 

 “Taxi Stockholm och dess varumärken ska vara den ledande partnern för taxitjänster i 

Sverige, genom att erbjuda en hållbar resa till resenären. Med överlägsen service, 

kvalitet och tillgänglighet och förmåga till ständig innovativ tjänsteutveckling möter vi 

dagens och morgondagens kundbehov” 
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1.2. Problemformulering  
Angreppssättet kommer att klargöras över hur traditionella- och moderna taxibolag kan 

förbättra sin marknadsandel med hjälp av följande formulering: 

 

Vad kan traditionella multi-cab taxibolag respektive moderna innovativa non-cab bolag 

göra för att optimera sin konkurrenskraft i dagens komplexa taximarknad? 

 

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka taximarknaden i Stockholm för att ta reda på 

hur de traditionella multi-cab bolagen och de moderna non-cab bolagen ska agera på 

marknaden för ökad konkurrenskraft gentemot varandra. 

 

1.4. Mål 
Målet med studien är att kartlägga hur taximarknaden ser ut för traditionella taxibolag 

utifrån strategiska analysmetoder för att se över dess förhållande till de moderniserade 

taxibolagen. Dessa verktyg används för att främja konkurrensfördelar samtidigt som 

högre lönsamhet skall påvisa företagets pålitlighet som främste aktör inom 

taximarknaden. 

 

1.5. Frågeställningar  
● Frågeställning 1: Vad behöver traditionella taxibolag göra för att klara av den 

hårda konkurrensen från nya generationens innovativa taxibolag som har ett 

stort kostnadsledarskap?  

● Frågeställning 2: Vad behöver moderna non-cab aktörerna göra för att 

konkurrera med de redan etablerade traditionella multi-cab bolag i 

taximarknaden? 

 

1.6. Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till traditionella taxibolag och moderna innovativa taxibolag inom 

Stockholmsregionen. Avgränsningen kommer primärt beröra Taxi Stockholm som 

caseföretag men kan i sekundära fall beröra andra taxiaktörer inom Stockholm. 

Anledningen till detta är att ge en bra och transparent bild av taximarknaden i 

Stockholm och vad de globala taxiaktörerna har för inverkan på marknaden. Andra 

traditionella aktörer kommer också nämnas men inte i lika stor omfattning som Uber, 

Heetch och Taxi Stockholm. De traditionella nationella taxiaktörerna kommer även 

belysas för att kunna mäta konkurrensen inom taximarknaden i Stockholm då andra 

regioner inte tillämpas i denna rapport. 
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2. Metod  
I detta avsnitt skall redogörelse visas för hur studiens tillvägagångssätt genomförs samt 

en motivering till dess grund i metodteori. En beskrivning av arbetsgången presenteras 

och hädanefter kommer en kritisk granskning av den valda metoden samt en diskussion 

kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att förklaras. 

 

2.1.Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
 

Reliabilitet förklaras genom att påvisa hur pålitligt resultatet är från en undersökning 

beroende på huruvida den levererar liknande utfall vid olika försökstillfällen. Validitet 

definieras som en bedömning av de slutsatser som har genererats från en undersökning: 

om den har ett samband eller inte (Bryman & Bell, 2017).  

 

Kombination av både validitet och reliabilitet är viktigt för att förstärka studiens 

pålitlighet samt tillförlitlighet. Tanken är att studien ska presenteras på följande sätt då 

den ska kartläggas och analyseras genom SWOT-analys samt Porters fem strukturella 

krafter som både ska gynna taxibolagen själva och även dess kunder som tar del av dess 

tjänster. Studien bör därför beaktas som väl noggrann med hög objektivitet som skall 

främja både verkligt och pålitligt resultat så långt som möjligt. Inga avvikelser skall 

förekomma då fler respondenter inom olika avdelningar ska ge sina synvinklar och 

perspektiv på vad de upplever med taxibolagets marknadssituation. 

 

Validiteten kommer att vara viktig för studien för att uppnå ökad trovärdighet för hur 

både moderna non-cab bolag och traditionella multi-cab taxibolagens nuvarande 

marknad förhåller sig. Analysverktygen för taximarknaden kommer användas för att 

öka studiens giltighet då dessa företagens konkurrenskraft behöver främjas. Intervjuer i 

form av primärkällor och sekundära källor kommer tillgodogöras för att uppnå bättre 

pålitlighet utifrån marknadsanalyser på taxiaktörerna. Datainsamlingen ska förbättra 

förutsättningarna för de traditionella taxibolagen genom att identifiera hur de ska klara 

av den höga konkurrensen från non-cab taxibolagen med en högre kostnadsledarskap. 

Studien kommer därefter bli bättre kartlagd samtidigt som andra branscher kommer 

kunna tillgodogöra denna studie som ett komplement till hur de ska kunna analysera 

sina förutsättningar. Syftet är att liknande resultat ska vara applicerbara vid analys av 

företagens marknadsföring när både reliabiliteten samt validiteten ska kunna 

generalisera för andra företag som har konkurrens inom andra aspekter än just 

taxiindustri (Mohamad, Sulaiman, Sern & Salleh, 2015). 

 

Studien kommer därför att kunna appliceras även i andra branscher än just taxiindustrin 

där disruptiv innovation har påverkat en specifik marknad på en global nivå. Insikt 

kommer genereras för hur aktörer inom andra marknader med högre kostnadsledarskap 

kan skapa en kartläggning och förbättring med hjälp av strategiska- och 

konkurrensfördel-verktygen utifrån det traditionella taxibolagets förhållande. Till 

exempel kan denna studie appliceras hos aktörer som konkurrerar inom bland annat 

telefoni och fordonsbranschen då dessa är i behov av konkurrensfördelar för att öka sina 

marknadsandelar. 
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2.2. Angreppssätt 
 

Induktivt, deduktiv och rykte är tre angreppssätt som kommer att genomföras i denna 

studie. Induktivmetod kan definieras enligt Bryman och Bell (2012) som en beskrivning 

av konsekvenserna som har uppstått på resultatet utifrån den teori som ligger bakom 

eller styr undersökningen. Deduktionsmetoden förklarar mer ett undersökt 

problemområde som forskaren måste framförhålla med hjälp av hypoteser för att testa 

om den överensstämmer med empirin. Rykte handlar om att observera något man inte 

själv vet om eller vem som har genomfört det.  

 

Induktiv ansats kommer skapa en bättre förståelse för hur anställda upplever sin 

arbetsmiljö genom att varje dag ständigt bedriva sina taxitjänster bland sina kunder. 

Undersökningen av konsekvenserna bakom det traditionella taxibolagets tjänster är 

betydelsefull för att kunna överblicka hur verksamhetens sätt att hantera 

servicekvaliteten förhåller sig till de moderniserade bolagen. Syftet med ansatsen är att 

analysera konkurrensfördelar med hjälp av SWOT-analys för att skapa förståelse över 

det traditionella taxibolagets marknadssituation. Därutöver ämnas underlag ges för hur 

konkurrensen och lönsamhetspotentialen kan leda till en högre marknadsandel då de 

traditionella bolagen påverkas av de nya taxiaktörernas utveckling. 

 

Deduktionsansats är även användbar i denna studie. De traditionella taxibolagen har 

idag problem med att generera bättre marknadsandelar samtidigt som lönsamhet 

påverkas i samband med andra taxiaktörers inflytande i marknaden. Kartläggningen av 

verksamheternas tjänster kommer att vara viktig för studien för att konkretisera hur de 

traditionella taxibolagen har blivit påverkade av dagens marknadssituation. Det ger ett 

bra komplement till teorin och belyser viktiga argument och höjdpunkter på vad och 

varför företagets inflytande har påverkats mer eller mindre utifrån dagens taxiindustri. 

 

En ryktes ansats är en del av detta arbete då de moderna innovativa taxibolagen som till 

exempel, Uber och Heetch har flertal cirkulerade anklagelser om att de inte följer regler, 

lagstiftning och till en viss del driver svarttaxiverksamhet. Observationer kommer 

genomföras genom att test åka med de mer moderna innovativa taxibolagen mellan tre 

till fem gånger. Undersökningen är viktig för att kunna identifiera om taxiförarnas 

dynamiska prissättningar påvisas vara tillförlitbara och trovärdiga utifrån vad forskarnas 

påståenden. 

 

2.3. Val av analysmetod 
 

Studien är baserad på en fallstudie med ett inslag av explorativ forskning för att 

undersöka ett företags svårigheter med att etablera en högre marknadsandel. 

Undersökningen blir mer trovärdig i samband med att teori och färdigheter kan 

appliceras utifrån den kartläggning som har framställts av taxibolagets 

marknadssituation. Syftet med denna valmetod har främst att göra med att analysera det 

traditionella taxibolaget utifrån hur de förhöll sig inom marknadsstrategier och vad som 

behövs av aktören. Andra aktörer kommer även inkluderas i denna studie men inte i 

samma utsträckning som det traditionella bolaget då fokuset ligger på att främja endast 

deras marknadsandel mot bättre konkurrensfördel. 

 

Intervjuerna hos taxibolaget har givit en klarare bild av taximarknaden samtidigt som 

både anställdas och kunders perspektiv ska analyseras utifrån angående gällande 
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upplevelser inom företaget. Motivet är att påvisa vilka gap det är som särskiljer det 

traditionella taxibolagets marknadsanalys utifrån vad som utmärker deras mer 

innovativa och moderniserade konkurrenter. Metoden ger bättre förutsättningar vid 

varför -och hur frågor då det är ny teori som skall appliceras vid outforskade händelser 

(Jensen & Sandström, 2016). 

 

2.4. Datainsamling 
 

Denna studie har baserats på kvalitativa data då de har införskaffats genom 

semistrukturerade intervjuer med VD vid ett tillfälle den 19 April 2018. Chefer inom 

Försäljning, Ekonomi och Trafiklednings samt växel har alla tre intervjuats den 26 april 

2018 i en gruppintervju av semistrukturerad form med färdiga frågor kombinerat med 

öppna frågor som ställdes på plats.  

 

Enligt Gummesson (2005) kommer nyckeln till denna forskningsanalys vara att skapa 

jämförelser mellan olika aktörer för att bidra med att öka trovärdigheten i hur det 

traditionella taxibolaget kan förhålla sig inom sin marknadsföring. Intervjuerna kommer 

därför att kombineras med hjälp av strikta och öppna frågor för att ge respondenterna 

flexibilitet i sina åsikter samtidigt som tydligare fokus med konkreta frågeställningar 

behövdes för en tydligare helhetsbild av den nuvarande situationen inom 

taximarknaden. Metoden föredras i samband med att kopplingar och slutsatser kan dras 

mellan organisationerna som medverkar under analysen av taximarknaden inom 

Stockholmsområdet. Insamlingen är avgörande för att kunna sammanställa hur det 

traditionella taxibolaget arbetar gällande pris, tjänster, service och kvalitet utifrån en 

SWOT-analys mot en ökad marknadsandel. Enligt Bryman och Bell (2017) definieras 

kvalitativa data som en insamlingsmetod där högre förståelse genereras för att begripa 

visst fenomen eller ett forskningsområde.  

 

Primärdata har införskaffats i denna studie genom intervjuer, observationer samt 

teståkningar som har genomförts hos de innovativa taxibolagen. Kartläggning av det 

traditionella taxibolaget har därefter även använts för att se över deras nuvarande 

marknadssituation. Det är ett sätt för att kunna mäta samt identifiera hur taxibolaget 

förhåller sig konkurrensmässigt och lönsamt i förhållande mot dess mer innovativa 

taxikonkurrenter inom marknaden.  

  

Sekundärdata har samlats in med hjälp av vetenskapliga artiklar, rapporter och 

litteraturstudier från databaserna Google Scholar och ScienceDirect som ett underlag för 

denna studie. Det traditionella taxibolagets nuvarande situation har därför analyserats 

med hjälp av olika datakällor för att illustrera hur deras utvecklingsmöjligheter skall 

åstadkommas samtidigt som det behövs kriterier på vad som krävs mot deras hot.  

 

Triangulering kommer att vara av betydelse för denna studie då det handlar om att 

analysera hur marknaden ser ut för både moderna och traditionella taxibolag. Därför 

kommer primärkällor från VD, försäljning-, trafikledning och ekonomichefen samt 

eventuella anställda för en tydligare och mer specifik beskrivning av nulägesanalysen. 

När fler datakällor används utifrån olika respondenters resonemang kan det ge en 

förbättrad inblick och skapa en trovärdigare bild av dagens taximarknad (Biggam, 

2008).  
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2.5. Presentationsmetod 
Studien har både framställts och kartlagts utifrån primärkällorna från både intervjuer, 

observationer samt enkätundersökningar om var det traditionella taxibolaget ligger i 

förhållande till marknadsstrategierna Porters fem strukturella krafter, SWOT-analys och 

Marknadsmixens 7p. De innovativa och konkurrerande aktörerna kommer även att 

kartläggas i denna studie. Faktorer som kommer behandlas i denna studie är följande; 

styrkor, svagheter, utvecklingsmöjligheter och hot utifrån SWOT-analysen. Porters fem 

strukturella krafter är inkluderad för att konkretisera vart taxibolaget ligger utifrån 

konkurrenstrycket från aktörer, leverantörernas -och kundernas förhandlingskraft, vad 

för innovation som behövs för att tillfredsställa kundbehov och sist 

konkurrensintensiteten från konkurrenterna inom samma bransch. Elementen som 

konkretiseras även i studien är aktörernas pris, plats, påverkan, tjänst, personal, process 

och påtaglighet.  

 

Jämförelser med hjälp av dessa verktyg är betydelsefulla för aktörerna då det är viktigt 

att kunna veta varför samt hur det traditionella taxibolaget kan utveckla en förbättrad 

marknadsandel med både högre lönsamhet samt ökad konkurrenskraft inom 

taximarknaden. Gapet kommer påvisa var det traditionella taxibolaget befinner sig i den 

nuvarande taximarknaden för och kunna föreslå hur kostnadsledarskap skall förbättras i 

förhållande mot dess konkurrenter.   

 

2.6. Metodkritik 
Problemet med semistrukturerade intervjuer är att respondenterna kan bli partiska vid 

sina resonemang om självaste ämnet de diskuterar då det råder ibland egna upplevelser. 

Det viktiga är att de parter som intervjuas är transparanta och talar sanning utan att 

förvränga på verkligheten för egenintresse. Nackdelen är att analysmetoden blir svår att 

generalisera vilket ger en försämrad validitet i denna studie (Bryman & Bell, 2017).  

 

Tidsbrist är en annan orsak till att intervjuerna inte blev fler än tre till fem gånger. Det 

hade behövts mer djupgående och strukturerade intervjuer med respondenter för att 

införskaffa ännu högre tydlighet och fokus om bolagets nuvarande situationen inom 

taximarknaden. Problemet är att respondenter som var inom ledningen hade mycket 

fullt upp med sina ärenden och uppdrag med bokningsmöten vilket gav icke-grundliga 

bestämmelser för oss skribenter att bestämma hur länge intervjuer fick pågå och vilken 

dag det passade för intervjuerna.  
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3. Teori 
 

I detta avsnitt ska väsentliga kartläggningsverktyg definieras för att stödja kartläggning 

av taximarknaden i Stockholmsregionen. Dessutom ska viktiga termer och begrepp som 

är relevanta till ämnet inkluderas.  

 

3.1 Disruptiv innovation 
Enligt Christensen, Raynor och McDonald (2016) uppstår disruptiv innovation när 

något företag kommer med en stark påverkan på marknaden genom att komma med en 

ny variant av något som redan finns. Det omfattar ofta tekniska lösningar som bidrar till 

att något blir billigare och effektivare. Ofta har företag som kommer med disruptiv 

innovation en stark påverkan på marknaden och leder till ökad konkurrens i en marknad. 

Ibland uppstår även konflikter kring detta (Christensen et al, 2016).  

 

De mer traditionella företagen har en faktisk prissättningsmodell vilket gör att många 

kunder får ett bättre förtroende som i sin tur leder till successiv tillväxt inom 

marknaden. Problemet idag är att fler moderniserade taxibolag med mindre avhängighet 

av statliga aktörer skapar bättre fokus på sina befintliga kunder och har lättare att främja 

sina interna processer med sina tjänster vilket försvårar för traditionella taxibolag att 

investera inom större innovationer (Laurell & Sandström, 2016). Disruptiv innovation 

tenderar att starta i lågkostnads-prisklassen och sakta röra sig uppåt till de ordinarie 

marknadspriserna (Chase, 2016). De disruptiva företagen tenderar att ha affärsmodeller 

som skiljer sig från de traditionella företagen. Vissa av dem lyckas, men flera tenderar 

att misslyckas.  

 

Orsaken för det totala misslyckandet från det traditionella taxibolaget är att bristande 

förståelse, uppmärksamhet och otillräckliga investeringar inte har tillförts inom deras 

tjänster. Tillväxten och förtroende för de innovativa aktörerna bland kunder har lett till 

svårigheter för hur man bäst kan bemöta utmaningar för och kunna vara ledande aktörer 

med bättre innovation samt främja lågkostnadsfördelar inom sin marknad (Laurell et al, 

2016).  

 

3.2 SWOT analys  
Ommani (2011) belyser att akronymen SWOT-analys står för: 

-       Strength - styrkor kopplade till en organisations interna verksamhet. 

-       Weaknesses - svagheter kopplade till en organisations interna verksamhet 

-       Opportunities - externa möjligheter för konkurrenskraft  

-       Threats - externa hot som påverkar organisationen negativt. 

  

Verktyget är ett bra hjälpmedel inom flera användningsområden då den ger en bättre 

förståelse över det nuvarande läget för marknader. Det är ett optimalt verktyg för att 

utveckla affärsstrategier och konkurrensstrategier. Denna modell vill både uppnå interna 

attribut som både hjälper organisationen att analysera vad man gör bättre än 

konkurrenterna samtidigt som man ser över vad som kan förbättras utifrån företagets 

svagheter. Externa och yttre förhållanden analyseras även angående vad företaget kan 

åstadkomma för att utvecklas mot sina mål samtidigt som hinder i form av hot kan 

uppstå vid konkurrens med andra aktörer.   

 

Fördelen med SWOT-analys är att den ger en korrekt bild av nulägessituationen av 

taximarknaden och skapar information som bidrar till beslutsfattande (Hay & Castilla, 
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2006). Enligt Collado, Diaz, Mänika-Tanila, Collinet, Dulco, Hiemstra, Consortium och 

Gandini (2012) skapas en enkelhet då analysen av komplexa system bör hållas simpelt 

för att undvika att fördröja processen, vilket leder till sämre marknadsandelar.  

 

Tanken är att en organisation ska använda sina styrkor för att hitta möjligheter och 

utnyttja de samt använda styrkorna för att reducera potentiella hot på marknaden. När 

man tittar på svagheterna utgår man ifrån hur dessa kan elimineras för att eventuellt 

kunna ta vara på möjligheter och reducera hotens påverkan på företaget (Ommani, 

2011). 

 

3.3 Delningsekonomi 
Enligt Cannon och Summers (2014) är delningsekonomi ett begrepp som relaterar till 

resursminskning och högre utnyttjandegrad i samhället. Det kan innefatta delning av 

varor och tjänster, flera moderna företag använder delningsekonomi som huvudkoncept 

för att driva sina verksamheter och ofta är det i samband med ny informationsteknik och 

kommunikationsteknik. Dessa bolag kan med hjälp av delningsekonomi pressa ner sina 

priser och bli väldigt konkurrenskraftiga på olika marknader (Wallsten, 2015). 

Delningsekonomi kan i många sammanhang bidra till bättre hållbarhet och 

miljömedvetande. Under de senaste åren har konceptet tagit fart vilket har påvisats 

enligt prognoser där man kan förutse hur det har utvecklats till att bli en del av det 

hållbara samhället. Kritiker hävdar att företag som tillämpar delningsekonomi ofta inte 

spelar efter marknadens spelregler och fifflar med skatten (NE, u.å.) 

 

I traditionella taxibolag har konsumenter allt färre alternativ att välja på då de inte 

använder sig av delningsekonomi gällande deras tjänster. Konsumenter tenderar att 

komma med fler klagomål på grund av de traditionella taxibolagens dåliga kvalité och 

service från dessas förare. Orsaken har lett till att konsumenter prioriterar andra 

transportmedel i form av bland annat buss eller tunnelbana (Wallsten, 2015).  

 

Delningsekonomi är ett koncept och en marknad som ständigt växer vilket företag som 

Uber, AirBnB och Lyft ständigt bevisar med sin tillväxt. År 2013 beräknades 

delningsekonomimarknaden uppgå till hela 26 miljarder dollar med beräknade 

prognoser att värdet inom ett par år kommer bli 110 miljarder dollar (Cannon et 

al,2014). År 2025 beräknas värdet uppgå till hela 335 miljarder dollar år 2025 (Supply 

Chain Digital, 2017). Nya generationens bolag som är baserade på delningsekonomi har 

potentialen att ta över stora marknadsandelar från traditionella bolag (Cannon et al, 

2014). 

 

Företagen som tillämpar konceptet är mellanhänder för kunder och leverantörer där inga 

av de befintliga privata aktörerna äger någon andel av verksamheten. Det är ofta 

plattformsföretag som tillämpar delningsekonomi som t.ex. Airbnb, Uber, Heetch, 

Car2go och Lyft. Detta leder till av att denna moderna organisationsform inte är 

begränsad till någon specifik geografisk position och kan konkurrera globalt (Rowe, 

2017). 

 

 

3.4 Porters 5 strukturella krafter  
Enligt Porter (1979) är de fem strukturella krafterna en teori som beskriver 

konkurrensintensiteten och lönsamhetspotentialen i en marknad genom följande fem 

element som påverkar marknadens situation: 
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                     ⦁Konkurrenstrycket från nya aktörer 

⦁Leverantörer - deras styrka, maktposition och förhandlingskraft. 

⦁Kunders styrka, makt och förhandlingsposition 

⦁Substituttrycket från nya innovationer och ny teknologi alternativt andra 

metoder för att tillgodose kundens behov 

⦁Konkurrensintensiteten från befintliga konkurrenter inom branschen  

 

Utifrån resultatet av Porters fem strukturella krafter kan företaget välja vilken strategi 

som ska tillämpas för att vara konkurrenskraftig på marknaden.  

 

De tre vanligaste strategierna är följande (Porter, 2008):  

⦁ Lågkostnadsstrategi - aktörer satsar på att bli konkurrenskraftiga genom att erbjuda 

bäst priser på marknaden alternativt förmånliga priser. 

⦁ Differentieringsstrategi - erbjuda unika egenskaper i det ett företag erbjuder 

marknaden alternativt något som kunden uppfattar som intressant eller speciellt. Med 

denna strategi kan differentieringen bidra till att man kan ta ut ett högre pris. 

⦁ Fokuseringsstrategi - att använda sig av lågkostnadsstrategi eller 

differentieringsstrategin för ett mindre segment av marknaden. 

 

Vart ska man positionera sig? 

Enligt modellen ska man positionera sig där krafterna är svagast dvs där minst aktörer 

konkurrerar.  

 

Leverantörernas makt och inflytande  

För att minimera eller neutralisera leverantörerna maktbalans kan man skifta mellan 

leverantörer och se till att inte vara för beroende av enstaka leverantörer (Porter, 2008). 

 

Kundens makt och inflytande  

För att minska kundens makt och inflytande på marknaden måste aktörer se till att 

expandera antal produkter och tjänster som erbjuds så att man reducerar chansen för att 

kunden köper från organisationens konkurrenter istället (Porter, 2008). 

 

Konkurrensintensiteten från befintliga konkurrenter inom branschen  

För att kontrollera priskriget mellan den enskilda organisationen och sina konkurrenter 

gäller det att investera mer i tjänster/produkter som skiljer sig från det konkurrenterna 

erbjuder inom samma marknad (Porter, 2008). 

  

Konkurrensintensitet från nya aktörer  

För att skrämma bort och undvika potentiella nya aktörer i marknaden gäller det att 

investera mycket forskning och utveckling samt att ständigt utvecklas så att potentiella 

nya aktörer inte finner möjligheter till att ta sig in på marknaden (Porter,2008). 

 

Substituttrycket från nya innovationer och ny teknologi 

För att minska hoten från substitut gäller det att erbjuda bättre värde till kund genom 

både pris, hastighet och tillgänglighet (Porters, 2008).   

 

Denna modell kan användas av organisationen som vill skapa en stark position inom sin 

marknad och göra den positionen mindre känslig för konkurrenstryck från andra aktörer 

som vill göra intrång (Porter,1979). 

 



 

16 

 

3.5. 7P marknadsföringsmixen 
Enligt Goi (2009) är marknadsföringsmixen en modell som beskriver en verksamhets 

förmåga att sälja specifika produkter/tjänster. Den består till en början av 4P som är 

produkt, pris, plats och påverkan men som på senare tid har utökats med ytterligare 3 

element till en 7P marknadsföringsmix. 

  

Följande ingår element ingår i de 7P: 

-       Pris - omfattar produkter/tjänster priser i förhållande till tillverkningspris 

-       Plats - geografiska lokalisering på vart verksamheten verkar och bedrivs. 

-       Påverkan - vad görs för att påverka och kommunicera med kunden för att 

influera de till verksamheten. 

-       Produkt - beskriver tjänsten/produkten som levereras och de behov som 

den löser. Tar också hänsyn till kvalitet, service och produktivitet. 

-       Personal - relaterar till personalens servicenivå, intelligens och 

professionalitet  

-       Process - process från tillverkning till leverans av kund 

-       Påtaglighet/fysiska bevis - kopplat till miljön som kunden vistas i innan 

köpet och hur miljön bidrar till om köpet går igenom eller inte. Företag kan 

genom rätt miljö och omständigheter manipulera köparen till ett köp (Goi, 

2009). 

  

Enligt Goi (2009) har marknadsföringsmixen kritiserats för följande: 

- Inte ta hänsyn till kundbeteende och vara för internt orienterad  

- Mixen ser kunder som passiva vilket inte alltid reflekterar verkligheten 

- Mixen är för teoretisk och är mer av ett managementverktyg  

- Verktyget förhåller sig inte lika bra till alla delar av tjänste servicen som erbjuds 

gällande marknadsföringen.  

- Modellen tar hänsyn till en produkt men företag har oftast flera produkter och 

tjänster som erbjuds. 

- Tar inte hänsyn till relationer mellan kund och företag samt leverantörer 

- Modellen ser marknadsförarna som huvudelementet i modellen vilket inte bör 

vara huvudfokus utan snarare kundfokuserad management.  

 

Trots kritiken mot modellen har 7P minimerat några brister vilket gör att modellen 

fortfarande är användbar för att bestämma strategier och vad ett bolag ska ta för nästa 

steg (Goi, 2009).  

 

3.6. Konkurrensfördel 
 

Definitionen av konkurrensfördel är att framgångsrika företag levererar mer kundvärde i 

förhållande till deras konkurrenter (Christopher, 2016). Konkurrensfördel är idag viktigt 

att främja för de flesta organisationer då det skall främja högre pålitlighet med hjälp av 

högre prestanda i förhållande till andra aktörer (Prajado & Olhager, 2012). Den ökade 

konkurrensen bedrivs inte endast genom att förbättra de interna processerna utan även 

genom att skapa konkurrenskraftiga externa förhållanden som bland annat ger bättre 

kvalitet, service och optimala kostnader. Fördelen med konceptet är att låga priser kan 

sättas i samband med att konkurrensen ökar vilket kan förändra den låga totala 

ägandekostnaden.  
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Aktörer har högre nivåer av kreativitet och innovationsförmåga vilket gör deras 

tillgänglighet högre genom att nya funktioner och attribut utvecklas som möjliggör 

användning av deras tjänster, vilket i sin tur ökar deras marknadsandel. 

Konkurrensfördel kommer att ha en viktig roll i det traditionella taxibolaget då den ska 

skapa en bättre förståelse för behov som kunderna vill ha uppfyllda enligt deras 

preferenser. Tillvägagångssättet för att uppnå bättre konkurrensfördel blir att utveckla 

både lägre kostnader samtidigt som vinsten växer. Många av dessa taxiaktörer har idag 

väldigt svårt att finna en hållbar och försvarbar konkurrensfördel då marknadens 

verklighet inte uppmärksammas tillräckligt. (Lawson, Krause & Potter, 2014).  

 

3.7 Olika organisationsformer inom taxibranschen  

3.7.1 Single-cab organisation  

Enligt Van Burken & Haftor (2017) är detta en organisationsform som endast består av 

taxichauffören och kunden som beställer transporten. Föraren och dennes fordon agerar 

självständig aktör och är således inte en del av någon större ledning eller 

matchningsenhet. Här kontaktar kunden chauffören direkt utan att använda sig av någon 

plattform eller telefonväxel. Med andra ord sker transaktionen utan någon mellanhand. 

 

 
Figur 1: Single Cab organisationsmodell (Handgjord bild) 

 

3.7.2 Multi-cab organisation  

Denna typ av organisationsform är ett taxiföretag som äger en flotta med taxibilar och 

har taxichaufförer som anställda. Här används taxiföretaget som mellanhand och ett 

varumärke för att attrahera och matcha kunder till taxichaufförer efter behov. Kunden 

ringer in till taxibolaget för att boka transport, därefter kopplar ledningen körningen till 

en taxichaufför som får informationen om vart kunden befinner sig och vart kunden ska 

åka (Van Burken et al, 2017). 

 

Denna organisationsform kan förknippas med traditionella taxibolag. 

 

Exempel på företag som opererar genom denna typ av organisationsform är följande: 

- Taxi Stockholm 15 00 00 AB 

- Taxi Kurir  



 

18 

 

- Taxi 020 

 

 
Figur 2: Multi-cab organisationer (Handgjord bild) 

 

3.7.3 Non-Cab organisation  

Enligt Van Burken et al (2017) är denna typ av taxiorganisation en plattformsbaserad 

tjänst där man genom applikationer matchar kund med förare. Multi-cab organisationer 

har en tendens att varken ha anställda, bilar eller chaufförer utan det är enskilda 

chaufförer som använder sig av applikationen/plattformen när de vill. Den potentiella 

kunden laddar ner appen och beställer resa direkt genom den, närmaste chaufför får en 

notifikation genom appen och kan välja att acceptera eller tacka nej till körningen. 

Plattformen tar en procentsats av intäkterna vilket kan variera från 20% - 30% och 

opererar på så sätt. 

 

I praktiken är den stora skillnaden således att man måste beställa taxin genom 

appen/plattformen för att kunna få tillgång till tjänsten och man kan inte bara hojta åt en 

taxi mitt på gatan som man förr kunde (Van Burken et al, 2017) 

 

Denna organisationsform kan förknippas med nya moderna och innovativa taxibolag. 

 

Exempel på företag som driver denna typ av organisationsform är följande: 

- Uber 

- Heetch 

- Lyft  
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Figur 3: Non-cab organisationer (Handgjord bild) 
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4.Empiri/nulägesanalys 
 

I detta avsnitt kommer en marknadsanalys av taximarknaden i Stockholm att 

presenteras med störst fokus på stora multi-cab organisationer samt non-cab 

organisationer. 

 

4.1. Kartläggning av taximarknaden i Stockholm  

4.1.1. Konkurrenstrycket från nya aktörer 

Enligt J. Lagerhäll (intervju, 2018-04-19) är konkurrensen från nya aktörer ganska stor 

på grund av Uber och Heetch som är två internationella bolag som etablerat sina 

verksamheter i Stockholm. De är väldigt stora globalt med ett stort inflytande men i 

Stockholmsområdet dominerar fortfarande traditionella taxibolag. Trots detta har de en 

stark konkurrenskraft och inflytande genom deras låga priser och ekonomiskt sett så 

växer de väldigt snabbt årligen, dessutom beställer man transport genom ett enkelt 

knapptryck när man väl är registrerad på deras applikationer (Uber och Heetch). Av 

dessa två aktörer är Uber det större hotet eftersom att de är större och har ett starkare 

varumärke medan Heetch specialiserar sig inom kvälls/natt transport för yngre 

målgrupper, lägg därtill det faktum att förarna hos Heetch endast får köra för 40 000 kr 

per år för att minimera sina personbilskostnader (Heetch, 2017). Uber och Heetch står 

för den stora delen nya innovativa moderna taxi bolag/samtransporter bolag i Stockholm 

 

4.1.2. Leverantörer - deras styrka maktposition och förhandlingskraft. 

Taxi Stockholm 15 00 00 AB 

Taxi Stockholm är för tillfället marknadsledare i Stockholmsregionen med en taxiflotta 

på hela 1600 bilar varav 95% av de är miljövänliga bilar, 4500 taxichaufförer (Taxi 

Stockholm, 2018). De är den största taxiaktören i Stockholmsområdet. Taxi Stockholm 

är specifikt nischade i Stockholmsregionen till skillnad från andra stora traditionella 

bolag som konkurrerar i flera länder/städer (gruppintervju Taxi Stockholm, 2018-04-

26). Dessutom samarbetar Taxi Stockholm med flera företag och har utvecklat 

företagskunder och förmåner på så sätt (J.Lagerhäll, 2018-04-19). Taxi Stockholm är en 

av de dyrare aktörerna för tillfället, dock har de en förhållandevis stabil och fast 

prissättning som inte fluktuerar lika mycket som Ubers priser. 

 

 

Uber 

Eftersom att Uber inte opererar på samma sätt som traditionella taxibolag blir både 

antalet bilar och flottor inte lika mätbara nyckeltal eftersom att man inte vet hur mycket 

eller lite varje förare kör (J. Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19). Anledningen till detta är 

främst prissättningen, då denna är dynamisk vilket gör att priserna fluktuerar en hel del 

beroende på marknadens omständigheter (Moon, 2017). Företaget är dock är en stabil 

aktör som ständigt tar över marknadsandelar i Stockholm med hyfsad tillgänglighet 

(J.Lagerhäll, intervju, 2018-04-19). Dessutom kan priset vara konkurrenskraftigt så 

länge utbudet och efterfrågan är jämn. Den stora förlusten för Uber var när deras 

taxitjänst Uber-Pop, som var deras billigaste samåkningstjänst, blev avstängd och 

förbjuden från att bedrivas i Sverige (SVD, 2016). Detta innebar att de istället valde att 

storsatsa på UberX, som för tillfället är deras billigaste tjänst i Sverige. Denna gång var 
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de dock tvungna att anpassa sig till taxiindustrins spelregler i och med att deras 

chaufförer numera måste vara licensierade taxichaufförer, och fordonet ska vara 

registrerat som ett taxifordon med gult registreringsnummer (SVD, 2016) (Uber, 2018). 

Nedläggningen berodde främst på bristande skatteredovisning och sättet man redovisar 

förarens intäkter (SVD, 2016). UberX-tjänsten är därmed inte lika billig som Uber i 

andra länder och priset ligger närmare traditionella taxibolags priser men detta är svårt 

att mäta på grund av deras dynamiska prismodell.  

 

I Stockholmsområdet krävs Taxilegitimation och legitimerad taxibil med gult 

registreringsnummer för att man ska få köra UberX eller några av de andra tjänsterna. 

Fordonet måste ha 4 dörrar och vara årsmodell 2009 uppåt, föraren ska också vara minst 

21 år gammal och genomgå en bakgrundskontroll (J. Lagerhäll, intervju, 2018-04-19). 

 

Heetch 

Heetch är en av de nyare aktörerna inom Stockholmsregionen och drev till en början ett 

koncept som liknade Uber Pop vilket var en samåkningstjänst som bedrevs på helger 

mellan 20:00-06:00, tider då kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig (Breakit, 2017). 

Dessutom fanns det en högsta gräns på 40 000 kr för förarnas intäkter och betalningar 

klassades som donationer för att de skulle kunna anses vara lagliga. Efter att 

myndigheter och polis kartlagt Heetch så kategoriserades dess organisation som olaga 

trafikverksamhet: verksamhet som i detta fall bedriver svarttaxi då förare har blivit 

dömda och råkat illa ut på grund av tjänsten (Feber, 2017). Enligt Breakit (2017) 

lyckades Heetchs samåkningstjänst inte lika bra i Sverige, därav stängdes verksamheten 

ned. Nyligen har Heetch satsat på en modern taxitjänst vid namn Heetch Pro som 

fungerar exakt likadant som UberX. Tjänsten Heetch Pro opererar dygnet runt och 

förarna innehar taxilegitimation (Breakit, 2017). Målsättningen är att vara billigast på 

marknaden med en lågkostnadsstrategi där huvudfokuset bör ligga på tyngre 

målgrupper. 

 

75% av deras resor sker torsdag-lördag och mestadels på helger. Om kunden är ute efter 

billiga resor på kvällar och nätter är Heetch det självklara valet ifall kunden känner till 

företaget, som nu befinner sig i en expansionsfas i Stockholmsområdet (Heetch, 2017).  

 

4.1.3.Kunders styrka, makt och förhandlingsposition 

Precis som de flesta andra branscher och industrier har kunden som väljer att åka taxi en 

väldigt viktig funktion i att få verksamheten att fungera långsiktigt utan eventuella 

konkurser (J.Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19). Taximarknaden bör se över hur man 

prioriterar sina kunder för att kunna bemöta deras förväntningar beroende på vad de 

kräver för tjänster, t.ex.  i form av att anpassa sina tider till kunders behov och skapa 

kännedom om rutter mot destinationen. Anledningen till att kundnöjdhet är viktigt för 

organisationer inom taxiindustrin är för att det finns starka kopplingar mellan 

kundnöjdhet och avkastning i ett bolag (Kvalitetsmagasinet,2016). Kunder blir allt mer 

svåra att tillfredsställa, därtill kräver de mer utav produkten/tjänsten som köpts 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Eftersom att det råder stor konkurrens i Stockholmsområdet gällande olika taxibolag så 

gäller det att ge kunden optimal service för att bibehålla de så att de inte övergår till 

konkurrenterna (J. Lagerhäll, intervju, 2018-04-19). När tjänsten fungerar som den ska 

tenderar de att inte ge en god recension medan om tjänsten är usel och inte uppfyller 

förväntningarna är det större sannolikhet för kunder att lägga en negativ recension. 
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Oftast handlar det om att taxichaufförens förmåga att tillfredsställa kund som avgör hur 

nöjd kunden blir. 60% av fallen med dåliga recensioner beror på missnöjdhet över att 

chaufförens lokalkännedom brister eller att chauffören kör dåligt (J. Lagerhäll, intervju, 

2018-04-19).  Inom taxibranschen är det bra att tänka att kunden alltid har rätt för att få 

en fungerande verksamhet trots att det finns stora undantag som t.ex. kunder som spyr i 

bilen, vägrar betala, springer från notan eller försöker få föraren att köra snabbare än 

fartbegränsningarna som råder (Metro, 2015). 

 

Dagens moderna kund blir smartare och mer priskänslig vid val av produkter och 

tjänster där man ofta jämförpriser i olika taxiplattformar samt överväger kvaliteten för 

att sedan beställa det billigaste eller bäst tillgängliga alternativet speciellt gällande yngre 

målgrupper (J. Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19). 

4.1.4. Substituttrycket från nya innovationer och ny teknologi 

alternativt andra metoder för att tillgodose kundens behov 

Substitututtrycket kommer från plattformsbaserade applikationer som bidrar till att man 

kan köpa taxiresor till ett billigare pris än vad man tidigare kunnat (Moon, 2017). 

Traditionella bolag har tack vare konkurrensen och den disruptiva innovationen från 

företag som Uber, Heetch och Lyft utvecklat liknande applikationer och satsat på 

innovation och utveckling för att hänga med i utvecklingen av taxi- och 

transportverksamheten (Gruppintervju - Taxi Stockholm, 2018-04-26). Traditionella 

taxibolag har börjat skapa liknande plattformar för att hänga med i utvecklingen, 

konkurrensen från de nya aktörerna har fått taxiindustrin att utvecklas innovativt 

(Moon, 2017). Hänger de inte med i utvecklingen riskeras de att utrotas och bli 

utkonkurrerade långsiktigt (Veckans affärer, 2014). 

4.1.5. Konkurrensintensiteten från befintliga konkurrenter inom 

branschen  

Det finns en stor andel taxiföretag i Stockholmsregionen (Gruppintervju - Taxi 

Stockholm, intervju, 2018-04-26), men få av de är väldigt stora bolag och direkta hot 

mot marknadsledaren. En andel av de är små bolag med lägre priser som tenderar att 

satsa på en lågkostnadsstrategi, dessa är ofta små aktörer med 1–20 bilar i företaget och 

är väldigt små som enskilda aktörer men tillsammans utgör de en andel av marknaden 

(Gruppintervju-Taxi Stockholm, intervju 2018-04-26). 

 

Taxi Stockholms befintliga konkurrenter som är av den traditionella taxibolagen och 

multi-cab organisationer är bland annat följande medlemmar som är under Cabonline 

gruppens ledning:  

 

- Cabonline 

- Taxi Kurir 

- Taxi Sverige (tidigare Taxi 020)  

- TopCab  

Cabonline  

Cabonline Group är en stor leverantör av taxitjänster i Sverige, Finland och Norge med 

cirka 3500 åkerier som äger 7000 taxifordon. I Just Sverige och Stockholm äger de 

Taxikurir, TopCab och Sverigetaxi (Cabonline, 2018). Dessutom utgör de ett hot mot 

Taxi Stockholm som en av de stora konkurrenterna förutom innovativa och moderna 

non-cab bolag (Gruppintervju-Taxi Stockholm, intervju 2018-04-26).  
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Taxi Kurir och Taxi 020 

Enligt Taxikurir (2018) är de en stor aktör inom Sverige och i Skandinavien. Bolaget 

har hela 7000 bilar och är den största taxiaktören i Skandinavien. Företaget är medlem i 

Cab online som också samarbetar med Taxi Kurir och TopCab (Taxi Kurir, 2018). 

Ägarna av bolaget är Fågelviksgruppen som nyligen blivit uppköpta av ett amerikanskt 

bolag vid namn H.I.G. Capital, detta innebär att de också köpte upp Taxi 020/Taxi 

Sverige samt 40 andra taxibolag som Fågelviksgruppen ägde (Veckans affärer, 2015). 

Taxi Kurir och alla andra bolag som ägs av H.I.G Capital arbetar starkt med innovation 

för att handskas med Uber och liknande moderna och innovativa taxibolag genom att 

utveckla liknande plattformar där man har möjlighet att snabbt boka transport till 

fastpris (Veckans affärer, 2015).  

 

Fågelviksgruppen VD Ole Oftedal hävdar att deras app är mer avancerad än Uber och 

att det är deras marknadsföring som varit framgångsfaktorn i deras utveckling (Veckans 

affärer, 2015). 

 

Företaget har varit en stor bidragande orsak till den snabba teknikutveckling då det idag 

har blivit smidigare att kunna boka och betala taxi via applikationer med ett 

centralsystem för både åkare samt taxibilarna som möjliggör snabbare tillgång till Taxi 

Kurirs tjänster (Veckans affärer, 2015). 

 

Taxi Sverige (fördetta Taxi 020) 

Enligt Taxi Sverige (2018) har bolaget 2700 bilar över hela Sverige och finns 

tillgängligt i 200 orter.  Företaget har 5000 anställda med över 70 nationaliteter vilket 

påvisar en stark mångfald inom företagskulturen. Det medför att de har ett brett utbud 

och efterfrågan av tjänster som ska vara användbara för både privat - och tjänstemän då 

de behöver ta an den kollektiva trafiken. Taxi Sverige är också en del av Cab online 

organisationen. 

 

Företaget är välkända för att vara aktiva inom miljö- och hållbarhetsarbete och utmärker 

sig i gula färger inom både varumärke samt på fordonens utseende.  

Bolaget ägdes tidigare av transportören men år 2008 blev Taxi Sverige en del av 

Cabonline Group som utgör en koncern på ca 7000 bilar (Taxi Sverige, 2018). Anders 

Karlsson från Cabonline hävdar att deras bolag inte känner av konkurrensen från Uber 

och att de är en väldigt liten aktör i Sverige (Veckan affärer, 2015) 

 

TopCab  

 

Enligt TopCab (2018) själva är de ett bolag vars fokus ligger på att vara i framkant med 

teknik av högsta kvalitet. Bolaget vill säkerställa personligt bemötande med sina 

företagskunder, vilket ger ökad servicekänsla och således en bättre kundupplevelse. 

Topcab grundades år 1985 med konceptet att vara aktivt i storstäder såsom Stockholm, 

Malmö och Göteborg. 

 

4.2. SWOT-analys - Taxi Stockholm 15 00 00 AB 
 

Styrkor enligt Lagerhäll (Intervju, 2018-04-19) och Gruppintervju på Taxi 

Stockholm, (intervju 2018-04-26):  
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- Taxi Stockholm har ett starkt varumärke och kan ses som marknadsledare i 

branschen för tillfället.  

- Hög tillgänglighet pga. 1616 bilar i Stockholm (stor flotta) vilket är mest antal 

bilar  per bolag i Stockholmsområdet. 900 åkare och 4723 taxichaufförer 

(Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm, 2017). 

- Taxibolaget har funnits sedan år 1899 (119 år) då de har en stark historia och 

alltid varit i de flesta stockholmares medvetande vid val och jämförelse av 

taxitjänster. 

- Har en hel del företagskunder där de erbjuder transportlösningar som andra stora 

non-Cab-aktörer också har. 

- Jobbar med innovation och app-plattformar för att komma ikapp nya moderna 

non-cab innovativa plattformsbolag.  

- Seriöst företag som ständigt strävar efter att utvecklas. Arbetar med ständiga 

förbättringar via mätetal och målsättningar. Bland annat håller de statistik på hur 

långt tid det tar att få prata med någon i växeln samt hur många som använder 

deras applikationer. 

- Har applikation där man kan beställa taxi som man gör med de nya traditionella 

bolagen plus att man kan betygsätta chaufförerna från 1–5 stjärnor om man 

använder applikationen. 

- Hög säkerhet i form av att bilarna är utrustade med säkerhetskamera och larm. 

Samt att chaufförerna är utbildade. 

- Miljöorienterat företag som ständigt utvecklas och försöker bli bättre 

hållbarhetmässigt där de även innehar ISO 9001- och 14 001 Certifikat. 95% 

miljöklassade taxibilar. Målsättningen är att vara fossilfria innan år 2025. De har 

nyligen investerat i 30 st. elbilar (Renault ZOE). Dessutom är Taxi Stockholm 

det mest hållbara taxiföretaget i Stockholmsregionen enligt (Taxi Stockholms 

hållbarhetsredovisning, Sustainable Brand Index, 2017). Taxi Stockholm 

redovisar öppet sitt hållbarhetsarbete varje år. 

- Tar hand om sina anställda och jobbar med kollektivavtal, friskvård, stöd och 

rådgivning, likabehandling av alla medarbetare och säkerhet i bilarna vid 

eventuella incidenter eller hot som t.ex. kamera, larm och ljudinspelning (Taxi 

Stockholm Hållbarhetsredovisning, 2017). 

- Hög kundnöjdhet gällande förarna, bilarna och applikationsplattformen där 

snittbetyget ligger mellan 4,2 - 4,6 stjärnor inom alla dessa tre kategorier. Detta 

gäller under de första månader från januari fram tills april under år 2017.  

- Taxi Stockholm har en jämn omsättning som ökar lite i taget varje år där man 

utgått från 1900 miljoner kronor till 2150 miljoner kronor. 

 

Svagheter enligt Lagerhäll (Intervju, 2018-04-19) och Gruppintervju på Taxi 

Stockholm (intervju 2018-04-26): 

- Ett av de dyrare alternativen på marknaden då det finns flertalet lågprisbolag och 

konkurrenter för Taxi som är billigare än Taxi Stockholm.   

- De utmanas av globala aktörer i samband med att de själva driver verksamhet på 

en lokal och regional nivå.  

- En del brister i deras tekniska bas som behöver moderniseras och förnyas. 
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- Inte lika vana och erfarna med innovation som nyare och mer moderna aktörer. 

- Endast inom regionen Stockholmsregionen och inte i andra geografiska 

lokaliseringar 

- Tjänsterna sker i begränsade arbetstider då konkurrenterna har alltmer flexiblare 

arbetsrytm i form av hela dygnet.  

- De har inte lyckats vara innovation vilket gör att teknikerna i deras applikationer 

behöver utvecklas för och kunna bli mer moderniserade.  

 

Möjligheter enligt Lagerhäll (Intervju, 2018-04-19) och Gruppintervju på Taxi 

Stockholm, (intervju 2018-04-26): 

- Främja nya applikationer och appar som främjar deras tillgänglighet i ännu 

högre utsträckning i förhållande till konkurrenterna 

- Taxibolaget har enorm kännedom om sin marknad vilket gör att 

kundrelationerna är höga då bolaget förknippas med sitt varumärke.  

- Satsa på lojalitetsprogram för att behålla lojala kunder. 

- Satsningar på innovation och miljö vilket gör de till ett bra taxialternativ. 

Fortsätter de på denna bana och ständigt försöker bli mer och mer miljövänligare 

via elbilar och ny teknik kan de få mycket goodwill. 

- Goda möjligheter att behålla sin position som marknadsledare i Stockholm och 

inga större tecken på att de snart kommer falla  

- Om lagstiftningen, polisen eller andra regleringar stoppar 

transportsdelningsplattformar som Uber och Heetch blir hoten färre och Taxi 

Stockholm kan fortsätta dominera marknaden.  

- Ökat hållbarhetskrav i upphandlingar av företagskunder vilket är en styrka för 

Taxi Stockholm. 

- Redovisningscentraler och myndigheter har utökat kontroller av taximarknaden.  

- Taxitransport blir allt mer miljövänligare i takt med att digitaliseringen ökar 

vilket leder till taxitransport kommer att bli mer användbar längre fram i tiden.  

 

Hot enligt Lagerhäll (Intervju, 2018-04-19) och Gruppintervju på Taxi Stockholm, 

(intervju 2018-04-26): 

- Lågkostnads konkurrenter som kan erbjuda ett förmånligt pris plus att det finns 

konsumenter och målgrupper som är ute efter att resa till ett så billigt pris som 

möjligt. 

- Internationella bolag som ligger steget före gällande innovationer, priser och 

varumärke. Kraven är väldigt höga för nationella bolag gällande innovationer. 

- Uber, Heetch och Lyft innovationer har växt de senaste åren. Det gör att högre 

press sätts på Taxi Stockholm som behöver utnyttja sitt starka varumärke och 

genererar goda intäkter för att främja sin innovation mot ökad marknadsandel. 

- Ifall konkurrenter erbjuder ett så förmånligt pris att kunder väljer bort Taxi 

Stockholm trots deras goda tillgänglighet och kvalité. 

- Ifall lagstiftningen inte regleras så att de nya moderna non-cap bolagen har en 

konkurrensfördel så kan det skada Taxi Stockholm i längden. Myndigheter och 

polis måste ge Taxi Stockholm möjligheter till att konkurrera mina de andra 
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aktörer utifrån välformade policy och villkor som skall följas enligt 

lagstiftningen. 

- Antal taxibilar ökar i Stockholmsregionen vilket leder till att taxibolag slåss och 

konkurrerar om samma kunder  

- Fler väljer bort taxiresor och siktar på kommunaltrafik, snabbtåg och flygbussar 

till och från flygplatser som Arlanda flygplats (ARN). 

- Svårare att rekrytera förare än vad det tidigare var, beror också på att det finns 

fler taxi aktörer att jobba för som taxiförare. 

- Taxitjänster är för dyrt för en del potentiella kunder. 

- Tidigare marknadsförde multi-cap företag sig genom traditionella kanaler som 

numera har övergått till marknadsföring inom sociala kanaler vilket kan vara en 

utmaning för multi-cap företagen. 

 

Uber SWOT 

Styrkor enligt (V. McPhee, 2016) och (Veckans affärer, 2017) och (Pestleanalysis, 

2015): 

- Ett väldigt innovativt företag som haft en stor inverkan på taxiindustrin. Satsar 

på självkörande bilar i framtiden och flera är villiga att investera i detta 

snabbväxande företag. En ny idé är också att samarbeta med NASA för att 

bygga självflygande taxibilar (SVD, 2017). 

- Starkt varumärke som har ett starkt marknadsvärde som värderas väldigt högt 

plus att de är största taxi eller samåkningsföretaget i världen och lyckats bli det 

på väldigt kort tid genom sin distruptiva innovation. 

- Har ett bredd utbud av tjänster och inte bara budget tjänster t.ex. UberSUV, 

UberXL, Uber Pool, UberX, UberBlack. Det varierar från olika typer av fordon 

till mer lyxiga tjänster. 

- Globalt företag som driver verksamhet i flera länder och städer  

- Lågkostnads orienterat företag med förmånliga priser beroende på 

omständigheterna. Priset kan ofta vara lägre än traditionella taxibolags priser 

men inte alltid nödvändigtvis på grund av dynamisk prissättning.  

- Har en enorm taxiflotta då flertal bilar kan köra för Uber 

- Uber har inga anställda och behöver därför inte ta hand om sina chaufförer och 

har inget ansvar för de  

- Lättanvänd applikation och plattform som gör det enkelt att beställa taxi med 

bara ett knapptryck  

- Låg operationell kostnad för att driva applikationen och plattformen plus att man 

inte har några mellanhänder förutom plattformen vilket gör det billigt. 

- Få stora konkurrenter som driver samma typ av verksamhet som Uber. Några av 

konkurrenterna är Lyft och Heetch. 

- Förare bestämmer själva sina arbetstider då schemat är flexibelt vilket gör att 

förarna kör hur mycket eller hur lite de vill.  

 

Svagheter enligt (V. McPhee, 2016) och (Veckans affärer, 2017) och 

(Pestleanalysis, 2015): 
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- Följer inte statliga regler samt normer utan de strider och har stridit mot 

taxiindustrins lagar och regler 

- Börjar driva verksamhet utan att be om lov och kontrollera lagstiftningen. 

Istället börjar de driva verksamhet på deras villkor och ber sedan om förlåtelse 

eller om lov att fortsätta driva verksamheten. 

- Saknar incitament för att utveckla goda relationer till sina kunder på grund av 

deras försämrade rykte än jätte konkurrenten Taxi Stockholm 15 00 00 AB.  

- Blivit bannlysta i flertal länder och kan förknippas med svarttaxi och brist på 

professionalitet. 

- Stort och välkänt varumärke globalt men har inte blivit lika stora i just 

Stockholmsområdet bland annat på grund av misslyckandet av UberPop. 

- Deras dynamiska prissättningsmodell kan göra att det blir väldigt mycket dyrare 

än vanlig taxi när utbudet är litet och efterfrågan är stor.  

- Mindre säkerhet: svårare att spåra förare eftersom att de är enskilda aktörer men 

minimal kontakt med företaget. 

- Som anställd får du inte så mycket av Uber då de inte har något ansvar eller 

skyldighet för din säkerhet som chaufför.  

- Den typ av affärsidé och koncept de driver kan enkelt imiteras och drivas på 

samma sätt. (som vi ser har traditionella bolag investerat i liknande plattformar 

och flera typer av Uber kopior börjat driva verksamhet). Inget stoppar 

konkurrenterna från att göra likadant och använda samma produkter och tjänster.  

- Uber har ingen bra kontakt eller samarbete med sina chaufförer då det brister i 

den etiska förhållningssätt när parterna väldigt sällan kommunicerar. 

- Liten kundlojalitet mellan kunder och Uber då kunder tar det billigare eller mest 

tillgängliga och snabba alternativet oavsett  

- Uber har tillgång till kundens betalningsuppgifter i applikationen, vet var 

kunden befinner sig och vart kunden ska. Detta kanske inte är bästa alternativet 

om man vill vara anonym eller diskret. 

- Väldigt låg avkastning, löner och intäkter för chaufförerna. Detta beror på att 

kostnaden för fordonet och bland annat fordonet tar mycket stryk och tappar 

värde  

- Chaufförerna representerar bolagets varumärke vilket kan vara en nackdel 

eftersom att Uber inte har bra kontakt och samarbete med sina chaufförer. Kan 

leda till Badwill vid skandaler. 

- Har ingen stark miljöprofil och satsar inte på miljöbilar/elbilar för tillfället. 

Detta kan leda till sämre samhällsansvar och publicitet då miljöfrågan blir allt 

och mer aktuell. 

- Om chaufförer får under 4.6 stjärnor av 5 på lång sikt blir de avstängda från 

appen och får inte köra. Detta kan vara väldigt stressfullt för chaufförer då det är 

ett högt krav. 

 

Möjligheter enligt (V. McPhee, 2016) och (Veckans affärer, 2017) och 

(Pestleanalysis, 2015): 

- Utöka sig ännu mer globalt och bli ännu större aktörer.  
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- Om Uber lyckas komma runt lagstiftningen och bli accepterade som ett laglydigt 

företag som följer regler och normer inom taxiindustrin kan de bli mer 

framgångsrika  

- Kan ta sig in i nya marknader vilket de också har gjort genom UberEat där de 

levererar mat. Men de skulle t.ex. kunna driva bussar eller sjötransporter. 

- Samarbeta mer med sina chaufförer och erbjuda de försäkringar, hälsovård och 

pensionssparande osv. 

- Skapa ett belöningssystem så att man får koll på sina lojala kunder vilket inte 

finns för tillfället. 

- Satsa mer på elbilar och hybridbilar för att bli mer miljöorienterade samt 

generera både minskade kostnader och ökad vinstmarginal för förarna. 

- Skapa bättre arbetsförhållanden för sina samarbetspartner vilket är Ubers 

självständiga chaufförer. 

- Genom att förare investerar i elbilar kan de sänka kostnaderna för fordonet och 

öka avkastningen de får av varje körning då bränslekostnaderna reduceras starkt. 

- Om de lyckas med sina självkörande bilar kan de förmodligen reducera 

kostnaderna för tjänsten och öka intäkterna för företaget. 

 

Hot enligt (V. McPhee, 2016) och (Veckans affärer, 2017) och (Pestleanalysis, 

2015): 

- Passagerare kan känna mindre trygghet och tro att förarna inte har taxilicens 

trots att det är krav på UberX i Stockholm då UberPop lagts ner.  

- Skandaler har förekommit i Stockholmsområdet och kan skada varumärket 

långsiktigt om det fortsätter på samma sätt. 

- Självkörande bilar som de siktar på att införa i framtiden dvs helautomatiserade 

bilar hos Uber gör att antal olyckor kan föröka sig vilket skapar en enorm 

osäkerhet för att kunna mäta sig konkurrenskraftigt med sina traditionella 

konkurrenter. De har nyligen kört på en dam som avled på plats genom en 

självkörande Volvo. Detta kan skapa skräck och oro för framtida potentiella 

kunder. 

- Uber tar en mycket stor andel från sina chaufförer, uppåt hela 20–30%, liknande 

aktörer som till exempel Heetch tar mindre andel av körningspriset där de endast 

tar 15% av kostnaden för färden. 

- Många kunder kan vara emot självkörande bilar av säkerhetsskäl eller bara för 

att de helt enkelt föredrar att ha en chaufför att prata och kommunicera med  

- Har problem med negativa relationer mellan chaufförer och Uber samt 

chaufförer och kunder vilket orsakar badwill och minskad kundnöjdhet. Går det 

för långt kan eventuella konkurrenter ta deras plats. 

- Ubers förare är generellt inte nöjda med löner och arbetsförhållandena de är i 

vilket kan ge Uber ett dåligt rykte och publicitet i form av att de inte tar hand om 

sina anställda och dessas krav. Detta kan även påverka kunder som tänker från 

ett hållbarhetsperspektiv. 

- Ju fler marknader och förare går med desto större är chanserna att bedrägerier 

och skandaler förekommer. Det gör att varumärket kan försämras för Uber.  
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- Om deras förare gör ett dåligt jobb och uppträder dåligt gentemot kunder finns 

det stora risker för att varumärken får sämre PR, rykte och en ökning av badwill. 

 

 

Heetch - SWOT 

Styrkor enligt (Heetch, 2018), (Heetch, 2017) och (Digital, 2016 och 2017): 

- Globalt företag som driver verksamhet i flertal länder med ursprung från 

Frankrike  

- Specialiserade inom just kvällskörningar för yngre målgrupper under tider där 

kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig. Ett samarbetssystem är applicerat för att 

kunna skapa självhjälp inom den riktade målgrupp. 

- Bättre fördelningssintäkter till sina förare som motsvarar 15 % vilket är positivt 

för att kunna locka sina kunder i förhållande mot Uber där de tar ett högre pris 

genom samt införskaffar 25 %.  

- Ett väldigt billigt alternativ och att Heetch har som målsättning att vara billigast 

i de länder som de opererar i. 

- Verktyg som till en början var för privatpersoner att minimera sina 

personalkostnader med och få högre utnyttjandegrad, ej lika vinstdrivande 

koncept som Uber då förarna endast får tjäna upp till 40 000 kr /år. Detta har 

ändrats på senare tid i Stockholmsområdet. 

- Har övergått till Taxiverksamhet i samband med Heetch Pro som motsvarar 

UberX tjänsten, detta kan anses vara bättre då verksamheten blivit mer lagligt 

korrekt. 

- Kan lära sig av Ubers misstag och på så sätt komma runt/undvika lagstiftningens 

problematik som är associerad med moderna non-cab bolag och 

samtransportföretag med delningsekonomi som grund. 

 

Svagheter enligt (Heetch, 2018), (Heetch, 2017) och (Digital, 2016 och 2017):  

- Har en förhållandevis olaglig servicebild i Stockholm och globalt vilket medför 

att aktören kan uppfattas som ej pålitlig. De ses som svarttaxi av myndigheter i 

Stockholm och är inte accepterade av industrin trots att de på senare tid har 

förbättrat sig med lanseringen av Heetch Pro. 

- För lite information samt innehåll om aktören inom sociala nätverk jämfört med 

giganten Uber. 

- Mindre synlighet inom media då endast kommunikationskampanjer används för 

att nå ut till kunder. Det skapar mindre kännedom om aktören i förhållande mot 

dess konkurrenter som är igenkännbara.  

- Förhåller och är alltför påverkad av marknaden. 

- Saknar konstanta drivrutiner som är inte tillgängliga för Heetch tjänster. 

- Kan anses som en kopia av Uber och Lyft av kunder. 

- Heetch visar inga tecken på miljöprofilering eller vilja för hållbarhet och 

miljöanpassning vilket blir viktigare i takt med att miljön blir sämre och sämre. 

- Ingen stor kontakt/kommunikation mellan förare och företag. 

- Chaufförer kan tendera att använda fler tjänster som t.ex. Uber och Heetch 

samtidigt vilket pekar på låg lojalitet och att tjänsten brister för de anställda.  
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- Ej transparenta med verksamheten i Stockholm och att information brister och är 

minimal.  

 

 

Möjligheter enligt (Heetch, 2018), (Heetch, 2017) och (Digital, 2016 och 2017): 

 

- Företaget har stort behov av att kunna vara flexibla vid aktivitetsperioder som 

genomförs då de är tillgängliga dygnet runt. Kunder ska kunna behöva kunna ta 

sig hem på ett säkert och komfortabelt sätt utifrån obekväma tider.  

- Beroende på hur mycket de kan pressa ner priserna och ifall de kan ha en 

tillgänglighet med sin taxiflotta så har de möjlighet att bli ett toppalternativ för 

yngre målgrupper och ett bra alternativ som nattlivstransport. 

- Heetch är ingen jättestor aktör i Stockholm ännu och behöver därför 

marknadsföra sig och synas mer för att uppnå högre marknadsandelar. 

- Heetch kan genom att göra det förmånligare för unga resenärer att resa locka till 

sig den målgrupp de är ute efter. Detta kan t.ex. göras genom någon form av 

rabatt eller belöningssystem. 

- Heetch kan fokusera på att bli miljövänligare vilket kan vara gynnsamt eftersom 

att det inte är många samtransport non-cab företag som storsatsar inom det 

området och kan leda till ett konkurrenskraftigt element.  Detta kan göras genom 

att förarna får bättre förmåner genom att investera i miljöbilar. 

 

Hot enligt (Heetch, 2018), (Heetch, 2017) och (Digital, 2016 och 2017): 

- Konkurrens om prisnivåerna är rätt jämnt, vilket ger mindre förutsättningar för 

Heetch att bli bättre än Uber som har fler tjänster än Heetch. 

- Nya konkurrenter av andra aktörer kan involvera inom samma marknad vilket 

skapar svårigheter med att erövra marknadsandelar för Heetch, detta beror på att 

affärsmodellen är ett enkelt koncept och därmed lätt att imitera 

- Kunderna riskerar att bara vara lojala till Heetch om de är billigast på 

marknaden då de är ett lågprisorienterat bolag för yngre målgrupper. 

- Skattefiffel är en risk bland chaufförer, vilket också är vanligt bland andra non-

cab bolag som Uber t.ex.  

- Företaget behöver tillägga intressanta arbetsuppgifter i form av bättre 

administration, ekonomisk översikt och kontroll för att kunna vara en pålitlig 

aktör i marknaden.  

- Organisationen utreds och granskas av polisen i Stockholm samt andra länder 

vilket kan ses som ett hot eller riskabelt tecken för potentiella kunder. 

- Flertal förare har råkat illa ut på grund av att de inte har haft taxilicens medan de 

kört för Heetch inom Stockholmsregionen 

- Heetch håller en väldigt låg profil och visar inte mycket om sin verksamhet på 

hemsidan vilket kan göra konsumenter fundersamma. Till exempel finns ingen 

kundtjänst via telefon. 

- Chaufförer riskerar att skämma ut Heetch som varumärke och detta är ett stort 

hot med tanke på att företaget har väldigt liten kontakt med sina anställda. 
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Kommunikationen sker oftast om stora dramatiska brister eller incidenter 

inträffar. 

 

 

4.3. Marknadsföringsmixen 7P 

4.3.1.Pris 

Traditionella taxibolag (Multi-cab organisation) 

Traditionella bolag som till exempel Taxi Stockholm tenderar att ha en mängd olika 

betalningsmetoder för konsumenter beroende på kundens preferenser men gällande 

prissättningsstrategi utgår de från tariffer och jämförelsepris per sträcka och tid. Detta 

används också för att räkna ut fastpris eller helt enkelt använda taxameter (gruppintervju 

Taxi Stockholm, 2018-04-26). Nedan följer exempel på hur traditionella bolag prissätter 

enligt taxameter. Priserna tillhör Taxi Stockholm och varierar från 299 kr - 325 kr, 

traditionella taxibolag ligger på liknande prissättningar eller lite lägre prisnivåer. 

 

 

Måndag - tors Jämförelsepris som är för 10 km /15 min 

00:00 - 10:00 306 kr 

10:00 - 15:00 299 kr 

15:00 - 00:00 306 kr 

 

 

Fredag Jämförelsepris som är för 10 km /15 min 

00:00 - 10:00 306 kr 

10:00 - 15:00 299 kr 

15:00 - 19:00 306 kr 

19:00 - 00:00 325 kr 

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 

Moderna och innovativa taxibolag erbjuder ett estimerat fastpris som kunden får reda på 

innan färden men det fasta priset varierar enligt företagens rörliga prissättning utifrån 

det fasta priset som avgörs av marknadssituationen gällande utbud och efterfråga på 

kunder och chaufförer (Moon, 2017). Dessutom är det fasta priset en estimering och kan 

bli lägre eller högre beroende på hur färden går till. 

 

Uber själva påstår sig vara i genomsnitt 30% billigare i jämförelsepris (199 kr) än 

traditionella taxibolag men gällande deras fasta priser men detta är deras lägsta 

jämförelsepris och varierar som sagt beroende på marknadens omständigheter. 
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4.3.2.Produkt/tjänst 

Traditionella taxibolag (Multi-cab organisation) 

Erbjuder som basprodukt transport i fordon som de sedan har flertal varianter på som 

till exempel storbil, guideturer, skolskjuts, transport för funktionshindrade, 

premiumtransporter i flottigare fordon. I alla fall är det en legitimerad professionell 

taxichaufför som sköter färden (J.Lagerhäll, intervju 2018-04-21). 

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 

Erbjuder transport som oftast sker via transportbil men som organisationerna ofta inte 

refererar som just taxitransport. Finns flertal varianter på detta som Uber har som t.ex. 

UberSUV, UberBlack, UberLux, UberX och UberPop beroende på om konsumenten är 

ute efter en lyxig tjänst eller en budgettransport (Moon, 2017). 

4.3.3.Plats 

Traditionella bolag (Multi-cap organisation) 

Tenderar att driva verksamhet nationellt och till och med regionalt, få traditionella bolag 

använder samma varumärke och taxibolag inom flera länder (Gruppintervju Taxi 

Stockholm, 2018-04-26). 

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 

Tenderar att driva verksamhet globalt och internationellt, de satsar även på att utöka sig 

och etablera sin verksamhet i fler länder och städer runt om i världen (Moon, 2017). 

4.3.4. Påverkan  

Traditionella bolag (Multi-cap organisation) 

Använder sig av marknadsföring för att nå sin önskade målgrupp och försäljning mot 

sina större företagskunder. Dessutom används deras taxibilar och bolagens varumärken 

för att synas på gatorna samt tv, radio och sociala medier (Gruppintervju, Taxi 

Stockholm 2018-04-26). 

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 

Har varit riktigt duktiga på att marknadsföra sina varumärken och på så sätt lyckats nå 

internationella marknader runt om i världen (Veckans affärer, 2015). De använder sig av 

bland annat av väldigt aggressiva marknadsföringsstrategier för att få in tillräckligt med 

förare, genom t.ex. förmåner, övertalning av befintliga chaufförer i andra taxibolag eller 

nya förare (Moon,2017). Uber marknadsför sig som bäst på marknaden gällande 

intäkter för chaufförer vilket de använder för att locka in nya chaufförer, dessutom att 

man som chaufför bestämmer sina egna arbetstider och är flexibel. (Moon, 2017).  

 

Enligt Medium (2017) använder sig Uber av rabattkoder och kuponger för att locka nya 

kunder och att befintliga kunder får rabatt för att referera in nya kunder. Dessutom är 

word of mouth principen varit en stor pelare och framgångsfaktor i deras 

marknadsföringskoncept. 

 

Medan Uber marknadsför sig åt en större målgrupp finns det mer specialiserade 

innovativa och moderna företag som Heetch som marknadsför sig emot yngre 

målgrupper och nattlivstransport under senare kvällar och nätter (Heetch, 2017). 

4.3.5.Personal  

Traditionella bolag (Multi-cab organisation) 
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Traditionella bolag har utbildade och licensierade taxiförare då detta är ett krav för att få 

jobba som taxichaufför (J. Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19). Med detta sagt har varje 

taxichaufför genomgått skriftligt förarprov som består av 3 delar kartläsning, 

lagstiftning och säkerhet & beteende, uppkörningsprovet för taxichaufförer 

(Taxiförbundet, 2018). Dessutom har de traditionella taxibolagen ofta någon form av 

uppförandekod eller servicepolicy på hur de ska uppträda och behandla sina kunder. 

Traditionella bolag har också funnits längre än de moderna innovativa bolagen och har 

på så sätt chaufförer som jobbat längre och är mer erfarna i taxiyrket (J. Lagerhäll, 

Intervju 2018-04-19). 

 

Andra krav innefattar (Taxiförbundet, 2018): 

- att föraren är 21 år gammal eller äldre 

- Haft körkort i två år oavbrutet 

- Vara laglydig  

- Uppfylla hälso- och medicinska krav 

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 

Har ofta bastjänster som inte kräver taxilegitimation utan endast att man är över 21 år 

gammal, har B-körkort och passerar företagets bakgrundskontroll. Detta innebär att 

deras chaufförer inte alltid nödvändigtvis har taxiförarlegitimation vilket i praktiken 

innebär att de inte är professionella och pålitliga yrkeschaufförer. Det finns undantag på 

tjänster där moderna bolag kräver taxilicens och exempel på detta är UberBlack (Moon, 

2017). I Stockholmsområdet kräver nu alla tjänster från non-cab bolag taxilicens och 

licensierat taxifordon efter hårdare krav från myndigheter och lagstiftning, dessa krav 

ställdes efter att Uberpop blivit förbjudna att fortsätta driva verksamhet. 

Stockholmsområdet har de varit hårda mot transporter utan taxilicens och på så sätt 

stängt ner UberPop och vanliga Heetch Classic som nu övergått till Heetch Pro. 

Taxichaufförer bör ha som kriterium att kunna lära sig kartor och vägnavigation utantill 

men de moderna Non-Cab organisationerna har inbyggd GPS i sina applikationer och 

som förarna använder sig utav vilket inte ställer lika höga krav på chaufförens 

lokalsinne (Moon, 2017).  Stockholmsområdet har de varit hårda mot transporter utan 

taxilicens och på så sätt stängt ner UberPop och vanliga Heetch som nu övergått till 

Heetch Pro.  

 

4.3.6.Process  

Traditionella bolag (Multi-cap organisation) 

Traditionella bolagen har länge bara haft bokning av taxi via telefon-växeln eller genom 

att vinka till en ledig taxibil på gatorna men har på senare tid utvecklat applikationer för 

att kunna konkurrera med moderna Non-Cab organisationer. En typisk taxiprocess från 

beställning till betalning kan se ut på följande sätt (J.Lagerhäll, intervju, 2018-04-19): 

1. Beställning via växel/applikation/vinka åt en ledig taxi 

2. Informationsinsamling från kund via telefon/muntligt/ företagets IT-system 

3. Körning av kunden till önskad destination  

4. Chauffören tar betalt av kunden om det inte tidigare skett någon form av 

förskottsbetalningen  

 

Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisation) 
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Moderna innovativa Non-Cab organisationer tenderar att ha mindre alternativ att 

beställa taxi på då transporten måste beställas via deras applikationen/val av plattform. 

Här är ett exempel på hur en process kan se ut för en Non-cab organisation (Moon, 

2017),(Uber, 2018): 

1. Kunden slår in vart den ska i företagets applikation  

2. Kunden får i förväg reda på vad transporten kommer att kosta  

3. Chauffören plockar upp kunden och kör den till önskad destination  

4. Vid färden slut debiteras kunden automatiskt och kunden kan beroende på 

organisation få sätta ett betyg från 1–5 stjärnor på servicen och färden. 

4.3.7.Påtaglighet 

Miljön har en stark inverkan på kundens impulsiv vid köp ifall den går igenom eller 

inte. I taxiindustrins fall kan oväder och dåliga förhållanden bidra till att fler åker taxi. 

Andra exempel på detta kan vara situationer då flygen är inställda eller lokaltrafiken 

inte är lika tillgänglig som vanligt alternativ att man som individ är påverkad av alkohol 

och inte kan köra bil (Kotler, 2011). 

 

Diskussioner kring frågor om både utbildning och kompetens används i brett perspektiv 

vid till exempel val av fordon, försäkring samt ekonomi- och arbetsgivarfrågor 

(Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm, 2017). 

 

4.4. Uber och Heetch  

4.4.1.Uber  

Enligt Moon (2017) grundades Uber 2009 av Travis Kalanick och Garret Camp med 

nuvarande huvudkontor i San Francisco, Kalifornien efter att de sålt sitt tidigare start-

up-företag.  Efter att ha haft svårigheter att hitta en taxi i Paris under ett drastiskt oväder 

fick de idén. Till en början var inte Uber-plattformen lika smidig, lättillgänglig och 

effektiv som den är idag, man var som kund tvungen att maila grundarna för att få 

tillgång till applikationen. Som kund fyller du i betalningsinformation, aktiverar GPS på 

din smartphone och med ett knapptryck beställer du transport (Moon, 2017). Kostnaden 

debiteras automatiskt efter färden och Uber behåller 20 – 30% av intäkterna från 

transporten. 

 

Redan 2010 fick Uber kritik över att bedriva illegal svarttaxiverksamhet då deras 

chaufförer inte är utrustade med taxilegitimation eller licens, de blev tillsagda att genast 

att lägga ner all verksamhet och pågående operationer (Moon, 2017). Grundarna till 

bolaget ser inte verksamheten som ett taxibolag utan snarare som en förmedlare av en 

applikationsplattform som matchar förare med kund, tillsägelser från San Franciscos 

transportsförbund ignorerades och verksamheten fortsattes att drivas.  

 

Uber tillväxt har varit väldigt stor och nästan exponentiellt, redan 2013 värderades 

bolaget till 330 miljoner dollar, 2015 värderades bolaget upp till 51 miljarder dollar, i 

dagsläget värderas bolaget till 72 miljarder dollar. 

 

Uber är en väldigt enkel plattform för kunden att använda. Allt som behövs är att ladda 

ner appen och mata in betalningsuppgifter. Kunden kan spåra vart på GPS-kartan 

föraren är och vilket betyg föraren har från 1-5 stjärnor för att eventuellt kunna avbryta 
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körningen. Ingen fysisk transaktion sker mellan kunden och förare då allt sker via Uber 

plattformen. Kvittot tillgodoses via email (Moon, 2017).  

 

Ubers prissättning är baserad på ett koncept som kallas för dynamisk prissättning vilket 

i stort sätt betyder att priser varierar och ändras beroende på omständigheterna. Det som 

får Ubers transportpriser att ändras är utbudet på antal bilar i tjänst och efterfrågan från 

kund i ett under en period. Priset kan öka med 1.5 – 7 gånger originalpriset. 

 

Uberchaufförer agerar som enskilda aktörer snarare än anställda vilket också innebär att 

de själva bestämmer hur mycket de vill jobba, detta medför att de inte får någon 

pension, semester eller skadeersättning (Moon, 2017). Uber som organisation ser sig 

själva som en mellanhandplattform snarare än en arbetsgivare. Chaufförerna äger sina 

egna privata bilar. 

 

Ubers första tjänst var en service vid namn UberBlack vilket var deras lyxtransport som 

skulle konkurrera med lyxtransporter som limousiner till ett billigare pris. Kraven för 

Uber black är att man skulle vara 21 år gammal, ha ett fordon som är lyxigt samt 

fullfölja Ubers kriterier och att man passerar deras bakgrundskontroll. För att köra 

UberBlack är man tvungen att vara en professionell förare det vill säga ha licens (Moon, 

2017). 

 

UberX lanserades 2013 vilket var deras budgettransporttjänst, tanken var att den skulle 

vara billigare än taxialternativen på marknaden. Kraven för att chaufförer ska kunna 

köra UberX kan anses som låga då man endast behöver vara 21 år gammal, äga ett 

godkänt fordon med specifika krav på årsmodell som varierar beroende på geografisk 

placering samt klara av Ubers bakgrundskontroll. Inga krav på taxilicens krävs för att 

köra UberX, detta kan dock variera beroende på stad och geografisk lokalisering (Moon, 

2017). 

 

Under året 2015 lanserade Uber två andra transporttjänster vid namn UberXL och 

UberSUV. UberXL är en stor biltjänst som erbjuder större fordon för transport som är 

lite dyrare än UberX. UberSUV däremot är en utökning av deras lyxtransport 

UberBlack där transporten sker via lyxiga SUV-bilar (Moon, 2017).  

 

När Uber förbereder lansering i en ny stad så skickar de iväg två team sex veckor i 

förväg för att förbereda lanseringen. Det ena teamet ansvarar för att marknadsföra 

tjänsten och lyckas med att rekrytera förare genom att locka med att man kan köra när 

man vill och få en bra inkomst, dessutom får man betalt direkt efter körningen. Andra 

förmåner som lån för att köpa bil och få bättre lön första året var också en pitch som 

Uber använde sig utav (Moon,2017). 

 

Trots att Uber inte ansåg sig vara en aktör inom taxibranschen så konkurrerade de direkt 

mot taxitjänster och taxiaktörer. 

 

Enligt Cramer och Krueger (2016) så har en Uber högre utnyttjandegrad än andra 

taxibolag i USA på grund av följande anledningar: 

- De har en mer effektiv matchnings teknologi som matchar chaufförer med kund 

- Ineffektiv taxireglering och lagstiftning som leder till att Uber blir mer 

konkurrenskraftiga och konkurrerar med taxiindustrin på andra villkor. 

- Uber finns i större omfattning geografiskt och är ett globalt bolag som välkänt.  
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- Deras dynamiska prissättningssystem som beror på utbud och efterfrågan. Ofta 

kan priset vara väldigt billigt jämfört med andra taxiföretag. 

 

Eftersom Uber och andra transportdelningsplattformar bidrar till högre 

resursutnyttjande kan det leda till bättre miljö och mindre utsläpp i form av att färre 

personer investerar i personbilar (Rogers, 2017). 

 

Kritik i form av att chaufförer sms-ar och pratar i telefon under tjänst, inte kan vägen 

och behöver navigeras av kund, att bilarna inte var i skick och att de var ostädade är 

också ett problem (Moon, 2017). 

 

Enligt Wallsten (2015) har taxiklagomålen reducerats sedan Ubers intrång på 

marknaden och det har lett till att traditionella taxibolag har ökat sin kvalitet och sin 

prestationsförmåga på grund av den nya konkurrensen. Taxiklagomål har allmänt 

minskat både för Uber och liknande företag samt traditionella taxibolag detta kan bero 

på bedömningen och betygsättningen av chauffören. 

 

4.4.2.Kritik mot Uber 

Redan månader efter Uber lanserade sin verksamhet bildades ett kraftigt motstånd mot 

verksamheten från bland annat politiker, taxiindustrin, Responsen och åtgärder 

varierade från demonstrationer till att Uber blev förbjudna att driva verksamhet eller 

hotade om det i några länder (Moon, 2017). Kritikerna och motståndsrörelsen som 

innefattar kunder, myndigheter och taxiindustrin är emot att UberX direkt konkurrerar 

med erfarna taxiförare som har kört i flera år och är professionella förare. 

 

Ubers affärsmodell var något nytt och ovanligt då tidigare lagstiftning och juridik inom 

taxiindustrin inte var anpassad för denna typ av plattform samt organisation och detta 

har gjort situationen väldigt oklart. Ett argument som kritikerna påpekar om Uber är att 

deras verksamhet bidrar till outbildade och oprofessionella förare på gatorna då UberX 

och Uber Pop inte kräver någon form av taxilicens. Annan kritik syftar på att Ubers 

priser är designade för att utesluta konkurrenterna. Kraven på att köra UberX kan 

variera beroende på land och lagstiftning (Moon, 2017). 

 

Trots att Uber priser är väldigt låga kan deras dynamiska prissättningsmodell orsaka att 

det blir väldigt dyrt när utbudet av förare är lägre och efterfrågan väldigt hög. Detta 

resulterar i att flertal kunder fått betala extremt dyra transportpriser jämfört med vanliga 

taxibolag tack vare deras dynamiska prismodell. På nyår är det t.ex. väldigt dyrt att åka 

med Uber (Moon, 2017). 

 

Exempel på detta kan vara under nyårsafton när efterfrågan på taxitransport är hög men 

utbudet litet. Då kan kunder få betala rekordhöga priser som t.ex. 2145 kr från 

Fridhemsplan till Järfälla. Detta har fått stor kritik på sociala medier (Aftonbladet, 

2016). 

 

Annan kritik som riktas på Uber gäller att de beställt taxitjänster från olika bolag för att 

sedan avboka i sista sekunden för att kunna sabotera för sina konkurrenter, detta har de 

på senare tid bett om ursäkt för. Förutom detta försöker de få anställda från traditionella 

bolag att jobba för just de genom att komma med bonusar och förmåner. Dessutom har 
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de börjat driva verksamheter globalt innan de ens blivit godkända nationellt. Beteendet 

tolkas som maffiabeteende (Moon, 2017).  

 

Länder där Uber och liknande företag mött juridiskt motstånd och kritik samt blivit 

bannlysta från att driva verksamhet är följande: 

- Kina 

- Danmark 

- Spanien  

- Tyskland 

- Frankrike 

- Italien 

- Australien  

- England  

 

Enligt Rogers (2017) kan kritiken sammanfattas med följande punkter: 

 

1. Det är orättvist och olagligt att ge sig in i taximarknaden utan att följa deras 

spelregler, regleringar och lagstiftning. 

2. Uber är ute efter att skapa globalt monopol inom taximarknaden. 

3. Deras förare är farliga och är inte legitimerade taxichaufförer plus att de inte är 

försäkrade. Flertal våldtäktsfall och andra brott har begåtts av Uberförare  

4. Framhäver diskriminering eftersom att förare och kund kan välja att tacka ja 

eller nej till körningen beroende på vem chauffören är. Flertalet förare har 

betygsatts lågt på grund av tjafs, diskriminering eller förnedringar. 

5. företaget får tillgång till privata uppgifter som betalningsinformation och annan 

information. 

6. Förstör taxistandarden och arbetsmarknaden för taxichaufförer då de får sämre 

löner, trots att Uber marknadsför sig som att förare har bra löner så varierar det 

från geografisk lokalisering men flertal Uber förare. 

 

4.4.3. Heetch 

Enligt Techcrunch (2014) är Heetch ett franskt företag som använder samma koncept 

som Uber men specialiserar sig på nattarbete då lokaltrafiken ofta brister på nätter. 

Liksom Uber så har de en applikation och en plattform som kopplar förare med kund 

(Heetch, 2018). Heetchs marknadsföring riktar sig ofta mot yngre målgrupper som 

föredrar nattliv och mycket festande (Techcrunch, 2014). Priset tenderar att vara 30% 

billigare än vanliga taxifärder. När Uber Pops verksamhet blev stoppad i Stockholm i 

samband med att flera förare hade kört kunder utan taxilicens gavs Heetch en chans att 

göra intrång på taximarknaden (Digital, 2016).  

 

Heetchs betalningssystem är lite annorlunda än Ubers. Heetch föreslår pris på färden 

men kunden väljer själv om den vill betala just den summan, mer/mindre eller ingenting 

alls då betalningen endast är en donation och inte kostnad för tjänsten (Digital, 2016). 

Heetch erbjuder två typer av tjänster: Heetch Classic och Heetch Pro. 
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Heetch själva påstår att de inte är en del av taxiindustrin och att deras förare inte alls kör 

taxi. och att jämföra Heetch mot taxi är som att påstå att en individ som hyr sin bostad 

driver ett hotell (Digital, 2016). Trots detta driver Heetch en olaglig tjänst enligt 

transportstyrelsen då det direkt konkurrerar med taxiverksamhet och vänder sig mot 

allmänheten för betalning av transporten, detta kräver taxilegitimation av chauffören 

samt taxitillstånd av själva företaget (Digital, 2016). Därför riskerar Heetch förare att 

dömas för brott i domstol. 

 

Hicham Larhnimi som är Sverigechef för Heetch påstår att Uber Pop drev 

svarttaxiverksamhet men att Heetch inte gjorde det. Det hävdas också att Heetch inte är 

ett alternativt för vanligt arbete utan snarare ett komplement eller ett alternativ för att 

kunna sänka kostnaden för ägande av fordon (Digital, 2016). 

 

Larhnimi hävdar enligt Digital (2016) s.1 att “att en student som kör två kvällar i 

månaden ska omfattas av samma regelverk som en heltidsanställd taxichaufför är 

fullständigt orimligt”. 

 

Förare som kör för Heetch får inte tjäna mer än 40 000 kr/år och på så sätt strider man 

inte mot lagen enligt Heetch själva (Digital, 2017). Polisen i Stockholm utreder och 

granskar nu företaget då de ser företaget som ett bolag som driver olaglig 

taxiverksamhet. Heetch kommer att fortsätta att driva verksamhet trots riskerna och de 

hävdar att de backar upp sina chaufförer (Digital, 2017). 

 

Förare som kör på dessa moderna transportplattformar tenderar att köra för flera företag 

samtidigt genom att ha alla appar uppe samtidigt och ta körningen som de får fortast, till 

exempel kan man använda Uber, Heetch och Lyft samtidigt en kväll då man är ute och 

jobbar (Jiang, Chen, Mislove & Wilson, 2018). 
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5.Diskussion och Analys 
 

I detta avsnitt kommer diskussion utifrån befintlig primär- och sekundärkällor att 

tillgodogöras för att kunna analysera samt diskutera kring traditionella multi-cab bolag 

och moderna non-cab bolags förbättringsmöjligheter med hjälp av för- och nackdelar.  

 

5.1 Traditionella bolag (Multi-cab organisationer)  
 

Fördelar 

5.1.1. Erfarenhet, historia och hållbarhet 

Traditionella taxibolag (multi-cab organisationer) har i taximarknaden en god grund att 

utgå ifrån eftersom att de har opererat inom denna marknad i flera decennier 

(gruppintervju Taxi Stockholm, 2018-04-26). Dessutom är de oftast mindre än moderna 

taxibolag som non-cab bolag som till exempel Heetch och Uber vilket gör det enklare 

att administrera och styra organisationen med god uppföljning bland dess medarbetare. 

Bolagen har också funnits i stockholmare och svenskars medvetande under en längre tid 

än de nykomna plattformsbaserad taxibolagen (J. Lagerhäll, intervju, 2018-04-19). Det 

är dessutom lättare att jobba med hållbarhet, samhällsansvar och kvalitet genom 

certifikat på en nationell nivå än en global nivå då fler kontroller och stickprov måste 

göras på flertal olika platser. I och med intrången av nya aktörer inom taximarknaden 

har de större traditionella bolagen som Taxi Stockholm, Kurir och Sverigetaxi gjort ett 

bra jobb för att bygga sina egna plattformsbaserade alternativ för att utöka utbudet 

gällande beställning och betalning av taxitransport (Gruppintervju, Taxi Stockholm, 

2018-04-26). 

5.1.2. Företagskunder 

Multi-cab bolag tenderar att vara bättre på att göra affärer och avtal med företag som är 

intresserade av taxitjänster (Gruppintervju, Taxi Stockholm, 2018-04-26. Medan non-

cab bolagen behandlar alla konsumenter lika utan mängdrabatt eller förmåner för lojala 

kunder. Detta är dessutom en möjlighet som i fortsättningen kan utnyttjas och leda till 

ett marknadssegment som de traditionella multi-cab bolagen kan dominera.  

5.1.3. Kommunikation och samarbete med chaufförer 

De största aktörerna som är traditionella taxibolagen har etablerade taxiflottor och 

aktiva förare som har hög erfarenhet och lojalitet mot företagen som har varit etablerade 

under en lång tid. Ett stort konkurrenskraftigt verktyg som de traditionella bolagen 

besitter är att de kan kommunicera och samarbeta med sina taxichaufförer på annat sätt 

än vad moderna bolag gör. Det gör att deras chaufförer kan framstå som självständiga 

aktörer. En annan viktig aspekt handlar om att traditionella taxibolag lyder under 

kollektivavtal och tar hand om sina anställda genom att erbjuda friskvård, stöd, 

rådgivning och rusta deras bilar med säkerhetsutrustning. Detta kan vara väldigt viktigt 

från ett samhällsansvars- och etiskt perspektiv, det finns dessutom konsumenter som 

prioriterar detta samt miljövänlighet när de väljer val av resa. Traditionella bolag 

tenderar att vara mer miljöorienterade där flertal aktörer satsar på 

hållbarhetsredovisning där de sätter mål och följer upp sina viktiga nyckeltal. 
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5.1.4. Laglydighet 

En stor fördel är att traditionella multi-cab organisationer tenderar att vara mer laglydiga 

och följa de regleringar och juridiska styrmedel som finns inom taxiindustrin, någonting 

moderna non-cab bolag inte nödvändigtvis har gjort ett bra jobb med. 

 

Nackdelar  

5.1.5. Lägre innovationsgrad 

Det har en tendens att inte vara lika innovativa gällande deras applikationer och 

teknologiska egenskaper som moderna plattformsbaserad non-cab företagen då teknik - 

erfarenheter brister i deras fall utifrån bland annat till exempel att deras plattformar inte 

är lika avancerade, kvalitativa och felfria (Gruppintervju Taxi Stockholm, 2018-04-26). 

Erfarenheten med innovation och entreprenörskap kan ses som en brist bland de mer 

traditionella taxibolagen som inte har behövt utvecklas på samma sätt på grund av 

bristande konkurrens från innovativa aktörer. Internationella bolagen är ett steg framåt 

då man ser tekniken ur flera infallsvinklar vilket kommer vara svårt för traditionella 

bolagen att ta igen gentemot stora globala aktörer som har mer kapital och resurser.  

5.1.6.Högre priser 

Bolagen har oftast varit ett dyrare alternativ då de siktar mer mot en 

differentieringsstrategi. Fokuset bör ligga på att uppnå högsta kvalité och tillgänglighet 

vilket också innebär ett lite högre pris, eftersom de moderniserade non-cab taxibolagen 

fokuserar alltmer mot en lågkostnadsstrategi för att locka fler resenärer och yngre 

målgrupper. Detta kan vara ett stort hot för de traditionella bolagen då kunder har blivit 

mer priskänsliga och smartare konsumenter genom dag -och nattförhållanden (J. 

Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19). De goda nyheterna är att prisskillnaden inte är så 

drastisk som den hade kunnat vara ifall UberPop och Heetch Classic hade haft 

möjligheten att driva samåkningstjänsterna idag. Polismyndigheter och andra statliga 

aktörer kommer att göra sitt allra bästa genom skapande av bättre villkor för alla bolag 

oavsett om de är moderna eller traditionella så att lagstiftningen kan fullföljas utan att 

skapa fusk, bedrägerier eller fiffel med skatter samt andra förmåner. Trots detta tar 

deras utredningar väldigt lång tid vilket ger möjlighet för moderna innovativa non- cab 

bolag att driva verksamhet vilket också har varit fallet i Stockholm (Gruppintervju, Taxi 

Stockholm, 2018-04-26). 

 

Målgruppen som de kommer att förlora mest utav är främst de yngre konsumenterna 

som idag föredrar snabbare och enklare alternativ som dessutom är prisvärdare, med 

modern teknik som funktionellt hjälpmedel vid transport. Dessutom är detta målgruppen 

som tenderar att ha minst kapital på grund av studier eller att man inte riktigt har 

kommit in i arbetslivet ännu. Undantaget är om de traditionella bolagen lyckas pressa 

ner priserna till en konkurrenskraftig nivå som lockar yngre målgrupper eller att man 

har någon typ av belöningssystem/bonussystem vilket de non-cab-bolagen inte tenderar 

att ha för tillfället. Traditionella bolag är inte lika geografiskt utspridda i stora delar av 

världen på samma sätt som moderna aktörerna då de endast befinner sig inom en 

nation/eller få regioner (J. Lagerhäll, Intervju, 2018-04-19).  

5.1.7.Inte lika populärt bland turister som non-cab bolagen  

En annan nackdel kan gälla turism då turister inte nödvändigtvis känner till de lokala 

taxibolagen i Stockholm, därav finns det en sannolikhet att de istället använder 
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Uber/Heetch plattformen då de redan är bekanta med just det varumärket och till och 

med har applikationen på sina mobiltelefoner. 

 

5.1.8. Sammanfattning av för- och nackdelar samt åtgärder och 

förbättringsförslag 

Sammanfattningsvis behöver de traditionella multi-cab bolagen fokusera på att främja 

sina styrkor och fördelar långsiktigt samtidigt som de inför konkreta åtgärder för att ge 

sig på sina eventuella brister och svagheter som orsakar möjligheter för non-cab bolag 

att ta för sig av tillgängliga marknadsandelar.  

 

Detta kan göras genom följande:  

 

Åtgärder och förbättringsförslag: 

• Större satsningar på innovation så att man komma närmare kunder och erbjuda 

flertal högkvalitativa lösningar och sätt beställa taxi på. Kapital och resurser 

behöver också läggas på forskning och utveckling för att hänga med de nya 

konkurrenterna.  

• Hitta metoder för att sänka kostnader då det finns konsumenter som endast är 

intresserade av lågprisalternativen på marknaden. Ett annat alternativ kan vara 

att erbjuda konsumenter lojalitetspoäng/cashbackpoäng på att resa med ett 

specifikt multi-cab bolag. Dessa multi-cabbolag behöver hitta långsiktiga 

konsumenter och göra det lönsammare för sina stamkunder, del eftersom 

studenter behöver förmåner det är ett alternativ i samband med att flertal yngre 

konsumenter åker med non-cab bolagen. Om det inte går eller lönsamt att sänka 

priserna måste man se till att man kan erbjuda optimal tillgänglighet genom stort 

utbud av bilar på Stockholmsgator samt hög kvalité på resorna. 

 

5.2.Moderna innovativa taxibolag (Non-cab organisationer) 
 

Fördelar 

5.2.1.Innovation 

En av de nya Non-cab organisationernas största styrkor är att de är väldigt innovativa 

och har tagit sig in i taximarknaden globalt genom att identifiera brister och 

förbättringsområden med taxitransport vilket är en väldigt bra punkt att utgå ifrån 

(Moon, 2017). På väldigt kort tid har de lyckats bli starka aktörer runt om i världen och 

en guldgruva för investerare som storsatsat kapital i bland annat Uber. Trots deras höga 

innovationsgrad så fortsätter dessa företag att storsatsa på än mer innovation och R&D 

där självkörande bilar är en framtidsinvestering och nuvarande projekt (Moon, 2017). 

 

Det som gör non-cab aktörerna distruptiva innovativa aktörer är deras affärsmodell 

respektive teknik. Deras affärsmodell bidrar till att de kan göra kostnadsbesparingar 

vilket leder till att de reducera sina priser. Deras teknik bidrar till att bokning av taxi är 

mer lättillgängligt än det tidigare har varit. Dessutom sker stora satsningar från världens 

största startup det vill säga Uber att börja driva flygande taxibilar i samarbete med 

NASA som ska utveckla deras mjukvara (SVD, 2017). Om dessa innovationssatsningar 
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lyckas återstår att se men det går trots allt inte att förneka non-cab organisationers höga 

grad av innovation jämfört med multi-cab bolag. 

5.2.2.Lågkostnadsorientering och prissättningssystem  

Precis som vanlig taxi så erbjuder företag som Uber flertal olika tjänster utöver 

traditionell taxi som lyxtjänster och storbiltjänster vilka konkurrerar med 

limousinverksamhet. Alla deras tjänster tenderar att vara lågkostnadsorienterade jämfört 

med konkurrenterna. (Wallsten, 2015).  

 

Non-cab organisationer har gemensamt att de satsar på en lågkostnadsstrategi där de 

använder sig av framgångskoncept för att ta över marknadsandelar inom taxibranschen. 

Att vara kostnadsledare eller ligga nära i pris till i en marknad är definitivt en 

konkurrenskraftig strategi och positivt långsiktigt. Det prioriteras av konsumenter i 

dagens samhälle vilket är anledningen till att man ser företag som grundar sig på 

delningsekonomi och lågkostnadsstrategier växa så fort som de gör. De låga priserna 

och de lättanvända plattformarna som erbjuds av non-cab organisationer är orsaken till 

att de har lyckats skapa snabb tillväxt i marknaden. Deras dynamiska prissättning gör att 

de kan anpassa sig väldigt snabbt och effektivt ifall någon aktör skulle gå ner i pris för 

att ta över rollen som kostnadsledare (Wallsten, 2015). Dessa bolag har större möjlighet 

till att hålla ett lågt pris om det inte nödvändigtvis har ett företag där man inte har någon 

tredje part mellan just förare och organisation. Deras applikationer genererar inte höga 

kostnader speciellt ur en global nivå, då de dessutom inte har stora skyldigheter 

gentemot sina anställda som vanliga organisationer har (Moon, 2017).  

5.2.3. Få non-cab organisationer i Stockholm  

I Stockholmsområdet finns inte många non-cab organisationer men de största är Uber 

och Heetch vilket är en fördel för dessa konkurrensmässigt. Fördelen för chaufförer är 

att de själva bestämmer sina arbetstider, hur mycket och när de vill köra. Detta är 

dessutom något som non-cab organisationer marknadsför väldigt drastiskt för att få in 

flera chaufförer och få bättre tillgänglighet. Följden blir att non-cab organisationer får 

väldigt starka varumärken som är välkända globalt vilket innebär att många turister 

väljer dessa som förstahandsalternativ under deras vistelser i Stockholm. (Palmer, 

2017). 

5.2.4. Marknadsföring  

En annan framgångsstrategi dessa bolag har är att de har varit duktiga på att 

marknadsföra sig och sprida sitt budskap globalt när de går in i en ny marknad 

geografiskt. Detta medför att de får en snabb etablering och lockar till sig både 

chaufförer och kunder med hjälp av förmåner och rabattkoder/erbjudanden på sina 

första transporter (Ehinger et.al, 2016). 

 

Nackdelar 

5.2.5. Laglydighet och regelverk  

Non-cab organisationer har en stor tendens till att bryta mot taxiindustriers lagstiftning 

och regelverk vilket också är fallet i Stockholmsområdet där de började driva 

verksamhet på sina villkor. Det är därför viktigt att kunna matcha sina egna villkor och 

sedan be om lov för att fortsätta driva samma typ av verksamhet utan att ha blivit 

godkänd eller fått tillstånd från början. Det kan ses som att de utnyttjar att utredningarna 

och efterföljande åtgärder är tidsomfattande, vilket de utnyttjar till sin fördel. Detta 
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beteende accepterar inte aktörerna inom taxibranschen och det accepteras heller inte av 

transportstyrelsen samt polismyndigheterna, potentiellt leder detta till bad-will då 

omgivningen ser verksamheten som ett bolag som inte sköter sitt samhällsansvar 

(Palmer, 2017).  

 

Detta ansvarslösa beteende har också lett till att flertal länder har bannlyst Uber och 

liknande företag ifrån att bedriva verksamhet. Motiveringen till detta är att de liknas vid 

svarttaxi, vilket förknippas med brist på professionalism, med andra ord reflekteras en 

lägre pålitlighet som aktör (Digital, 2016). Det är något som kan påverka intäkterna 

negativt då kunder också prioriterar att företagen är laglydiga och tar sitt samhällsansvar 

inom flertal olika aspekter som exempelvis löner för anställda, miljöinsatser och etiska 

förhållningsaspekter. Exempel på misslyckanden som Non-cab-organisationer bedriver 

är Uber-Pop och Heetch Classic som numera har övergått till UberX och Heetch Pro i 

samband med trycket, bestraffningarna och kraven från myndigheterna i Stockholm.  

5.2.6.Chaufförerna/anställda   

Eftersom non-cab organisationer inte bedrivs eller klassas som vanliga företag påverkar 

det hur de förhåller sig till sina anställda beträffande skyldigheter och villkor gentemot 

dessa. I non-cab organisationernas fall är det själva plattformen som klassas som 

företaget: detta leder till att ledningen och chaufförerna ses som enskilda aktörer, som 

användare av plattformen. Chaufförer ses som kunder till non-cab organisationer då de 

också betalar 15–30% av sin vinst till plattformsföretaget beroende på företag.  

 

Eftersom att koncepten är baserade på delningsekonomi så arbetar chaufförerna inte 

efter kollektivavtal vilket innebär att de tappar en del förmåner som man vanligtvis får 

inom traditionella bolag: sjukskrivningar, tjänstepension och semesterersättning, 

minimilöner, trygghet och stöd et cetera. Dessutom kan det vara väldigt stressigt för 

deras chaufförer när en stor non-cab aktör som Uber kräver att man har 4.6 av 5 stjärnor 

i snittbetyg och att man riskerar att bli avstängd från plattformen om kravet inte uppnås. 

Dessutom är denna typ av tjänst inte lika lönsam för förarna då kostnaderna för färden 

är lägre i samband med inbetalningen för plattforms använder plus slitage på bilen, de 

stora vinnarna är de som äger plattformen medan förlorarna är de stackars chaufförerna. 

Chaufförerna måste också ta i snitt 80% av körningarna de erbjuds för att inte bli 

avstängda vilket är en hög siffra med tanke på att man på förhand inte vet vart eller hur 

lång körningen är förrän man accepterat den. Detta är något som kan ifrågasätta non-cab 

företags samhällsansvar och uppförande i och med att taxiföraryrket generellt är ganska 

utsatt. Det har visat sig att våld och hot ökat gentemot taxichaufförer och att hela 70% 

av chaufförer upplevt eller blivit utsatta för hot och våld i sitt dagliga arbete (Taxiidag, 

2018) 

 

 

Enligt Van Burken (2017) tenderar förarna som jobbar för non-cab aktörer att vara 

väldigt missnöjda och även inte ha tillräckligt hållbara löner och villkor vilket i sin tur 

leder till att de måste jobba väldigt mycket för att lyckas försörja sig.  Dessa chaufförer 

tenderar också att använda flertal appar samtidigt. T.ex. kan de köra för Uber och 

Heetch på samma villkor genom att skifta mellan appar eller använda två mobiler, detta 

visar på lägre lojalitet mot företagen. Studier har visat att lönerna inte är hållbara och att 

timlönen efter skatt och kostnader för fordonet uppgår till 3.36 dollar i snitt och faktum 

är att 30% förlorar pengar på att köra på plattformen och att 74% tjänar lägre än 

minimilönerna (The Guardian, 2018). 



 

44 

 

5.2.7. Skandaler, fiffleri & Incidenter  

Nyligen har Uber blivit bannlyst och förbjudet att driva verksamhet i London samtidigt 

som stämningsansökningar riktade mot deras verksamhet blir allt vanligare. 

Stämningarna handlar bland annat om följande punkter (Digital, 2017):  

- Stöld av affärshemligheter från Google för att lyckas stärka sig som aktör 

gentemot sina konkurrenter  

- Spioneri och intern granskning på konkurrenter  

- Stöld av personlig information från en kvinna som anmälde en chaufför sexuella 

trakasserier 

Dessutom har Uber tillämpat en teknologi som kallas för Greyball, en tjänst som kan 

sätta deras etiska beteende ifråga. Huvudsyftet är att komma runt lagstiftning och det 

gör att deras chaufförer råkar illa ut. Greyball-teknologin innefattar följande (Digital, 

2017): 

- Titta på kunduppgifter och information för att göra antaganden om kunden är 

giltig eller en kontrollant av tjänsten. t.ex. skulle kunder nära statliga 

myndigheter eller polisstationer antas vara poliser 

- Om Uber eller någon av deras tjänster är förbjudna i staden eller området 

använder de förfalskade appar för att komma runt kontroller och visa att tjänsten 

inte är tillgänglig eller går att beställa. Detta kan vara en av anledningarna till att 

utredningar tar så lång tid.  

-  

Ifall just Greyball har använts i Stockholmsområdet är ännu ett mysterium men den har 

tillämpats i flera stater i USA samt Kina, Frankrike, Sydkorea och Australien. Målet för 

bolaget idag är att kunna få bort regleringen från själva taximarknaden då de ser det som 

ett hinder mot att kunna skaffa marknadsandelar i förhållande till andra branscher.  

 

Gällande Uber Pop i Stockholm hade 800 Uber-förare granskats av myndigheten 

Skatteverket och det visade sig att hela 96% av dessa hade fifflat med skatten. Stora 

frågor fanns kring Uber och dess verksamhet då skattefiffel var en metod som 

tillämpades (Digital, 2017). 

 

Polisen ska därför investera i ett nytt redskap i sina nyare polisbilar vid namn ANPR-

system som registrerar bilars registreringsnummer för att sedan se via 

transportstyrelsens datasystem ifall taxibilarna är anslutna till en redovisningscentral 

och ifall skatteuppgifterna är som de ska (Taxiidag, 2018). Detta kan vara ett allvarligt 

hot mot nyare non-cab-bolag. Dessutom har polis samt myndigheter yttrat sig om att 

strategin om delningsekonomi är ett sätt att lura staten på pengar (Taxiidag, 2018).  

 

Annan kritik som riktas på Uber gäller att de beställt taxitjänster från olika bolag för att 

sedan avboka i sista sekunden för att kunna sabotera för sina konkurrenter, detta har de 

på senare tid bett om ursäkt för (Moon, 2017). Förutom detta försöker de få anställda 

från traditionella bolag att jobba för just de genom att komma med bonusar och 

förmåner.  Dessutom har de börjat driva verksamheter globalt innan de ens blivit 

godkända nationellt (Moon, 2017). 

 

Allt detta kan leda till badwill vilket i sin tur kan generera sämre kundnöjdhet och sämre 

relationer mellan parter som bedriver moderna taxibolag långsiktigt inom 

Stockholmsregionen. Konkurrenter får större möjligheter att i samband med dessa 
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orsaker kunna bli en bättre och pålitligare aktör inom samma marknad. Motiveringen till 

detta kan bli att non-cab organisationer kommer uppleva mer svårigheter med och 

erövra mer marknadsandelar då konkurrensen är stor inom samma marknad eftersom 

affärsmodellen har imiterats från andra traditionella bolag.  

5.2.8. Diskret beteende 

En tendens med moderna non-cab-bolag är att de tenderar att vara väldigt diskreta och 

tysta med sin verksamhet samt begränsade med den information de lägger ut. De är helt 

enkelt mindre transparenta och använder sig av tystnadsplikt som affärsstrategi, detta är 

självklart svårare för Uber som är ett stort bolag men för Heetch som mindre aktör är 

fallet detta och det verkar få mindre uppmärksamhet som aktör än Uber, speciellt i 

Stockholmsområdet.  

 

Flera exempel på detta är följande: 

- Begränsad information på hemsidor  

- Svårt att få kontakt med bolagen via kundtjänst speciellt för Heetch som endast 

verkar nås via mail. 

- Svårt att hitta information om antalet fordon och förare i en region  

 

I Stockholmsområdet hade Uber 1500 aktiva förare under 2017 med cirka 100 000 

resande varje månad (Digital, 2017). Gällande Heetch hittas ingen liknande statistik. 

Dessa siffror är låga jämfört med traditionella bolags antal chaufförer och bilflottor men 

utgör fortfarande ett hot och konkurrens som bidrar till att traditionella multi-cap bolag 

då de tappar en del marknadsandelar. Det är trots allt en imponerande siffra med tanke 

på att de är nya aktörer och har vuxit snabb. 

5.2.9.Miljö och hållbarhet  

Hållbarhetsarbetet är inte lika seriöst och omfattande som multi-cab-företagens. Trots 

att det finns elbilar och miljöbilar så är det chaufförerna själva som bestämmer vilken 

modell de vill köpa/använda sig av för sina taxitransporter. Hållbarhetsfrågor brister i 

jämförelse med multi-cab konkurrenter i dessa non-cab organisationer då miljö-och 

elbilar saknas idag för att satsa högt mot bättre samhällsansvar och publicitet (Taxi 

Stockholms hållbarhetsredovisning, Sustainable Brand Index, 2017). Traditionella 

multi-cab bolag tenderar att vara mer miljövänliga -och medvetna än moderna 

innovativa non-cab bolag. 

 

5.3 Sammanställning av taxiindustrin, starka aktörer och brister  
I Stockholmsområdet existerar en taximarknad som är ganska komplex, omfattande och 

svår att förstå sig på till en början. Allt från små privata taxiföretag till stora globala 

taxibolag konkurrerar inom samma marknad och konkurrensen sker oftast 

nödvändigtvis inte på samma villkor på grund av non-cab bolagen tidigare beteende och 

agerande. Fler kontroller och bättre uppföljningar skulle vara en metod myndigheter bör 

tillämpa för att få likställd och jämlik taximarknad. Preferenser från multi-cab bolagen 

är att ha en marknad där alla aktör konkurrerar på samma villkor och inom samma 

ramar så att alla aktörer kan uppnå samma rättigheter och skyldigheter. Kommer Non-

cab bolagen kunna komma ikapp de traditionella Multi-cab bolagen på en nationell nivå 

i Stockholmsregionen? Det återstår att se och beror på en del följande faktorer bland 

annat: 



 

46 

 

- Om non-cab bolagen blir laglydigare och följer regleringarna i Stockholm utan 

att återigen råka illa ut och förlora ytterligare chaufförer, kapital och kund- samt 

samhällslojalitet. Annars kan de riskera att bli bannlysta i ytterligare fler 

nationer.  

- Ifall de traditionella bolagen hänger med i utvecklingen och lyckas modernisera 

sina gamla koncept tillräckligt genom nya applikationer och teknik samtidigt 

som de har bättre kvalité och tillgänglighet finns det stora förutsättningar för de 

att införskaffa större marknadsandelar i taxibranschen.  

- Tillgängligheten på taxibilar per aktör samt tillgängliga förare är också en stor 

bidragande faktor som dessutom taxibolag idag har problem med.  

- Efterfrågan från kunder är också en bidragande faktor eftersom att fler och fler 

börjar använda snabbtåg och flygbussar till och från flygplatserna i Stockholm.  

- Prisskillnaderna mellan non-cab och multi-cab bolagen.  
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6.Slutsats 
I detta avsnitt kommer syftet vara att besvara på de frågeställningar som tagits upp om 

hur både traditionella multicab-bolag och moderna non-cab-bolag ska upprätta en 

konkurrenskraftig strategi för att främja större marknadsandelar inom sin bransch. 

Dessutom kommer förbättringsmöjligheter att ges till båda parterna.  

 

Inom taximarknaden i Stockholm har taxibolagen sina egna utmaningar som varje aktör 

handskas med, men genom att generalisera bolagen under kategoriseringarna moderna 

Non-cab-bolag och traditionella multi-cab-bolag kan följande slutsatser dras. 

 

Frågeställning 1: Vad behöver traditionella taxibolag göra för att klara av den hårda 

konkurrensen från nya generationens innovativa taxibolag som har ett stort 

kostnadsledarskap?  

 

6.1. Traditionella multi-cab bolag 
● Måste se till att fortsätta hänga med i den ständiga teknologiska utvecklingen 

inom industrin samt jobba med innovation för att hålla sig uppe med de globala 

konkurrenterna från Non-cab organisationer. 

● Traditionella bolag har bra avtal och affärer med företag och detta är något de 

kan satsa extra mycket på för att kunna bibehålla. Företagsverksamheter tenderar 

inte att göra stora affärer med non-cab-plattformsföretag.  

● Eventuellt hitta sätt att sänka sina kostnader för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga då nya aktörer pressar ner priserna mer och mer. Dessutom 

tenderar yngre målgrupper  

● Alternativet till att pressa ner priserna är att vara så konkurrenskraftiga via 

tillgängligheten det vill säga ha större taxiflottor än konkurrenter med hjälp av 

en lågkostnadsstrategi och ha en väldigt hög kvalité som får kunder att bli villiga 

att betala mer för en bättre och snabbare tjänst. 

● Det gäller också att utnyttja non-cab organisationers affärsmodell som går att 

imiteras för att driva liknande koncept, till exempel undvika ett liknande 

prissättningssystem i framtiden.   

 

Frågeställning 2: Vad behöver moderna non-cab aktörerna göra för att konkurrera med 

de redan etablerade traditionella multi-cab bolag i taximarknaden? 

 

6.2. Moderna non-cab bolag  
● Bli mer miljöprofilerade och satsa på hållbarhet för att få omvärlden och 

konsumenter att uppfatta bolagen som seriösa och ansvarsfulla. Trots att de kan 

erbjuda miljöbilar finns ingen stor kommunikation eller hållbarhetsredovisning. 

● Satsa på kundlojalitet så att inte kunder endast väljer organisationen som har det 

billigaste priset. Låt det löna sig att vara stamkund.   

● Fullfölja lagstiftningen och kollektivavtal för att kunna skapa ömsesidig nytta 

mellan vad kunder efterfrågar av tjänsten samtidigt som förarna måste vara 

mindre hänsynsfull med mer respekt. Än så länge har de kommit undan ganska 

bra med sina handlingar och inte mött motstånd som tvingat de stänga ner all 

verksamhet i Stockholm. 
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● Ta hand om sina anställda så att de är tillfredsställa annars är risken stor att 

förare inte kör för bolagen vilket resulterar i dålig tillgänglighet och långa 

väntetider för kunder. Detta kan ske genom bättre löner, villkor och 

förhållanden. 

● De måste sluta leverera incidenter och skandaler gällande t.ex. självkörande bilar 

för att kunna illustrera en bild av en pålitligare och trovärdigare aktör, och även 

sluta imitera andra bolags affärsidéer och koncept i syfte att kunder skall kunna 

bruka deras tjänster i taximarknaden. 

● Om man lyckas komma ut med självkörande bilar före andra taxibolag leder det 

till att man kan reducera kostnaden rejält vilket i sin tur genererar högre intäkter 

på sikt samtidigt som antalet chaufförer man inte behöver betala ökar.   

 

6.3. Framtidens taximarknad och vidare studier 
Hur marknaden ser ut i framtiden är svårt att förutspå men i nuläget växer nya 

taxiaktörer väldigt hastigt. Trots detta utgörs en större procent av marknadsandelar av 

traditionella taxibolag i Stockholmsområdet och efter striktare regleringar och insatser 

från myndigheter har non-cab-bolagen bromsats ned lite. Det är fortfarande inte mycket 

som tyder på att moderna non-cab-bolag inte kommer fortsätta växa såvida de inte helt 

och hållet förbjuds att bedriva verksamhet. Marknaden har blivit mer jämlik än den var 

vid det första intrånget från de nya non-cab aktörerna. Traditionella företag kommer att 

satsa allt mer på att tillhandahålla flera miljö- och elbilar, främst för att signalera ett 

ökat samhälls- och miljöansvar då man vill åstadkomma mindre förbrukning och 

resursslöseri. Ur ett framtidsperspektiv kommer det att minimera kostnader och leda till 

bättre hållbarhet i denna kollektiva trafikled som kunderna ska kunna efterfråga 

gentemot deras varumärke som har bra kvalité och tillgänglighet. 

 

Följande slutsats kan också påpekas om disruptiv innovation och innovation i generella 

drag. Dessa element kommer vara en stor del av framtidens utveckling både inom och 

utanför taximarknaden. Konkurrenskraftiga företag bör därför investera mer 

kapitalresurser i innovation för att främja utveckling och konkurrenskraft i framtida 

marknader.  

 

För fortsatt forskning rekommenderas en uppföljning av denna marknad där man följer 

upp resultatet och tittar på hur innovationerna har påverkat marknaden och där man 

kartlägger nya generationens taxibolag om cirka 5–10 år. Man kan redovisa om non-cab 

bolag har handskats med lagstiftningen på senare tid och framöver och jämföra med vad 

de tidigare har gjort är också av intresse. Slutligen är den stora frågan följande: Handlar 

det om delningsekonomi eller är det en fråga om affärsstrategier för att snabbt kunna 

erövra marknadsandelar? 
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Bilaga 
 

 
Figur 4: Kundnöjdhet gällande förare, bil och app (Taxi Stockholm) 

 

 
Figur 5: Omsättningen i miljontals under 12 månader (Taxi 

Stockholm)  
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Frågor vid intervju hos VD – Johan Lagerhäll den 19 April 2018 

 

Vilka är era största konkurrenter och varför (vad kan ni göra för att stoppa de)? 

Beskriv Taxi Stockholms stora utmaningar som ni handskas med. 

 

Frågor om nya generationens innovativa och moderna taxibolag: 

 

Hur ser ni på nya moderna taxibolag/samtransportsbolag som Uber, Heetch och Lyft? 

Vilka är deras eventuella för- och nackdelar 

 

Vad gör de som ni inte kan göra? 

 

Vad gör ni som de inte kan göra? 

 

Anser ni att de laglydiga eller hur ser ni på deras verksamhet från ett juridiskt och 

lagstiftning perspektiv? Bör de få driva verksamhet? 

 

Vad gör ni för att ständigt utvecklas och behålla er position som marknadsledare i 

Stockholm? 

 

Hur sker ert innovativa arbete? Hur fördelar ni era resurser? 

 

Hur ser ni på den nuvarande situationen gällande taximarknaden i Stockholm? 

 

Vad tror ni kan vara bristande och hot på dagens taximarknad?  

 

Vilka utmaningar har ert taxibolag att genomföra samt implementera inom 

taximarknaden för att bli konkurrenskraftiga i Stockholm? 

 

Hur ser ni på delningsekonomi och vore det ett koncept som ert bolag kan använda sig 

av i framtiden? 

 

Hur arbetar ni samt förhåller er utifrån konceptet distruptiva innovation inom 

taximarknaden? 

 

Hur vill ni positionera er på marknaden? 

 

Hur ser en vanlig taxifärd ut från beställning till betalning?  

 

Hur bidrar era anställda till god service under transporten? 

 

Vilka omständigheter gör att miljön kan påverka era tjänster utifrån kundernas 

preferenser/behov? 

 

Tror ni på självkörande bilar? Kommer det påverka er organisationsmodell?  

 

Vilka är era basbehov, uttalade behov, omedvetna behov som Taxi Stockholm skall 

tillföra för kunderna? 

 

Vilka av de traditionella taxibolagen ser ni som era största konkurrenter? 
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Vad har era anställda för förmåner gällande sjukskrivning, försäkringar, säkerhet, 

semesterersättning, OB osv? 

 

Att köra Taxi kan vara väldigt farligt och man kan utsättas för hot och konflikter med 

kunder som vägrar betala, springer iväg eller på något sätt försöker komma undan med 

att betala?  Har Taxiförarna något, skydd eller trygghet på sin sida? 

Hur ser du på taxichaufförers löner i din organisation och allmänt? Är det för låg lön, 

lagom eller mycket i förhållande till det arbete de lägger ner?  

 

Hur sätter ni era priser? 

 

Vad har ni för vinstmarginal? 

 

Vad kan ni göra för att sänka era priser och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga? Finns 

det utrymme för prissänkningar? 

 

SWOT-analysfrågor  

 

Vilka är era styrkor? 

 

Vilka är era svagheter? 

 

Vad finns det för möjligheter som ni kan tillgodose? 

 

Vilka hot finns på marknaden? 

 

Vad utmärker er taxibolag för skillnad gällande kvalitet, pris, service samt tillgänglighet 

i förhållande mot era konkurrenter? Följdfråga: Vad har era konkurrenter som ni inte 

har?  

 

Vad ser ni för likheter med ert taxibolag mot era moderniserade konkurrent aktörer? 

 

Frågor om 7p marknadsföringsmixen  

 

Vad upplever era kunder av era tjänster utifrån dessa element? 

 

Porters 5 strukturella krafter  

 

Vad använder ert taxibolag för strategi utifrån den marknad ni befinner er i? 

• Lågkostnadsstrategi, Differentieringsstrategi eller Fokuseringsstrategi?  

 

Gruppintervu - Niclas Bergelin (Försäljningschef) , Anneli Lundin (Ekonomichef) 

och Charlotte Dettner (Trafik- och växelledning) den 26 April 2018 

 

Hur stor omsättning genererar er verksamhet varje år och vad skiljer det sig från 

konkurrenternas?  

 

Hur sätter ni era priser, vilka strategier används till exempel tariffer, costbreakdown, 

konkurrensbaserad prissättning eller penetrationsprissättning? 
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Vad har ni för vinstmarginal? 

 

Vad kan ni göra för att sänka era priser och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga? Finns 

det utrymme för prissänkningar? 

 

Hur jobbar man med försäljningen? 

 

Berätta om er försäljningsstrategi och hur ni tänker kring att locka in nya kunder och 

behålla gamla. 

 

Hur ser ni på nya moderna taxibolag/samtransportsbolag som Uber och Heetch? 

 

Vilka är deras eventuella för- och nackdelar? 

 

Vilka är era största konkurrenter och varför (vad kan ni göra för att stoppa de)? 

 

Kan du berätta lite om era förmåner som man tillhandahåller som privatkund och 

företagskund? Lönar det sig att vara lojal mot taxi Stockholm från kundens perspektiv? 

 

Vilka nyckeltal bearbetar ni med inom försäljning (Niklas) trafikledning?  

 

Hur bidrar era anställda till god service under transporten? 

 

Vilka omständigheter gör att miljön kan påverka era tjänster utifrån kundernas 

preferenser/behov? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


