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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka taxibranschen efter branschens 

avreglering, med fokus på Taxi Stockholm 15 00 00 AB. Denna innefattar den 

aktuella läge för taxibranschen i Stockholm och även den nya 

konkurrenssituationen hos taximarknaden i Stockholm efter avregleringen 1990.  

Denna undersökning bygger på en kvalitativ samt en kvantitativ metod då har vi 

försökt att noggrant få fram fakta om branschen med hjälp av både primärdata 

(intervjuer) och sekundärdata (årsredovisningar, ekonomiska rapporter, 

akademiska artiklar, Internet källor mm.). I analysen har utförts sedan en 

jämförelse mellan fallföretaget Taxi Stockholm och dess huvudkonkurrenter med 

hjälp av valda teorier och insamlade sekundär samt primärdata. 

 

Taxi Stockholm 15 00 00 AB som tackvare sin tidigare monopolinställning har 

haft en ledande position, på senare år förlorad marknadsandelar till sina 

konkurrenter. Trots att Stockholmsregionen har under en lång tid haft en stor 

potentiell marknad, på senare tid skett stora förändringar. Dagens marknad har 

visat en tendens att lönsamheten i branschen minskar ständigt och branschen är på 

väg till en mättad fas. Den aktuella situationen för taxibranschen påminner om en 

allt mättad marknad då efterfrågan inte motsvarar utbudet. Även med hjälp av 

ytterligare analyser kring branschens ekonomiska rapporter, kan vi konstatera att 

trots en positiv trend av omsättning hos de undersökta företagen, resultatet har 

minskat med åren som är även ett annat tecken för en mättad marknad. 

 

Undersökningen visar att Taxi Stockholms goda anseende och stordriftsfördelar 

inte kommer att räcka till som bolagets största konkurrensstrategi. Vidare anser vi 

att företagets sårbarhet gentemot sina konkurrenter kommer ständigt öka med en 

alltmer ökad konkurrenssituation.  
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1. Bakgrund 
 

Organisationer utsätts allt mer av påtryckningar från omgivningen och det 

samhälle som de befinner sig i, påtryckningar som på sikt leder till att 

organisationerna förändras och influeras av. Myndigheter kan vara andra orsaker 

till att organisationer agerar på ett specifikt sätt. Lagar och förordningar är vanligt 

förekommande orsaker till att vissa branscher ser ut som de gör. 

 

Taxibranschen är ett exempel där organisationer agerar utefter sin omgivning. 

Taxitjänster i olika länder världen över regleras generellt sett alltid i viss grad av 

myndigheter. Orsaken till regleringarna ligger oftast i att tjäna den som nyttjar 

taxiverksamheten (kunden) eller för att stimulera marknaden på ett gynnsamt sätt. 

Exempel på regler som brukar råda är bland annat krav på körkort och 

taxilegitimation eller andra restriktioner som bidrar med att hålla brottslingar 

utanför taximarknaden (svarttaxiverksamhet). 

 

Fram till 1990 var den Svenska taximarknaden hårt reglerad av staten. Priser, 

antal taxibilar, förhållningssätt och hur många beställningscentraler som fick 

finnas är exempel på saker som kontrollerades. Syftet var att säkerställa den 

ekonomiska situationen bland taxiföretagen och att se till att kunderna 

behandlades korrekt. 

 

Avreglering av taxibranschen kom som i följd av en rad avregleringar1 under 

1990 talet (SJ, Posten, Stockholms Lokaltrafik, Televerket, elmarknaden). Dessa 

avregleringar har varit ett försök från staten att öka bland annat effektiviteten och 

utveckla marknaden för att uppnå ”mångfald till nytta för samhällsekonomin och 

ytterst konsumenterna”2. Med denna ville staten skapa bland annat en balans 

mellan utbud och efterfrågan och därmed genom konkurrens skapa utrymme för 

nya tjänster och lägre priser.  

 

                                                 
1 ”http://www.kkv.se/konkurrens/regelreformering.shtm” 
2 ”http://www.kkv.se/konkurrens/regelreformering.shtm” 
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Idag finns det en mängd olika aktörer på den svenska taximarknaden. Taxi 

Stockholm som fram till 1990 tackvare sitt monopol hade en stark position i 

Stockholm, har idag blivit utsatt för hård konkurrens från både de väletablerade 

företagen Taxi Kurir, Taxi 020, Stockholm Transfer och 1000 tals andra mindre 

taxibolag. Detta mycket tack vare att det generellt sett endast har krävts ganska 

små investeringar för att starta upp en taxiverksamhet. Svårigheten ligger i stället i 

att skaffa sig kunder, kostnadseffektiv konkurrera mot andra företag och försvara 

sin position på marknaden. En annan svårighet är att driva och samordna de 

beställningscentraler som de flesta taxibolag använder sig utav i sin verksamhet.  

2. Problemdiskussion 
Företag som under lång tid har haft ett legalt monopol kan vid en avreglering 

uppleva svårigheter med anpassning till den nya konkurrensutsatta marknaden. 

Den nya marknadssituationen i form av ökad konkurrens, medför vissa 

svårigheter som tvingar gamla monopolföretag att genomgå organisations och 

marknadsstrategiska förändringar. 

 

3. Syfte & frågeställning 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka taxibranschen efter branschens 

avreglering, med fokus på Taxi Stockholm 15 00 00 AB. Denna innefattar den 

aktuella läge för taxibranschen i Stockholm och även den nya 

konkurrenssituationen hos taximarknaden i Stockholm efter avregleringen 1990.  

 

De frågor som vi kommer att besvara är enligt följande: 

 

1) Hur ser dagens taxibransch ut? 

2) Hur ser utvecklingstendensen ut för taxibranschen? 

3) Vilka marknadsstrategier bör Taxi Stockholm 15 00 00 AB använda sig av för 

att bibehålla sin marknadsposition i en ökad konkurrenssituation?   
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4. Avgränsningar 
 
Vi har valt att i denna uppsats att begränsa undersökningen till Taxibranschen 

inom Stockholmsområdet. Detta innebär i praktiken att arbeten kommer att 

fokuseras på Taxi Stockholm 15 00 00 AB och deras största konkurrenter Taxi 

Kurir i Stockholm AB och Taxi 020 AB ur ett Mesoperspektiv3 (detta med hjälp 

av bland annat intervjuer och insamlade sekundär data).  

 

Detta arbete kommer att ofrivillig begränsas ytterligare p.g.a. en 

känslighetstolkning angående Taxi 020 av intervjufrågorna, då det berörda 

företaget tackade nej till att delta i vår undersökning. 

 

Dessa avgränsningar har varit nödvändiga för att kunna säkerställa resultaten med 

avseende på uppsatsens omfattning (10 veckor). 

 

5. Metod 

5.1 Undersökningsmetod 
Denna uppsats är baserad på kvantitativ samt kvalitativ ansats. Med kvalitativa 

metoden anses insamling av primärdata från bland kommunikationsansvarige på 

Taxi Stockholm AB och VD:n för Taxi Kurir i Stockholm AB. 

 

Med kvantitativa metoden anses de insamlade data (mjuka data) från bland annat 

hemsidor, andra publikationer och årsredovisningar. Dessa former av 

datainsamlingsmetoder har varit nödvändiga för att kunna få en övergripande bild 

av Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s konkurrenssituation samt hur deras verklighet 

ser ut i dagens läge. 

 

Dessa insamlade data har sedan jämförts med utvalda teorier inom finansiering 

samt marknadsanalys på en deduktiv sätt. 

 
                                                 
3 ”Branschanalys” 
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Med deduktiv metod menas en jämförelse kring de insamlade antagande och de 

valda teorierna. Dessa jämförelser hjälper oss att inse om de valda teorierna 

överstämmer med verkligheten (observerade hypoteser). 

 

5.2 Reliabilitet och Validitet 

Vid arbetet kring denna studie har vi strävat efter att hålla en så hög validitet och 

reliabilitet4 som möjligt. Detta är en av de grundläggande principerna vid denna 

typ av forskning då man vill att resultaten även skall kunna representera andra 

Taxibolag.  

 

Med hög validitet och reliabilitet som är synonymer till giltighet och pålitlighet i 

detta sammanhang, har vi försökt att noggrant få fram fakta om branschen med 

hjälp av både primärdata (intervjuer) och sekundärdata (årsredovisningar, 

ekonomiska rapporter, akademiska artiklar, Internetkällor mm.)  

 

Intervjuerna har skett med hjälp av ett utskick av intervjufrågor via e-post till 

respektive företag. Denna form av intervju anses vara nödvändig med tanke på 

intervjuns omfattning samt den betänketid företagen behöver för att kunna besvara 

frågarna.  

 

Sekundärdata har hämtats från säkra Internetkällor och andra publikationer. 

Därefter har vi försökt att säkerställa resultat med hjälp av jämförelse av de 

insamlade data med valda teorier. 

 

 

  

                                                 
4 ” Johannessen/Tufte 2003 “Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod” sid. 47 ” 

 7



6. Teori 

6.1 Inledning 
 
Nedan presenteras en rad teorier och modeller som utgör grunden för vår analys 

av de insamlade data från bland annat undersökningar och sekundärdata. 

Dessa modeller och teorier är hämtade från kurslitteraturer inom 

företagsekonomin. I den teoretiska syntesen beskrives på vilket sätt de valda 

teorierna kommer att användas.  

 

6.2 Teoretiska Syntes 

6.2.1 Marketing mix 4-p 
 
”Marketing Mix teori”5 som är även känd som ”fyra p:na” beskriver fyra 

grundläggande faktorer (pris, plats, produkt och påverkan) som har en direkt 

påverkan på hur bra en produkt eller tjänst säljer. De ”fyra p:na” används ofta för 

att analysera ett företags position på en konkurrerande marknad. Tillsammans 

utgör de fyra p:na vilken typ av marknadsföringsmix företaget använder sig utav 

för till exempel en produkt eller tjänst.  

 

Produkt omfattar kvalité, design, variation, egenskaper, service och 

varumärkesnamn på sina varor/tjänster som ett företag erbjuder till sina kunder. 

Pris är en kombination av kreditvillkor, rabatter, betalningssätt mm. som företaget 

kräver för sina varor eller tjänster. Plats omfattar en rad aktiviteter som gör 

företagets varor/tjänster tillgängligt för sina kunder. Dessa aktiviteter är bland 

annat lokalisering, variation mm. Påverkan omfattar en rad aktiviteter ett företag 

använder sig av för att bearbeta samt bibehålla nya och gamla kunder. 

Identifiering av dessa faktorer är avgörande för vilket marknadsförings strategi ett 

företag bör använda sig av. 

 

                                                 
5 ”Four P’s” Philp Kotler 2002 ”Principles of marketing; Third European Edition” sid. 98 
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6.2.2 Porters fem konkurrenskrafter 

”Porters konkurrensmodell”6 omfattar fem grundläggande konkurrenskrafter som 

styr konkurrenssituationen för ett företag. Dessa konkurrenskrafter dvs, hot från 

potentiella etablerare, subsitutionshot, köpares och leverantörers 

förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter avgör 

tillsammans styrkan i branschkonkurrensen och lönsamheten.  

 

Identifiering av dessa fem grundläggande konkurrenskrafter hjälper företag att 

fastställa bland annat förekommande etableringshinder, taktiska åtgärder från 

konkurrenter, differentiering, förhandlingsstyrkor etc. Dessa i sin del avgör 

grunden för planering samt utformning av företagets konkurrensstrategier 

(fokusering, differentiering mm.) (se fig.1) 

 

 

Potentiella 
etablerare 

Leverantörer Köpare 

Substitut 

Bransch-
konkurrenter 

 
& 

Konkurrens bland 
existerande företag 

Figur 1: Branschkonkurrensens drivkrafter 

                                                 
6 Porter, M., E.; ”Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter” sid. 
26 
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6.2.3 Konkurrentanalysens komponenter 
 

Enligt Porters finns det fyra diagnostiska ”konkurrentanalysens komponenter”7 i 

en konkurrentanalys (se figur 2): framtida mål, aktuella strategi, föreställningar 

och möjligheter som ett företag bör undersöka för att skapa förståelse kring 

konkurrentens reaktionsprofil. Dessa reaktionsprofiler handlar om i första hand 

styrkor och svagheter, deras beteende framtida mål (affärsmål, konkurrentmål ), 

föreställningar kring egen situation och branschförhållandena, strategisk 

positionering mm. Identifiering av dessa komponenter hjälper företag med 

positionering av eget verksamhet. Genom att ta reda på dessa egenskaper som 

skiljer företaget från andra konkurrenter kan man sedan få insikt om förändringar 

inom branschen och de strategiska åtgärder som behövs för att förstärka sin 

marknadsposition samt för överlevnad. 

 
 

 
Konkurrenternas 

drivkrafter 
Vad konkurrenten gör 

och kan göra 

FRAMTIDA MÅL 
 

På alla ledningsnivåer  
och i många dimensioner 

 

AKTUELL STRATEGI  
 

Hur verksamheten konkurrerar 
för närvarande 

KONKURRENTERNAS REAKTIONSPROFIL 
 

• Är konkurrenten nöjd med sin nuvarande position? 
• Vilka utspel eller strategiförändringar kommer 

konkurrenten sannolikt att göra? 
• Var är konkurrenten sårbar? 
• Vad kommer att framkalla den största och mest 

effektfulla vedergällningen från konkurrenten? 
 

FÖRESTÄLLNINGAR 
 

Om den egna verksamheten 
och branschen 

MÖJLIGHETER 
 

Både starka och  
svaga sidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Konkurrentanalysens komponenter 

                                                 
7 Porter, M., E.; ”Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter” sid. 
65 
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6.2.4 Viktiga nyckeltal 
 
För att kunna kartlägga det finansiella läget hos fallföretagen bör man använda sig 

av en så kallade nyckeltalsanalys. En analys kring de viktiga nyckeltalen speglar 

bolagens resultat och kostnader och hjälper oss att bland annat jämföra bolagen 

över verksamhetsåren och konkurrenter. De nyckeltalen som är lämpliga för 

analys av taxibranschen är: 

 

• Den totala omsättningen 

• Rörelseresultat i förhållande till omsättningen 

• Omsättningsförändringar 

 

6.3 Teoretisk referensram 

De teorier som presenterades ovan kommer att användas i analysen av vårt 

resultat från intervjuer och de insamlade sekundärdata. Porters fem 

konkurrenskrafter hjälper oss att identifiera förekommande etableringshinder, 

taktiska åtgärder från konkurrenter, differentiering, förhandlingsstyrkor etc. som 

är grundläggande för utformning av fallföretagens konkurrensstrategi. 

 

Genom att studera Porters konkurrentanalyskomponenter kan man ta reda på de 

grundläggande egenskaper (framtida mål, aktuella strategi, föreställningar och 

möjligheter) som skiljer fallföretagen åt och därefter positionera dem efter deras 

egenskaper och strategiska åtgärder.  

 

Identifiering av fallföretagens ”marketing mix” hjälper oss att studera de 

grundläggande faktorer som avgör hur bra/dåligt fallföretagens tjänster säljer. 

Identifiering av ”marketing mix” är avgörande för vilket marknadsförings strategi 

ett företag bör använda sig av.  

En analys kring nyckeltalen hjälper oss att fastställa det ekonomiska läget för 

fallföretagen. 
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7. Empiri 

7.1 Inledning 
 

Detta avsnitt beskriver inledningsvis taxibranschens utveckling efter 

avregleringen 1990. Vidare beskrivs fallföretaget Taxi Stockholm 15 00 00 AB 

och huvudkonkurrenterna (Taxi kurir i Stockholm AB och Taxi 020).  

Sedan kommer vi att presentera två stycken intervjuer som har erhållits med 

fallföretaget Taxi Stockholm AB och deras största konkurrent, Taxi Kurir i 

Stockholm AB. Detta anses vara nödvändigt för att kunna ge läsaren ett 

helhetsperspektiv av den speciella situationen som bolagen befinner sig i.  

7.2 Taximarknadens trender i allmänhet 
 
Baserade på den senaste branschläges rapporten8 publicerade av Taxiförbundet, 

vid årsskiftet 2002/2003 fanns 14 270 taxibilar registrerade, vilket innebar en 

taxitäthet på 1,6 taxi per 1000 invånare9. Denna täthet varierar mellan 

kommunerna, Högst taxi täthet med 6,4 bilar per 1000 invånare hade noterats i 

”Sorsele”, medan Kumla, Filipstad och Forshaga hade lägst taxi täthet med ca 0,3 

bilar per 1000 invånare.  

 

I Stockholms län däremot var taxi tätheten 2,9 bilar per 1000 invånare, medan det 

i Göteborg är 1,6 och i Malmö 1,9. Vid årsskiftet 1989/1990 fanns 12 729 

taxibilar registrerade i ca 6 700 företag. Under våren 1990 när avregleringen var 

beslutad, började branschen att forma nya sammanställningar, då befintliga 

beställningscentraler bröt sig loss och startade nya10. 

 

När det gamla systemet avskaffades och avregleringen formellt trädde i kraft 

ökade antalet bilar nästan över en natt. Vid årsskiftet 1990/1991 kunde man 

konstatera att det fanns ca 14 805 bilar registrerade och antalet företag hade ökat 

till ca 7 300. Men så småningom denna ökning av antalet taxibilar minskades 

                                                 
8 http://www.taxiforbundet.se/upl_images_hs/documents/568_Bran2003.pdf 
9 Sverige med sin 8,9 miljoner invånare och en area på ca 450 000 km, har en befolknings täthet på 
19 invånare/km. 
10 ofta nischinriktade centraler 
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något mellan år 1998/1999 och uppgick till ca 14 545 taxibilar. Idag har man 

konstaterat att minskning av antal taxifordon fortsätter, vilket enligt figur 3, har 

denna minskning vid årsskiftet 2002/2003 hade uppgått till 14276, d.v.s. En 

minskning av 269 fordon. Samtidigt har antalet företag hade ökat, och uppgick till 

ca 8 600 (se figur 3).  

 

 
 
Figur 3: Fordonsutvecklingen i Sverige 
       

Under denna period kunde man även fastställa att ökningen av antalet taxibilar 

över hela landet endast var ca en tredjedel av landets kommuner, och i en 

tredjedel av kommunerna hade antalet minskat och i resterande tredjedel var 

antalet fordon oförändrat. Följande figur visar att taxi tätheten generellt har varit 

högre i norra Sverige och i många Stockholmskommuner än i övriga delar av 

landet (se figur 4). Samtidigt rapporten11 visar en ökning av antal bilar inom 

Stockholmsregion med ca 34,3% som motsvarar en ökning med 1319 bilar. 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.taxiforbundet.se/upl_images_hs/documents/568_Bran2003.pdf 
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       Figur 4: Fordonsförändringar i Sverige 
 

Efter avregleringen och innan införandet av moms ökade priserna på taxiresor 

kraftigt 12. Några månader efter avregleringen år 1990 infördes en 25-procentig 

momssats på transporttjänster, som ledde till ännu mera prisökningar av taxiresor. 

Den 1 januari 1992  sänktes momssatsen till 18 procent, och i juli 1993 skedde 

ytterligare en sänkning av momssatsen till 12 procent. En jämförelse mellan 

taxipriserna och KPI13 från 1995 visar att från januari 1995 till januari 1999 ökade 

Taxiindex med 8,7 Procent jämfört med KPI som ökade 1,9 procent. (se figur 5)  

 

                                                 
12 www.taxiforbundet.se 
13 Konsument pris index 
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   Figur 5: Prisutveckling för privat taxitransport jämfört med KPI och taxiindex. 
 

Enligt svenska Taxiförbundet ”prisutvecklingen från avregleringen fram till 1996 

i stort sett följde KPI, därefter ökade priserna väsentlig snabbare än KPI, och 

något snabbare än Taxiindex”. Förklaringen till den kraftiga höjningen under 

fjärde kvartalet 1998 är med stor sannolikhet avskaffande av brytpunktstaxa14. 

Dessutom visar prisutvecklingen även hur man än väljer att behandla momssatsen 

har förväntningarna på att avregleringen skulle leda till lägre priser inte uppfyllts. 

Man kan även dra följande slutsats att effektiviteten, uttryckt som efterfrågad tid i 

förhållande till utbuds tid, minskade mellan 1990 och 1994. Antalet uppdrag per 

bil och dygn minskade, liksom den tid bilarna var i trafik. Det synes som den 

ökade tillgången på taxibilar inte motsvarades av en ökning av den tillgodosedda 

efterfrågan, varför fler bilar delade på i stort sett samma mängd uppdrag. 

 

Fram till 1990 var Taxibranschen en reglerad bransch. Detta innebar att trafiken 

var behovsprövad. Alltså för att kunna bedriva taxitrafik var man skyldig att ha ett 

tillstånd, där tillståndet utfärdades av länsstyrelserna. Länsstyrelsen i sin tur hade 

som uppgift att bedöma behovet av taxi efter samråd med bl.a. taxi i den kommun 

sökanden avsåg att trafikera. Taxitillståndet innebar att innehavaren var skyldig 

att mot ersättning enligt fastställd taxa utföra persontransporter. Relationen mellan 
                                                 
14 Tillämning av tidstaxa när bilen står still eller kör långsammare än 31 km/timme 
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tillstånd och fordons utveckling framgår av (figur 4). Där staplarna visar antal 

tillstånd, med hjälp (figur 6) kan man se att andelen aktiva tillståndsinnehavande 

har sedan 1996 sjunkit från 8948 till 8171, en minskning med 8,7 procent. 

Samtidigt har antalet taxibilar sjunkit från 14 619 till 14 270, vilket motsvara 2,4 

procent. Det i sin tur innebär att antalet taxifordon per aktiv tillståndshavande har 

ökat från 1,63 till 1,75, dvs. en ökning med 7,4 procent.    

 

 
Figur 6: Tillstånd och fordons utveckling.
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7.3 Företagspresentation Taxi Stockholm AB 
 
Taxi Stockholm AB, som har medverkat i branschen sedan 1899 då företaget 

grundade Sveriges första droskägarförening, har utvecklats med tiden och anses 

idag som ett av de marknadsledande företagen inom taxibranschen i Sverige. Taxi 

Stockholm AB är idag ett starkt varumärke som under åren satsat stort på bland 

annat kvalité, tillgänglighet och pålitlighet. Taxi Stockholm AB har idag ca 4200 

medarbetare och utför ca 24 000 taxiuppdrag per dygn. Beställningscentralen 

besvarar i genomsnitt ca 20 000 samtal varje dag året runt där de t.ex. tar emot 

förbeställningar inför storhelger (julafton, nyår, påsk etc.).  

 

Taxi Stockholm AB:s organisation består idag bland annat av ca 1100 medlemmar 

(åkare) och en ekonomisk förening som består av Taxi Stockholm 15 00 00 AB 

med ett antal tillhörande avdelningar (se bilaga 2 figur.1).  

 

Avreglering av taxibranschen 1990 innebar stora förändringar inom 

taxibranschen. De tidigare regler som bilarnas färg, storlek, uniform, förares 

kunskaper, priser och körplikter15 ansågs inte längre som nödvändiga och togs på 

så sätt bort. Avregleringen ledde även till överetablering av marknaden då många 

stora och små företag plötsligt fick chansen att medverka utan någon större tillsyn 

gällande de tidigare reglerna. 

 

Den ökade konkurrentsituationen till i följd av avregleringen har ställt stora krav 

på Taxi Stockholm AB. Krav på kvalitet, effektivitet, lönsamhet och att bevara ett 

högt anseende hos kunderna har inneburit stora kvalitetssatsningar. En av de 

större satsningarna inom tekniken sedan maj 1995 har varit den så kallade Taxi-

2000 som inkluderar trafikledningssystemet (Pathfinder). Taxi-2000 tillsammans 

med trafikledningssystemet hanterar idag ca 24 000 kör uppdrag per dygn som 

utförs av Taxi Stockholm AB. Taxi-2000 är uppbyggd kring ett antal delsystem 

som tillsammans utgör all hantering av kund, medlemmar, förare samt fordon på 

elektronisk väg.  

 

                                                 
15 Innebar bl. a att enbart Taxi Sthlm: s bilar fick stå vid taxistolparna (www.taxistockholm.se). 

 17



Tack vare en flexibel hantering av information (attribut) kan all information om 

föraren (kön, språkkunskap, behörighet, guidekunskaper mm.) eller fordonen 

(bilens kapacitet, kombi, cykelställ, drag, miljöbil mm.) automatisk lagras i 

systemet. Detta underlättar sedan körbeställningar via beställningscentralen då 

fordonet kopplas ihop med den aktuella föraren vid önskemål om attributen. Den 

effektiva tekniken (Taxi-2000 och Pathfinder) bidrar på så sätt till en generell 

ökning av servicen hos Taxi Stockholm AB. Företaget arbetar ständigt med en rad 

olika åtgärder för att erbjuda sina kunder mervärde i form av t.ex. trygghet, 

pålitlighet, tillgänglighet och omtänksamhet. Nedan följer en rad tjänster som 

företaget erbjuder utöver taxiverksamheten, dessa kan kunden ta del utav på bland 

annat Taxi Stockholms webbsida (www.taxistockholm.se): 

 

• Företagstaxi - Företagsanpassade tjänster som taxicheck, personligt företagskort 

samt kontobeställningar. 

• Bud - Utbildade budchaufförer som utlovar hämtning inom 15 minuter och 

leverans utan omvägar. 

• Färdtjänst - Färdtjänstresor i Stockholms län. 

• Taxivärd - Underlättar beställningar samt organisation av de tillkallade bilarna 

för att tillfredsälla gästerna på bästa sätt.  

• Skolskjuts - Taxi Stockholm AB kör - i samarbete med Sirius Taxi - dagligen 

barn till skolan på uppdrag av Stockholms stad och kranskommunerna. 

• Bil till förfogande - Möjlighet till att hyra en bil per timme (istället för att 

beställa från en adress till en annan). 

• Väckning - Väckning vid förbeställning av taxi. 

• Hämtservice på flygplats - Bevakning av flyg och hämtning från Arlanda och 

Bromma flygplats. 

• Bilbarnstol - Bilbarnstolar och barnkudde i de flesta bilarna. 

• Cykel - Cykelställ för transport av cyklar. 

• WW Taxi - Taxi Stockholm AB kan genom ett internationellt samarbete erbjuda 

möjligheten att förbeställa en taxi som väntar på flygplatsen vid resor i Europa. 

Denna möjlighet finns i dag i Paris, London, Bryssel, Genéve, Zürich, Rom, 

Köpenhamn och Rotterdam. 

• VIP - Tillgänglighetsgaranti till VIP-kunder (oavsett område och körsträcka). 

• Guide - Möjlighet till guide turer på sju språk med förare som är utbildad av 

Stockholm Vistors Board. 
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• Taxipass - Ett samarbete mellan Taxi Stockholm AB och 90 tals rikstäckande 

beställningscentraler som accepterar Taxi Stockholm AB´s betalkort.  

• Taxipresentcheckar - Presentcheckar till taxiresor i olika valörer. 

• Limousine Service - Taxi Stockholm AB i samarbete med ”Freys Hyrverk16” 

erbjuder limousine service. 

 

Utöver kvalitetssatsningarna på bland annat teknik och tjänster har Taxi 

Stockholm AB introducerat ett kundcenter vars uppgifter är att ta emot bland 

annat synpunkter, klagomål, frågor kring tjänster och priser, kvarglömda saker i 

bilar m.m. Detta görs med hjälp av webbformulär, telefon, e-post eller genom att 

kunden personligen kan gå till kundcentret som ligger i centrala Stockholm.  

 

En annan åtgärd som Taxi Stockholm AB genomför, för att öka kompetensen, är 

att låta alla chaufförer genomgå en utbildning på Taxi Stockholm Academy. Efter 

chaufförerna har klarat av denna utbildning är de godkända att köra för Taxi 

Stockholm AB och företaget bidrar på så sätt till att öka den interna kompetensen.  

                                                 
16 http://www.freys.se/v2/frontpage/se/ 
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7.4 Företagspresentation Taxi kurir AB 
 
Den växande konkurrensen om kunderna i den Svenska taximarknaden har gjort 

att allt fler bolag har tagit större hänsyn till kundernas behov och önskemål. I en 

marknad som präglas av allt hårdare konkurrens har det numrera blivit en ökad 

kamp om kunder och marknadsandelar.  

 

Idag finns det en mängd olika aktörer på den svenska taximarknaden. En av dessa 

aktörer är Taxi Kurir AB. Företaget bildades i Stockholm 1987 och var 

ursprungligen näringslivets taxiföretag i Stockholm. År 1990 utvidgades 

verksamheten till att omfatta även privat kunder samt samhällskunder. Idag 

bedrivs verksamheten på hela 27 orter i Sverige, 7 orter i Danmark och 4 i Norge. 

Sammantaget ingår det hela 2 800 fordon i fordonsflottan varav ca 1 000 verkar 

utanför Sverige. 

 

Taxi kurirs företagsstruktur skiljer sig från den vanliga modellen för 

taxiverksamhet i Sverige (se bilaga 2 figur 2), man arbetar i ett centralt 

moderbolag, Taxi Kurir AB, med gruppens gemensamma projekt t.ex. produkt- 

och systemutveckling, inköp, kvalitetsuppföljning, marknadsföring.  

Alla lokala Taxi Kurir bolag driver sin verksamhet efter samma grundkoncept och 

är samtidigt fria att komplettera sin verksamhet med lokala special tjänster bland 

annat:  

• Privatresor – Denna tjänst erbjuds till privatpersoner  

• Bud och Gods - Denna tjänst ger snabb budservice över hela Stockholm, 

samt längre transporter ut i landet. 

• Färdtjänst - En tjänst som erbjuds till funktionshindrade personer. 

• Sjukresor – Tjänst avses till för 

• Företagsavtal -  En tjänst som erbjuds till avtalskunder.  

 

Taxi Kurir driver beställningscentraler för person, gods och busstransporter.  

Beställningscentralerna är helägda dotterbolag eller drivs som fristående 

franchisebolag. De transportörer som utför kör uppdragen är egna företagare som 

är anslutna till respektive central via transportöravtal.  
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De anslutna beställningscentralerna använder sig av olika typer av 

trafikledningssystem för att kunna registrera och förmedla sina lokala transporter. 

På de största Taxi Kurir orterna har det även idag införts moderna 

trafikledningssystem med GPS-navigering för att på sett minimera tomkörning  

amt att öka säkerheten för chauffören i händelse av överfall.  

 

Taxi Kurir satsar främst på två olika områden Miljö och Kvalitet för att på så sätt 

stärka sin position på taximarknaden. Satsningen omfattar ledningssystem för 

både trafik- och transportsäkerhet.  

 

• Miljöarbetet syns främst genom satsningen på biogas bilar. Idag rullar 43 

biogas bilar under Taxi Kurirs varumärke i Stockholm. Under våren 

tillkommer ytterligare 60 vilket ger en total av 110 bilar i Stockholm till 

våren. I övriga Sverige satsas det också på miljöbilar inom Taxi Kurir. I 

Göteborg har man ca 10 % och Malmö ca 12 % miljöbilar i taxiflottan.  

 

• Kvaliteten på Taxi Kurirs tjänster säkerställas genom det nya 

kvalitetsledningssystemet Kurir ”Quality”, ett ledningssystem som syftar 

till att säkerställa att alla verksamma inom Taxi Kurir har samma 

referensramar för kvalitetsarbetet. Till det nya ledningssystemet har man 

även kopplat en speciell utbildning för förarna som syftar till en mer 

miljöanpassad och säkrare körning kallat Kurir ”Quality Driver”. 

Kvalitetsledningssystemet är naturligtvis certifierbart inom ramen för både 

ISO 9001 och 14001.  
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7.5 Företagspresentation Taxi 020 AB 
 
Taxi 020 AB skapades 1994 genom en sammanslagning av Arlanda Taxi, Lidingö 

Taxi, Solna Taxi samt Vallentuna Taxi. Taxi 020 är en utpräglat hög service 

företag med en strävan att med personligt engagemang lösa kundernas service och 

transport behov på en miljö och kostnadseffektivt sätt. Med andra ord att vara ett 

komplett och kundanpassat företag som har ett nära personligt samarbete med 

kunderna i enlighet med deras behov och önskemål. På samma sätt har man 

lyckats att skapar rätt kvalité på utfört arbete och ett bra beställarförtroende, som 

har i sin tur hjälpt företaget att öka sin konkurrenskraft och även har bidragit till 

nya uppdrag för nuvarande och nya kunder.     

 

På senare åren har Taxi 020 blivit ett av Sveriges största taxibolag med en modern 

taxirörelse, som på drygt tio år har vuxit från 250 bilar till över 1000 fordon med 

2500 förare. För övrigt se organisationen strukturen ut som nästan de övriga 

taxibolagen, d.v.s. Ett antal olika tillhörande avdelningar och en styrelse som har 

till uppgift att se till att fatta beslut eller söker efter förbättrings utvägar. (se bilaga 

2 figur 3).  

 
Företagets beställningscentral och administration som även kallas för 020´s hjärta 

ligger centralt placerade i Sundbyberg och sysselsätter ca 150 anställda. Denna 

enhet har som uppgift att tar emot samtal från kunder och chaufförer, samt att 

förmedla och se till att trafikflödet löper utan problem. Numera finns ca 2000 

företag, kommuner, institutioner och organisationer som är avtalskunder hos Taxi 

020, vilket innebär snabbare, enklare och prioriterade service för dessa kunder.  

Idag omsätter företaget ca 800 milj. Kr, och dessutom finns på ett fler tal olika 

orter bland annat: 

 

• Stockholm (1994) 

• Uppsala (2004) 

• Göteborg (1999) 

• Jönköping och Linköping. (2003) 
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Enligt ett citat från svenska Taxiförbundet ”Taxi ska vara den mest effektiva, 

säkra och miljövänliga delen av den kollektiva trafiken med ständiga förbättringar 

på lika nivå”. På samma sätt som de övriga taxibolagen, har även den ökande 

konkurrens situationen i följd av avreglering ställt stora krav på Taxi 020. Krav 

som i sin tur har inneburit stora satsningar i form av kvalité, effektivitet och miljö 

förbättringar av företaget. Bland annat, för att kunna effektivisera hanteringen av 

bokningarna har Taxi 020 satsat på aktuella och modernare teknik till- exempel 

genom användning av “avancerade talsvarstjänst, elektronisk bokning samt en ny 

telefonväxel”. Dessutom utöver de vanliga tjänsterna erbjuder företaget även ett 

antal olika special tjänster, alltså för att kunna medföra ökad effektivitet och större 

tillgänglighet samt snabbare svar till kundernas behov och önskemål. Här nedan 

kan man följa en rad olika tjänster som företaget kan erbjuda, och som kunden 

kan ta del av på bland annat företagets webbsida. 

 

• 020 MaxiTaxi - Stora taxibilar vid behov (stor utrymme till ett 

konkurrenskraftigt pris)  

• 020 Limousin – En tjänst som kan erbjudas vid specialarrangemang, från 

bröllop till affärsbesök. 

• 020 TaxiGuide – En tjänst som främst erbjuds till turister och de som vill 

uppleva Stockholm. 

• 020 Direktbud – Denna tjänst innebär snabb budservice över hela 

Stockholm, samt längre transporter ut i landet. 

• Färdjänst – En tjänst som erbjuds till funktionshindrade personer, där 

beställningen sker via telefon, upp till 28 dagar i förväg. 

• Rullstolstaxi –Även denna tjänst erbjuds till funktionshindrade personer.  

 

Taxi 020´s affärsidé handlar bland annat om:  

• Att vara Sveriges främsta taxi och transport alternativ för såväl 

kunder som transportörer.  

• Att bedriva kvalitetstaxi genom hög standard på levererade tjänster 

på alla nivåer.  

• Att erbjuder säkra, miljöanpassade och effektiva transporter av 

personer och gods.  
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• Tjänsterna skall utföras med hög kompetens och god service, 

oavsett tid på dygnet.  

• Och att tillgodose kundernas specifika behov, samt att erbjuda en 

totalanpassad lösning för varje kund med bästa möjliga kvalitet, 

snabbhet och flexibilitet. 
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7.6 Intervju med Taxi Stockholm AB 
 
Nedan presenteras de frågor som vi fick besvarade av marknadskoordinatorn 

Kicki Erkers som arbetar på Taxi Stockholm AB:s huvudkontor i Stockholm.  

 

Fråga 1: Som vi uppfattat det så har taxibranschen förändrat drastiskt sedan 
avregleringen som genomfördes i Sverige 1990. Hur har avregleringen påverkat 
Taxi Stockholm AB?  
 
Avregleringen konkurrensutsatte branschen, kunden sattes i fokus.  
 
Fråga 2: Hur har marknadsföringsstrategierna påverkats/förändrats efter 
avregleringen? 
 
Vi har jobbat stenhårt med att bygga vårt varumärke, att vi ska upplevas vara 
det pålitliga, omtänksamma och kvalitativa taxiföretaget. Vi har profilerat våra 
bilar så alla ser likadana ut, investerat mycket i vår teknik för att säkerställa att 
vi kan leverera som vi lovat men också lagt ner mycket tid och pengar genom att 
kvalitetscertifiera företaget för att säkerställa att vi håller en hög kvalitet i alla 
processer. 
 
Fråga 3: Hur skiljer ni er gentemot andra taxibolag?  
 
Vi har valt att inte konkurrera med ett lågt pris utan det konkurrensmedel vi har 
är vår oslagbara tillgänglighet och kvalitet. Vårt mål är att våra åkerier ska ha 
branschens bästa lönsamhet.  
 
Fråga 4: Har ni något samarbete med era konkurrenter? 
 
Nej, förutom att vi tillsammans med Taxi 020 och Taxi Kurir trafikerar Arlanda 
Express och Centralplan. 
 
Fråga 5: Har ni några specifika marknadssatsningar som skiljer er från era 
konkurrenter? 
 
Nej 
 
Fråga 6: Hur skulle man kunna beskriva en typisk kund till Taxi Stockholm AB? 
 
En kund som använder taxi som en del i vardagen. Många av våra kunder åker 
flera gånger varje dag och då är det viktigt att det fungerar. Att man kommer 
fram och kan beställa, att bilen kommer på utlovad tid och att chauffören hittar 
dit man ska och att man alltid får ett kvitto på resan. 
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Fråga 7: Finns det någon speciell kundgrupp som ni satsar mer på än andra? 
 
Vi kör marginellt med samhällsbetalda resor, färdtjänst. Vår huvudmålgrupp är 
företag och privatmarknaden. 
 
Fråga 8: Finns det någon strategi/baktanke för att behålla nuvarande kunder eller 
satsar bolaget på nya kundgrupper? 
 
Självklart jobbar vi stenhårt på att hålla en bra relation till våra befintliga 
kunder, det kostar mycket mer att skaffa en ny än att behålla en befintlig kund.  
Vi jobbar även aktivt med nykundsberarbetning. 
 
Fråga 9: Vilka känslor vill ni förmedla till era kunder? Finns det en medveten 
satsning bakom denna förmedling?  
 
Vi har tre värdeord som vi vill ska genomsyra allt vi gör, det är tillgänglighet, 
omtänksamhet och pålitlighet. Tillgänglighet, att vi alltid finns tillgängliga både 
i telefon med korta svarstider i vår växel men också att vi har så många bilar att 
vi kan vara framme hos kunden inom 5 minuter i innerstan och inom 10 
minuter i närförort. Omtänksamhet, vi ger det lilla extra vid varje kontakt med 
våra kunder. Pålitlighet, vi jobbar stenhårt med att hela tiden hålla kvalitén på 
topp för att man som kund alltid ska veta vad man får. Vår strävan är att 
kunden alltid ska känna sig trygg i sitt val av tjänst.  
 
Fråga 10: Vilken service eller andra ”värden” erbjuder ni era kunder utöver 
taxifärden (till skillnad mot era konkurrenter)? 
 
Vi har bakåtvända barnstolar i över 200 av våra bilar, det är unikt för Taxi 
Stockholm. Vår tillgänglighet och kvalitet i växel och hos våra förare är helt 
unikt för oss, med vårt effektiva talsvarssystem kan vi hålla extremt korta 
väntetider i vår växel och med GPS i alla våra bilar vet vi exakt var bilen är som 
ska hämta kunden vilket gör att vi inte lovar något vi inte kan hålla med våra 
1500 bilar har vi nästan alltid en bil precis i närheten.  
 
Fråga 11: Ett vanligt sätt att få information från kunder är genom kundtjänster, 
men vi är mer intresserade av vilka andra sätt bolaget får kundinformationen. Hur 
får ni information om vad era kunder värdesätter och önskar?  
 
Vi gör regelbundet NKI17 mätningar, men också mätningar om kännedom om 
vårt varumärke. 
 
Fråga 12: Arbetar ni aktivt med att söka information från kunderna eller är det era 
kunder som söker upp er? 
 
Osäker på vad ni menar med frågan men som jag sa tidigare så gör vi 
kundmätningar och då är det uppsökande från vår sida. 
 

                                                 
17 Nöjd kund index 
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Fråga 13: Hur strömmar informationsflödet mellan huvudkontor, åkare, 
taxichaufförer och kunder? Vilka olika vägar tar informationen om vad kunden 
värdesätter och önskar, kommer den direkt från kunden eller kommer den via 
chaufförer och åkare till huvudkontoret? 
 
Våra informationskanaler är Depån (vårt intranät), Bullen (nyhetsblad), 
Taxibladet (tidning), MC´n (datorn i bilen) eller via e-post samt Internt.  
 
Ofta får vi tips eller synpunkter från kunder direkt från föraren i bilen. Många 
väljer också att höra av sig till KundCenter där vi tar hand om alla 
förbättringsförslag och samlar dessa i ett system för att dels dokumentera och 
utreda förslaget men också för att det ska vara synligt för alla i organisationen. 
Alla rena reklamationer behandlas av KundCenter där varje negativ synpunkt 
på t ex en förare genererar ett samtal, antingen per telefon eller besök. 
 
Utöver intervjun har gruppen samtalat med Kicki Erkers på telefon och fått 

information om att Taxi Stockholm AB har fattat beslut på dra ner på antalet bilar 

med 50 stycken, detta i följd av allt hårdare konkurrens på marknaden och krav på 

lönsamhet från medlemmarna. 

 

 27



7.7 Intervju med Taxi Kurir i Stockholm AB 
 
Nedan presenteras de frågor som vi fick besvarade av Bengt Erkki VD på Taxi 

Kurir i Stockholm AB.  

 
Fråga 1: Som vi uppfattat det så har taxibranschen förändrat drastiskt sedan 
avregleringen som genomfördes i Sverige 1990. Hur har avregleringen påverkat 
er?  
 
Avregleringen har varit både positiv och negativ. 
Positiv på så sätt att det blivit fri konkurrens och möjligheterna till expansion 
har förbättrats.  
Negativ pga att myndigheterna saknat resurser för uppföljning/kontroll vilket 
inneburit att illojal konkurrens finns då alla inte följer spelreglerna. Dvs lagar 
och förordningar. 
 
Fråga 2: Hur har marknadsföringsstrategierna påverkats/förändrats efter 
avregleringen? 
 
Fri prissättning. Vilket inneburit att man kan diversifiera och utveckla service 
och priser. 
 
Fråga 3: Hur skiljer ni er gentemot andra taxibolag?  
 
Vi är det enda rikstäckande taxibolag som finns i Sverige. Dvs vi finns med 
TaxiKurir på ca 25 orter. Dessutom finns vi i Norge ( Norges Taxi) och i 
Danmark (Taxamotor). I Norge och Danmark använder vi oss enbart av 
gemensam taklykta med resp. varumärke enligt ovan samt våra pilar. Vi äger 
100% av Norges taxi och ca 20% av Taxamotor. 
  
Fråga 4: Har ni något samarbete med era konkurrenter? 
 
Nej. Vi är uppstickare på marknaden och går våra egna vägar. Vi är dock 
delägare i Svetax Invest som ägs av taxibranschen tillsammans. 
 
Fråga 5: Har ni några specifika marknadssatsningar som skiljer er från era 
konkurrenter? 
 
Ja. Vi gör oväntade saker och startar nya produkter. Vi är ett privatägt bolag 
och därmed snabbfotade jämfört med många av våra konkurrenter som ägs av 
de egna åkarna. Men den stora skillnaden är att :  Vi har kunden i fokus.  
 
Fråga 6: Hur skulle man kunna beskriva en typisk kund till Taxi kurir AB? 
 
Vi står på tre ben. Företagskunder, Samhällsbetalda resor och Privatkunder 
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Fråga 7: Finns det någon speciell kundgrupp som ni satsar mer på än andra? 
 
Nej. Vi satsar på våra tre ben samt på vår unicitet Rikstäckande Taxi. 
 
Fråga 8: Finns det någon strategi/baktanke för att behålla nuvarande kunder eller 
satsar bolaget på nya kundgrupper?  
 
Ja. Men det håller vi internt. 
 
Fråga 9: Vilka känslor vill ni förmedla till era kunder? Finns det en medveten 
satsning bakom denna förmedling?  
 
Service, kvalité och Enkelhet. Vi är på rätt plats vid rätt tid och kör till rätt pris. 
Taxi Kurir finns över hela Sverige med blå bilar och taklykta med pilar. 
 
Fråga 10: Vilken service eller andra ”värden” erbjuder ni era kunder utöver 
taxifärden (till skillnad mot era konkurrenter)?  
 
Rikstäckande taxi / Rikstäckande företagsavtal / Eget kreditsystem/ Ett 
telefonnummer för beställning av taxi i hela Sverige. 
 
Fråga 11: Ett vanligt sätt att få information från kunder är genom kundtjänster, 
men vi är mer intresserade av vilka andra sätt bolaget får kundinformationen. Hur 
får ni information om vad era kunder värdesätter och önskar?  
 
Genom kundtjänst samt interna/externa undersökningar. Lyhördhet och nära 
kontakt med våra åkerier som utför transporterna är en annan viktig del.  
Vi har också infört ett nytt CRM18 system. (Visma) 
 
Fråga 12: Arbetar ni aktivt med att söka information från kunderna eller är det era 
kunder som söker upp er? 
 
Vi jobbar både med uppsökande verksamhet (försäljning) såväl som mässor. 
Men också via vår hemsida där kunderna söker upp oss. Dessutom arbetar vi 
mkt med LOU19. Dvs upphandlingar från samhället och företag. 
 
Fråga 13: Hur strömmar informationsflödet mellan huvudkontor, åkare, 
taxichaufförer och kunder? Vilka olika vägar tar informationen om vad kunden 
värdesätter och önskar, kommer den direkt från kunden eller kommer den via 
chaufförer och åkare till huvudkontoret? 
 
Informationen ut till åkare/chaufförer sker via månadsbrev/Egen tidning 2-
4ggr år/Internet och mail. 
Informationen in sker via förslagslåda/aktiva kontakter med chaufförer/åkare 
och undersökningar samt email. Dessutom har vi en platt organisation där vi 
prioriterar vår åkarkontakter och kundkontakter.  
 

                                                 
18 Kommunikationssystem ” http://www.vismasoftware.no/produkter/vismacrm/” 
19 Lagen om offentlig upphandling 
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Fråga 14: Total transport intäkter exklusiv moms för period 2001-2004.? 
 
Se årsredovisning hos PRV20

 
Fråga 15: Intäkter per time exklusiv moms för period 2001-2004?  
 
Ej officiell 
 
Fråga 16: Fakturerande transporter? 
 
Se årsredovisning 
 
Fråga 17: Medelantal ansluta fordon? 
 
Vi har idag ca 1900 fordon i Sverige. Varav ca 950 i Stockholm. Till detta 
kommer sedan ca 1000 fordon i Norge och Danmark. 

                                                 
20 Patent och revisionsverket 
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8. Analys 

8.1 Taxi Stockholm 15 00 00 AB 
 
Dessa diagram är baserat på data från Taxi Stockholms årsredovisningar för 

perioden 2001-2004.   

8.1.1 Totala transportintäkter 
Diagrammen visar en tydlig tillväxt av transportintäkter under verksamhet åren 

2001-2004. 

 

Taxi Stockholms Totala transportintäkter MKR (exklusive 
moms)
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8.1.2 Rörelseresultatet 
Diagrammen nedan visar en uppgående trend av rörelseresultatet hos Taxi 

Stockholm under verksamhetsåren 2001-2004 (detta trots en kraftig uppgång av 

verksamhetsåren 2003). 
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8.1.3 Resultat efter finansiella poster 
Diagrammen visar en tydligt uppgående trend av resultatet efter den finansiella 

poster under verksamhetsåren 2001-2004. 
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8.2 Taxi Kurir i Stockholm AB 
 
Dessa diagram är baserat på data från Taxi kurir i Stockholms årsredovisningar 

för perioden 2001-2004.  

8.2.1 Rörelseresultatet 
Diagrammen nedan visar en nedgående trend av rörelseresultatet hos Taxi Kurir i 

Stockholm AB. 
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8.2.2 Resultat efter finansiella poster 
Diagrammen visar en tydligt nedgående trend av resultatet efter den finansiella 

poster under verksamhetsåren 2001-2004 
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8.3 Taxi 020 AB 
Dessa diagram är baserat på data från Taxi 020 AB’s årsredovisningar för 

perioden 2001-2004.  

8.3.1 Rörelseresultatet 
Diagrammen nedan visar en uppgående trend av rörelseresultatet hos Taxi 020 

AB. 
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8.3.2 Resultat efter finansiella poster 
Diagrammen visar en tydligt uppgående trend av resultatet efter den finansiella 

poster under verksamhetsåren 2001-2004 för Taxi 020 AB. 
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8.4 Nyckeltal 
 
Här nedan presenteras ett antal analyser kring det valda fallföretaget (Taxi 

Stockholm 15 00 00 AB) och deras huvudkonkurrenter (Taxi Kurir i Stockholm 

AB och Taxi 020 AB) med hjälp av ett antal nyckeltal.  

Dessa nyckeltal speglar bolagens resultat och kostnader och hjälper oss att bland 

annat jämföra bolagen över verksamhetsåren i förhållande till konkurrenterna. 

8.4.1 Den totala Omsättningen 
 
Diagrammen visar en positiv trend för den totala omsättningen för perioden 2001-

2004 hos de undersökta fallföretagen.  

Siffrorna visar att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har haft branschens största 

omsättning med genomsnittliga 1024 miljoner kronor per verksamhetsår. Där efter 

kommer Taxi kurir i Stockholm AB samt taxi 020 AB med genomsnittliga 633 

miljoner kronor respektive 426 miljoner kronor per år. 
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8.4.2 Rörelseresultat i förhållande till omsättning 
 
Diagrammen nedan visar en negativ trend av rörelseresultatet i förhållande till 

omsättningen hos de undersökta fallföretagen. 

Siffrorna visar att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har haft branschens sämsta 

rörelseresultat i förhållande till den totala omsättningen med genomsnittliga 0,20 

% per år. 
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Där efter kommer Taxi kurir i Stockholm AB samt taxi 020 AB med 

genomsnittliga 1,16 procent respektive 0,47 procent per år. 
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8.4.3 Omsättningsförändringar 

Diagrammen visar en positiv trend av omsättningsförändringar hos fallföretaget 

Taxi Stockholm 15 00 00 AB och huvudkonkurrenterna för perioden 2001-2004. 

Fallföretagets genomsnittliga omsättning har legat på 2,28 procent per år 

(observera en minskad omsättning för verksamhetsåren 2004 med hela -2,15 

jämför med verksamhetsåren innan).   

Samma diagram visar en uppgång hos konkurrenterna Taxi 020 och Taxi kurir 

med genomsnittliga 16,61 respektive 7.98 procent per år. 
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9. Resultat 
 
Syftet med denna rapport har varit att undersöka taxibranschen efter branschens 

avreglering, med fokus på Taxi Stockholm AB. Huvudsyftet med rapporten har 

varit att analysera möjligheterna för Taxi Stockholm AB att bibehålla sin ledande 

position i framtiden. Detta resultat har tagits fram på en deduktiv sätt, d v s med 

hjälp av insamlingar av primär- (intervju) samt sekundärdata (artiklar, webbsida, 

årsredovisningar mm) och en rad teorier som har presenterats under teori kapitlet.  

 

Baserade på den senaste branschlägesrapporten21 publicerade av Taxiförbundet, 

antalet bilar efter avregleringen år 1990 t.o.m. första kvartalet i 2003, ökat inom 

Stockholmsregionen med ca 1319 bilar, dvs. en ökning motsvarande med 34,3 

procent. Samtidigt under samma period kunde man konstatera att antalet 

registrerade taxiföretag hade uppgått till 8600. Detta visar en ökning av ca.1900 

nyetablerade företag inom taxibranschen, då Stockholmsregionen stod för den 

största delen av utvecklingen. 

 

Samma rapport visar även en positiv prisutveckling trots en sänkning av 

momssatsen från 25 procent som infördes i samband med avregleringen 1990 till 

dagens sex procentenhet. Denna typ av prisutveckling kan tolkas genom att 

effektiviteten, uttryckt som efterfrågad tid i förhållande till utbuds tid samt antalet 

uppdrag per bil och dygn har minskat under åren. Detta kan tolkas som att den 

ökade tillgången av taxibilar inte motsvarades en ökning av den tillgodosedda 

efterfrågan, varför fler bilar delade på i stort sett samma mängd uppdrag. 

 

Taxi Stockholm AB tackvare sin tidigare monopolinställning och stora satsningar 

på bland annat kvalité, tillgänglighet och pålitlighet under åren, anses som ett av 

de starkaste varumärkena inom taxibranschen i landet.  

 

Dessa satsningar har omfattat bland annat framtagning av en rad olika tjänster, 

ständig förbättring av informationshantering, stora kvalitets förbättringar på 

tekniksidan (både beställningscentral och bilar), förarutbildningar mm. Detta har 

                                                 
21 http://www.taxiforbundet.se/upl_images_hs/documents/568_Bran2003.pdf 
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gjort fallföretaget unikt med sina stordriftsfördelar som i sin tur har förbättrat 

bolagets anseende hos konsumenterna.  

 

Men trots stora satsningar på bland annat teknik och kvalité och stordriftsfördelar 

har fallföretaget tappat sina marknadsandelar till sina konkurrenter där bland 

annat de största aktörerna taxi Kurir i Stockholm AB samt Taxi 020.  

 

En Analys kring fallföretaget Taxi Stockholms årsredovisningar under 

verksamhetsåren 2001-2004 visar en tydlig tillväxt av transportintäkterna under 

perioden. Detta kan förklaras med hjälp av de senaste årens prisjusteringar av 

företaget som klassas som ett av de dyraste bolagen bland de undersökta 

konkurrenterna. 

Att Taxi Stockholm AB tillhör de dyraste beror först och främst på att företaget 

har valt att konkurrerar med hjälp av tillgänglighet (fler antal bilar än 

konkurrenterna) och kvalité (tjänster, teknik mm.). Dessutom företaget har som 

policy att tillhöra branschens bästa lönsamma företag för anslutna åkerier.   

Denna form av policy har gynnat både förare och anslutna åkerier då företaget 

erbjuder branschens bästa lönsamhet, samtidigt har detta orsakat att flertal 

priskänsliga konsumenter har valt att välja andra taxiföretag.  

 

Rörelseresultatet för Taxi Stockholm 15 00 00 AB visar en uppgående trend för 

verksamhetsåren 2001-2004. Detta innebär en uppgång med hela 85 procent av 

verksamhets år 2004 jämför med resultatet för år 2002 och nedgång med hela 70 

procent i jämförelse med verksamhetsåren 2003. Detta i samband med en 

uppgående trend på resultat efter finansiella poster visar att företaget har haft 

ökade intäkter genom åren. 

 

Taxi kurir i Stockholm AB som anses vara en av fallföretagets största 

konkurrenter inom Stockholmsregionen är verksam på hela 27 orter i Sverige, sju 

orter i Danmark och fyra i Norge med ca 950 bilar bara i Stockholmsregionen. 

Taxi kurirs företagsstruktur som skiljer sig från den vanliga modellen från Taxi 

Stockholm, arbetar under ett centraltmoderbolag som kallas för Taxi kurir AB, där 

moderbolaget står för en gemensam produkt och system utveckling, 

kvalitetsuppföljning samt marknadsföring.  
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Bolaget har även som fallföretaget satsat på kvalité och tekniska förbättringar för 

att förbättra sin position i marknaden. Av de största satsningar som företaget har 

redovisat kan man bland annat nämna tekniska satsningar på navigationssystemet 

och miljöbilar. Dessa satsningar anses vara normala för även konkurrenterna 

(Taxi Stockholm och 020) utgör bolaget sårbar där missionen för kvalité och 

miljön ifrågasätts av marknaden.  

Samtidigt verksamhetens struktur anses som ett konkurrenskraftigt medel. 

Moderbolaget Taxi kurir AB kan hjälpa dotterbolaget (Taxi kurir i Stockholm 

AB) med ekonomiska resurser eller satsa på andra marknader om lönsamheten 

inom vissa regioner tillfälligt minskar. Detta är det största konkurrenskraft som 

företaget har gentemot sina konkurrenter där bland fallföretaget Taxi Stockholm 

AB. 

 

Rörelseresultatet för Taxi kurir i Stockholm AB visar en nedgående trend för 

verksamhetsåren 2001-2004. Detta innebär en minskning med nästan hela 65 

procent av verksamhets år 2004 jämför med resultatet för år 2001.  

 

Taxi 020 AB som bildades 1994 genom en sammanslagning av mindre taxibolag 

på Stockholmsförorter har under åren blivit ett av Sveriges största taxibolag med 

en modern taxirörelse. Bolagen som har idag över 1000 fordon är verksam bland 

annat i Stockholm och flertal olika orter där bland annat Uppsala, Göteborg, 

Jönköping och Linköping har även satsat på miljön, effektivitet, tillgänglighet och 

kvalitén.  

 

Taxi 020´s organisations struktur påminner om huvudkonkurrenten Taxi 

Stockholm AB med vissa mindre skillnader. Taxi 020´s största konkurrensfördelar 

är bland annat deras närvaro i flera orter då företaget kan ta del av nya 

marknadsandelar och förbättra sitt rörelseresultat. Denna form av närvarande 

hjälper företaget att ompositionera sig efter behov och bearbeta nya marknader 

genom att nyetablera eller förvärva befintliga konkurrenter (den senaste 

förvärvning inom Stockholmregionen är Taxi företaget Top Cab22). 

                                                 
22 www.taxi020.se 
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Med hjälp av en analys kring rörelseresultatet för verksamhets år 2001-2004 har 

företaget visat en positiv trend då har man lyckats fyrdubbla 2004 års resultat i 

jämförelse med 2001. Samma årsredovisning visar även en tydligt uppgående 

trend av resultatet efter finansiella poster för bolaget. 

 

Med hjälp av ett antal analyser kring de valda nyckeltalen har vi kunnat fastställa 

bland annat att omsättningen för Taxi Stockholm AB under verksamhetsåren har 

varit nästan konstant, medan huvudkonkurrenterna visar en tydlig tillväxt av 

omsättningen under åren. Dessa siffror visar att Taxi Stockholm har haft 

branschens största omsättning med genomsnittliga 1024 Mkr per verksamhetsår. 

Samma analys visar att även konkurrenterna Taxi kurir i Stockholm AB samt Taxi 

020 AB har haft en genomsnittlig omsättning på 633 Mkr respektive 426 Mkr. 

Dessa siffror visar att Taxi Stockholm har fortfarande den största omsättningen 

och därmed den största marknadsandelen.     

Med hjälp av ytterligare analys kring nyckeltalen har vi fått fram en negativ trend 

av ”Rörelseresultatet i förhållande till omsättningen” hos de undersökta 

företagen. Trots en stabil omsättning hos fallföretaget Taxi Stockholm har 

bolagen haft branschens sämsta rörelseresultat i förhållande till den totala 

omsättningen med genomsnittliga 0,20 procent per år. Detta visar ett tydligt 

tecken på att Taxi Stockholm har valt i sin marknadsstrategi en expandering 

framför en resultatbaserad strategi.  

Genom samma analys har vi kunnat konstatera att både Taxi kurir och Taxi 020 

har haft en betydligt bättre avkastning med genomsnittliga 1,16 respektive 0,47 

procent per år.  

 

Även omsättningsförändringar har varit positiv för fallföretaget då genomsnittliga 

förändringar har legat på 2,28 procent per år (med observation till den negativa 

förändringen för verksamhetsåren 2004 med hela -2,15). Samtidigt 

konkurrenterna visar en positiv trend med genomsnittliga 16,56 (Taxi 020) 

respektive 7,98 procent per år.  
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Dessa analyser tillsammans med de insamlade primär och sekundärdata visar en 

alltmer hårdare konkurrenssituation för Taxi Stockholm AB, men även 

konkurrenterna Taxi kurir samt 020.  

 

Den aktuella situationen för taxibranschen påminner om en allt mättad marknad 

då efterfrågan inte motsvarar utbudet. Trots en positiv trend av omsättning hos de 

undersökta företagen kan man konstatera att resultatet har minskat med åren som 

är även ett annat tecken för en mättad marknad. 
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10. Slutsats/diskussion 
 
 
Vi anser att Taxi Stockholm AB visar tecken på att företaget idag arbetar ständigt 

med att bevara sin nuvarande position med bland annat en enorm stordrift (många 

tjänster som företaget erbjuder) och expansion inom Storstockholm.  

 

Med hjälp av sammankopplingar av Porters fem konkurrenskrafter och 

konkurrensanalysens komponenter, har vi kunnat fastställa att Taxi Stockholms 

goda anseende och stordriftsfördelar inte kommer att räcka till som bolagets 

största konkurrensstrategi.  

Vidare anser vi att företagets sårbarhet gentemot sina konkurrenter kommer 

ständigt öka med en alltmer ökad konkurrenssituation.  

 

Trots en stark position inom taxibranschen har företaget visat sig vara sårbart 

tackvare den aktuella organisationsstrukturen och verksamhetens operationella 

område i Storstockholm. 

Vi anser att taxibranschen inom Stockholmregionen är mättad då nyinvesteringar i 

större sträcka är olönsamt och oförsvarbart. Även tidigare analyser av 

taxibranschen23 försvarar vår teori.  

 

Vår slutsats tyder på vid en ökade konkurrentsituation, har bolaget små 

möjligheter till ompositionering och därmed expandera i andra marknader. Även 

bolagens namn ”Taxi Stockholm” som anknyter företaget till staden ”Stockholm”, 

är ett hinder för företagets expansion utanför Stockholmsgränser. 

 

Taxi 020 som har visat en positiv trend vad det gäller resultat och omsättning 

utgör företaget mindre hot i jämförelse med taxi Kurir i Stockholm AB. Detta 

motiveras med hjälp av bolagets bakgrund och deras tidigare kärnverksamhet i 

Stockholmsförorter. Dock anses Taxi Kurir AB utgör det största hotet pga. sin 

bolagsform och tillgång till bättre konkurrentmedel.  

 

                                                 
23 www.taxiforbundet.se 
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Trots att Stockholmsregionen har varit under senare år en stor potentiell marknad, 

har marknaden visat en tendens att lönsamheten i branschen minskar ständigt och 

branschen är på väg till en mättad fas. 

 

 

Därför anser vi att fallföretaget bör strävar efter att bearbeta ständigt det befintliga 

samt nya segment i den existerande marknaden (företaget har begränsad åtkomst 

till nya marknader). Vidare bör företaget se över sin marknadsstrategi då företaget 

har valt att konkurrera med ett högt pris i jämförelse med andra bolag.  

 

Vi kan efter denna undersökning konkludera att kontinuerliga analyser av 

marknaden och konkurrenter är av största vikt för fallföretaget Taxi Stockholm 15 

00 00 AB. 
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12.1 Taxi Stockholm:s bokslutssammanfattning (2001-2004) 
 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Antal anställda: 130 127 142 161 
Omsättning (tkr): 1034682 1057370 1009130 994862 
Omsättningsförändringar: -2.15 

 
4.78 1.43 5.04 

Res. E. Fin.netto (tkr): -1218 
 

2197 -7006 
 

-582 
 

Summa tillgångar (tkr): 222137 241581 247415 248796 
Soliditet: 31.92 29,46 26,68 26,74 
Rörelseresultat (tkr) 1494 6887 -1365 1541 
Total transportintäkter 
exkl. moms (mkr) 

1 302  1 353  1 317  1 309  

Resultat efter finansiella 
poster (tkr) 

-1218 2197 -7006 -582 

 
 
Nyckeltal: 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Res före avskrivningar % 
av oms: 

3.13 3.62 2.81 2.24 

Nettoresultat i % av 
omsättningen: 

-0.12 
 

0.21 -0.69 
 

-0.06 
 

Vinstmarginal: 0.17 0.66 -0.12 
 

0.27 

Omsättning/anställd: 7959.09 8325.75 7106.55 6179.27 
Soliditet: 31,92 29,46 26,68 26,74 
Kassalikviditet: 84.85 67.83 72.08 88.87 
Kassaflöde från rörelsen: 26637.00 42201.00 31472.00 12269.00 
Avkastning på eget 
kapital: 

-1.72 
 

3.09 -10.61 
 

-0.87 
 

Avkastning på totalt 
kapital: 

0.79 2.90 -0.48 
 

1.06 

Lönekostnad/anställd: 309.85 304.90 299.15 282.33 
Res. f. disp. o skatt/anst: -9.37 

 
17.30 -49.34 

 
-3.61 

 
Omsättningsförändringar: -2.15 

 
4.78 1.43 5.04 

För. sum. tillg.: -8.05 
 

-2.36 
 

-0.56 
 

35.94 

                                                 
24 Samtliga data är hämtade från affärsdata 
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12.2 Taxi Kurir i Stockholm AB:s Bokslutssammanfattning 
(2001-2004) 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Antal anställda: 106 109 115 94 
Omsättning (tkr): 713818 642900 612738 563666 
Omsättningsförändringar: 11.03 4.92 8.71 7.32 
Res. e. fin.netto (tkr): 3480 5310 4638 11113 
Summa tillgångar (tkr): 108373 102979 100462 101770 
Soliditet: 36.90 36.46 33.99 32.60 
Rörelseresultat (tkr) 4262 6221 6158 11765 
Resultat efter finansiella 
poster (tkr) 

3480 5310 4638 11113 

 
 
Nyckeltal: 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Res före avskrivningar % 
av oms: 

1.91 2.46 2.53 3.14 

Nettoresultat i % av 
omsättningen: 

0.49 0.83 0.76 1.97 

Vinstmarginal: 0.64 1.01 1.05 2.23 
Omsättning/anställd: 6734.13 5898.17 5328.16 5996.45 
Soliditet: 36.90 36.46 33.99 32.60 
Kassalikviditet: 150.94 152.20 142.87 145.96 
Kassaflöde från rörelsen: -702.00 

 
30662.00 14194.00 -3498.00 

 
Avkastning på eget 
kapital: 

8.70 14.14 13.58 33.49 

Avkastning på totalt 
kapital: 

4.19 6.28 6.40 12.34 

Lönekostnad/anställd: 226.60 239.05 214.18 219.46 
Res. f. disp. o skatt/anst: 32.83 48.72 40.33 118.22 
Omsättningsförändringar: 11.03 4.92 8.71 7.32 
För. sum. tillg.: 5.24 2.51 -1.29 

 
18.66 
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12.3 Taxi 020:s Bokslutssammanfattning (2001-2004) 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Antal anställda: 81 73 63 62 
Omsättning (tkr): 546205 416704 386754 354898 
Omsättningsförändringar: 31.08 7.74 8.98 18.43 
Res. e. fin.netto (tkr): 2813 617 3179 20 
Summa tillgångar (tkr): 99074 95190 64342 34119 
Soliditet: 15.42 15.56 13.27 15.22 
Rörelseresultat (tkr) 4221 1373 3706 -632 
Resultat efter finansiella 
poster (tkr) 

2813 617 3179 20 

 
 
Nyckeltal: 
 
Bokslutsperiod 2004 2003 2002 2001 
Res före avskrivningar % 
av oms: 

2.80 1.94 1.89 0.39 

Nettoresultat i % av 
omsättningen: 

0.52 0.15 0.82 0.01 

Vinstmarginal: 0.79 0.40 1.01 0.07 
Omsättning/anställd: 6743.27 5708.27 6138.95 5724.16 
Soliditet: 15.42 15.56 13.27 15.22 
Kassalikviditet: 90.99 94.58 93.81 79.17 
Kassaflöde från rörelsen: 22587.00 6808.00 4647.00 2407.00 
Avkastning på eget 
kapital: 

18.42 4.16 37.24 0.39 

Avkastning på totalt 
kapital: 

4.38 1.75 6.07 0.74 

Lönekostnad/anställd: 294.98 300.14 327.70 312.53 
Res. f. disp. o skatt/anst: 34.73 8.45 50.46 0.32 
Omsättningsförändringar: 31.08 7.74 8.98 18.43 
För. sum. tillg.: 4.08 47.94 88.58 6.04 
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13. Bilaga 2 
 

13.1 Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s Organisationsstruktur 
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Figur 1: Taxi Stockholms Organisationsstruktur 
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13.2 Taxi Kurir i Stockholm AB:s Organisationsstruktur 
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Figur 2: Taxi Kurir i Stockholms AB:s Organisationsstruktur 
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13.3 Taxi 020 AB:s Organisationsstruktur 
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Figur 3: Taxi 020:s Organisationsstruktur 
 

 50


	 Sammanfattning 
	 1. Bakgrund 
	2. Problemdiskussion 
	3. Syfte & frågeställning 
	 4. Avgränsningar 
	5. Metod 
	5.1 Undersökningsmetod 
	5.2 Reliabilitet och Validitet 
	 6. Teori 
	6.1 Inledning 
	6.2 Teoretiska Syntes 
	6.2.1 Marketing mix 4-p 
	 6.2.2 Porters fem konkurrenskrafter 
	 6.2.3 Konkurrentanalysens komponenter 
	6.2.4 Viktiga nyckeltal 

	6.3 Teoretisk referensram 

	 7. Empiri 
	7.1 Inledning 
	7.2 Taximarknadens trender i allmänhet 
	 7.4 Företagspresentation Taxi kurir AB 
	 7.5 Företagspresentation Taxi 020 AB 
	 7.6 Intervju med Taxi Stockholm AB 
	 
	 7.7 Intervju med Taxi Kurir i Stockholm AB 

	 8. Analys 
	8.1 Taxi Stockholm 15 00 00 AB 
	8.1.1 Totala transportintäkter 
	 
	8.1.2 Rörelseresultatet 
	 8.1.3 Resultat efter finansiella poster 

	 
	 8.2 Taxi Kurir i Stockholm AB 
	8.2.1 Rörelseresultatet 
	 
	8.2.2 Resultat efter finansiella poster 

	 
	 8.3 Taxi 020 AB 
	8.3.1 Rörelseresultatet 
	 
	8.3.2 Resultat efter finansiella poster 


	 8.4 Nyckeltal 
	8.4.1 Den totala Omsättningen 
	 
	8.4.2 Rörelseresultat i förhållande till omsättning 
	8.4.3 Omsättningsförändringar 

	 10. Slutsats/diskussion 
	 11. Källförteckning 
	Litteratur: 
	Website: 
	 
	Intervjuer: 

	 12. Bilaga 1   
	12.1 Taxi Stockholm:s bokslutssammanfattning (2001-2004) 
	12.2 Taxi Kurir i Stockholm AB:s Bokslutssammanfattning (2001-2004) 
	 12.3 Taxi 020:s Bokslutssammanfattning (2001-2004) 

	13. Bilaga 2 
	13.1 Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s Organisationsstruktur 
	 13.2 Taxi Kurir i Stockholm AB:s Organisationsstruktur 
	 13.3 Taxi 020 AB:s Organisationsstruktur 



