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1.0 Inledning 

Avregleringen av taxibranschen är en av de mest omdebatterade omregleringarna som 

genomförts i Sverige och debattens huvudlinjer har kretsat kring för- och nackdelar med 

taxitrafiken före respektive efter omregleringen.1 Debatten har behandlat frågor som 

exempelvis antal bilar eller prisnivån.2 En fråga som är viktig i sammanhanget rör om det var 

ett underskott av antalet bilar, och därmed svårt för konsumenten att få tag i en taxibil. 

Tidigare forskning har bland annat diskuterat hur tillståndsgivningen skett inom andra 

transportgrenar, som omfattades av samma lagstiftning. Däremot har inte tillståndsgivningen 

för taxi på en lokal marknad undersökts ingående tidigare. Därför kommer denna uppsats 

undersöka hur den tillståndsgivande myndigheten Länsstyrelsen, samt andra relevanta och 

berörda aktörer agerade under tiden när branschen var reglerad, och hur resonemanget fördes 

när de bestämde hur många tillstånd som skulle delas ut inom en specifik region.  

Att studera hur det såg ut tidigare under en reglerad tid är viktigt för att förstå varför många 

branscher av- eller omregleras i snabb takt under 1990-talet och framåt. Att studera en 

reglerad tid ökar dessutom förståelsen för varför branscher omregleras, vilka argument som 

format processen och vilka problem som upplevdes samt hur nya mål formulerades. Den 

reglerade fasen av den svenska ekonomin ger därmed förståelse för dagens processer. 

Tidigare forskning har inom vissa fält behandlat denna process. Vid Umeå Universitet har 

forskare jämfört Sveriges politik med andra länders utveckling. Statsvetaren Marianne 

Danielsson har diskuterat hur det går att lära sig mer om demokrati och hur den kan stärkas 

genom att studera de politiska krafterna bakom större omregleringar.3  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera Länsstyrelsens tillståndsgivning för taxitillstånd 

under perioden 1980 till 1988. Motivet till detta är för att få en ökad förståelse för hur den 

reglerade tillståndsprocessen till taxibranschen fungerade och hur inblandade aktörer agerade. 

Frågeställningarna som undersökningen ska besvara är:  

1 Statskontoret (2012), s 115. 
2 Statskontoret (2012), s 116-120. 
3 Danielsson (1998). 
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* Hur stor var omfattningen på antalet ansökningar och hur restriktiva var Länsstyrelsen i att 

ge ut nya taxitillstånd? 

* Hur motiverade Länsstyrelsen avslag? 

* Hur mycket tog Länsstyrelsen hänsyn till vad de redan etablerade aktörerna tyckte? 

* Fanns det personer som ansågs sig felaktigt behandlade då de etablerade aktörerna fick 

möjlighet att påverka tillståndsprövningen? 

 

1.2 Avgränsningar 

För att undersökningen ska vara möjlig att genomföra krävs det flera tydliga avgränsningar i 

vilket material som används. Dels krävs det en geografisk avgränsning men även en 

avgränsning i tid. 

Denna undersökning behandlar åren 1980-1988. Det beror till stor del på att det är det 

material som fortfarande existerar i tillräckligt stor omfattning för att det ska vara möjligt att 

använda i en undersökning. Det ger även en marginal på två år till det att omregleringen kom 

i bruk.4 Att ha en ett år mellan slutet på undersökningen och starten på omregleringen ansåg 

jag vara önskvärt då det att går att anta att systemet påverkades av att en större förändring var 

på ingång. Ett annat argument för att avgränsa sig till den valda perioden är att den sista 

större förändringen i lagstiftningen trädde i kraft 1979 och varade sedan till 1989 innan den 

ersattes av en ny förberedande lagstiftning inför omregleringen.5 

Då Länsstyrelsen arbetade med tillståndsgivningen i Sverige så är det hos dessa som 

materialet idag återfinns. Sverige har 21 Länsstyrelser, men det är inte samtliga av dessa som 

sparat materialet i sina arkiv. För att få en bättre översikt över vilka Länsstyrelser som sparat 

materialet genomfördes en rundringning till de Länsstyrelser som är belägna i södra och 

mellersta Sverige. Eventuellt har materialet från vissa Länsstyrelser förflyttats till Riksarkivet 

eller Landsarkiv runt om i landet. Efter att även ha besökt Landsarkivet i Uppsala och 

Riksarkivet i Arninge föreföll det dock vara osannolikt. Personalen på arkiven kände inte till 

att materialet var hos dem. Av de Länsstyrelser som hade kvar materialet föll valet på 

Uppsala län. Uppsala län var det föredragna alternativet redan innan rundringningen då det 

4 Dagens Nyheter (2012). 
5 SFS 1979:559 
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bedömdes vara tillräckligt stort för en undersökning av den här storleksordningen. Länet hade 

år 1980 244.000 invånare som sedan växte till 260.000 år 1988.6 Andra län som fanns med 

som alternativ, som till exempel Stockholm, bedömdes ha varit för stort med ett material som 

tagit för lång tid att gå igenom. Andra kringliggande län som var tänkbara alternativ, till 

exempel Gävleborgs län, bedömdes vara för litet och antalet nedslag riskerade att bli för få. 

När det sedan visade sig att både Gävleborg och Stockholm hade gallrat bort det aktuella 

materialet blev Uppsala län ett ännu mer självklart val.  

Den här undersökningen kommer enbart att fokusera på tillståndsprocessen och 

remissinstanserna. Relaterade problem som ingick i regleringspolitiken som till exempel 

prissättning och hur den fungerade ingår inte då det inte var Länsstyrelsen som hade hand om 

dessa. Istället var det Transportrådet som var ansvarig för att bestämma vad de högsta 

prisnivåerna skulle ligga på.7 

 

 1.3 Forskningsläge 

För att få en kunskap om forskningsläget inför den här undersökningen finns det två 

huvudkategorier av verk som är intressanta. Till att börja med så är det relevant att läsa om 

liknande typer av forskning inom samtliga transportgrenar. Tillståndssystemet gällde för 

samtliga transportmarknader som genomfördes på vägarna. Det berörde bussar, lastbilare och 

taxi. Det behöver dock inte betyda att det i praktiken fungerade lika för samtliga branscher 

och därmed ger litteratur från samtliga branscher en god sammantagen bild. Utöver detta är 

det viktigt att sätta undersökningen i relation till den avreglering som skedde 1990. Det har 

skrivits flera publicerade rapporter av statliga myndigheter, förutom relevant 

forskningsbaserad litteratur. 

En licentiatavhandling som är liknande den här uppsatsen är Peter Janssons från 2008 vid 

namn "Formella regelverk – från utformning till funktion: En studie av behovsprövningen 

inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920–1989". I avhandlingen analyserar 

Jansson ansökningar för att få bedriva busstrafik i Uppsala län och han är främst intresserad 

av hur behovsprövningen fungerade i praktiken. För att genomföra undersökningen av 

behovsprövningen fokuserar Jansson ingående på årtalen 1979-1989. Han kommer fram till 

6 SCB, Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2012. 
7 SOU (2005:4), s 470. 
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att konkurrensen inte blev som det var tänkt i och med att tillstånden i stor utsträckning gavs 

till redan etablerade aktörer och att det var svårt för nya aktörer att komma in på marknaden, 

vilket var tvärtemot det syfte som regleringen hade.8 Som motivering till att avslå en ansökan 

angavs det i majoriteten av fallen en avsaknad av behov för ytterligare trafik. Mer 

bekymmersamt var att Jansson tyckte sig se en tendens i att Länsstyrelsen, samt de tillfrågade 

aktörerna, inte hade belägg för att komma fram till den slutsatsen.9 

Janssons avhandling innehåller en välskriven genomgång av hur processen med 

ansökningarna, behovsprövningen och remisserna gick till. Ansökan skulle göras skriftligen, 

om det inte rådde speciella omständigheter, och ansökan behandlades av Planeringsenheten 

hos Länsstyrelsen. De hade i uppgift att göra en behovsprövning av den ansökta trafiken samt 

lämplighetsprövning av personen som ansökte. För att avgöra behovet av ytterligare trafik 

skulle ansökan skickas ut på remiss till berörda aktörer. För att avgöra lämpligheten hos den 

ansökande skulle en förfrågan ske till den berörda polismyndigheten.10 Den här 

undersökningen kommer inte att beröra de remisser som gick till polismyndigheten. Yttrandet 

från polismyndigheten bestod i första hand av ett utdrag ur polisregistret. Därför anser jag 

inte att det är relevant att undersöka i relation till syftet för den här uppsatsen. 

Det finns många paralleller mellan denna här undersökning och Janssons studie. Båda 

undersökningarna analyserar hur Länsstyrelsen arbetade i praktiken med 

tillståndsansökningar och behovsprövning. Uppsala län är det undersökta länet i båda 

undersökningarna. Tidsperioden, 1980-talet, utgör den tidsmässiga avgränsningen för båda 

undersökningarna. 

En annan viktig bok med fokus på regleringspolitik av transportbranscherna är ""med öppen 

blick för framtiden och utvecklingen" : reglering och konkurrens inom den yrkesmässiga 

landsvägstrafiken 1921-1939"  skriven av Torbjörn Mårtensson vid Göteborgs Universitet. 

Boken behandlar den tidiga epoken av reglering inom transportbranscherna med fokus på 

lastbilar och med en geografisk avgränsning till Malmöhus, Hallands, Göteborgs och 

Bohusläns län.11 Mårtensson lägger stort fokus på att undersöka regleringspolitiken och hur 

den uppkommer. Han kommer fram till att järnvägen var en viktig aktör. Aktörerna inom 

järnvägarna var oroliga för konkurrensen som skulle uppkomma när gods och människor nu 

8 Jansson (2008), s 77. 
9 Jansson (2008), s 77. 
10 Jansson (2008), s 50-52. 
11 Mårtensson (2003), s 127. 
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kunde transporteras längre sträckor på asfalterade vägar istället för enbart på räls. Vidare 

hävdar Mårtensson dock att det visserligen inte fanns något uttalat syfte i lagstiftningen med 

att skydda järnvägarna från konkurrens men att det utvecklades sig till att bli så i kombination 

med att försöka kontrollera intern konkurrens.12 Mårtenssons bok visar också på att de tidiga 

regleringarna inte var riktade mot persontransporter. Det var istället lastbilstransporterna som 

var det viktiga att reglera.13 

Martha Hellgrens bok om busstrafiken publicerad vid Umeå Universitet "Från privat till 

offentligt styrd busstrafik - En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940 - 

1988"  behandlar busstrafiken ur ett norrländskt perspektiv. Det intressanta med busstrafiken 

vid denna tid var att buss och taxi framstod som två tätt sammanflätade branscher. Boken 

följer utvecklingen från de första privata och ganska oregelbundna busslinjerna på 1940-talet 

till de offentligt styrda enligt regelbundna tidtabeller i slutet av 1980-talet. Hon gör även 

vissa jämförelser med utvecklingen av den regelbundna busstrafiken i Sverige jämfört med 

andra Europeiska länder. Hellgren kommer fram till att det såg relativt likartat ut för länderna 

i Europa. Trafiken började uppkomma i Europa mot slutet av 1800-talet eller i början av 

1900-talet i form av privata, lokala, aktörer vilka erbjöd transport av människor och gods med 

hjälp av motordrivna fordon som sedan utvecklades till flera grenar av transportsätt med olika 

inriktningar.14 

Martha Hellgren menar att de första regleringarna av motordrivna transportfordon tillkom till 

stor del för att skydda de spårbundna järnvägstransporterna från alltför stor konkurrens och 

det var inte förrän 1963 som lagarna ändrades från att försöka planera branschens storlek till 

att faktiskt låta marknaden styra.15 

Hellgren skriver även om att utvecklingen för transportgrenarna i Sverige kan kopplas starkt 

till företagsekonomiska teorier och då framförallt småföretagande.16 Busstrafiken liksom, 

taxitrafiken, var till en början styrd av småföretagare och taxi är än idag en bransch där varje 

bil bör ses som ett eget litet företag med en privat ägare som sedan tillåts köra under ett större 

företags namn.17 

12 Mårtensson (2003), s 204. 
13 Mårtensson (2003), s 194. 
14 Hellgren (2005), s 47-49. 
15 Hellgren (2005), s 72. 
16 Hellgren (2005), s 28. 
17 Newsmill (2012). 
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Uppkomsten av bilismen som både bussar, lastbilar och taxi är en del av pådrevs enligt 

Joseph Schumpeters teorier, som Hellgren refererar till, av teknologiska framsteg. Den 

teknologiska utvecklingen la grunden för hur de vägburna transportgrenarna kunde växa och 

ta marknadsandelar av järnvägen.18 

Genom att ha en framväxande marknad som drivs på av en snabb och kraftig utveckling inom 

den tekniska sfären skapades ett nytt transportområde som skulle konkurrera med ett redan 

befintligt sätt att transportera både personer och gods. Det gav upphov till en reglerad 

marknad när de större etablerade aktörerna ville skydda sig från konkurrensen. Det kan 

förklara varför det till en början var ett fokus på teknologi i regleringen men som med tiden 

när branscherna etablerade sig utvecklade sig till att vara mer marknadsanpassat. 

Statskontoret publicerade 2012 en rapport där av- och omregleringarna av ett flertal branscher 

och analyserat hur väl av- och omregleringar inom olika branscher har följts upp efter att de 

har genomförts. Rapporten heter " Utvärderingar av om- och avregleringar – en 

kartläggning". Rapporten visar att det har varit en stor mängd utredningar kring effekterna av 

avregleringen av taxibranschen. Resultaten är svårtolkade och det hävdades i rapporten att det 

var svårt att få fram några säkra resultat då många av undersökningarna har varit bristande i 

sina metodavsnitt.19 

Statistiska Centralbyrån publicerade 2007 en rapport där de hade analyserat utvecklingen av 

branschen efter avregleringen. Rapporten, med titeln "Taxinäringen i tiden", visar statistik på 

en rad olika mätbara parametrar. Till exempel visar de på att antalet som har sitt levebröd i 

taxinäringen ökade från 18 100 till 20 500 mellan 1990 till 2006 samt att andelen kvinnliga 

chaufförer hade sjunkit från 22 procent till 13 procent.20 Ett resultat som inte gick i linje med 

vad som ville uppnås med avregleringen var att priserna hade stigit mycket i jämförelse med 

KPI. KPI hade stigit med i genomsnitt 1,99 procent under de undersökta åren medan priset på 

taxi hadestigit med i genomsnitt 3,96 procent.21 I ett kortare perspektiv sjönk däremot 

andelen sysselsatta inom taxi under de första tre åren efter avregleringen, trots att andelen 

taxibilar under samma period ökade. Både ökningen av antalet bilar och sänkningen av 

antalet sysselsatta var dock marginella och ur det längre perspektivet konstaterar även de att 

18 Hellgren (2005), s 19. 
19 Statskontoret (2012), s 121. 
20 SCB (2007), s 63. 
21 SCB (2007), s 63. 
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andelen sysselsatta ökat.22 Detta var ett viktigt resultat enligt en statlig offentlig utredning 

från 2005 med titeln "Liberalisering, regler och marknader" vars syfte var att analysera de 

långsiktiga effekterna för konsumenter, näringslivet, arbetsmarknaden och ekonomin för ett 

antal marknader där en av- eller omreglering hade skett i Sverige.23 Utredningen kommer 

vidare fram till att konkurrensen inte ökade som många hade hoppats och att många tätorter i 

Sverige fortfarande 1995 hade i det närmaste monopol på taxitrafiken.24 

Att priserna har stigit i jämförelse med KPI bekräftas återigen i en rapport från 2013 

publicerad av Jan-Eric Nilsson. Siffrorna som nämns i Nilssons rapport är inte exakta men de 

är likvärdiga med de som SCB publicerade några år tidigare. Nilsson skriver att priset på 

taxiresor har ökat med nästan 4 procent om året mellan 1990 och 2007 och att KPI stigit med 

nästan 2 procent under samma period. Nilssons rapport konstaterar vidare att produkten taxi 

har förändrats under den aktuella perioden. Det är idag kortare väntetider och bättre tillgång 

på taxibilar. Samtidigt har den för konsumenten förbättrade tillgången på taxibilar medfört att 

produktiviteten för bilarna har sjunkit, vilket betyder att varje enskild bil kör in mindre 

pengar.25 

Det finns också en rapport från Konkurrensverket utgiven 2013 med titeln "Stat, marknad 

och reglering i historiskt perspektiv" skriven av Jan Ottosson och Lena Andersson-Skog som 

visserligen inte behandlar taxibranschen i sig men som försöker sätta regleringar samt av- och 

omregleringar i ett ekonomisk-historiskt perspektiv. De argumenterar för att vid 

omregleringar så tittar nuvarande forskning för kortsiktigt. För att verkligen förstå sig på vad 

det är som händer är det viktigt att blicka bakåt och se det ur ett mer långsiktigt perspektiv.26 

Det går att sätta i relation till den här undersökningen. För att bättre förstå vad som har hänt 

med taxibranschen efter att den avreglerades behövs mer kunskap kring hur det såg ut innan 

avregleringen. 

Marianne Danielsson försöker i sin rapport "Avregleringspolitiken - Exemplet taxi" lägga in 

frågan om avregleringar i ett större demokratiskt perspektiv. För en demokrati är det viktigt 

att förstå hur och varför institutionella strukturer förändras argumenterar hon för.27 Hon visar 

på hur debatten att förändra systemet hade sin grund i att effektivisera och öka konkurrens. 

22 SOU (2005:4), s 480. 
23 SOU (2005:4), s 17. 
24 SOU (2005:4), s 474. 
25 VTI (2013), s 50. 
26 Konkurrensverket (2013), s 9-14. 
27 Danielsson (1998), s 44. 
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Det möttes av ett initialt motstånd från de på 1980-talet dominerande socialdemokratiska 

regeringen. Danielsson skriver att det inte går att säkerställa om det var argumenten från de 

partier som arbetade för en förändring som fick dem att ändra åsikt under tidens gång. Men 

hon kan fastställa att de faktiskt ändrade åsikt och att främst Moderaterna och Folkpartiet 

argumenterade intensivt om att få drive igenom omregleringen.28 

En rapport från Umeå Universitet med namnet "Taxi i världen - En jämförelse av taxis villkor 

och verksamhet i olika länder" jämför Sveriges regleringspolitik i fallet taxi med ett flertal 

andra länder. Forskarna bakom rapporten visar på att det egentligen inte finns något rätt eller 

fel i frågan. När rapporten skrev hade vissa länder följt Sveriges exempel och nyligen 

avreglerat (till exempel Nya Zeeland). Andra länder var på god väg att avreglera (till exempel 

Nederländerna). Sveriges grannland Finland hade däremot inga planer på att gå ifrån den 

regleringspolitik de hade. Ett av de allra tidigaste länderna att avreglera taxitrafiken var USA, 

och där gick politiken i riktningen att en återreglering var aktuell.29 

 

1.4 Slutsatser av forskningsläget 

Taxitillstånd verkar vara en bortglömd process i historien i och med att det inte finns mycket 

skrivet om det samt att materialet i många fall har gallrats. Det gäller däremot inte för den 

reglerade tillståndsprocess som var normen för flera transportgrenar under större delen av 

1900-talet. Det finns publicerat om både bussar och lastbilar ur en tillståndsmässig 

regleringssynpunkt. 

En slutsats som kan dras av forskningsläget kring taxibranschen är att det har publicerats 

flertalet rapporter kring omregleringen och de problem som uppkom i och med den. Men 

forskningen verkar ha glömt bort att studera hur det såg ut före. Fokuset i de publicerade 

rapporterna ligger för det mesta på vad som har hänt sedan 1990. När tiden före avregleringen 

tas upp sker det oftast i kontexten att jämföra med hur det blev efter. 

 

  

28 Danielsson (1998), s 44. 
29 Johansson, Marell & Westin (2000), s 7. 
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1.5 Metod, källor och urval 

Källmaterialet som används i undersökningen är de ansökningshandlingar som en person var 

tvungen att skicka in till länsstyrelsen ifall de var intresserade av att börja köra taxi. Dessa 

ansökningar gick sedan länsstyrelsen igenom och tog sedan ett beslut ifall personen skulle få 

ett tillstånd eller inte. Till sin hjälp hade Länsstyrelsen riktlinjer över vad de skulle titta på för 

att avgöra om ytterligare tillstånd behövdes i regionen. Som komplement till det fick de 

yttranden från etablerade aktörer inom transport och lokaltrafik i området. Det är de 

slutgiltiga besluten samt remissernas yttranden som är de centrala beståndsdelarna i denna 

undersökning. 

Besluten och remisserna har fotograferats och sedan sorterats efter årtal. Det var vanligt att 

året som ärendet behandlades och beslut togs skiljde sig från det år som ärendet kom in till 

Länsstyrelsen. I de fallen har ärendet behandlats baserat på det år som beslutet togs. 

Beslutstagande är en tolkningsfråga och därmed utgår även undersökningen från tolkningar 

där kommentarerna från de inblandade parterna analyseras och tolkas. Om en ansökan 

beviljas eller avslås kan räknas kvantitativt, vilket de kommer att göras. Detsamma gäller de 

fall där Länsstyrelsen ger en motivering till sitt beslut. 

Det finns ett antal problem med källmaterialet. Till att börja med saknas ett av årtalen inom 

den åttaårsperiod som var tänkt att undersöka. 1982 lyckas inte personalen på Länsstyrelsens 

diarium i Uppsala lokalisera och de vet inte var det materialet kan ha tagit vägen. Enligt dem 

så borde det finnas där men de vet inte var. 1982 var inte arkiverat tillsammans med de andra 

årtalen. Det här materialet ska ha varit icke-gallringsbart men det kan ha funnits något 

kryphål tidigare. 

Vidare är inte akterna helt enhetliga. Vissa akter saknar papper där Länsstyrelsen i text 

motiverar sitt beslut. Det gäller framförallt vid bifallna ansökningar där det endast finns ett 

blad där det står att person NN har fått ett taxitillstånd samt eventuella villkor, till exempel att 

personen i fråga är tvungen att ansluta till en gemensam beställningscentral eller att tillståndet 

endast gäller vid en viss typ av transport. Att det inte fanns någon standardiserad modell för 

hur remisserna skulle skrivas är något som även noterats i tidigare forskning.30 

 

30 Jansson (2008), s 52. 

12 
 

                                                           



1.6 Historisk bakgrund och lagstiftning 

Idag är taxibranschen avreglerad, med det menas att vem som helst kan ansöka om bli 

tilldelad ett tillstånd genom att klara av ett förarprov samt anses ha tillräcklig lokalkännedom 

kring området personen avser köra i. Det finns inga begränsningar i hur många tillstånd som 

kan delas ut eller om personen som ansöker avser att ansluta till en specifik växel.31 Vad som 

däremot har skärpts gentemot före avregleringen är att större fokus nu läggs på att personen i 

fråga ska anses vara lämplig. Men som avgörs av förarproven och testerna om 

lokalkännedom, samt läkarintyg.32 

Så har det inte alltid varit utan det är bara sedan 1990 som marknaden har varit avreglerad. 

Länsstyrelsen var tidigare tvungna att bevilja tillstånd för personer som önskade bedriva 

taxiverksamhet. Kraven som ställdes på chaufförerna var också annorlunda. De främsta 

förändringarna som skedde var att behovsprövningen avskaffades och prissättningen blev 

fri.33  

Före 1 juli 1990 var priser och antalet bilar reglerade med syfte att säkerställa att tillgång 

fanns dynget runt till en lämplig prisnivå. En tanke bakom den restriktiva politiken var att 

genom att ge de taxibilar som existerade lönsamma arbetsvillkor under dagtid så skulle de 

även kunna tvingas att trafikera under olönsamma tidpunkter på dygnet, till exempel mitt i 

natten.34 En annan tanke bakom de hårda kraven var att säkerställa att det fanns taxibilar att 

tillgå var man än befann sig i landet.35 

I Martha Hellgrens bok om bussarna i Västerbotten beskrivs hur transporter av både och gods 

var sammanflätade på landsbygden i Sverige under den tidigare delen av 1900-talet. Det 

fanns under det tidiga 1900-talet ingen fast linjetrafik vilket medförde att persontransporter 

och godstransporter genomfördes oregelbundet och med samma typ av fordon. Den process 

som drev på den här utvecklingen var att bränsledrivna fordon med mekaniska motorer 

uppfanns och skulle ersätta häst och vagn. Transporterna genomfördes oftast med ett fordon 

som var mer likt en personbil än en buss.36 

31 Transportstyrelsen, "Ansökan om taxiförarlegitimation". 
32 Statskontoret (2012), s 116. 
33 Statskontoret (2012), s 115. 
34 SOU (2005), s 470. 
35 TRUM (2000), s 29. 
36 Hellgren (2005), s 4-5. 
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Hellgren skriver att under 1935 hade busstrafiken skaffat sig 39 % av marknaden, vilket var 

en uppgång från de 9 % de hade nio år tidigare. Någon statistik för hur populärt taxi var vid 

den tidpunkten finns inte tillgänglig men Hellgren skriver att en trolig orsak till den starka 

uppgången för busstrafiken var att det var ett priseffektivt medel att transportera sig på. 37 

Hellgren nämner emellertid att personbilstransporter tar över en stor del av transporterna av 

mindre gods och uppdrag från mindre företag under 1960-talet.38 

För att reglera marknaden användes lagar som skulle se till att marknaden inte blev 

överetablerad och att samtliga aktörer fick en rimlig möjlighet att överleva ekonomiskt. En 

marknad skulle inte slås ut fullständigt av en annan. Den som gjorde bedömningen av vem 

som fick ett tillstånd att bedriva taxiverksamhet var Länsstyrelsen. 

När Länsstyrelsen gjorde sin bedömning hade de tydliga riktlinjer över vad de skulle granska 

och de riktlinjerna som gällde för 1980-talet fastslogs i två beslut från regeringen. Dessa var 

Yrkestrafiklagen (1979-559) samt Yrkestrafikförordningen (1979:871). båda förordningarna 

var från 1979. Yrkestrafiklagen gällde fram till och med den första januari 1989, vilket gör att 

den var gällande under hela den undersökta perioden.39 

Första kapitlet, andra paragrafen, i förordningen var där det fastslogs att lagen skulle 

tillämpas av Länsstyrelsen i de fall som berörde yrkesmässig trafik. Formuleringen löd som 

följande: 

2 § De myndigheter som ger tillstånd till yrkesmässig trafik (trafiktillstånd) skall genom 

tillståndsprövning, en fortlöpande tillsyn och andra lämpliga åtgärder verka för att en 

tillfredsställande trafikförsörjning uppnås och att kraven på trafiksäkerhet och arbetsmiljö uppfylls. 

De tillståndsgivande myndigheterna skall också se till att de som har tillstånd till yrkesmässig trafik 

driver verksamheten enligt gällande bestämmelser.40 

 

Vad yrkesmässig trafik var fastlogs i Första kapitlet, fjärde paragrafen. 

4 § Med yrkesmässig trafik avses trafik i vilken personbil, lastbil eller buss med förare ställs till 

allmänhetens förfogande mot ersättning för transport av personer eller gods.41 

37 Hellgren (2005), s 35. 
38 Hellgren (2005), s 217. 
39 SFS 1979:559 
40 SFS 1979:559 
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Även paragraf åtta i det första kapitlet av förordningen är av intresse för denna undersökning. 

Den reglerar vilka ärenden som Länsstyrelsen skulle ta ett beslut kring. 

8 § Bestämmelserna i denna lag om trafiktillstånd skall i fråga om persontransporter tillämpas även i 

följande fall. 

1. När antalet fordon i trafiken utökas. 

2. När bilar byts ut och utbytet innebär en höjning av det högsta antal passagerare som enligt 

tillståndet får transporteras i trafiken. 

3. När trafiktillstånd överlåts. Lag (1987:41)42 

 

I yrkestrafikförordningen fastställs vilka krav som ställs på de som har yrkestrafiktillstånd 

samt vilka regler som gäller för att ta emot köruppdrag. Exempelvis regleras att en person 

inte får köra taxi utanför det län där tillståndet var utgivet med undantaget i de fall där 

köruppdraget startade i länet som tillståndet var utgivet i. Det betyder att en chaufför med ett 

tillstånd utgivet i Uppsala län inte fick ta ett köruppdrag mellan Stockholm och Södertälje. 

Chauffören fick emellertid ta en körning mellan Uppsala och Södertälje. Däremot fick 

chauffören inte ta ett köruppdrag från Södertälje till Uppsala.43 

Att misslyckas med att rätta sig efter reglerna medförde problem vid senare tillfällen om 

personen ville söka om ett nytt tillstånd, exempelvis i syfte att expandera sin verksamhet eller 

för att överta någon chaufförs trafiktillstånd. Det kunde också inkomma klagomål från andra 

chaufförer i de fall där en chaufför inte följde de uppsatta reglerna. 

Det stod vidare i yrkestrafikförordningen, paragraf 11, att vid en ny ansökan skulle ett 

yttrande från polismyndigheten begäras och tas med i bedömningen. Formuleringen löd som 

följande: 

41 SFS 1979:559 
42 SFS 1979:559 
43 SFS 1979:871 
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11 § Innan ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter ges, skall länsstyrelsen begära 

yttrande från polismyndigheten i den eller de kommuner som ligger inom trafikområdet. Yttrande 

behöver inte begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte behövs.44 

 

De två lagarna var inte de första lagarna i Sverige som reglerade yrkesmässig trafik. De första 

lagarna som reglerade de vägburna transportmarknaderna är från 1906. Trafiken under de 

första åren av 1900-talet var låg och därmed fanns det inget behov av att på den tiden reglera 

konkurrensen i syfte att skydda etablerade näringsidkare genom att begränsa trafiken och 

därmed säkerställa lönsamheten. Syftet med de första lagstiftningarna för yrkesmässiga 

vägtransporter var att reglera tekniska aspekter.45 De tekniska aspekterna och den 

framväxande bilismen ser Mårtensson som en viktig förutsättning för hur 

transportbranscherna utvecklats under 1900-talet.46 Han skriver att framförallt taxitrafiken 

var den bransch som tidigast drog nytta av den tekniska utvecklingen och kunde växte i och 

med bilismen. Taxi ska i det avseendet betraktas som en vidareutveckling av droskor. 

Taxinäringen växte snabbare än bussar och lastbilar fram till cirka 1925. Därefter kom 

utvecklingen ifatt för lastbilar och linjetrafik.47 En problematik som var omdebatterad var 

järnvägarna och deras ställning. Järnvägsbolagen var rädda för att konkurrensen från 

vägburen transport skulle försvåra för dem och deras förutsättningar att göra vinster. De 

påpekade att vägburen yrkestrafik hade en fördel då de undgick att betala för underhållandet 

av vägarna. Utredningar om problematiken kom fram till att det saknades fog för påståendena 

och avslog därmed klagomålen.48 

Behovsprövningen av yrkestrafik tillkom till lagstiftningen 1923 och fokuserade då främst på 

linjetrafik och lokaltrafik. När lagen från 1923 sedan omarbetades och skrevs om 1930 

inkluderades all typ av yrkesmässig trafik. Alla ansökningar om yrkesmässig trafik skulle 

från och med 1930 behovsprövas genom att vägverket och polisstyrelsen.49 

Branschorganisationerna ville se en striktare lagstiftning med behovsprövning motiveringen 

att svårare ekonomiska förutsättningar i kombination med att det var relativt billigt att köpa 

en bil hade gjort att många skickade in ansökningar om trafiktillstånd för att kunna bedriva 

44 SFS 1979:871 
45 Jansson (2008), s 24. 
46 Mårtensson (2003), s 35. 
47 Mårtensson (2003), s 205. 
48 Mårtensson (2003), s 43. 
49 Jansson (2008), s 24-25. 
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yrkestrafik som ett extrajobb. Det förde med sig en kraftig överetablering som påverkade de 

som hade yrkestrafik som sin främsta eller enda inkomstkälla.50 

Mårtensson skriver att lagen från 1923 visserligen lade fokus på linjetrafik och lokaltrafik 

men att det fanns öppningar för att tolka lagen som att den inkluderade all yrkesmässigtrafik 

redan 1923.51 Det har diskuterats att konkurrenssituationen med järnvägen var en viktig del i 

uppkomsten av den reglerade lagstiftningen men Mårtensson visar på att konkurrens var en 

oväsentlig del av argumentationen under 1920-talet och åren före. Det var istället säkerhet 

och prissättning som var de drivande faktorerna för utformandet av lagstiftningen under tiden 

efter första världskriget. Vägarna vid den här tiden var i dåligt skick vilket medförde att 

tillstånd för linjetrafik var beroende av att vägarna tålde påfrestningen som trafiken 

medförde.52 

Under 1930-talet debatterades regleringsfrågan med utgångspunkt hur regleringen skulle se 

permanent. 1940 stiftades den lag som låg till grund för de två lagar som är relevanta för 

denna undersökning och som tillämpades under 1980-talet. Det var under 1930-talet som 

konkurrensen började att uppmärksammas och fokus flyttade från de tekniska aspekterna. Det 

var då uppkomsten av remissinstanserna där etablerade och relevanta aktörer skulle rådfrågas 

skrevs in i lagen. Jansson citerar författaren Lars Kritz som anser att det är då som 

lagstiftningen verkligen har fullbordat utvecklingen från att ha fokuserat på tekniska frågor 

till att istället fokusera på behov och konkurrens.53 

Lagstiftningen från 1940 behålls mestadels intakt utan några större tillägg eller förändringar 

fram till det att den ersätts av de två lagarna från 1979. Det främsta tillägget i den nya 

lagstiftningen gentemot den från 1940 var att kommuner eller landsting med den nya lagen 

fick tillåtelse att anlita personer med trafiktillstånd för att utföra transporter åt de kommunala 

huvudmännen.54 

Det fanns dock ett stort beslut i riksdagen under 1960-talet som påverkade transportgrenarna. 

1963 beslöt riksdagen att stödja olönsamma busslinjer i syfte att säkerställa att det finns trafik 

även på mindre orter. Detta nämner Martha Hellgren som ett viktigt historiskt beslut för 

50 Mårtensson (2003), s 46. 
51 Mårtensson (2003), s 42. 
52 Mårtensson (2003), s 45. 
53 Jansson (2008), s 25. 
54 Jansson (2008), s 27. 
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bussarna i Sverige.55 Det påverkar inte taxi direkt men eftersom taxi och buss var 

konkurrenter inom persontransporter påverkas taxinäringen indirekt av att bussarna erhöll 

statligt stöd. 

Peter Jansson konstaterar att behovsprövningen som infördes i begränsad tillämpning 1923 

inte var tänkt att begränsa konkurrens, men att förändringar genom åren ledde fram till att 

behovsprövningen under 1980-talet i praktiken bidrog till att fungera som ett medel att stänga 

ute ny konkurrens från marknaden.56 Jansson poängterar att lagstiftningen var komplicerad 

genom att påstå att de som arbetade med den inte alltid verkade ha koll på hur den skulle 

tolkas. Vidare skriver han att Länsstyrelsen och de remissinstanser som gav yttranden i 

bedömningen av behovet för ny trafik framstod som förvirrade och okunniga i frågan om vem 

och hur besluten skulle tas.57 

 

1.7 Typer av ansökningar 

Det fanns ett antal typer av tillstånd som potentiella chaufförer kunde ansöka om hos 

Länsstyrelsen. Det är viktigt att separera de olika typerna då de behandlades annorlunda och 

inställningen från de redan etablerade aktörerna påverkades beroende på vilken typ av 

tillstånd en ansökning gällde. 

 

Nya tillstånd 

Ansökningar om nya tillstånd utöver de som redan existerade var vanliga. Vid behandlingen 

av en ansökan om ett nytt tillstånd blev behovsprövningen viktig därför att det var då som 

konkurrenssituationen i området kunde påverkas. 

 

Övertagande av gamla tillstånd 

Den vanligaste typen av tillståndsansökningar som kunde hittas i arkivet var de ansökningar 

där en person ansökte om att få överta en redan etablerad chaufförs tillstånd. Det kan 

55 Hellgren (2005), s 103. 
56 Jansson (2008), s 74. 
57 Jansson (2008), s 76. 
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exempelvis ha varit i händelse av pensionering eller ifall en chaufför flyttar från det län där 

tillståndet var utgivet. Det var ett nollsummespel där det totala antalet tillstånd fortsatte att 

vara konstant ifall Länsstyrelsen godkände ansökningen. Vid ett godkännande av en ansökan 

gällande ett övertagande återkallade Länsstyrelsen det tidigare utgivna tillståndet samtidigt 

som ett nytt utfärdas till den person som ansökt om att få ta över tillståndet. 

 

 

Skoltransporter eller sjukvårdstransporter 

Det fanns även de som sökte tillstånd för att få köra skoltransporter eller sjukvårdstransporter. 

De tillstånden behandlades på samma sätt som ett vanligt tillstånd men bedömningen utgick 

istället från huruvida det existerade ett behov av fler förare inom den typ av transporter som 

personen ansökte om att få bedriva. 

 

 

Extratillstånd 

Redan etablerade chaufförer var emellanåt intresserade av att erhålla nya, begränsade, 

tillstånd inför särskilda situationer eller för att få möjligheten att utföra speciella jobb. Det 

kunde exempelvis avse för att utöka trafiken under helger och högtider när efterfrågan för 

taxi var högre än normalt. Chauffören kunde också vilja bedriva transport av skolbarn eller 

sjukvårdstransporter, men samtidigt inneha ett taxitillstånd för reguljär taxitrafik. 

Ett extratillstånd fick endast användas under de förutsättningar som tillståndet lämnats ut för. 

En chaufför som körde på ett tillstånd som gällde för en skoltransport får inte plocka upp en 

vanlig kund på gatan eller från växeln. Ett tillstånd som gällde under helger fick inte 

användas under veckodagar. 

 

Överklaganden 

Det fanns tillfällen där en person överklagade ett tidigare beslut. Chaufförerna var inte alltid 

nöjda över de argument som angavs av Länsstyrelsen i deras beslut. I så fall kunde en 
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chaufför begära att ansökan skulle behandlas igen. Om chauffören inte kom med något nytt 

som inte var med i den första ansökan avslogs de oftast. 

I denna undersökning kommer inte överklaganden undersökas ingående. Av de överklagande 

som hittades i arkivet var det endast ett som fick ett bifallande svar från Länsstyrelsen, 

Riksdagen eller Transportrådet. Det var ett speciellt fall  och fallet kommer att tas upp senare 

i undersökningen. 

Vissa fall av överklaganden var intressanta ur den synvinkel att diskussionen i dem 

behandlade hur reglerna skulle tolkas.  

 

Dispens för mellanvägg 

Slutligen fanns det ansökningar som behandlade att chauffören sökte om dispens från att ha 

en mellanvägg. Dessa ansökningar var korta och medgavs i samtliga fall som kunde hittas i 

arkivet. Det motiveras med att det var en fråga av mer teknisk karaktär som inte sade något 

om hur konkurrensen. marknaden eller regleringen såg ut kommer ansökningar angående 

dispens för mellanväg inte att undersökas. 
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3.0 Övertaganden 

Den största andelen ansökningar rörde övertaganden av redan utförda tillstånd. 

Under den åttaårsperiod som undersöks sker det en förskjutning över hur en ansökning om 

övertaganden tolkas. Under de första åren sker övertaganden genom en sammanhängande 

process. Ett nytt tillstånd meddelades till den person som övertar tillståndet samtidigt som det 

gamla återkallas från den tidigare chauffören. 

Runt 1984/1985 tas ett beslut där direkta övertaganden inte längre var tillåtna. Under den 

senare delen av perioden begär först den redan etablerade chauffören att dennes tillstånd ska 

återkallas, därefter ansöker en ny chaufför om ett nytt tillstånd och hänvisar till det tidigare 

tillståndet som återkallats.58 Anledningen till att förändringen sker var för att Länsstyrelsen 

lättare skulle kunna utföra behovsprövningen och för att de enklare skulle kunna reglera 

eventuella överetableringar.59 

I tabellen nedan har ansökningarna tolkats och de ansökningar som efter 1985 i praktiken var 

övertaganden har räknats som sådana i undersökningen. Anledningen till det var att eftersom 

förutsättningarna påverkades av ifall en ansökan ansågs ersätta ett tidigare tillstånd eller ifall 

det var ett nytt tillstånd som det ansöktes om. Det hade påverkat resultatet av Länsstyrelsens 

bedömningsnivå om alla ansökningar hade tolkats som nya även efter det årtalet. 

 Uppdelat på årtal såg antalet ansökningar ut som följande: 

Tabell 1. Antalet ansökningar till Länsstyrelsen i Uppsala län angående att få överta 

redan existerande taxitillstånd från en tidigare chaufför 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Godkända 8 26 - 14 5 11 16 15 30 

Avslagna 1 3 - 4 4 0 2 0 0 

Totalt 9 29 - 18 9 11 18 15 30 
             Källa: Länsstyrelsen i Uppsala, Planeringsavdelningen. 

 

1982 saknas i tabellen. Det beror på att 1982 saknades i arkivet. Däremot fanns det en akt i 

arkivet som berättade hur många nya tillstånd som skapades under året. Länsstyrelsen 

58 Till exempel: Ärende 11.457-1764-85, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
59 Ärende 11.457-1211-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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beviljade totalt fem nya tillstånd. Två helt nya samt tre tillstånd som återkallades in och 

ersattes av tre nya (övertagande). Det står inte något i akten om hur många ansökningar som 

avslogs eller några närmare detaljer kring ärendena och därmed har jag valt att exkludera 

1982 från undersökningen.60 

Tabellen visar tydligt att för de ansökningar som behandlar övertaganden biföll Länsstyrelsen 

majoriteten. I och med att det handlade om tillstånd som redan existerade, och som därmed 

tidigare hade beprövats i avseende om behovet av trafiken existerade, granskade 

Länsstyrelsen främst vem det var som ansökte och ifall personen var lämpad. 

Det fanns fall där de avslog en ansökan från en person som de ansåg vara lämpad och legitim 

men där det existerade andra problem i ansökningen. Till exempel ärendenummer 11.457-

2117-80, som behandlades under 1981 trots att numret antyder att ansökan är från 1980. I den 

ansökan ser remisserna inte några problem med att den tilltänkta chauffören övertar 

tillståndet men Länsstyrelsen nekar honom på grund av att det tillstånd som personen vill 

överta inte har använts i tillräckligt stor omfattning. Länsstyrelsen bestämde sig dock för att 

återkalla det aktuella tillståndet.61 

Att tillståndet inte användes i tillräckligt stor utsträckning var en vanlig orsak i de 

ansökningar där ett övertagande nekades. På den reglerade marknaden fanns det strikta krav 

på hur ofta en bil med ett tillstånd var tvingat att vara i trafik. En person som förfogade över 

ett taxitillstånd var tvingad att se till att en bil var i trafik större delen av dygnet. Exempelvis 

var två av de tre avslagna ansökningarna från 1981 med motiveringen att det tillstånd som 

önskades övertas inte hade använts i tillräckligt stor omfattning.62 

Det var möjligt att få dispens från trafikeringsplikten och därmed få mer normala arbetstider. 

Men för det krävdes oftast sjukdom, och dispensen var något som chaufförerna var tvungna 

att ansöka om. Av de handlingar som inkom angående dispens från trafikeringsplikten under 

de undersökta åren 1980-1988 var det ingen som blev nekad.63 

 

  

60 Ärende 11.457-688-83, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
61 Ärende 11.457-2117-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
62 Ärende 11.457-2117-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län & Ärende 11.457-594-81, Länsstyrelsens arkiv, 
Uppsala län. 
63 Länsstyrelsen i Uppsala, Planeringsavdelningen. 
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4.0 Nya tillstånd 

Vid ansökningar om nya tillstånd var Länsstyrelsen mer restriktiva som kan utläsas av 

tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Antalet ansökningar till Länsstyrelsen i Uppsala län angående att få ett nytt 

tillstånd utfärdat för att bedriva taxitrafik. 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Godkända: 1 1 - 1 11 1 7 36 3 

Avslagna: 7 5 - 4 0 4 6 1 5 

Totalt: 8 6 - 5 11 5 13 37 8 
Källa: Länsstyrelsen i Uppsala, Planeringsavdelningen. 

 

Det var två år som utmärkte sig, 1984 och 1987. Om de två åren räknas bort blir statistiken 

den omvända för nya tillstånd i förhållande till övertaganden. Majoriteten av ansökningar om 

nya tillstånd avslås. Tre av åren avslås 100 % av ansökningarna om nya normala tillstånd. 

Det gällde för 1980, 1983 och 1985 där samtliga ansökningar om nya normala tillstånd 

nekades. De godkända tillstånden i tabellen för respektive år berör ett tillstånd per år med 

syfte att bedriva skoltransporter. 1986 var fyra av de godkända tillstånden för skoltransporter 

enbart. 

1986 fanns det två intressanta ansökningar som behandlade två chaufförer som vardera 

ansökte om ett tillstånd inom samma område i länet. Samtliga remisser medgav dessutom att 

behov för ett nytt tillstånd föreligger i det aktuella området.64 Det betyder att det uppstod en 

för undersökningen unik situationen där två personer samtidigt söker ett ledigt tillstånd, och 

där Länsstyrelsen tvingas göra ett direkt val mellan två chaufförer. Chaufför nummer ett var 

extrachaufför åt en annan chaufför i området men önskade att få starta en egen taxirörelse. 

Chaufför nummer två hade redan ett tillstånd för en bil, men önskade att utöka denna rörelse. 

UL ger först sitt stöd för chaufför nummer ett, men drar sedan tillbaka stödet och skriver att 

de istället anser att chaufför nummer två bör få tillståndet. Transportfacket ansåg att 

64 Ärende 11.457-2550-85, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län & Ärende 11.457-2533-85, Länsstyrelsens arkiv, 
Uppsala län. 
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taxiförbundet skulle få vara de som bestämmer vem av de två chaufförerna som ska få 

tillståndet. Länsstyrelsen beslutade att ge tillståndet till chaufför nummer ett som därmed 

gavs chansen att etablera sig på marknaden på bekostnad av en redan etablerad aktör.65 

Länsstyrelsens beslut att bevilja ett tillstånd till en oetablerad chaufför istället för en chaufför 

som redan var etablerad men som önskade att utöka sin verksamhet stämmer överensstämmer 

inte med de resultat som Peter Jansson fick angående ansökningar om busstillstånd i Uppsala 

län. Hans resultat visade att det var de etablerade aktörerna som Länsstyrelsen oftast gav 

företräde och att behovsprövningen Länsstyrelsen genomförde snarare fungerade som ett 

verktyg för att stänga ute nya aktörer.66 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett fall inte ger ett tillräckligt empiriskt underlag 

för att dra några generella slutsatser om hur Länsstyrelsen arbetade. I materialet var det ofta 

svårt att avgöra om den ansökande var en etablerad eller oetablerad aktör vilket omöjliggör 

en mer djupgående undersökning på det området för taxinäringen i Uppsala län. 

 

4.1 1984 

Som tidigare nämnts och som går att utläsa i tabellen på föregående sida var 1984 och 1987 

två år där Länsstyrelsen godkände fler nya tillstånd än under de tidigare åren. Med tanke på 

att Länsstyrelsen under de flesta åren knappt godkände några nya tillstånd alls var det 

anmärkningsvärt att det under 1984 var elva nya tillstånd som godkändes och ingen ansökan 

som blev nekad. Under 1984 var antalet ansökningar om övertaganden samtidigt lågt. Det 

fanns en korrelation mellan de två observationerna. 

Det berodde på att Uppsala Taxi Ekonomiska Förening ansökte, och fick beviljat, med elva 

nya tillstånd.67 Efter att andra aktörer missuppfattat vad tillstånden handlade om och 

överklagat beslutet framkommer det däremot att det inte var elva nya bilar som skulle ut i 

trafik utan vad det handlade om var en omstrukturering av bolagen.68 Ur synvinkeln för 

undersökningens syfte var detta ett svårbedömt fall med avseende på hur dessa tio tillstånd 

bör tolkas. I och med att det inte var tio extra tillstånd som konkurrerade med de redan 

existerande tillstånden, utan att de personer som fick de här tillstånden samtidigt återlämnade 

65 Ärende 11.457-2550-85, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
66 Jansson (2008), s 77. 
67 Ärende 11.457-1735-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
68 Ärende 11.457-1735-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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deras tidigare utgivna tillstånd i gengäld. Det medförde att det egentligen varken handlade om 

övertaganden eller nya tillstånd. Taxi Uppsala Ekonomiska Förening tvingades vid ett flertal 

tillfällen att besvara och förklara överklaganden på grund av de här tillstånden. 

Föreningen argumenterade för att genom att bli beviljade tillstånden skulle antalet "munnar 

som ska mättas" att minska snarare än öka. Anledningen till det var att de nya tillstånden 

skulle vara kopplade till gruppen och inte till de enskilda chaufförerna, som var praxis. Det 

medförde att det blev möjligt att ha ett fåtal heltidsanställda chaufförer i kombination med ett 

större antal extrachaufförer där syftet inte var att extrachaufförerna skulle få en heltidslön 

från taxiyrket. Föreningen argumenterade för att det skulle gynna både konsumenter och 

chaufförer om utrymme gavs för att öka trafiken vid toppar, exempelvis lönehelger, men 

samtidigt sänka trafiken vid dalarna, exempelvis under sommarhalvåret.69 

Alternativet som föreningen kunde tänka sig var att få extratillstånd och sätta in extra bilar 

vid högtrafik, men de ansåg inte att det var att föredra därför att det fortfarande medförde en 

för stor trafikvolym vid lågtrafik.  Samtidigt var 17 chaufförer i pensionsåldern och 

föreningen ansåg att ett system med ett fåtal heltidschaufförer och ett större antal 

extrachaufförer skulle göra övergången smidigare. Att ersätta 17 heltidschaufförer under en 

kort tid med nya orutinerade chaufförer var nog ingen optimal situation om det hade skett.70  

 

4.2 1987 

Antalet utdelade nya tillstånd för 1987 var ännu mer anmärkningsvärt än de för 1984. Under 

1987 var det vid två tillfällen som Länsstyrelsen godkände en större utökning av den totala 

trafiken i Uppsala. Först fick Uppsala Taxi Ekonomiska Förening en beviljad utökning av 

trafiken med 15 nya tillstånd och kort därefter fick en person som var ständigt återkommande 

med ansökningar ett överklagande godkänt som medförde att personen fick tillstånd att skapa 

en konkurrerande växel med 16 nya tillstånd. Att Uppsala Taxi Ekonomiska Förening fick 

sina tillstånd beviljade var det ingen av de tillfrågade på remisserna som hade något emot.71 

69 Ärende 11.457-1735-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
70 Ärende 11.457-1735-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
71 Ärende 11.457-2586-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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Ansökan angående inrättandet av en konkurrerande beställningscentral bemöttes däremot 

med stort tvivel från de tillfrågade i remisserna.72 En intresseväckande notering är att de två 

ansökningarna inledningsvis behandlades parallellt med varandra och att Länsstyrelsens 

första beslut i frågan kom tillsammans och var skrivet på samma papper.73 I en första instans 

nekades dock ansökan om att inrätta en konkurrerande växel. Länsstyrelsen skrev att tanken 

om att inrätta en ny växel i området var intressant och att de inte skulle ha något emot den 

idén, men ansökningen var inte korrekt skriven och därför beslutade sig Länsstyrelsen för att 

avslå den. Personen som skulle stå som "ledaren"74 över den nya växeln hade enbart ansökt 

om 15 nya tillstånd som sedan skulle delas ut till chaufförer som var villiga att ansluta sig till 

dennes växel. Det var ett förhållningssätt som inte var förenligt med de regler som gällde. 

Enligt reglerna var tillstånden tvungna att vara kopplade till en specifik fysisk eller juridisk 

person.75 

En ny ansökan inkom strax efteråt och den var mer genomarbetad. Länsstyrelsen godkände 

den vilket framkallade stora protester från samtliga tillfrågade i remissinstanserna. Totalt var 

det sexton tillstånd som gavs ut, femton för att skapa centralen och ett extra till den som 

skulle vara ledaren för växeln. Personen var en sedan tidigare etablerad chaufför och hade 

förekommit i flertalet tidigare ansökningar om att få utöka sin verksamhet inom Uppsala län. 

Med anledning av det kan det antas att beställningscentralen i realiteten bestod av något fler 

bilar än sexton.76 

Att godkänna 31 nya tillstånd på ett och samma år är väldigt mycket. Framförallt med tanke 

på att de tidigare år har varit väldigt restriktiva. När Taxi Uppsala Ekonomiska Förening 

inkommer med sin ansökan så skriver Länsstyrelsen att det finns ett behov av minst de 15 nya 

tillstånd som de sökt, samt ytterligare minst fyra nya i och med att fyra chaufförer nyligen 

gått i pension. De skriver om en akut brist på bilar i regionen.77 

Det betyder fortfarande att det är elva tillstånd mer än vad de uttryckligen skriver att det 

behövs. Det skulle kunna ha haft flera anledningar, eller kombinationer av flera anledningar. 

Dels att Länsstyrelsen hade ett intresse av att motbevisa anklagelserna om att de enbart 

lyssnade på vad Taxi Uppsala Ekonomiska Förening sade. Samtidigt kan den kommande 

72 Ärende 11.457-157-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
73 Ärende 11.457-2586-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
74 Länsstyrelsen benämner faktiskt växeln som "NNs växel" i ett antal handlingar. 
75 Ärende 11.457-157-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
76 Ärende 11.457-157-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
77 Ärende 11.457-157-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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omregleringen ha påverkat deras vilja att tänja på reglerna. Slutligen kan det ha funnits 

ytterligare pensionsavgångar inom en överskådlig tid som Länsstyrelsen ansåg att de kunde 

ersätta i förtid. Detta är enbart spekulationer för tyvärr så framkom det inte någon tydlig 

motivering till varför de godkände de elva kvarvarande tillstånden. 

Det uttryckliga motivet till att godkänna tillstånden var att Länsstyrelsen uppfattade det som 

att Uppsala Ekonomiska Förening inte skickade ut tillräckligt många bilar i trafik vilket ledde 

till att det rådde bilbrist vid vissa tidpunkter. På den anklagelsen besvarar Uppsala Taxi 

Ekonomiska Förening med att det inte är ekonomiskt försvarbart av dem att skicka ut fler 

bilar. De anser att de har maximalt antal bilar i trafik för vad som är möjligt. De skriver 

vidare att om de centralt satta taxameterpriserna skulle höjas så skulle antalet bilar i trafik öka 

också.78 

Det är också intressant att tänka på hur det helt plötsligt kunde bli en akut brist på taxibilar i 

länet, enligt Länsstyrelsen. Det är en fråga som det inte heller ges något svar på i materialet. 

Peter Jansson skrev i sin undersökning att det inte verkade som att Länsstyrelsen hade någon 

koll över hur det verkligen såg ut med behovet av nya tillstånd.79 Transportfacket skriver i 

motsats till Länsstyrelsens tolkning att de anser att det råder en överetablering. De påpekade 

att bristen på bilar berodde på dålig planering och att många personer med ett taxitillstånd 

inte utnyttjade tillståndet i tillräckligt stor omfattning. Problemet med att det under vissa tider 

var svårt att få tag i en taxibil hade, enligt facket, lösts ifall arbetspassen hade planerats 

bättre.80 

När Länsstyrelsen 1984 godkände tio nya tillstånd så nämndes framtida pensionsavgångar 

som ett argument för att det skulle godkännas. Att många äldre chaufförer nu hade gått i 

pension kan ha varit en orsak till att det blev en akut brist på taxibilar i länet. 

 

4.3 Orsaker till avslag 

Nedan följer två tabeller med statistik på de orsaker Länsstyrelsen angav när de avslog en 

ansökan om taxitillstånd. Majoriteten av avslagen var motiverade med att Länsstyrelsen 

ansåg att det inte fanns ett behov av ytterligare tillstånd i det område där tillståndet söktes. 

78 Ärende 11.457-2346-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
79 Jansson (2008), s 74. 
80 Ärende 11.457-2346-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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Det är viktigt att notera att det totala antalet ansökningar var få. Det medför att resultatet kan 

ifrågasättas eftersom det statistiska underlaget eventuellt är för litet. 

 

Tabell 3. Tabell över den orsak Länsstyrelsen angav vid avslagen ansökan om 

taxitillstånd mellan åren 1980 - 1984 räknat i antal och procent. 

 1980 1981 1982 1983 1984 

 Anta

l 

Procen

t 

Anta

l 

Procen

t 

Anta

l 

Procen

t 

Anta

l 

Procen

t 

Anta

l 

Procen

t 

Saknas 

behov 

6 86 % 5 80 % - - 3 75 % 0 - 

Ej 

lämpli

g 

0 0 % 0 0 % - - 1 25 % 0 - 

Annan/ 

Okänd 

1 14 % 1 20 % - - 0 0 % 0 - 

Totalt 7 100 % 6 100 % - - 4 100 % 0 100 % 
Källa: Länsstyrelsen i Uppsala, Planeringsavdelningen. 

 

Tabell 4. Tabell över den orsak Länsstyrelsen angav vid avslagen ansökan om 

taxitillstånd mellan åren 1985 - 1988 räknat i antal och procent. 

 1985 1986 1987 1988 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Saknas 

behov 

3 75 % 4 66 % 0 0 % 4 80 % 

Ej 

lämplig 

1 25 % 1 17 % 0 0 % 1 20 % 

Annan/ 

Okänd 

0 0 % 1 17 % 1 100 % 0 0 % 

Totalt 4 100 % 6 100 % 1 100 % 5 100 % 
Källa: Länsstyrelsen i Uppsala, Planeringsavdelningen. 
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Tabellerna gäller enbart ansökningar om nya tillstånd och inkluderar därmed inte de 

ansökningar om övertaganden som nekades. 

Den vanligaste orsaken att få sitt tillstånd nekat utöver att behov saknas var att personen 

ansågs vara olämplig som taxichaufför. 1985 nekar Länsstyrelsen en person med 

motiveringen att denne skulle vara olämplig, men de skriver samtidigt att behov eventuellt 

kan finnas.81 

Tabellen visar ett tydligt resultat som stämmer väl överrens med tidigare forskning. Totalt 

sett nekades 76 procent av alla ansökningar om nya tillstånd med motiveringen att 

Länsstyrelsen inte ansåg att behov förelåg för ytterligare tillstånd.82 I Peter Janssons 

undersökning om busstrafiken i Uppsala län framkom ett liknande resultat. Bedömningen att 

det saknades behov av ytterligare trafik var den vanligaste orsaken till att bli nekad tillstånd 

att bedriva busstrafik.83 

En skillnad vid motiveringen av behovet gentemot tidigare forskning är att när Mårtensson 

studerade 1920-talets behovsprövning i sydvästra Sverige upptäckte han att behovet av 

trafiken ofta motiverades öppet efter hur det skulle påverka befintliga aktörers möjligheter att 

tjäna tillräckligt med pengar för att ha råd att överleva utan att riskera att konkurrensen blir 

för hård.84 Chaufförernas privata ekonomiska förutsättningar nämndes inte uttryckligen i 

1980-talets remisser för taxitillstånd. 

 

  

81 Ärende 11.457-107-83, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
82 25 / 33 = 0.76 
83 Jansson (2008), s 60. 
84 Mårtensson (2003), s 184. 
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5.0 Återkommande personer 

Kring statistiken för ansökningar om nya tillstånd är det viktigt att nämna att många av de 

nekade ansökningarna kom från samma personer. Ett par i Uppsala län ansökte vid flertalet 

tillfällen per år om nya tillstånd och de blev nekade varenda gång. 

De lämnade samtidigt besvär, det vill säga klagomål och överklaganden, kring många  

ansökningar som godkändes av Länsstyrelsen. Exempelvis inkom besvär till samtliga 

godkända ansökningar vid den större omorganisering som Uppsala Taxi Ekonomiska 

Förening genomförde 1984.85 Deras överklaganden mot andra chaufförers godkända tillstånd 

avslogs vid samtliga tillfällen. 

I en ansökning 1985 nekas paret ett tillstånd med motiveringen att de inte var lämpliga. 

Länsstyrelsen konstaterade i sitt beslut att behovet av de två tillstånd som paret har sökt, ett 

vardera, finns med tanke på att tre chaufförer nyligen har lagt ner sin verksamhet. Men sedan 

konstaterar de att den ena av de två har fått en varning sedan tidigare av Länsstyrelsen på 

grund av att han har slarvat med att föra protokoll över sina anställda förare och deras arbets- 

och vilotider.86 Det var inte första gången som klagomål riktade mot den personen inkom till 

Länsstyrelsen. Redan 1983 framfördes klagomål från Uppsala Taxi Ekonomiska Förening om 

att personen hade kört taxi olagligt. Han hade ett tillstånd för en bil men enligt anmälan ska 

han ha haft två bilar i trafik. Utredningen lades ner när brott ej kunde styrkas. Det var inte 

märkvärdigt att utredningen inte kom fram till något konkret då anmälningen var svagt 

motiverad.87 Deras bevis bestod av att "Bland de flesta som har med taxitrafik att göra i 

Uppsala kommun är det känt, att NN i ORT driver trafik med taxibilar samtidigt.".88  

Slarvet med arbets- och viloböckerna i kombination med att paret uttryckligen hade sagt att 

de inte ville ansluta sig till den gemensamma växel som fanns i Uppsala län medförde att 

Länsstyrelsen bedömde de som olämpliga att få nya tillstånd. Länsstyrelsen sade däremot 

ingenting om de tillstånd som paret redan förfogade över, vilket väcker frågan om varför de 

bedömde en person att vara olämpliga för att få nya tillstånd men samtidigt tillåter att den 

personen fortsätter att bedriva taxiverksamhet på tidigare beviljade tillstånd.89 

85 Ärende 11.457-158-85, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
86 Ärende 11.457-635-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
87 Ärende 11.457-107-83, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
88 Ärende 11.457-107-83, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
89 Ärende 11.457-635-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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Det är samtidigt lätt att förstå varför personen inte ville ansluta till växeln med tanke på att 

anmälningen visade på att det fanns en spricka mellan de två parterna. Sedan uppkommer 

frågan vad som kom först. Växelns anmälningar och motsättningar mot att personen skulle få 

utöka sin verksamhet eller personens ovilja att ansluta till växeln. Det var åtminstone tydligt 

att de inte kom överrens och det kan ha medfört problem för Länsstyrelsen i sina 

bedömningar. Föreningens åsikter var något som Länsstyrelsen skulle tas hänsyn till och 

föreningen hade andra chaufförer som de hellre ville utfärda tillstånd åt. Ju fler som anslöt sig 

till växeln desto starkare blev deras makt. Samtidigt fick inte personliga åsikter om en 

chaufför vara något som påverkade Länsstyrelsen i sina bedömningar. 

Ett annat återkommande namn i ansökningarna var ett par från ett företag som, vad det 

verkar, sysslade med transporter i största allmänhet och som var intresserade av att skapa en 

ny taxiväxel. Företaget inkom med ansökningar om flertalet tillstånd samt klagomål mot 

Länsstyrelsen och deras arbete under åren 1985-1988. 

Under både 1983 och 1985 ansökte de om "ett 5-tal" tillstånd och vid ansökningen 1985 

bifogade de ett brev och ett tidningsutklipp där de anklagade de etablerade aktörerna 

tillsammans med Länsstyrelsen för att bedriva monopol.90 Samtliga tillfrågade aktörer i 

remissen protesterade mot påståendena, och de rekommenderade att Länsstyrelsen skulle 

avslå ansökan. Flertalet av dem undrade också varför den här ansökan överhuvudtaget 

skickades ut på remiss och kritiserade Länsstyrelsen för att de inte avslog ansökningen 

direkt.91 De har en poäng i det då ansökningen var ospecificerad på det sättet att de endast 

ansökte om ett antal tillstånd som de sedan skulle dela ut och använda efter behag. Precis som 

med den tidigare nämnda ansökningen där en person ansökte om 15 nya tillstånd så fanns 

möjligheten att avslå ansökningen från företaget med motiveringen att ansökan i sig var 

bristfällig. Till Länsstyrelsens försvar inkom den här ansökan några år tidigare än den tidigare 

nämnda, men samtidigt hänvisas det till regelverket vid det första avslaget. Därmed bör det 

inte ha behövts en remiss för någon av ansökningarna.92 

Ytterligare en person var ständigt återkommande i ansökningar. Det var den person som stod 

som ledaren till den växel som diskuterades i förra kapitlet och som fick godkänt att starta en 

ny konkurrerande växel i länet mot slutet av 1980-talet.  

90 Ärende 11.457-1865-83, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
91 Ärende 11.457-2627-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
92 Ärende 11.457-635-84, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 

31 
 

                                                           



6.0 Frångångna remisser 

När en ansökan inkom var det vanligt att länsstyrelsen skickade ut frågan på remiss för att ge 

etablerade aktörer chansen att delge sina åsikter och rekommendationer. Samtliga undersökta 

ansökningar berörde handlingar som gått ut på remiss. 

Aktörerna som var flitigast i att besvara remisserna var de tre redan nämnda Uppsala Taxi 

Ekonomiska Förening, Transportsfacket och Uppsala Länstrafik (UL). Uppsala Taxi 

Ekonomiska Förening finns kvar idag under namnet Uppsala Taxi och de är kvarlevan av den 

gemensamma beställningscentral som fanns i länet under den reglerade perioden.93 De var 

föreningen som organiserade mycket av taxitrafiken i Uppsala och de påverkades av allt 

Länsstyrelsen bestämde i frågor relaterade till taxitrafik. Transportfacket var det fackförbund 

som taxichaufförer var anslutna till. Deras intressepunkt låg hos de enskilda chaufförerna och 

inte hos förbundet eller enskilda företag. UL var de som utförde linjetrafik med buss inom 

länet och var en konkurrent till taxitrafiken.94  

Det kan antas att de här aktörerna kunde ha olika prioriteringar och syn på behovet av nya 

etableringar. Uppsala Taxi Ekonomiska Förening kan antas ha varit intresserade av att det var 

en stor taxinäring, under förutsättningen att samtliga chaufförer var anslutna till deras 

beställningscentral. Om en chaufför inte hade för avsikt att ansluta till deras central bör deras 

åsikt ha varit den motsatta. Transportfacket, med sin utgångspunkt hos de anställda 

chaufförerna, bör ha varit intresserade av att hålla nere antalet utdelade tillstånd, och därmed 

antalet chaufförer, för att på det sättet försäkra sig om att deras medlemmar fick bättre 

möjligheter att få tillräckligt med uppdrag för att tjäna de pengar som behövs för att försörja 

sig och eventuella familjer. UL däremot skulle vilja hålla nere trafiken för att få 

kollektivtrafiken att växa och ta fler marknadsandelar. 

Under 1980 nekades ett tillstånd trots att de tillfråga i remisserna inte hade något att klaga 

på.95 Samtidigt godkändes ett tillstånd där UL inte tyckte att det borde ha bifallits.96 Då det 

handlade om ett skoltransporttillstånd kan det ha berott på att de hellre såg att skolbarn åker 

buss än taxi och på det sättet skapa fler jobb och större vinster inom bussbranschen istället för 

att det de intäkterna skulle gå till taxibranschen. Det framgår dock inte i handlingen. 

93 Uppsala Taxi, Om Oss. 
94 Jansson (2008), s 54. 
95 Ärende 11.457-2117-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
96 Ärende 11.457-1275-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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Vid en granskning av remisserna för 1981 var det fortfarande UL som var de som oftast sade 

nej eller var tvekande. Samtidigt påverkades Länsstyrelsen sällan av deras rekommendationer 

under förutsättningen att taxiföreningen eller facket var positiva. Under 1981 var det fem 

tillfällen där UL sa nej och tre tillfällen där de var tveksamma men kunde acceptera ett 

godkännande. Det handlade i de fallen främst om övertaganden av redan utfärdade tillstånd.97 

Under 1981 fanns det ytterligare ett ärende där Länsstyrelsen frångår rekommendationerna 

från remisserna. I det fallet uttryckte samtliga remisser att de inte hade något emot att 

övertagandet bifalles. Det kan ha berott på att de inte hade samtliga uppgifter eller att något 

nytt tillkom mot slutet av behandlingen av ärendet för Länsstyrelsen valde att neka ansökan 

med hänvisning till att tillståndet inte har använts i tillräckligt stor utsträckning av den 

tidigare innehavaren.98 

Även fackförbundet Transport var ofta negativa till att godkänna tillståndsansökningar. De 

var även negativa mot att godkänna flertalet övertaganden av redan existerade tillstånd och 

verkar ha föredragit att hålla antalet bilar litet till antal men istället se till att alla bilar i trafik 

fick rikligt med köruppdrag istället. Det var ett synsätt som gynnade chaufförerna men med 

tanke på att det redan råder brist på bilar under den undersökta perioden var deras synsätt 

inget som gynnade medborgarna i länet som helhet. 

Transport hänvisade ofta till att det råder en överetablering i länet. De la däremot inte fram 

några bevis för det. Att transport hänvisade till en överetablering stämmer överens med vad 

Peter Jansson kommer fram till i sin undersökning.99 Jansson lyckades inte heller lokalisera 

hur  Transport styrkte sina påståendena.100  

Det inkom under september 1985 ett officiellt klagomål till Länsstyrelsen från en 

privatperson angående väntetiderna som under vissa tidpunkter uppgick till timmar.101 Att 

förbättra tillgången på taxibilar var ett av huvudargumenten för en avreglering men i en 

rapport publicerad vid Umeå Universitet från 2000 kommer ett antal forskare fram till att 

antalet taxibilar endast ökade med cirka 3300 bilar i hela Sverige från 1989/1990 till 

97 Ärende 11.457-1456-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 11.457-1969-80, Länsstyrelsens arkiv, 
Uppsala län.,  Ärende 11.457-133-81, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 11.457-1969-80, 
Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 11.457-838-81, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 11.457-
2636-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 11.457-505-81, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län., Ärende 
11.457-308-81, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
98 Ärende 11.457-2117-80, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
99 Jansson (2008), s 69. 
100 Jansson (2008), s 69. 
101 Ärende 11.4599-251-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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1990/1991 och att antalet bilar inte ökade nämnvärt mer än det under 1990-talet. Forskarna 

kom även fram till att antalet bilar i en del kommuner i Sverige faktiskt minskade efter 

avregleringen.102 

 

6.1 Lastbilstransporter 

Ett fall som var intressant ur flera synvinklar var ett som lämnades in 1986 men som inte blev 

färdigbehandlat förrän 1988. Det gällde ett företag som egentligen sysslade med 

godstransporter men som hade sett ett intresse från deras kunder att få skjuts samtidigt som 

godset transporteras. Men för att kunna ta betalt för det krävdes ett taxitillstånd, vilket de 

sökte 1986.103 

Deras första ansökan blev avslagen av Länsstyrelsen och remisserna ansåg inte att tillståndet 

skulle beviljas. Remisserna behandlade ärendet som om att tillståndet skulle fungera utifrån 

vanlig trafikering, inklusive trafikeringsplikt, och det stod bland annat att de inte anser att den 

nuvarande trafiken kunde motivera ytterligare ett tillstånd. Det råder redan en överetablering 

skriver Länsstyrelsen när de avslår ansökningen. Företaget som ansökte om tillståndet skrev 

efter att frågan varit ute på remiss att det hade skett en missuppfattning. Tillståndet var inte 

tänkt att fungera som ett normalt taxitillstånd där en bil skulle åka omkring på gatorna och 

leta efter kunder.104 

Det hade kunnat sluta där men företaget i fråga väljer att överklaga till högre instanser. 

Överklagan har gått vidare till Transportrådet som 1988 fastslår att: 

"Enligt transportrådets bedömning kan det inte enligt yrkestrafiklagstiftningen vara 

olämpligt att, samtidigt med transport av skrymmande gods, mot betalning medta även den 

för vars räkning godset transporteras"105 

 

Det här ärendet visar dels på att systemet i sig fungerade dåligt på grund av det faktum att ett 

företag som sysslade med godstransporter var tvungna att ansöka om ett taxitillstånd för att 

ge service åt sina egna kunder. Det visar även på att UL, Transportfacket eller taxinäringen i 

102 Westin (2000), s 31. 
103 Ärende 11.457-1193-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
104 Ärende 11.457-1193-86, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
105 Ärende 11.457-2739-87, Länsstyrelsens arkiv, Uppsala län. 
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Uppsala län antingen tog beslut där de inte hade all fakta tillgänglig eller inte såg till 

allmänhetens samt effektivitetens intressen.  

Tillståndet företaget ansökte om var ett begränsat tillstånd som endast gällde i anslutning till 

de godstransporter som företaget genomförde. Därför var det inte någon konkurrent till de 

etablerade företagen. Däremot kanske de hade hoppats på att få körningarna själva. Det 

inblandade företaget ville troligtvis erbjuda sina kunder en tjänst till ett lägre pris än vad det 

hade kostat att åka i en vanlig taxibil. 
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7.0 Slutsatser 

Den här uppsatsen har visat att hanteringen av ansökningar om taxitillstånd i Uppsala län inte 

skiljer sig markant från hanteringen av ansökningar om busstillstånd i samma län. I båda 

fallen blev majoriteten av ansökningar om nya tillstånd avslagna och i båda fallen var 

motiveringen främst att det saknades ett behov av ytterligare tillstånd. Torbjörn Mårtensson 

visade i sin undersökning på att införandet av behovsprövningen 1923 gav en stark uppgång 

av andelen nekade ansökningar inom samtliga transportbranscher som berördes.106 Peter 

Jansson visade sedan att den trenden fortfarande gällde för 1980-talets busstrafik.107 Den här 

undersökningen har visat att samma resultat går att finna för taxins tillståndsprövning. 76 

procent av de avslagna ansökningarna motiverades med att behovet för den tänkta trafiken 

saknades. Tidigare forskning har däremot visat på att det inte var helt problemfritt att neka en 

person ett tillstånd på grund av att behovet saknades. Jansson visar i sin undersökning på att 

det inte verkade som att Länsstyrelsen, eller remisserna, hade kunskaper över hur behovet 

verkligen såg ut.108 Några sådana tendenser har inte studerats i denna undersökning men med 

tanke på att båda undersökningarna behandlar samma geografiska område under samma 

tidsperiod så kan det antas att tendenserna finns även för taxitillståndsansökningarna. 

Mårtensson visade i sin undersökning på att Länsstyrelserna i hans undersökta område var 

mindre hårda i sin behovsprövning mot taxi, och andra persontransporter, än de var mot 

ansökningar om tillstånd för godstransporter. De var mer villiga att godkänna ansökningar 

från aktörer inom persontransporter än vad de var att godkänna ansökningar från aktörer 

inom godstransport.109 Det går emot vad både Jansson och denna undersökning har funnit för 

resultat. Vad som då är viktigt att tänka på är att Mårtenssons undersökning behandlar en 

annan region och en annan tidsepok. En slutsats som skulle kunna dras med dessa tre 

undersökningar i åtanke är att utvecklingen mellan 1920-talet och 1980-talet har gjort att 

branscherna kom att behandlas lika strikt. 

Omfattningen av antalet ansökningar ökade under den undersökta perioden. Som förklaring 

till det kan det dels ha varit att befolkningen i länet ökade men också att fler blev intresserade 

av att etablera sig i branschen marknaden skulle släppas fri. Många av ansökningarna kom 

även från samma personer. Det fanns några personer som ansökte om tillstånd flera gånger 

106 Mårtensson (2003), s 207. 
107 Jansson (2008), s 65. 
108 Jansson (2008), s 74. 
109 Mårtensson (2003), s 154. 
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under den undersökta perioden och som för det mesta blev nekade. I en del av de fallen 

motiverade Länsstyrelsen sina avslag med att personen i fråga inte var lämplig för att köra 

taxi. 

Under de undersökta åren var 1987 ett anmärkningsvärt år då Länsstyrelsen meddelade 31 

nya tillstånd till två aktörer, varav den ena aktören var en nyetablering. Länsstyrelsen medgav 

att det fanns ett behov av flertalet nya tillstånd vid den tidpunkten men att de godkände 

skapandet av en ny växel som konkurrent till den redan etablerade växeln kan ha haft flertalet 

olika anledningar. Dessa anledningar diskuterades inte ingående i de diskussioner som fördes 

vid ansökningarna men med tanke på att avregleringen var närstående vid tidpunkten kan det 

ha varit orsaken till att Länsstyrelsen tillät det.  

Eftersom att personerna bakom den nyetablerade växeln påstod sig ha stått på väntelistan i 15 

år kan tidpunkten ha varit väl utvald. Peter Jansson fann i sin undersökning att 

tillståndsprövningen för bussar i Uppsala län under 1980-talet i stort sett fungerade som ett 

sätt att stänga ute nya aktörer från marknaden.110 Det stämmer då väl överrens med 

personernas påstående. Eventuellt kan Länsstyrelsen ha haft ett intresse av att påvisa att de 

inte alls stänger ute nya aktörer genom att godkänna en ny större aktör när det redan stod 

klart att branschen skulle avregleras inom några år. Detta är enbart spekulationer men det 

skulle kunna förklara varför de godkände en nyetablering just då. Detta ärende var också 

intressant ur synvinkeln att Länsstyrelsen frångick samtliga rekommendationer från 

remisserna. Samtliga remisser protesterade kraftig mot att den nya växeln fick tillåtelse att 

etablera sig. De hade dock ingenting att klaga på att Taxi Uppsala Ekonomiska Förening fick 

15 tillstånd tilldelade vid samma tidpunkt. 

Länsstyrelsen skrev aldrig rakt ut att de tog ett beslut baserat på vad remisserna hade för 

åsikter eftersom att remisserna enbart skulle vara rådgivning. Besluten stämde dock överrens 

med vad remisserna ansåg i de flesta fall. I ansökningar om övertaganden var det ett antal 

ärenden då Länsstyrelsen valde att ignorera rekommendationerna från UL och 

Transportfacket. Länsstyrelsen skrev dock sällan några motiveringar i de ärenden där de 

godkände en ansökningar och därmed gick det inte att få fram hur de motiverade det.  

110 Jansson (2008) s 77. 
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