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Sammanfattning  
 
 
Uber har på väldigt kort tid blivit ett världskänt varumärke. På Stockholms taximarknad har 
de  
etablerat sig häpnadsväckande fort. De har lyckats med detta tack vare att erbjuda en 

taxitjänst  

som skiljer sig från den traditionella tjänsten. Med utgångspunkt i teorier om hur den tekniska  

utvecklingen förändrar kunders förväntningar på tjänster samt skapar möjligheter för 

marknadsaktörer att effektivisera och skapa nya typer av mervärden syftar denna studie till att 

analysera orsakerna bakom Ubers framgång. Dagens teorier om disruptiv innovation är 

väldigt  

produktorienterade. I takt med att marknaden utvecklar sin syn på produkten blir de därför 

delvis  

förlegade. För att fylla denna lucka har teorierna applicerats med ett modernt synsätt på 

tjänster. Utifrån denna reviderade modell har orsakerna till Ubers framgång analyserats och 

studien har kommit fram till att Ubers framgång beror på att de har fyllt ett tomrum på 

marknaden genom en digital tjänst som förenklar för användaren och erbjuder attraktiva 

funktioner. Detta gör att  

kunderna blir bekväma med den nya tjänsten och att de inte har sett någon anledning till att 

byta  

till någon annan konkurrent.  
 
 
 
 

Nyckelord: Uber, Taxi, Institutionell teori, Digitala innovationer, Delningsekonomi, 
Disruptiv  
Innovation!
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1. INTRODUKTION  

Fram till 1990 var taximarknaden i Sverige reglerad. Lind och Wigren (1993) förklarar att  

myndigheterna kontrollerade var och när taxibilar fick köra samt hur mycket de fick ta betalt.  

Konsekvenserna blev att det var svårt att få tag i taxi och därmed beslöt myndigheterna att avreglera 

marknaden. Taxiförare kunde nu starta konkurrerande verksamhet och behövde inte längre vara  
medlemmar i kommunens enda taxiförening Taxi Upa, föregångaren till Taxi Stockholm.  
 
 
Efter detta dominerades taximarknaden av fyra stora bolag, ett stort antal mindre bolag och  
friåkare. Enligt Löfroth (2011) har de stora aktörerna problem med dyra friåkare som kopierar 

deras bildekaler för att lura till sig kunder. Höjer (2014) anser att den fria etableringen och  

konkurrensen ledde till att priserna idag har ökat långt över konsumentprisindex. I Stockholm  

ledde detta också till högre konkurrens då fler taxibilar var aktiva i staden.  
 
 
2013 förändrades marknaden när transporttjänsten Uber kom till Stockholm. Östberg (2014)  
menar att denna digitala tjänst förändrade branschen samt kundernas sätt att använda tjänsten.  

Företaget startades i USA 2009 då de upptäckte att limousiner ofta stod stilla utan körningar. Då  

föddes konceptet att hitta en digital plattform som parar ihop de lediga bilarna med de kunder 

som efterfrågar skjuts. Tack vare deras digitala affärsmodell äger de inte några bilar och har inga 

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

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

chaufförer.  
 
 
Sverige är ett modernt land med en befolkning som är duktig på att ständigt utveckla ny teknik  
(Olsson 2016; Seijboldt 2016). Den institutionella teorin talar om hur institutionella regler  

påverkas av trender så som moderniteten (Furusten 2007 s.70). Det handlar om att konstant  

försöka förbättra och utveckla nya tjänster. När nya tjänster utvecklas gäller det att innovationen 

samtidigt tar hänsyn till existerande institutionella regler för att inte riskera att inte bli accepterad 

och därmed hämma innovationen (Koskela et al 2016). Griffin (2016) drar en intressant parallel  

mellan institutionell teori och disruptiva innovationer "Mothers always taught us: Don't talk to  

strangers. Now we sleep in their beds and let them drive us in their cars!". Griffin (2016) menar 

att delningsekonomn har förändrat flera marknader tack vare företag som Uber och Airbnb.  
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En av de tjänster som Uber lanserade i Sverige var Uber Pop, en budgettjänst som företaget  
kallade för samåkning. Denna tjänst mötte ett stort motstånd på marknaden och många 

konkurrenter försökte sätta stopp för företaget (Dicksson 2014). Det var även problem med deras  

andra tjänster som inte anpassade sig efter de befintliga reglerna, bland annat genom att inte  

använda taxameter då den ansågs ta bort känslan av lyx (Dicksson 2014). Detta problem ledde till 

att regleringen var tvungen ses över. Amy Rader Olsson har i uppgift att se över regleringen och 

komma med ett förslag på hur problemet med nya innovationer ska tacklas på taximarknaden  

(Goldberg 2015. a). Amy Rader Olsson nämner att det finns en viss problematik med en ny aktör  

som Uber:  
 
 
"Många länder kämpar med utmaningarna som kommer med sådana här innovationer. För det  
ska man komma ihåg att det är en innovation, och att den är populär bland kunderna. Då måste  

vi se över spelreglerna." (Goldberg 2015. a).  
 
 
Problematiken är att regleringen inte hänger med i utvecklingen av nya tjänster (Goldberg 2015  
b). Många av Ubers privatchaufförer åtalades för olaga taxitrafik och under tiden den här studien  

skrevs meddelade Uber att deras samåkningstjänst skulle läggas ner den 18 maj 2016 (Larsson  

2016). Uber meddelar dock i denna pressrelease att de kommer fortsätta med tjänsten om den nya 

regleringen tillåter det. Samtidigt som Uber la ner tjänsten skapade de en sida där kunder och 

förare kunde samla sina åsikter om tjänsten tills dess att tjänsten kan erbjudas igen (Uber lägger 

ned sin kontroversiella tjänst 2016).  
 
 
Uber kom in på marknaden med en helt ny affärsmodell som erbjöd en mer lättillgänglig tjänst  
till ett billigare pris än konkurrenterna genom att hoppa över den traditionella distributionskedjan. 

Denna tjänst har som nämnt ovan skakat om marknaden då den enligt Erlandsson (2014) snabbt  

tagit stora marknadsandelar. Detta har varit möjligt genom antingen teknisk utveckling eller genom 

att de har påverkat den institutionella uppbyggnaden av marknaden vilket betyder att 

spelreglerna förändras. Disruptiv innovationsteori handlar om hur en marknad snabbt kan 

förändras på grund av innovationer. Den är dock väldigt produktfokuserad och tar i grund och 

botten inte fokus på disruptiva affärsmodeller (Markides 2006), vilket kan vara det som utmärker 

Uber. Genom att vara huvudsakligen produktorienterade kan dessa teorier missa 

marknadssituationer där hela affärsidéer är så pass omvälvande att de förändrar marknaden i stort. 

Det kan till exempel, som i fallet med Uber, vara så att tekniska innovationer ger företag möjlighet 

att förändra hur en tjänst levereras. Det är alltså i motsats till vad disruptiva innovationer 

huvudsakligen fokuserar på inte en produktinnovation som skapar de nya möjligheterna. Istället 
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används ny teknik för att tillsammans med ett annorlunda affärsupplägg skapa en tjänst som i sig 

kan betraktas som disruptiv. Här finns både en brist på teori i ämnet, som närmare presenteras i det 

teoretiska ramverket, samt en avsaknad av studier om hur sådana här affärsupplägg uppfattas av 

kunder på svenska marknader som denna studie syftar till att undersöka.  
 
 
Denna nya marknadssituation leder till många intressanta frågor. Det är en marknad som tidigare  
var reglerad och som efter avregleringen utvecklades på ett traditionellt sätt med ökad konkurrens 

fram till att Uber gjorde entré 2013 med en affärsmodell som inte liknade övriga aktörers.  
 
 
Digitaliseringen gör det enklare att byta till konkurrenter, på grund av mer information och  

mindre omkostnader vid byte (Day 2011; Leimaster, Österle & Alter 2014) . Samtidigt finns det  

teorier som säger att om ett företag har en enkel och lättanvänd tjänst håller sig kunderna till  

denna (Leimaster et al 2014). Nätverksteorin menar att ju fler användare en tjänst har desto 

svårare blir det att byta till en konkurrent (Eisenmann, Marshall & Alstyne 2010) . Taxi 

Stockholm och de andra stora bolagen har redan många användare och erbjuder liknande tjänster.  

Trots detta har Uber lyckats etablera sig som en stor aktör på marknaden vilket leder fram till  

studiens frågeställning.  
 
 
Vad är det som har gjort att Uber som en ny aktör på marknaden lyckats etablera sig?  
Hur har detta påverkat taximarknaden?  
 
 
I problembakgrunden framgår det att taximarknaden haft problem efter avregleringen 1990.  
Marknaden har dominerats av fyra stora företag som har kunnat ta bra betalt och samtidigt inte 

haft stora krav på service. Nu har en ny aktör kommit in och satt hård press på tjänsten och priset. 

Syftet med den här studien är därför att analysera hur en marknad som denna reagerar när en  

disruptiv aktör kommer in. Relevansen av denna studie är stor då ny teknik ständigt skapar nya  

regler på marknaden och dessa förändringar kan innebära ett hot för etablerade aktörer på en 

marknad som denna. Taximarknaden kan därför dra nytta av studien och skapa medvetenhet för 

att bättre kunna förbereda sig för framtida hot.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

2.1 Tidigare forskning 

Teori om disruptiv innovation förklarar varför etablerade företag ofta får problem när nya aktörer  

kommer in på marknaden med nya innovativa lösningar (Sandström et al 2014). Christensen, Raynor  
och McDonald (2015) menar att omstörtande innovation innebär att en liten aktör med små resurser  
lyckas utmana en etablerad dominerande aktör. De etablerade aktörerna fokuserar ofta på sina mest 

lönsamma och krävande kunder vilket leder till att de glömmer bort behoven hos de andra segmenten.  
Författarna menar att företag som visar sig vara omstörtande ofta är de som riktar sig mot de  

bortglömda kunderna med en anpassad tjänst som erbjuds till ett lägre pris. De ersätter gamla lösningar 

med enklare och billigare lösningar. Konkurrensfördelarna ligger inte inom den existerande  
spelplanen. Utvecklingen förändrar vad kunderna anser vara värdefullt och de nya aktörerna erbjuder  

en tjänst som uppfyller dessa nya förväntningar. De erbjuder då en annorlunda tjänst än den originella, 

som de konkurrerar mot, och detta gör att även kunder som inte använt sig av liknande tjänster tidigare 

kan hitta en nytta (Christensen et al 2015). Författarna menar också att kunder inte byter till en billigare ny 

aktör enbart på grund av priset. De ställer krav på kvalitet för att bytet ska fullbordas. 

 

Disruptiv innovation har varit aktuellt länge men de senaste årens snabba tekniska utvecklingar har förändrat 

förutsättningarna. Innovationer som smarta telefoner och de möjligheter de ger till sammankoppling via 

applikationer och konstant uppkoppling har gett företag möjlighet att utveckla affärsmodeller på ett helt nytt sätt. 

I grunden ligger de tekniska innovationer men det som blir omvälvande är hur företag väljer att utnyttja dessa. 

En nytänkande affärsmodell på en marknad med aktörer som agerar på ett traditionellt sätt kan vara  

en väg till framgång för en ny aktör. Genom att utnyttja digitala innovationer och behandla sina  
kunder enligt moderna marknadsföringsteorier kan ett företag utmärka sig. Många traditionella  

företag tyngs ner av den nya tekniken medan ett nytänkande företag istället kan utnyttja fördelarna. Detta 

omfattar allt från att förändra produkten enligt teorierna om "Service-dominant logic", till att  
använda sig av nya innovationer och delningsekonomi samt att dra nytta av ett nätverkstänk.  
 
 
Den teori som presenteras i detta kapitel syftar till att klargöra hur den tekniska utvecklingen kan  
påverka en marknad. Till att börja med beskrivs hur digitala innovationer förändrar både kundernas  
förväntningar och marknadsaktörernas möjligheter. Utifrån teorin om disruptiv innovation presenteras  

slutligen en modell som används för analysen utav studiens resultat. 

 
 

2.2.1 Institutionell teori  

Institutionell teori användas för att förklara hur organisationer samspelar med sin omvärld.  
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Furusten (2007 s. 67) menar att samhällselement som till exempel trender påverkar 

organisationers utveckling. Det är därför viktigt för företag att förstå vad det är som driver  

konsumenter till ett visst beteende. Ifall det inte finns någon förståelse är det svårt att veta vad de  

behöver ändra för att vara eftertraktade. En samhällstrend som författaren (2007 s. 70) nämner är 

moderniteten. Modernitet som samhällstrend är djupt rotad sedan 1700-talet och menar att 

samhället strävar efter framsteg, utveckling och tillväxt. Det handlar om att hela tiden bli bättre  

och utveckla tidigare framsteg. Furusten (2007 s. 73) anser dock att utveckling inte behöver vara  

en förbättring då det ofta sker på en bekostnad av någonting annat. Ett exempel på detta är hur en 

innovation som snabbmat istället har lett till hälsoproblem. Sen beror det på vad det är som anses 

vara en god innovation och ur vilket perspektiv. När en bra innovation upplevs ha förändrat 

samhället förväntas organisationer följa denna utveckling. Innovationerna sprids även mellan  

marknader, vilket innebär att det är viktigt för företag att hålla koll på den tekniska utvecklingen  

för att veta vad kunderna efterfrågar.  
 
 
 

2.2.2 Vad innebär delningsekonomi?  

Delningsekonomi innebär att privatpersoner kan hyra eller låna av varandra istället för att äga.  

Det handlar om att skapa en marknad för något som inte hade en marknad förut. Den nya  

delningsekonomin använder tekniken för att bygga förtroende mellan främlingar (Botsman 2012).  

Förtroende och effektivitet är nyckeln till delningsekonomins framgång. Det handlar om att skapa 

ett gott rykte som aktör inom delningsekonomin och detta görs ofta genom betygsättning från 

kunder. En god betygsättning från flera kunder kan skapa ett förtroende.  
 
 
I en debattartikel (Felländer, Källström, Wennerholm och Saatchi 2016) hävdar författarna att  
delningsekonomi inte är något nytt men att tekniken har lett till att det blir billigare och smidigare 

att byta varor och tjänster. Det är ett sätt att effektivt utnyttja oanvända resurser. Författarna anser 

att det är viktigt att ta vara på utveckling istället för att gå emot den. Felländer et al (2016) menar  

att det skulle vara dumt att hålla kvar vid gamla traditioner som hindrar innovation samt att det är  

samhället som måste anpassa sina regelverk för att möta utvecklingen.  
 
 
 
 

2.2.3 Den digitala transformationen  

Den digitala utvecklingen, framförallt internets framväxt, har lett till en förändring i hur  

konsumenter använder varor och tjänster. Enligt Day (2011) finns det ett växande gap mellan de  
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allt mer komplexa marknaderna och företagens förmåga att förstå och klara av den här 

komplexiteten. Leimaster, Österle och Alter (2014) påstår att attityder och beteenden hos 

konsumenter skiftas stup i ett med tanke på den ökade användningen av digitala tjänster i 

vardagen. Tekniska innovationer gör att konsumenternas grundförväntningar ständigt förändras.  

Utvecklingen skapar stor potential men samtidigt stora utmaningar. En utmaning är att det i en  

digital värld blir lättare för en konsument att byta till en konkurrent då de ofta bara krävs några 

knapptryck. Författarna menar dock att kunder är benägna att stanna om en tjänst är 

användarvänlig och förenklar för användaren.  
 
 
Traditionella metoder för att leverera tjänster blir snabbt inaktuella och många företag har svårt  
att anpassa sig då de gärna fortsätter med det som varit framgångsrikt tidigare (Leimaster et al 

2014; Day 2011). De har svårt att förställa sig nya sätt att leverera kundvärde och nå ut till kunder i 

nya kanaler (Day 2011). När företaget väl reagerar och bestämmer sig för att anpassa sig tar det  

tid och i värsta fall har marknaden redan gått vidare. Här skapas en lucka som kan utnyttjas av  

nya innovativa aktörer som erbjuder en tjänst som konkurrenterna inte kan erbjuda (Day 2011).  
 

Leimaster (2014) menar att det därför är viktigt att veta vilka tjänster som är mest användbara  
och anpassade för konsumentens behov.  
 
 
Företag måste dessutom veta ifall nyttan skiljer sig mellan vad Leimaster et al (2014) kallar för  
digitala infödingar och digitala nykomlingar. Författarna menar att vissa segment kan ha lättare 

för att anpassa sig till ny teknik än andra. Smith (2016) hävdar att tekniska innovationer ger 

möjligheter och öppnar upp marknader som tidigare sett ut på ett och samma sätt under en lång  

tid. Ingen marknad kommer därför att vara sig lik när företag med digitala företagsmodeller finns  

med i bilden. Smith (2016) menar att företag inte längre kan jämföra sig med sina direkta 

konkurrenter som erbjuder en liknande produkt utan måste ta hänsyn till vilken fördel och nytta 

produkten eller tjänsten ger. Författaren kallar den nya ekonomin för "The Uber-All Economy" 

och hävdar att en förändring är på väg i hur företag är uppbyggda. Konsumtionsvaror kommer bli  

mer tillgängliga på begäran som tjänster. Tekniken har lett till en förändring av hur kundnyttan  

levereras samt vad kunder förväntar sig och vill ha. För att lyckas i den nya transformationen  

handlar det om att omvandla produkter till tjänster och att dra nytta av existerande resurser.  
 
 
Smith (2016) lyfter tre punkter i framtidens affärsmodeller som är betydelsefulla i den digitala  
transformationen. Det är tillgänglighet, prismodeller anpassade efter utbud och efterfrågan samt 

möjlighet att kunna leverera tjänster på en gång för att kunna finnas där kunden är.  
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Konsumenterna är villiga att betala mer för en tjänst som är bekväm och som sparar tid.  
 
 

2.2.4 Hur innovation påverkar servicesektorns ekosystem  

Som nämnt ovan påverkar den digitala innovationen grundförväntningarna hos konsumenterna. Detta  

går att koppla till Koskela-Houtart, Edvardsson, Jonas, Sörhammar och Witell (2016) som hävdar att  

innovation på en marknad påverkar värdeskapandeprocessen men även rollerna inom servicesektorn. Det 

påverkar vilka och hur många aktörer som kan agera på marknaden. Koskela et al (2016) antyder  
att det är institutioner som skapar "spelreglerna" för hur resurser är integrerade på marknaden.  

Institutioner är sociala strukturer som är uppbyggda av lagar, värderingar, normer och moral som  
formar hur människor beter sig. Trots att det är institutioner som skapar reglerna menar författarna att  

innovation leder till nytt värdeskapande och förändrar dessa institutionella regler inom servicesektorns 

ekosystem.  
 
 
Koskela et al (2016) använder Vargo och Lushs begrepp "Service dominant logic" för att förklara att  
både producenter och konsumenter är med och skapar värde för en tjänst eller produkt. Begreppet produkt 

formas utifrån den helhetsupplevelse som kunden upplever att den köper av företaget (Koskela et al 

2016). Detta innebär att det omfattar allt ifrån produkten i sig, till säljkanaler och  

support efter köpet. Det moderna sättet att samverka med kunder är enligt Day (2011) att ha ett  
ömsesidigt förhållande med kunden. Denna relation har vuxit fram i samband med kundernas  

delaktighet på sociala medier och utvärderingssidor, vilket skapar mervärde för kunden (Day 2011). Detta 

underlättar också för företaget att i realtid utvärdera vad marknaden efterfrågar. Denna metod  
präglas också av ett tänk där företaget hela tiden försöker se vad marknaden eftersträvar istället för att  

se vad företaget hittills har erbjudit (Day 2011). Det här ger en större öppenhet för nya lösningar på nya 

problem som hela tiden dyker upp.  
 
 
Koskela et al (2016) menar att ett samhälle kan ses som ett nätverk där alltifrån de enskilda hushållen  
till statsapparaten är involverade i värdeskapandeprocessen. Det är därför viktigt att se till att kunder  
blir mer aktiva än passiva i användandet av en tjänst. Koskela et al (2016) hävdar att nya aktörer dock  

måste ta hänsyn och behålla lite av den institutionella struktur som redan finns och anpassa nya 

innovationer till denna. Genom att bryta mot för många regler kan aktörerna snarare hämma  
utvecklingen av nya innovationer.  
 
 
 
Enligt Eisenmann, Marshall och Alstyne (2010) har tidigare forskning hävdat att nya aktörer som  
använder digitala plattformar måste erbjuda omstörtande funktioner. Författarna menar att det istället  
handlar om att stänga ute de etablerade aktörernas tillgång till användare. Att försöka värva så många  

användare som möjligt leder därför till ett självförstärkande system. Ett exempel på detta är hur Google 
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inte skulle vara ett lika stort företag idag om de inte hade användarna och användarnas  
nätverk.  
 
 

2.2.5 Disruptiv innovation  

  
 
Det är viktigt för de etablerade aktörerna att veta om nya aktörer är disruptiva för att förstå hur  
situationen ska hanteras. Företag ignorerar ofta denna aspekt vilket leder till att den nya aktören redan  
har hunnit etablera sig när hotet identifieras. När kunderna börjar anpassa sig efter de nya aktörernas  

utbud har störningar inträffat på marknaden (Christensen et al 2015). När störningen väl inträffat kan en 

lösning, för de etablerade aktörerna, vara att utveckla det de har varit bra på. Det är då viktigt att  
inte glömma sina befintliga resurser och kunder.  
 
 
Christensen et al (2015) anser inte att Uber som kan klassas som en disruptiv innovation. Författaren  
menar att företaget inte har riktat sin strategi mot de som väljer att aldrig åka taxi eller de bortglömda  
segmenten. Chase (2016) hävdar motsatsen och menar att Uber är mer än bara "taxitjänst" och att  

affärsmodellen som helhet kan kan betraktas som en disruptiv innovation.  
 
 
Rafii och Kampas (2002) har utvecklat en sexstegsmodell som kan användas för att identifiera en  
disruptiv innovation. Denna modell presenteras i tabell 1. Författarna menar att en disruptiv  

innovation kan misslyckas i alla dessa steg. Det gäller att identifiera hur sannolikt det är att en innovation 

lyckas etablera sig och störa den existerande marknaden. För de etablerade aktörerna  
gäller det att titta på de olika bidragande faktorerna i ett tidigt skede och avgöra i vilken grad de  

påverkar. Rafii och Kampas (2002) anser att deras sexstegsmodell är användbar för företag för att 

undersöka och analysera om en ny aktör är disruptiv och genom detta kan hota de etablerade  
företagen.  
 
 
Tabell 1. Faktorer  
 
Fas  Bidragande faktorer  
 

 
1. Fotfäste på marknaden  • Segment som tidigare inte haft råd eller möjlighet att  

handla tjänsten  
• Outnyttjade segment som tidigare inte varit lönsamma.  
• Andra anledningar  

 
2. Inträde på huvudmarknaden.    Barriärer så som: • Patent 

Finns det höga barriärer att  • Svårt att få tillgång till leverantörer eller rätt kanaler.  
ta sig in på denna marknad? Hög investering  

• Andra inträdesbarriärer så som lagar, restriktioner,  
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licenser etc. 
 

3. Attraktion - Vilket mervärde kan den nya aktöre·n Skillnad i pris  

erbjuda?  • Öppenhet/trovärdighet  
• Standarder  
• Kostnad för ägandeskap- hur mycket ROI finns det  
• Hur enkelt är det att använda produkten/Funktionalitet  
• Tillgänglig Support  
• Flexibilitet  
• Andra anledningar  
 

4. Byteskostnader?  • Hur enkelt det är att etablera nya standarder  
• Finns det ett "driftstopp" för kunden om de byter till den  

nya aktören?  
• Kostar det kunden något att byta till den nya aktören  
• Andra anledningar  
 

5. Hämndaktioner? Är det värt att kämpa emot?  • Livslängden i produktcykeln  
• Vad är påverkan i hastighet på utveckling av produkt  

eller tjänst  
• Hur påverkas de anställda av företaget när de måste sänka  

priserna eller rikta sig mot ett nytt segment  
• Hur stark är kulturen  
• Hur påverkas de som har varit med och byggt upp den  

tidigare marknaden, är de motståndare till förändring?  
• Hur svårt är det att upptäcka att marknaden är under  

"attack" från en ny aktör?  
• Hur ser den ekonomiska situationen ut, har de etablerade  

aktörerna råd att utvecklas?  
 

6. Ompositionering  • Hur mycket kan den nya marknaden ersätta den gamla?  
• Hur mycket förflyttning kan ske i framtiden?  
• Hur mycket kan de redan etablerade aktörerna  

differentiera sig för att begränsa sin ekonomiska  
utsatthet.  
 
 
 
 
 
 

2.2.6 Teoretisk analysmodell  

Studiens resultat har analyserats utifrån en reviderad version av teorin om disruptiv innovation.  
Som nämnt ovan tar disruptiv innovation huvudsakligen fokus på innovativa produkter. I den 

reviderade modellen som används här bedöms huruvida hela affärsmodellen kan ses som 
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disruptiv. Analysen utgår från frågorna som presenteras i tabell 1. Övriga behandlade teorier är  
 

alla relevanta delar i hur ett företag kan bemöta en marknad på ett modern sätt och således bli 

en del av den disruptiva affärsmodellen. Syftet är således att de faktorer som används för att 

undersöka om en innovation är disruptiv ska kunna användas för att bedöma huruvida en 

affärsmodell är innovativ på ett sätt som liknar en produktorienterad disruptiv innovation. 
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3. METOD  

Denna rapport byggs upp av fem djupintervjuer som genomförts med relevanta aktörer och  

kunder. Intervjuerna är tänkta att skapa en bild av marknaden utifrån aktörernas, institutionernas 

och kundernas perspektiv. Forskningen sker till stor del som en fallstudie, där det här enskilda 

fallet granskas noggrant (Esaiasson et al 2012, s. 108). Till viss del är det en fallstudie som helt  

tar syfte på att undersöka Uber, men den jämförande faktorn bli ofrånkomlig då deras framgångar  

och marknadsstrategier kommer att ställas mot de mer traditionella konkurrenternas metoder.  
 
 

3.1 Avgränsning  

Denna studie kommer att avgränsas till taximarknaden i Stockholm då Uber inte är lika utbrett i  

resten av landet. Taximarknaden kan också ses som en lokal företagsverksamhet och bör därför  

även undersökas lokalt. En annan anledning till avgränsningen är att i mindre städer kan  

marknadens utbud och efterfråga skilja sig från en större stad som Stockholm.  
 
 

3.2 Primärdata  

Primärdata har i detta fall samlats in genom ett antal kvalitativa intervjuer. Kvalitativa studier är  

lämpliga när forskaren vill sätta sig in i den undersöktes situation (Esaiasson et al 2012, s. 92).  

Då detta är en fallstudie är det lämpligt med denna typ av intervjuer som ger möjligheten att  

undersöka situationen inifrån.  Denna studie har använt sig av fem djupintervjuer.  

Intervjuobjekten finns i Tabell 2.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Intervjuobjekt  
 

Respondent  Position  Datum  Tid  Plats  
 

 
Ejert Seijboldt  Projektledare  2016-05-03  11.00-13.00  Taxiförbundets  

Taxiförbundet  kontor  
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Amy Rader Olsson  Utredare nya  2016-05-04  11.00-12.00  Café  
taxiregleringen  
 

 
 

Alok Ahlström  Ubers Sverigechef  2016-05-05  17.00-17.30  Utomhus  
 

 
Sandra Andersson  Kund till Uber  2016-05-09  07.00-07.30  Hemma  
 

 
Eric Löfquist  Kund till Uber  2016-05-09  12.00-12.30  Universitetet  
 
 
 
 

3.3 Tillvägagångsätt  

Esaiasson et al (2012, s. 99) menar att det vid en kvalitativ studie är viktigt med närhet till  

undersökningsenheterna. Detta uppnås bäst genom kvalitativa intervjuer. Intervjusituationen vid 

kvalitativa intervjuer liknar en samtalssituation och detta ger fördelar som flexibilitet och liten  

styrning av respondenten (Esaiasson et al 2012, s. 99). Studien har använt semistrukturerade  

intervjuer där en intervjumall använts med öppna frågor. Detta ger en stor fördel då respondenten 

har möjlighet att ge sin bild av situationen istället för att styras alltför mycket av undersökaren 

(Bryman & Bell 2013 s. 262). Det var även bra för denna studie att använda öppna frågor  

eftersom taximarknaden var ett område som studiens författare inte var insatta i från början  

(Bryman & Bell 2013. s.262) En stor fördel med samtalsintervjuer är att det finns möjlighet att få 

svar av respondenten som undersökaren själv inte har behövt förutse i förväg (Esaiasson et al 

2012, s. 253 & Bryman & Bell 2013, s. 242 ). Bryman och Bell (2013, s. 262) menar att dessa  

typer av samtalsintervjuer kan vara väldigt tidsödande och krävande för respondenterna. För att  

respondenterna i denna studie ska kunna förbereda sig bättre och leverera genomtänkta svar har 

de blivit informerade om vilken typ frågor som kommer att ställas. För att smidigt kunna komma i 

kontakt med respondenterna blev de tillfrågade att ställa upp i undersökningen via e-post. Ubers  

Sverigechef var svår att få tag på och därför skickades ett brev via traditionell post till Ahlströms  

hemadress. Alla respondenter tackade ja till förfrågan, Uber svarade dock att de inte brukar ställa 

upp på intervjuer men ställde upp för att författarna hade ansträngt sig och skickat ett traditionellt 

brev. Alla intervjuer spelades in för att förenkla för författarna vid transkribering och för att  

undvika distraktion med anteckningar under intervjuerna. En nackdel med att spela in intervjuer  

är att det kan skapas ett orosmoment för respondenten genom att deras röst sparas och kan 

användas vid fel syfte (Bryman & Bell 2013, s. 490). För att minska denna oro blev 

respondenterna informerade om att inspelningen endast sparades för att kunna transkriberas i 

efterhand.  
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För att öka tryggheten och skapa en mer avslappnad miljö skedde alla intervjuerna på platser som  
respondenterna själva hade valt. Bryman och Bell (2013, s. 486) menar att valet av plats kan ha 

en betydelse för intervjuns resultat. Samtliga respondenter, utom Uber, svarade på alla frågor. 

Frågan som inte besvarades var hur urvalet av kunder som får tillgång till "Uber Pop-tjänsten" 

sker.  
 
 

3.4 Urval  

Tre respondenter som representerar marknadsaktörer, som i högsta grad är delaktiga i den  

situation som uppstått när Uber har gjort entré på marknaden, valdes ut för studien. Vid  

kvalitativa metoder är inte statistisk generalisering och representativitet de centrala syftena vid  

urvalet. Istället är det viktigt att de valda respondenterna uppfyller syftet med undersökningen 

och bidrar med en djupare förståelse av det fenomen som studeras (Esaiasson et al 2012, s. 101). 

Det är viktigt att få ett stort informationsinnehåll ifrån intervjuerna och därför är en  

variationsbredd i urvalet önskvärd (Esaiasson et al 2012, s. 104). De respondenter som har valts  

ut har alla en stark anknytning till fallet och den situation som har uppstått efter Ubers inträde på 

marknaden. Detta är vad Bryman et al (2013, s. 452) kallar ett målstyrt urval där individer har 

valts ut efter att ha passat detta fall. Ubers Sverigechef ger en inblick i det bolag som studien tar 

syfte på och en möjlighet att få information om deras framgång som inte går att finna genom till  

exempel sekundärkällor. Intervjun med en anställd hos Taxiförbundet är intressant av den  

anledningen att denna person representerar en organisation som i sin tur representerar Sveriges 

taxibolag. Slutligen intervjuas den forskare som är ansvarig för en utredning till regeringen 

angående en framtida reglering av sådan verksamhet som Uber bedriver. Den här intervjun är  

viktig för att forskaren är kunnig samt att regleringen som denne är ansvarig för kan komma att  

bli helt avgörande för hur Uber kan fortsätta verka på den svenska marknaden. Forskaren har 

även valts för att få en objektiv syn på hur marknaden fungerar. En chefsekonom på Swedbank, 

Anna Fällander, som debatterar mycket för delningsekonomi tackade även ja till att medverka i 

studien, men författarana ansåg tillslut att det var irrelevant för studiens huvudfokus.  
 
 
 
De kunder som har intervjuats har valts ur ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta kan ses som ett  
problem då de känner författarna till studien, men detta var ett sätt att hitta kandidater som var  

villiga att ägna tid åt att dela med sig av sina perspektiv. En djupintervju var generellt sett  
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passande av samma anledningar som det var passande med övriga repsondenter. Specifikt gav det  
möjlighet att dyka djupare i kundens tankar om tjänsten och deras vanor.  
 
 
 
 

3.5 Sekundärdata  

För att hitta artiklar av akademisk relevans har sekundärdata samlats in från Uppsala Universitets  

digitala bibliotek samt sökmotorn Google Scholar.  För att under studiens gång hålla sig  

uppdaterade om förändringar på marknaden valde författarna att starta en mediabevakning på 

Omnis nyhetstjänst. Denna tjänst gav författarna möjlighet att mediabevaka på valda sökord från 

samtliga nyhetskanaler runt om i världen. De sökord som bevakades var Uber och taxi. Tack vare  

denna tjänst fick författarna information om nedläggningen av Uber Pop och hade möjlighet att  

reflektera över detta. Det var av hög relevans att hålla sig uppdaterad då detta studieområde var 

aktuellt i media under skrivandets gång. Under rubriken "Operationalisering" kommer motivering  

till teorival förklaras närmare.  
 
 

3.6 Operationalisering  

Frågorna som har ställts till respondenterna är uppbyggda av teorivalet. Disruptiv innovations  

teori och institutionell teori är huvudfokus i denna studie. Resterande teorier förklarar hur dessa 

fenomen påverkas av olika faktorer. Institutionell teori har använts för att förklara hur 

institutioner påverkas av nya aktörer. Detta tillsammans med hur innovation påverkar  

institutioner kan tänkas förklara hur marknaden har påverkats av Ubers innovation. Disruptiv  

innovation förklarar tydligt hur en marknad påverkas av digital teknik. Rafii och Kampas (2002) 

sexstegsmodell används för att förklara olika faktorer som leder till att en ny aktör blir disruptiv 

på en marknad.  
 
 
Steg ett handlar om hur ett företag får fotfäste på marknaden, därför har frågor kopplats till hur  
marknaden såg ut förr. Dessa frågor ställs för att upptäcka om det har varit tecken på en marknad 

som har varit dåligt utnyttjad. Steg två talar om barriärer på marknaden; därför har lagar och 

regler ifrågasatts i intervjuerna. Steg tre motiverar urvalet att ha med kunderna i studien. Detta  

steg är väldigt kundfokuserat då det handlar om tjänstens attraktivitet och mervärde. Koskela et al  

(2016) talar i deras artikel om hur innovation påverkar till nytt värdeskapande och detta i sin tur  

påverkar de institutionella "spelreglerna".  Författarna menar att både producenter och  
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konsumenter är med och skapar värde för en tjänst. Detta lyfts fram tydligt i intervjuerna med  

kunderna där de frågas om hur de ser på att privatpersoner kör dem istället för en yrkeschaufför.  
 
 

  
Det var även viktigt att undersöka hur kunderna såg på tjänsten för att ta reda på hur involverade  
de är. Kunderna fick möjlighet att tala fritt om Uber då frågorna är öppna om än med syftet att ta 

reda på vad som är attraktivt, vad som anses vara kvalité och hur Uber skiljer sig från andra  

tjänster. Steg fyra handlar om hur enkelt det är att byta från en konkurrent till en ny aktör.  

Kunderna har tillfrågats om hur deras första kontakt med Uber såg ut för att ge en bild av hur 

bytet gick till. Steg fem kallas för "hämndaktioner". De etablerade aktörerna måste bestämma 

ifall det är värt att kämpa mot den nya aktören. Det var därför väldigt relevant att fråga  

Taxiförbundet vad deras inställning är till tjänsten, och hur deras medlemmar agerade på  

marknaden när den nya aktören kom in. Här har även relationen mellan Uber och taxiförbundet 

undersökts samt hur Uber påverkas av hämndaktionerna. Regleringen är en konsekvens av 

motstånd från de etablerade aktörerna. På grund av detta har djupare frågor ställts till  

regleringsutredaren gällande hur marknaden kan tänkas se ut och vad som har hänt.   

 

Det sista steget handlar om ompositionering. Hur mycket av den gamla marknaden som finns kvar 

och hur de etablerade aktörerna differentierar sig. Här har taxiförbundet varit av hög relevans för 

att se skillnader och likheter mellan de olika aktörerna och hur de förändras. Smith fortsätter att 

skapa relevans för forskningsområdet då teorin förklarar nya innovationer leder till förändringar i 

hur företag är uppbyggda och hur detta förändrar marknaden. Teorin talar mycket om att det är 

viktigt att ta reda på kundnyttan, därför var det relevant att fråga kunderna vad de tyckte och 

tänkte om tjänsten. Det var även relevant att titta på ifall någon förändring har skett i deras  

användarmönster och hur de använder taxitjänst.  
 
 
Leimasters teori (2014) om den digitala transformationen hjälper studien att förklara hur  
marknaden påverkas av nya innovationer. Delningsekonomi är ett nytt växande begrepp som är 

av hög relevans då en av Ubers tjänster kallas för delningsekonomi. Därför har även ett litet  

kapitel om delningsekonomi fått utrymme i den här studien. Respondenterna har fått frågor  

gällande delningsekonomi och hur de ser på tjänsten i detta fall. Day beskriver i sin artikel hur 

marknadsaktörerna har svårt att hänga med marknadens utveckling. Detta kan kopplas ihop med 

modellen om disruptiv innovation och förklara varför det kan vara svårt för företag att upptäcka  

nya hot på marknaden. I det här fallet har det varit intressant att se hur Taxiförbundet ser på  

Ubers innovationer. Frågor har även ställts till forskaren och Uber gällande deras syn på 
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innovationer och vad det är som har setts som ett hot för resten av marknaden.  
 

 
 
 
 
 
  

3.7 Metodkritik  

Antalet intervjuer kan anses vara få men genom att välja relevanta respondenter med bra inblick i  

marknaden uppnåddes en tillräcklig bredd för att få en bild av hur marknaden ser ut. Författarna  

är även medvetna om att vissa respondenter, som Taxiförbundet och Uber, är väldigt partiska och  

subjektiva i sitt synsätt. Därför var det väldigt bra för studien att ha med den opartiska utredaren, 

Olsson, som respondent. Tidsbrist är även en anledning till att fler intervjuer inte har kunnat  

genomföras då de intervjuer som har genomförts har varit djupgående och tidskrävande.  

 

Möjlighet att komplettera med studier som över tid visade på Ubers position på marknaden 

var inte möjliga då studien genomfördes under en kort tid när Uber redan etablerat sig på 

marknaden. Denna brist påverkan minskas dock av att de noggranna intervjuer som 

genomförts gett en tydlig bild av vad kunderna uppskattat med Uber. 
 
 
En annan faktor som kan kritiseras i den här studien är att båda kunderna som är intervjuade är av  
samma målgrupp. Det hade kunnat ge mer bredd på studien ifall en respondent hade tillhört ett 

äldre segment. Det hade kunnat ge ett annat resultat då de hade kunnat skilja i till exempel 

teknisk erfarenhet bland användarna.  
 
 
Att en av respondenterna valde att inte svara på en fråga gällande Uber Pop kan tänkas påverka  
resultatet i den här studien men författarna ansåg att det fanns tillräckligt mycket relevant data för  

att fortsätta ändå. Eftersom Uber inte delar med sig av siffror eller statistik i antalet förare eller 

körningar är det svårt att uppskatta hur stor marknadsandel företaget har fått. Detta hade gett 

studien mer relevans då ingen vet hur stor den faktiska påverkan är på marknaden. Då studien  

inriktar sig på ett fenomen har författarna konstaterat att det fortfarande går att studera ämnet på  

ett relevant sätt.  
 
 

3.8 Metoddiskussion  

Författarna till studien använde en intervjuguide när de semistrukturerade intervjuerna  

genomfördes. Detta gjorde intervjuprocessen flexibel samtidigigt som det underlättade för  

författarna att hålla sig till de berörda ämnet. Eftersom intervjuerna skedde genom personliga  
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möten kunde författarna säkerhetställa att respondenterna svarade på rätt frågor. Vikten av detta 

var tydlig vid ett tillfälle när en respondent missuppfattade en fråga, författarna kunde då 

omformulera och förtydliga frågan. I operationaliseringen framgår det att frågorna som använts i  

intervjuguiden är noga genomtänkta för att svaren ska kunna kopplas till det teoretiska ramverk  

som denna uppsats har. Detta har hjälpt författarana att få fram relevant information från 

djupintervjuerna.  
 
Enligt Bryman och Bell (2013. s.593) leder djupintervjuer till en stor mängd information. Den  
här studien samlade in över 17 sidor transkriberat material. Författarna ställdes inför ett tufft 

beslut när relevansen av informationen skulle bedömas. Båda författarna läste igenom  

transkriberingen och markerade den information som var relevant för teorierna och studiens syfte.  

Urvalet av intervjumaterial jämfördes för att hitta skillnader och likheter med syfte att urvalet av 

information skulle bli så objektivt som möjligt. Författarna samlade information till teoretisk 

mättnad (Bryman och Bell 2013. s.580) hade uppnåtts. Författarna har använt en öppen kodning  

för att välja ut relevant information. Öppen kodning är enligt Bryman och Bell (2013. s.581) när  

författarna tittar på hur väl viss data kan kopplas ihop med teorier. Efter att ha strukturerat vilken 

information som ska finnas med i studien har författarna plockat bort information i efterhand för 

att skapa en tydligare röd tråd i arbetet.  
 
 
Nästa kapitel inleds med en del som förklarar taximarknaden för att läsaren ska få en bättre  
förståelse för ämnet. Därefter diskuteras problematiken med Uber för att dyka djupare i vad som 

hände när de trädde in på marknaden. Kapitlet avslutas med en del om Ubers framgångar på 

marknaden. Den här strukturen finns för att göra det enkelt för läsaren. Analysen följer en  

genomgång av huvudteorin om disruptiv innovation där författarna kopplar ihop resterande  

teorier med studiens resultat. Slutligen presenteras en slutsats.  
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4. EMPIRI  
 
 

4.1 Hur är taximarknaden uppbyggd?  

Taximarknaden är uppbyggd av beställningscentraler, åkerier och förare. En beställningscentral  

är vad Taxiförbundet (Seijboldt 2016) kallar en taxiväxel. Taxiväxlarna blir frivilligt medlemmar i 

Taxiförbundet och då är per automatik de åkare som är anslutna till taxiväxeln ifråga också 

medlemmar. Uber är precis som Taxi Stockholm en taxiväxel (Seijboldt 2016). Åkarna är de som  

äger själva bilarna, de kallas även transportörer. Dessa åkare är transportörer åt växelbolaget och  

det är åkarna som är tillståndshavare. Alla som klarar Transportstyrelsens krav kan starta ett 

taxiåkeri. För beställningscentraler krävs inga särskilda tillstånd och enligt Seijboldt (2016) är det 

fritt fram att starta ett taxiföretag och konkurrera.  
 
 
Bild 1. Taximarknaden  
Bilden är en avbild av Taxiförbundets bild som förklarar taximarknaden.  
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4.2 Hur såg det ut förr?  

Fram till 1990 var taximarknaden reglerad (Seijboldt (2016). På den tiden var alla åkare tvungna  

att vara medlemmar i Taxiförbundet och det innebar att ävan alla förare var anslutna. När  

marknaden avreglerades blev det hård konkurrens mellan växlarna och Taxiförbundet ändrade  

reglerna så att det istället var beställningscentralerna som var medlemmar.  
 
 
Seijboldt (2016) fortsätter med att förklara att det växte fram stora problem med friåkare när  
marknaden avreglerades. Det fanns friåkare som tog ockerpriser (Seijboldt, Olsson, Ahlström  

2016) men marknaden var generellt sett dyr (Olsson, Andersson 2016). Seijboldt (2016) förklarar  

också att den svenska taximarknaden blev den mest avreglerade i världen. Detta försvårade för 

turister som kom till Sverige då de var vana vid sina reglerade hemmamarknader. Problemet med  

svarttaxi växte fram och  Seijboldt (2016) och Olsson (2016) hävdar att en taxameter är  

avgörande som kontrollfunktion då den mäter när en taxibil är i trafik och när den får betalt.  
 
 
Efter problem med friåkare som tagit ockerpriser menar Ahlström (2016) att Uber bidragit till att  
rädda Stockholms rykte bland turister för att de kan känna sig trygga när de kommer till Sverige 

och åker med Uber. Seijboldt (2016) menar dock att det är regleringen av taxipriser som har  

räddat Stockholm från friåkare som tar ockerpriser. Nu måste taxichaufförerna meddela kunden  

skriftligt om de har ett jämförpris högre än 500 kronor. Efter detta infördes finns det nästan inga 

taxibilar med jämförpris över 499 kronor.  
 
 

4.3 Problematiken med Uber  
 
Seijboldt och Olsson (2016) håller båda med om att det är problematiskt att det finns aktörer på  
marknaden som undgår de regler som gäller. När Uber klev in på marknaden bröt deras  

chaufförer mot en mängd regler: kravet på taxameter och taxiförarlegitimation, ingen synlig 

prislista på bilen samt att de hade en olagligt uppbyggd taxa (Seijboldt 2016). Olsson (2016) 

påpekar att regleringen inte syftar till att hindra utvecklingen utan vill komma med ett förslag 

som möjliggör en innovativ marknad med sunda konkurrensvillkor. Seijboldt (2016) menar att  

Uber får konkurrera hur mycket de vill så länge de förhåller sig till reglerna. Helst skulle han se  

dem som medlemmar i branschorganisationen då detta skulle leda att de tillsammans skulle bli 

starkare när de för fram åsikter till riksdag och regering. Han menar att det inte är en fråga om 
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"dem och vi" eller gammalt mot nytt. Den svenska taximarknaden är tvärtom väldigt framåtriktad  

och teknikorienterad.  
 
 

  
När Uber kom in på den svenska marknaden försökte Taxiförbundet få tag på företaget för ett  
eventuellt samarbete men Seijboldt (2016) menar att det inte ens fanns ett telefonnummer och att 

företaget praktiskt taget gömde sig. Olsson (2016) hävdar dock att Uber har varit väldigt  

intresserade av att samarbeta för att hitta en lösning som ersätter taxametern. Olsson (2016) håller  

med Seijboldt (2016) om att det försvårar polisen arbete när kontrollenheterna inte finns i bilarna. 

Taxiförbundet påpekade Ubers prisättning som ett av problemen på marknaden. Uber har en 

prissättning som enligt Ahlström (2016) uppdateras efter utbud och efterfrågan i realtid för att  

alltid kunna erbjuda en bil. Olsson (2016) håller med Uber om att deras algoritmer gör det  

enklare för kunderna och tillfredsställer deras behov.  Andersson (2016) föredrar Ubers  

prissättning och menar att i vissa fall räcker det att vänta i fem minuter så dyker priserna ner igen. 

Hon brukar i enstaka fall välja konkurrenter ifall efterfrågan är för stor och priset därmed väldigt  

högt. Vid högtider tycker kunden att det är negativt att det inte går att förbeställa bilar till ett fast  

pris.  
 
 
Ett av de större problemen med Uber är deras billigaste variant som de kallar för Uber Pop  
(Seijboldt, Olsson 2016) Denna tjänst definieras av företaget själva som en samåkningstjänst men  

både Seijboldt (2016) och Olsson (2016) och kunderna tycker att det är taxitjänst. Olsson (2016)  

menar att det är svarttaxi på det sättet som tjänsten används nu. "Ifall någon ska till Arlanda och 

frågar om någon vill följa med mot betalning skulle det vara samåkning, inte som i detta fallet 

när kunden bestämmer var den vill åka" (Olsson 2016). Samtidigt menar Olsson (2016) att det  

är bra ifall den privata bilen kan användas mer effektivt då det finns tydliga samhällsekonomiska  

vinster. Det finns mycket i delningsekonomin som inte rör samåkning bara för att det rör 

utnyttjandet av bilen. Olsson (2016) anser att den stora problematiken med Uber Pop inte har 

med skatterna att göra utan att chaufförerna varken har taxiförarlegitimation eller är anslutna till  

ett åkeri med rätt tillstånd. Taxiförarlegitimation är viktigt bland annat för att skydda kunderna  

(Seijboldt 2016) men kunderna själva ser inte varför detta är så viktigt. Andersson och Löfquist 

(2016) håller med att det inte är helt tryggt att åka med privatpersoner men att ett billigare pris 

räcker som kompensation. Andersson (2016) tillägger att hon aldrig skulle låta barn åka med i  

Uber Pop.  
 
 
Skattefrågan har medvetet uppmärksammats i media då det är en fråga som engagerar politiker  
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att försöka stoppa tjänsten (Seijboldt 2016). De 30-tal Uberchaufförer som har blivit fällda i 

domstol har inte blivit fällda för skattebrott, utan för olaga taxitrafik (Seijboldt, Ahlström, Olsson  

2016). Seijboldt (2016) anser att det borde finnas ett visst beställaransvar då de marknadsför 

något som är olagligt. Uber Pop är inte tillgänglig för alla utan det är vissa medlemmar som får 

tjänsten, Uber vill dock inte avslöja hur urvalsprocessen går till (Ahlström 2016). Andersson 

(2016) anser att det är bra att tjänsten endast är tillgänglig för de som sköter sig. Betygssystemet  

stänger ute både chaufförer och kunder som inte har en bra betygsättning (Ahlström 2016).  

Seijboldt (2016) tycker att detta kan skapa en orättvisa för chaufförerna då de kan utsättas för nät- 

mobbning. Andersson (2016) menar att hon alltid sätter en rättvis bedömning på chaufförerna och 

gillar detta system då det ger en ärlig indikation på kvalitén på tjänsten. Ahlström (2016) anser att  

betygssystemet är en möjlighet att utforska var kundmissnöje finns och ger möjligheter att  

förbättra tjänsten. Detta är en del i Ubers arbete att kontrollera chaufförerna som kör deras 

kunder.  
 
 

4.4 Ubers framgångskoncept  

Uber är uppdelat i fyra tjänster av, Uber LUX, Black, X och Pop.  
 

UberPop  UberX  UberBlack  UberLux  
 

 
Benämning på  Enbart via  Den  Uber-originalet  ULTIMAT  
Ubers hemsida  inbjudan  billigare  LYX  

Ubern  
 

 
Krav på  Nej  Ja  Ja  Ja  
taxiförarlegitimatio  

n och  

taxiregistrerad bil  
 

 
Utmärkande drag  Privatperson som  Vanliga  Bilar av  Lyxbilar.  

kör.  bilar.  exklusiva  Kostymklädd  

Enligt Uber är  Ingen  märken och  förare.  

detta en  dresscode  modeller.  En lyxtjänst.  

samåkningstjänst.  

Inget krav på 

exklusiv bil.  

Ingen dresscode  

 

Dresscode 
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4.4.1 Enkelhet  

En anledning till Ubers framgång är att de har en enkel idé om vad de vill erbjuda sina kunder  

(Ahlström 2016). Genom att börja från början har de skapat en ny lösning utifrån den teknik som  

finns tillgänglig idag. Ett sådant här tankesätt är en stor fördel gentemot äldre bolag som sakta  

förändrar sina vanor utifrån hur de alltid har gjort (Ahlström 2016). Löfquist (2016) säger att det 

första han tänker på när han hör Uber är en enkel och oproblematisk lösning. Ahlström (2016) 

säger att bara att slippa ta fram plånboken för att betala i slutet av resan var argument nog för  

honom, som kund, att uppskatta Uber. Uber är enligt Ahlström (2016) en ny lösning på ett  

gammalt problem och den enkelhet som kunden upplever beskriver han med att "...det vi vill 

åstadkomma är transport som är lika enkelt som rinnande vatten överallt för alla." Med det 

menar han hur enkelt det är för kunden att beställa en bil via appen, medan den bakomliggande  

tekniken som kunden aldrig ser; motsvarande rör, reningsverk med mera i fallet med rinnande  

vatten, är invecklad och unik.  
 
 

4.4.2 Förbättrad service  

Seijboldt (2016) menar att Uber bidrog till att förbättra branschen genom deras exklusiva tjänster  

Uber LUX och Uber Black. De gav övriga branschaktörer en spark i baken genom att satsa hårt  

på service och en känsla av lyx. Uber Lux erbjöd lite större, finare och rentvättade bilar från  

lyxiga varumärken. Förarna var kostymklädda och väldigt "service-minded" medan en del 

chaufförer från den traditionella marknaden fortfarande arbetade i en "sunkig t-shirt" (Seijboldt 

2016). Han förklarar att när Uber kom in på marknaden med LUX hade den svenska marknaden  

"glömt bort" detta segment. Det fanns även en liten klick av taxibranschen som hade smutsat ner  

synen på traditionell taxi, där förare gormade efter kunder på gatan och tog ockerpriser. Dessa 

förare var en skam för resten av branschen enligt Seijboldt (2016) och Uber Lux var ett lyft på 

marknaden som gjorde att många konkurrenter också satsade på premiumsegmentet. Uber Black  

är ett steg under LUX i klass och där är priserna något lägre.  

Andersson (2016) började med att åka Uber Black och det kändes som att åka med en 

privatchaufför vilket var nytt och häftigt. De bjöd på en vattenflaska när du klev in i bilen, höll 

upp dörren och tilltalade dig vid förnamn. Detta tyckte Andersson (2016) gjorde upplevelsen  

både speciell och unik. Både Andersson (2016) och Löfquist (2016) upplevde en klar förbättring  

i service och påpekar att chaufförerna var personliga och trevliga. Förut åkte inte Andersson taxi 
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särskilt ofta då hon bor centralt. Idag åker hon Uber ungefär 3 gånger i veckan för att det är billigt 

och bekvämt. Löfquist åker ungefär 4 gånger i månaden. Båda kunderna blev tipsade av en  

kompis som hade provat tjänsten. Löfquist (2016) menar att det var tilltalande att företaget erbjöd  
 

en rabattkod vid värvning av en vän. Detta gjorde att hans första resa enbart kostade 25 

kronor vilket gjorde honom "toknöjd".  

 
Löfquist (2016) har via en vän hört att Uber behandlar reklamationer på ett föredömligt sätt. Han  
förklarar att han hade en liknande incident med Taxi Stockholm men att de var väldigt krångliga 

och detta har lett till en negativ association till varumärket. Att få bra service är viktigt för 

Löfquist (2016) och han menar att ett väl reparerat misstag kan ibland ge en bättre  

kundupplevelse än om olyckan aldrig hade hänt. Löfquist och Andersson anser båda att  

varumärket representerar lyx och är precis vad de yngre målgrupperna efterfrågar. Seijboldt 

(2016) menar också att det är många unga som gillar tjänsten. Ahlström (2016) är beredd att påstå 

att alla som använt tjänsten gillar den. Det personliga bemötandet menar både Löfquist och 

Andersson (2016) ger en känsla av att ha blivit skjutsad av en vän. De upplever inte samma  

bemötande hos konkurrenterna. Däremot tillägger Andersson (2016) att Uber har en tendens att  

avboka resor som förarna anser är för korta och detta är negativt då kunden ibland inte tittar på 

telefonen utan står och väntar helt omedveten om att det inte kommer någon bil.  
 
 

4.4.3 Applikationen  

Att Sverige är ett teknikintresserat land där befolkningen är öppen för nya innovationer och  

uppskattar att använda dem har gjort det till en tacksam marknad för Uber (Olsson 2016). 

Löfquist (2016) bekräftar den här bilden när han säger att just appen och det moderna konceptet 

tilltalade honom. Som student gillade Löfquist (2016) hur applikationen erbjöd en enkel lösning  

för att dela upp betalningen på ett smidigt sätt med sina vänner. Andersson (2016) nämner även  

en funktion som hon gillade med appen, att de var enkelt att se var föraren befann sig vilket gör 

väntan på en bil behagligare. Seijboldt (2016) erkänner att Uber är extremt skickliga på det de gör 

men anser att de i grund och botten erbjuder precis samma tjänst som de traditionella taxibolagen.  

Många av de stora konkurrenterna erbjöd applikationer och hemsidor långt innan Uber ens kom  

in på marknaden menar Seijboldt (2016) Konkurrenterna erbjuder också kontantlösa betalningar 

via sina hemsidor, Paypal och faktura. Båda kunderna är medvetna om att konkurrenter erbjuder 

liknande tjänster men de menar att Uber var först att nå ut till dem och nu är de redan bekväma 

med att använda tjänsten (Andersson och Löfquist 2016). Andersson (2016) tycker Ubers  

applikation är bättre än konkurrenterna och det är en orsak till att hon kommer fortsätta använda  
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sig av Uber. Olsson (2016) håller med Ahlström (2016) om att enkelheten för kunden är det som 

gör Uber unikt.  
 
 
 
 

  
Löfquist (2016) anser att priset är en stor fördel men nämner även hur han tilltalas av den  
moderna teknik som Uber använder. Han säger även att han som kund får ett intryck av att 

pengarna går dit de ska och inte försvinner i onödiga omkostnader på vägen. Olsson (2016)  

tycker Uber har varit en disruptiv innovation som har förändrat marknaden. I det här fallet har  

regleringar och policy hamnat efter teknikens utveckling. Olsson (2016) anser att Sverige är bra 

på att ligga i framkant inom teknologi och att detta är en av landets spetskompetenser.  
 
 

4.4.4 Antalet användare  

Seijboldt (2016) hänvisar till en artikel där de talar om nätverkseffekten. Han tror att Uber har  

haft en stor nytta av att de är ett globalt företag som har varit duktiga på att marknadsföra sig. 

Seijboldt (2016) utvecklar detta resonemang med att nya bolag idag kommer in på en marknad 

och försöker få så många användare som möjligt. Ofta är nummer ett och två på marknaden de  

enda som kommer överleva och när de lägger nya användare under sig får de per automatik ännu  

fler.  Har ett företag tillräckligt många användare spelar det ingen roll vad konkurrenterna  

använder för teknik (Seijboldt 2016). Ahlström (2016) håller med Seijboldt om att deras styrka 

ligger i antal användare. Ifall en konkurrent som Lyft skulle komma in på marknaden har Uber  

redan användare i 400 olika länder vilket gör dem till ett starkt varumärke (Ahlström 2016). Han  

säger vidare att det har varit lätt att nå nya marknader på grund av att varumärket Uber blivit 

väldigt känt även i städer där de inte har tjänsten tillgänglig. När de trädde in på marknaden i 

Malmö såg de, tack vare sin avancerade teknik, att det fanns ett stort intresse även i Lund och 

bestämde sig snabbt för att göra tjänsten tillgänlig även i Lund.  
 
 
Att varumärket är globalt gör Uber till ett tryggt alternativ när en kund åker utomlands. Kunden  
kan känna sig trygg med tjänsten och vet var denne ska vända sig om något händer, vilket bidrar 

till en bättre relation till varumärket (Andersson 2016).  
 
 

4.4.5 Låga inträdesbarriärer och framtidens utveckling  

En annan anledning till att Uber lyckats på Stockholms taximarknad är att den svenska  

taximarknaden har låga inträdesbarriärer för nya aktörer (Seijboldt, Olsson 2016). Uber har  
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dessutom mycket kapital bakom sig, de värderas till 50-60 miljarder dollar (Seijboldt 2016).  
 
 
Det krävs inte en stor investering för att börja köra taxi enligt Seijboldt (2016) men i de flesta fall  
är det inte lönsamt att ha ett åkeri med bara en bil och anställa någon som kör bilen åt dig, då  

personalkostnaden motsvarar cirka 60 % av de totala utgifterna för ett taxiföretag. Seijboldt  
 
 
 

 
(2016) säger att en taxameter kostar mellan 10000 och 4000 kronor och anser att det är relativt  

billigt.. I framtiden skulle självkörande bilar kunna sänka priset på taxi rejält men detta är 

förknippat med många problem och inget som kommer bli verklighet inom en snar framtid  

(Ahlström 2016, Seijboldt 2016). Seijboldt (2016) tror att detta skulle skrämma många taxiförare  

då de riskerar att förlora jobben. Uber har dock redan inlett ett samarbete med Google och Volvo 

för att skynda på processen och göra detta till en verklighet. Ahlström (2016) tror dock inte att 

innovation behöver vara science fiction. Det gäller snarare att utnyttja den existerande tekniken  

och göra något bra av det. Uber använder så avancerad teknik att den till och med känner av om  

föraren har mobilen i handen eller monterad på instrumentbrädan. Ahlström (2016) menar att 

detta kan förbättra kundens upplevelse genom att till exempel skicka ut varningar till chaufförer 

som kör för ryckigt. Då allting är datadrivet är det väldigt lätt att följa köpmönster för att utveckla  

mer attraktiva tjänster. Användandet av teknikem är det som har gjort det enklare för företaget att  

maximera effektiviten genom att matcha förare med kunder bättre än genom traditionella 

taxiväxlar (Ahlström 2016). Dagens konsumenter är ofta välinformerade och att veta att ett 

företag har effektiva metoder kan skapa en bild av att de får mer valuta för pengarna då  

resurserna används effektivt (Löfquist 2016). De sträckor som taxichaufförer kör med tom bil  

kallas för tomkörningar och genererar ingen inkomst. Seijboldt (2016) förklarar att en 

genomsnittlig nyttjandegrad av en taxibil är 50 procent taxikörningar och 50 procent 

tomkörningar. Ett mål är alltid 100 procent taxikörningar vilket är omöjligt att uppnå (Seijboldt  

2016). Ubers nyttjandegrad är väldigt hög, Olsson (2016) påstår att nästan 100 procent  

beläggning kan, förutom skickliga logaritmer, bero på att många av deras förare bara kör när de 

känner för det. Ubers siffror är därför lite svåra att jämföra med andra taxitjänsters.  
 
 

4.5 Sammanfattning av empiri  

I det här kapitlet kan det fastställas att taximarknaden fick problem efter att ha avreglerat  

marknaden. Det berodde bland annat på fri prissättning och mindre kontroll på marknaden.  

Därför menar både Taxiförbundet och Olsson att taxiförarlegitimation, taxameter och andra 
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kontrollfunktioner är viktiga för att kontrollera verksamheterna och samtidigt skydda 

konsumenterna. Uber kom in på en relativt dyr marknad med varierande kvalité. De erbjöd en  

enkel tjänst med bra service, något som saknades på marknaden.  
 
 
Uber upprörde många i branschen då de hade en tjänst som ledde till orättvis konkurrens. Genom  
sin moderna digitala plattform ansåg de att de kunde leverera en tjänst som liknade vanlig taxi 

utan att förhålla sig till de regler som resterande av taximarknaden förhöll sig till. Kunderna  
 

 
 
tilltalades av enkelheten och de smarta funktionerna som den nya tjänsten erbjöd. De hade  

introducerats till en tjänst de normalt sett inte var vana vid, där lyx och det personliga mötet var 

avgörande. Enkelheten och användbarheten i applikationen gjorde att kunderna inte såg någon  

anledning att byta till en konkurrent.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  

Det är tydligt att Uber fyllde ett tomrum på den dyra taximarknaden i Stockholm. Skrikande  

chaufförer klädda i t-shirts var en skam för resten av marknaden. Den svenska taximarknaden var 

den mest avreglerade i världen och den fria prissättningen hade lett till stora problem med 

ockerpriser. 2013 kom Uber in som ny aktör och vann snabbt stora marknadsandelar.  

Disruptiv innovationsteori förklarar hur en innovation kan omstörta en hel marknad och hur  

viktigt det är att upptäcka nya hot på marknaden. Den här studien ska ta reda på vad det är som 

har gjort att Uber som ny aktör på marknaden lyckats etablera sig och hur det har påverkat 

taximarknaden. Analysen kommer att utgå från den modell som presenteras i 2.5 för att  

undersöka vad det var som hände när Uber kom in på marknaden.  
 
 
Steg 1 - Marknadsandelar  
I det första steget gäller det att ta reda på ifall marknaden är outnyttjad. Vad som framgår i den 

här studien är att taximarknaden saknade både elegans och servicekänsla. Det var en väldigt dyr  

marknad med dålig service. Ubers mål är att uppfattas som en enkel tjänst som erbjuder bra  

service. Kunderna gillade hur de öppnade dörrar och blev tilltalade kunden med förnamn, vilket 

gjorde tjänsten personlig och unik. Företaget lyckades först nå ut genom att erbjuda ett lyxigare 

segment till ett liknande pris som vanlig taxi. Sedan lanserade de billigare varianter. Eftersom att  

taxi var dyrt var det lägre priset en faktor som gjorde att Ubers kunder åkte mer taxi än innan. De  

hade genom sin budgettjänst lyckats nå ut till ett segment som bodde i innerstan och en 

respondent har gått från att nästan inte åka taxi till att åka så ofta som 3 gånger i veckan. Det är 

en tydlig förändring i kundens beteende och Uber har fått kunden att åka mer genom att göra det  

bekvämt och billigt. Detta går att koppla till Leimaster (2014) som menade att nya tjänster skapar  

nya behov hos kunderna. Christensen et al (2015) hävdade att Uber inte var en disruptiv tjänst då 

de inte hade lyckats hitta segment som normalt inte brukade åka taxi. Den här studien visar 

motsatsen och håller med Chases (2016) argument att delningstjänsten har gjort tjänsten 

disruptiv.  
 
 
Priset var inte huvudfokus för företaget utan de menade att tekniken var det som möjliggjorde en  
högre utnyttjandegrad av deras bilar, vilket i sin tur ledde till lägre priser. En av kunderna 

poängterade också att det var möjligt på grund av en effektivare användning av resurserna. 

Taxiförbundet anser att de låga priset sker på bekostnad av fuskande med skatter och avgifter.  
 

 
 

  



#29#
#

Furusten (2007. s.70) menar just att innovation ofta sker på bekostnad av någonting annat. I  
Ubers fall har innovationen lett till en hårdare arbetsituation för taxichaufförer, till följd av lägre 

priser. Detta har påverkar marknaden och är troligtvis en av anledningarna till att taximarknaden  

gått till motstånd (vilket förklaras närmare i steg 5).  
 
 
Steg 2 - Inträde på huvudmarknaden  
Steg två i modellen handlar om inträdet på huvudmarknaden och vilka inträdesbarriärer som finns  

på marknaden. Dels handlar det om att marknaden i sig skapar barriärer, dels undersöks andra  

inträdesbarriärer som lagar och licenser. Taximarknaden har låga inträdesbarriärer då marknaden 

är den mest avreglerade i hela världen. Det finns ändå en del barriärer i form av regleringar som 

kräver att aktörerna har tillstånd och licenser för att köra taxi. Taxiförbundet anser att Uber brutit 

mot flertalet regleringar men de säger samtidigt att de specifika krav som finns på taximarknaden  

rikats mot åkerier och förare, inte mot beställningscentraler. Beställningscentralerna omfattas inte  

av några speciella krav. Även om ingen riktigt vill likställa Uber med en beställningscentral är 

det tydligt att de varken är åkeri eller förare. Däremot har de en affärsmodell som har gjort det 

möjligt för de förare som kör i deras namn att gå runt regleringarna. Eftersom Uber har sin egen  

växel och nätverk har deras digitala affärsmodell gjort det enkelt att ansluta sig till tjänsten som  

chaufför. Det framkom i studien att det var enkelt för Uber att rekrytera nya chaufförer när de 

öppnade i Malmö och Lund eftersom deras tjänst redan var välkänd. Det har gjort att förändringar 

på arbetsmarknaden har skett och personer som normalt sett inte skulle tänkt sig ett yrke som  

taxichaufför har provat tack vare förenklingen.  
 
 
 
 
När det kommer till inträdesbarriärer är kapital en avgörande faktor. Uber har ett stort kapital  
men när det kommer till de enskilda åkarna skiljer det sig. Taxiförbundet anser inte att  

taxametern är en dyr investering. Det skulle dock kunna antas att detta skapar en inträdesbarriär  

för ett åkeri som kör sällan. Så länge kravet på taxameter finns kvar är det inte lönsamt för 

privatpersoner att köra taxi i liten omfattning. Olssons roll i det hela är att försöka hitta en lösning 

som hjälper myndigheter att behålla kontrollen utan att hämma teknisk utveckling. Den största 

frågan hon brottas med är hur viktigt det är att hålla kvar vid det gamla när den nya tekniken  

uppfyller alla funktioner som den gamla har. Utredaren måste hålla en objektiv syn och inte  

förespråka någon teknisk lösning. Uber menar att deras teknik är avancerad nog att klara de 

utmaningar som finns och att regleringarna är förlegade. De anser också att anledningen till att 

det har blivit som det blivit är för att Sverige inte ÄR moget för deras digitala innovation.  
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Felländer et al (2016) anser att samhället måste möta utvecklingen på vägen och att det är dumt  
att hålla kvar vid gamla traditioner. Ifall regleringen inte ändras kan Felländer ha rätt och detta 

kan i framtiden hämma utvecklingen av nya tjänster. Olsson påpekade också problemet att  

regleringar ofta halkar efter digitala utvecklingar.  
 
 
 
 
Steg 3 - Tjänstens attraktivitet  
Det här steget handlar om tjänstens mervärde. Uber har enligt resultatet lyckats väldigt bra med  

att skapa en tjänst med mervärde. Skillnaden i pris är en bidragande faktor då Uber kan erbjuda  

billigare resor vid låg efterfrågan. Uber lockar kunderna med värvningsrabatter vilket är mycket 

uppskattat. Tjänsten är global vilket gör den lätt att använda i andra länder. Detta skapar en sorts 

flexibilitet och ett tillfälle att skapa en ännu bättre relation till varumärket. Att båda kunderna  

utpekar appen och beställningsprocessen som något positivt visar verkligen på hur Uber har  

lyckats skapa ett mervärde för kunden genom hela processen. Enligt Christensens (2015) teori är 

det inte bara priset som avgör ifall en kund byter till den nya aktören utan kvalitén måste vara 

bättre. Ifall ett byte sker pressas priserna på marknaden ner. Detta går tydligt att se på  

taximarknaden när Uber lanserade sin samåkningstjänst. Detta ledde till vad Taxiförbundet kallar  

orättvis konkurrens.  
 
 
Kunderna måste acceptera den nya aktörens tjänstekvalité innan ett byte sker, detta kan anses  
vara svårt då ett företag först måste få dig att prova tjänsten innan de kan avgöra detta. Detta har  

Uber skött genom sitt unika betygssystem som ingen annan leverantör erbjuder. Botsman (2012)  

har en teori om att i en digital värld är betygssystem framtidens sätt att skapa förtroende mellan 

aktörer. Det är ett sätt att invlovera kunden i själva tjänsten då kunden bidrar till att förbättra 

tjänstens kvalité genom att chaufförerna uppmuntras till att hålla en hög standard. Detta stämmer  

väl överens med Koskela et al (2016) och Days (2011) teori om att en produkt är ett samspel  

mellan leverantör och kund. "Service dominant logic" handlar också om att involverade kunder 

skapar ett mervärde för tjänsten vilket är tydligt i detta fall. Dessutom blir det här ett incitament 

för chaufförerna att vårda Ubers varumärke. Sköter de sig inte blir det väldigt tydligt och Uber 

kan varna eller stänga av dem från tjänsten. Uber har varit skickliga med att reparera misstag vid  

kundtjänstärenden och har levererat en snabb och smidig komplementering. Detta är ett tecken på  

bra service och är viktigt för ett varumärke. Kunderna tycker också att varumärket är duktiga på 

att sälja in en känsla av lyx och menar att det är precis vad de yngre målgrupperna efterfrågar. 

Uber är även duktiga på relationsbyggande då kunderna ansåg att de kändes som att de blev 

skjutsade av sina vänner. Det sociala och trevliga chaufförerna är något de upplever saknas på  
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resten av marknaden. En annan praktisk funktion som hyllades var att vänner kan dela på notan 

så att en kund inte måste stå för hela resan. Det är ett smidigt sätt att betala tillsammans för  

kunder men också väldigt smart då Uber därmed uppmanar kunder att värva sina vänner.  
 
 
Båda kunderna är medvetna om att andra konkurrenter erbjuder liknande tjänster men säger att  
Uber var först att nå ut till dem och erbjuder en bättre lösning. Taxiförbundet erkände att Uber  

har lyckats med sin marknadsföring och en spekulation här är att de lyckas nå ut till den  

målgrupp som verkligen passar varumärket. Sveriges befolkning är teknikintresserad och 

mottaglig för nya innovationer. Det skulle därför vara intressant att spekulera i om detta gäller 

hela befolkningen eller huvudsakligen den del som Leimaster et al (2014) kallar digitala 

infödingar, kunder som är duktiga på teknik. Frågan är om tjänsten är lika attraktiv för digitala  

nykomlingar, som inte är lika vana vid ny teknik. Många svenskar har smarta mobiltelefoner och  

eftersom applikationen är väldigt enkel klarar troligen de flesta av tekniken. Däremot kan det 

tänkas vara svårare att få de som är mindre vana vid teknik att börja använda applikationen.  
 
 
En reflektion är att konkurrenterna på taximarknaden inte har positionerat sig som unika och det  
var det som krävdes för den här typen av tjänst. Uber har lyckats positionera sig som helt unika 

på marknaden vilket tydligt märks utav den terminologi som alla respondenter använder. Det 

handlar hela tiden om Uber och övriga taxibolag.  
 
 
Steg 4 - Byteskostnader  
I det här steget utforskas huruvida det finns några byteskostnader för kunden. När det kommer till 

digital teknik är det enligt Leimaster et al (2014) väldigt enkelt att byta till en ny aktör genom 

några knapptryck. Det innebär inte några större omständigheter för kunden att byta till Uber då  

det inte kostar någonting att prova. Här gäller det att skapa lojala kunder för att inte få dem att  

byta till en ny aktör. Genom marknadsföring som fördelar vid värvning av nya kunder och word 

of mouth har konceptet spridits snabbt. Därför anses detta ha varit en stor anledning till Ubers 

framgång och varför de etablerade taxiföretagen haft svårt att stoppa Uber när nätverket väl 

börjat växa. Uber lyckades snabbt ansluta en stor mängd användare och enligt nätverks teorin är  

detta avgörande för att digitala företag ska bli ledande idag. Uber har byggt upp en bra relation  

med kunderna vilket gör att de inte är benägna att byta leverantör samt är beredda att värva 

medlemmar till deras nätverk.  
 
 
Steg 5 - Hämnadaktioner  

I det femte steget måste de etablerade aktörerna avgöra ifall det är värt att stanna på marknaden 
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eller ifall lönsamheten är för låg. Teorin menar att det handlar om att snabbt anpassa sig och detta  

fungerar bättre med tjänster som taxi vars produktlivscykel är lång. Taxi Stockholm har efter  

Ubers inträde lanserat en premiumtjänst där bilar och service håller en högre nivå än deras 

vanliga tjänst. Ubers inträde har påverkat taximarknaden mycket och de traditionella aktörerna 

har haft god support från Taxiförbundet i att driva de lagrelaterade frågorna angående Ubers  

verksamhet framåt. De som varit med och byggt upp den taximarknaden som finns idag är  

motståndare till den nya aktören eftersom de anser att kontrollenheterna är viktiga för att ha en 

rättvis konkurrens. Att en del Uberchaufförer blivit dömda och en ny reglering är på väg är ett 

tecken på att missnöjet med Ubers regelbrott var befogat. Regleringen syftar dock inte till att  

specifikt förbjuda Uber, utan till att anpassa regleringen till nya innovationer och göra det möjligt  

för de olika aktörerna att konkurrera på lika villkor. Studiens resultat tyder dock på att de  

etablerade  aktörerna,  genom  Taxiförbundet,  lägger  större  vikt  vid  till  exempel  

taxiförarlegitimation än vad kunderna gör. Det är ännu ett tecken på att Uber är bättre än sina  

konkurrenter på att anpassa tjänsten efter kundernas förväntan på tjänsten.  
 
 
En viktig faktor i det här steget är ifall de etablerade aktörerna har resurserna att uppdatera sig i  
takt med utvecklingen. Eftersom konkurrentena har liknande teknik som kunderna inte 

uppmärksammat är frågan kanske snarare hur de bättre kan marknadsföra sina tjänster. Enligt  

teorier om innovationsutveckling har dock etablerade aktörer en tendens att agera för långsamt  

när nya innovationer dyker upp samt implementera dem med de gamla metoderna istället för att 

utnyttja de nya innovationernas fulla potential. Uber har istället börjat från början och utvecklat 

en helt annorlunda affärsmodell som de lanserat framgångsrikt.  
 
 
Eftersom det här steget också omfattar hur de etablerade aktörerna gör allt för att försöka ta bort  
den nya aktören är det relevant att nämna att de till viss del lyckades. Beskedet om att UberPop 

lägger ner i Sverige går tydligt att koppla till den institutionella teorin om att företag kan försöka 

komma in på en ny marknad men att de fortfarande måste anpassa sig efter de befintliga reglerna.  

I detta fall har de inte anpassat sig efter marknadens spelregler och insåg själva att de inte kan  

fortsätta innan reglerna har förändrats. Flera av deras förare blev dömda för olaga taxitrafik. Även 

om Uber inte lyckats påverka regleringen idag kan det tänkas att den disruptiva tjänsten har varit en 

bra strategi för att locka till sig nya kunder. Den här tjänsten har varit en disruptiv  

innovation som har ändrat beteendet hos kunder. Det känns även oundvikligt att nämna all 

publicitet som företaget fått i tidningar och även reaktioner från kunder när tjänsten lades ner.  

Vilket troligtvis har stärkt deras varumärke i alla fall bland kunderna som har en positiv 

association till Uber.  
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Vad som händer i framtiden är svårt att säga men det gäller för marknaden att ständigt hålla  
ögonen öppna för framtida hot. En framtida utveckling som borde ses som ett orosmoment för 

övriga aktörer är att Uber har 50-60 miljarder dollar i kapital och investerar i projekt om  

självkörande bilar. En spekulation här är att en sådan teknik troligtvis kräver en stor investering.  

Även om Uber höll med om att det inte skulle ske i dagsläget kan en fundera på ifall de väljer att 

hålla de hemligt innan någonting är klart. Om denna disruptiva innovation blir verklighet skulle 

detta sänka priserna rejält. Enligt taxiförbundet består 60 procent av utgifterna av 

personalkostnader. Detta betyder att en bil som inte kräver en förare skulle kunna ses som ett  

framtida hot mot taxiindustrin och dess förare ifall de inte har råd att investera i ett liknande  

projekt.  
 
 
Steg 6 - ompositionering  
Det sjätte steget handlar om differentiering och hur mycket av den gamla marknaden som finns  

kvar. Traditionella metoder för att leverera tjänster snabbt blir inaktuella och att företag måste 

uppdatera sig (Leimaster 2014, Day 2011). Detta stämmer in på det traditionella sättet att vinka in 

en taxi. Nu är det så enkelt att beställa en taxi att marknaden går mer och mer i från det gamla 

sättet. Att ständigt vara uppdaterad gör att ett företag lättare kan se vilka tjänster som är  

användbara och anpassade för kundens nuvarande behov. Taxiförbundet nämnde att många  

konkurrenter hakade på lyxsegmentet med egna premiumtjänster.  

Betalningsmöjligheterna har även utvecklats och följer trenden mot ett kontantlöst samhälle. Allt 

för att förenkla för kunderna. En avgörande faktor är hur mycket de etablerade aktörerna kan  

differentiera sig för att begränsa sin ekonomiska utsatthet. Då många unga enligt taxiförbundet  

har valt att gå över till Uber kan ett alternativ för traditionell taxi vara att fortsätta med det dem är 

bra på. Christensen et al (2015) hävdar att företag inte får glömma bort att verksamheten är 

lönsam och att de gäller att inte bryta ner allt utan att ta vara på de viktiga lojala kunderna. En  

trygg taxiresa hos ett välbekant varumärke är något som kan uppskattas av en äldre generation.  

För att locka till sig ett nytt färskt segment skulle en idé kunna vara att börja med tonårstaxi. Där 

föräldrarna till ett mer förmånligt pris kan skicka hem sina barn i taxi, ha kontroll i realtid var de 

befinner sig och samtidigt smidigt kunna betala hemifrån. Kunderna medgav att vanlig taxi  

fortfarnade känns något tryggare än Uber.  
 

Smith hävdar att tekniska innovationer ger nya möjligheter och öppnar upp marknader som  

tidigare sett ut på ett och samma sätt under lång tid. Ingen marknad kommer att vara sig lik när  

företag med digitala företagsmodeller finns med i bilden. Detta stämmer bra överens med Uber  

då det är tack vare deras teknik som de har lyckats få en stor marknadsandel. Skulle Uber ha varit 
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en taxiväxel i traditionell bemärkelse och inte ha den affärsmodell de har idag hade det troligtvis 

sett väldigt annorlunda ut. Leimaster et al (2014) poängterade att företag kan hålla kvar kunder  

ifall de erbjuder enkla och användarvänliga tjänster trots att tekniken gör det enkelt att byta. Detta  

går att se tydligt då kunderna ansåg att det var för sent att byta till en konkurrent då de redan 

tycker om Uber för att tjänsten är lätt att använda. Har du en gång använt tjänsten har du ett 

emotionellt band till varumärket som är svårt att bryta. Uber har lyckats skapa lojalitet hos 

kunderna och en stor del av detta är säkerligen den fokus de lägger på att leverera en tjänst som  

genom interaktion mellan kund, applikation och förare följer med kunden hela vägen från  

bokning till betygssättning efter avslutad resa.  
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6 SLUTSATS  

Studiens syfte var att undersöka och analysera hur Uber har lyckats etablera sig på marknaden  

samt hur detta har påverkat taximarknaden. Uber kom in på marknaden med en affärsmodell som 

skiljde sig från de redan etablerade aktörernas. Deras metoder skiljer sig på många olika punkter 

och helhetskonceptet har lett till en attraktivare tjänst för målgruppen till ett oftast lägre pris än  

konkurrenterna.  
 
 
Det som utmärker Uber är att hela tjänsten utgår från deras mobila applikation. Enkelheten och  
användbarheten är det som varit fördelen för kunderna. Bakom enkelheten döljer sig dock både 

avancerad teknik och Ubers nytänkande affärsmodell. Kärnan i denna process är applikationen  

som låter kunden välja förare, följa bilen i realtid, betala samt betygsätta sin upplevelse. Detta  

skapar ett mervärde för kunden som dessutom blir delaktig i processen att förbättra tjänstens 

kvalitet. Vidare har Uber på ett föredömligt sätt utnyttjat fördelarna med nätverksbyggande. De 

har skapat funktioner som underlättar användandet för kunderna om deras vänner är anslutna. De  

erbjuder bland annat möjligheten att dela upp betalningar och värdekoder som uppmuntrar till att  

värva fler. När nätverket väl växer ger det en enorm styrka vid ett eventuellt hot från en liknande 

tjänst då deras potentiella kunder är registrerade hos Uber. Företaget tar vara på existerande 

teknik där de försöker utveckla fler användningsområden och därmed utnyttja resurser på bästa  

sätt. Samåkningstjänsten var ett tecken på en effektiv användning av existerande resurser och gav  

företaget en möjlighet att öka antalet anslutna användare. Det var svårt för resterande marknad att 

inse hotet med den nya aktören då de trodde de var skyddade av regleringen.  
 
 
Genom att ta hotet från Uber på allvar från början hade konkurrenterna kunnat agera snabbare  
och säkra sina marknadsandelar innan det var för sent. Enligt kunderna själva var det för sent att  

byta då de redan kände sig nöjda och trygga med Uber. Det som framkommer tydligt i studien är 

att många etablerade aktörer fortfarande är dåliga på att differentiera sig på marknaden. Detta är 

extra viktigt på en marknad där tjänster uppfattas som väldigt lika. Den digitala transformationen  
gör att kunder i framtiden kommer att kräva att tjänster är uppdaterade med innovativa funktioner  

även från andra marknader. Det gäller därför att ha ännu bättre omvärldsbevakning på trender. 

Det gäller att ha en förståelse för att det inte behöver vara tjänsten eller produkten som är 

disruptiv, utan själva affärsmodellen. I framtiden kan självkörande bilar bli verklighet och kan 

antas totalförstöra denna marknad. Vad händer när kunden köper en självkörande bil och börjar  
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samåka med andra inom sitt nätverk? Finns det då en kundnytta kvar för en traditionell 

taxitjänst?  Det viktiga budskapet med detta är att vara vaksam och inte för instängd i hur det 

alltid har varit.  

 
 
Stockholms taximarknad har förändrats och Uber har etablerat sig som en stor aktör. Den  
billigaste tjänsten, Uber Pop, har stängts ner. Det låga priset som tilltalat kunderna kommer bli 

något högre på grund av detta. Uber har dock redan skaffat sig en kundbas som uppskattar 

enkelheten och servicen. Om Uber fortsätter att leverera en tjänst som håller hög standard,  

samtidigt som de fortsätter att vara innovativa och ligga först i den tekniska utvecklingen, har de  

en stark position för att fortsätta vara en stark aktör på marknaden. Om de nya regleringarna 

tillåter dem att återstarta Uber Pop är det troligt att de kan fortsätta växa ännu mer. Det som 

skulle kunna hota Uber är om regleringarna blir så betungande för deras affärsmodell att de inte 

kan fortsätta leverera mervärde till kunderna. Regleringen syftar till att skapa en rättvis marknad  

och att de skulle bli så långtgående att de helt hindrar Uber är inte troligt. 

 

Denna studie visar på att disruptioner kan ske på marknader på andra sätt än de som traditionellt 

beskrivs i teorier om disruptiv innovation. Även om en enskild innovation inte är den 

bakomliggande orsaken kan användande av ny teknik i kombination med moderna affärsmodeller 

baserade på till exempel nätverksbyggande och delningsekonomi innebär att en aktör kan erbjuda en 

så pass annorlunda tjänst att den av marknaden uppfattas som en disruptiv innovation. Det är viktigt 

att fortsätta undersöka detta område då det nuförtiden är väldigt troligt att till exempel en idé till en 

mobilapp är banbrytande nog för att förändra en marknad. Tidigare var det troligen vanligare med 

rent tekniska innovationer vilket har gjort delar av teorierna om disruptiv innovation förlegade. 
 
 

6.1 Framtida forskning  

För framtida forskning skulle det vara intressant att se på förändringen ur ett  

arbetsmarknadsperspektiv. Många av de problemen som framkommer i studien handlar om  

situationen för chaufförerna. En marknad som nu pressar priserna gör att alla berörda får tuffa 

arbetsförhållande. En annan vinkel skulle vara hur delningsekonomin introducerar 

privatpersoner på arbetsmarknaden.  
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8 BILAGA  
 
 
Frågor till Taxiförbundet. Ejert Seijboldt  
 
 

1. Berätta om dig själv  
2. Vilka är Taxiförbundet och vad har ni för ändamål med er verksamhet?  
3. Vad innebär det att ha en taxiförarlegitimation och varför anser ni att det är viktigt att förare 

har  
det?  

4. Hur skulle det påverka era medlemmar ifall den nya regleringen slopar 

kravet på taxameter?  

5. Hur är relationen mellan Uber och Taxiförbundet? Skulle Uber kunna 

välkomnas in i Taxiförbundet?  

6. Hur skiljer sig den traditionella taxiverksamheten från Ubers verksamhet? Vad har 

de för likheter?  

7. Det skrevs i tidningen om att Uber satsar på ett samarbete med Google och 

Volvo om självkörande bilar. Hur skulle det här påverka Stockholms taximarknad i 

framtiden?  

8. Eftersom att gränserna suddas ut mellan vilka marknader olika aktörer agerar på. 

Vilka andra typer av tjänster skulle du anse är indirekta konkurrenter till företagen som är 

med i Taxiförbundet?  

9. Hur mycket av den nya marknaden tror du kommer att ersätta den 

gamla?  

10. Hur tror du taximarknaden ser ut om 5 

år?  
 
 

Frågor till specialutredare i den nya taxiregleringen. Amy Rader 
Olsson  
 
 

1. Berätta lite om dig själv  
2. Har du åkt Uber någon gång?  

3. Hur ofta åker du själv taxi?  

4. Taximarknaden hade problem även innan Uber, bland annat med friåkare som 

satte  

skandalösa priser. Hade en omreglering varit aktuell om inte Uber Pop hade 
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skakat om  

marknaden?  

5. Tror du att ni kommer att hitta en lösning som både anpassas efter att 

främja  

delningsekonomi och 

taximarknaden?  

6. Hur tror du att en sådan lösning skulle se 

ut?  
 
 
 
 
 

  
7. Ifall det skapas en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter, hur 
skulle  

detta kunna se ut?  

8. Vad är det som gör taxametern så avgörande i denna 

utredning?  

9. Vad anser du vara det största hotet för taximarknaden när Uber kom in på 

marknaden?  
10. Finns denna problematik på flera marknader i så fall 

vilka?  
11. Vad kan Sverige i stort lära sig av denna 

utredning?  
12. Anser du att vi behöver modernisera andra regelverk för att anpassa oss efter de 

moderna  

företagsmodeller som vi idag 

utvecklar?  
 

 
 

Frågor till Ubers Sverigechef, Alok Ahlström  
 
 

1. Berätta om dig själv och din roll på Uber?  
2. Hur länge har du arbetat på Uber?  
3. Vad är din vision med Ubers framtid i Stockholm?  
4. Ni har haft stor framgång genom att vara innovativa, hur gör ni för att hela tiden vara redo för 

nya  
innovationer? Tex självkörande fordon? Miljövänliga mindre 

fordon?  



#42#
#

5. Vad skulle du säga är den främsta anledningen till er framgång på marknaden i 

Stockholm?  
6. Vad tror du tilltalar era förstagångskunder?  
7. Uber Pop är inte tillgängligt för alla hur fungerar den tjänsten?  
8. Har ni några andra marknader än ren persontransport (taxi) som ni arbetar för att nå 

idag?  
9. Det finns många som vill sätta stopp för er verksamhet, finns det något hinder som skulle 

tvinga  
er att lämna den svenska marknaden?  

10. Har ni strategier för att möta de hinder som riskerar att 

uppkomma?  
11. Ifall ni får konkurrenter med en liknande affärsmodell. Vad gör er unika på den 

svenska marknaden?  
12. Några av era chaufförer har blivit dömda för att inte betala skatt. Arbetar ni på någon lösning 

för att komma åt det här problemet?  
13. Hur drabbar det er ifall taxameter blir obligatoriskt? Hur påverkar det er 

affärsmodell?  
14. Att ha privata chaufförer med begränsad bakgrundskontroll gör att det finns en risk för 

personer som kan skada ert varumärke. Hur arbetar ni för att skydda ert varumärke om era förare 

riskerar att sprida dåligt rykte?  
15. Berätta något om Uber som vi inte visste?  
 
 
 

 
 
 
 
 
Frågor till kunderna, Sandra Andersson & Erik Löfquist  
 
1. Berätta om dig själv.  
2. Hur ofta åker du med Uber?  

3. Berätta om din första kontakt med företaget.  

4. Varför väljer du Uber?  

5. Upplever du någon skillnad i kvalité mellan andra tjänster?  

6. Åker du fortfarande med andra taxiföretag? 7. 

Beskriv Uber med en känsla.  

8. Har du koll på ifall konkurrenter till Uber erbjuder samma tjänster, är detta i så fall  

intressant för dig som kund?  

9. Vad anser du om UberPop och att de har privatpersoner som kör utan  



#43#
#

taxiförarlegitimation?  

10. Vad är din bild av UberPop, Vad är det för tjänst du köper? Samåkning?  

11. Känner du dig trygg när du åker med Uber? Säkerhetsmässigt och ekonomiskt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


