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Förord

Taxi är en del av kollektivtrafiken. Detta befästs bland annat i det samarbete som bedrivs inom 
ramen för Partnersamverkan för att få till en fördubbling av kollektivtrafiken till år 2020. Det 
är lätt att se att nya lösningar behövs för en effektivare kollektivtrafik och det förutsätter i 
sin tur ett större inslag av taxi. Varför använda stora bussar när antalet resenärer är få? Det 
sker visserligen en långsam förändring i synsättet av taxins roll i en modern kollektivtrafik 
men taxi betraktas ännu inte fullt ut som en del av kollektivtrafiken av många. 

Ett av de tydligaste tecknen är kanske att taxi tvingas betala trängselskatt i de orter där sådan 
införts. Detta trots att ett ökat taxiresande skulle förbättra miljön och ge just en minskad 
trängsel. 

Taxi får inte heller använda sig av alla de kollektivkörfält som finns. I skrivande stund verkar 
det dock som om ett försök ska genomföras i Göteborg att låta taxi få använda kollektivkör-
fälten under en testperiod. Det är bra.

Taxi behandlas också styvmoderligt när det gäller tillgång till terminaler och bytespunkter. 
Inte sällan blir det långa avstånd till de platser taxi hänvisas till. Därtill är kostnaderna för 
att taxi ska få tillgång till terminaler och bytespunkter höga.

Taxinäringen dras också med interna problem. Det finns signaler om att det sker en viss 
överetablering och det finns en osund konkurrens i branschen. Sammantaget gör detta 
att de seriösa taxiföretagen får svårt att nå en hygglig lönsamhet och riskerar att slås ut av 
den oseriösa delen av taxinäringen. Här krävs krafttag från alla berörda inte minst från alla 
tillsynsmyndigheter.

Utredningen om redovisningscentraler dröjer. En obligatorisk tömning i realtid av alla taxa-
metrar till redovisningscentraler torde vara den mest effektiva åtgärden för att komma till 
rätta med den osunda konkurrensen som idag råder. Tillsammans med att inte ge dispenser 
från taxametrar skulle ett stort steg mot konkurrensneutralitet uppnås. Det 
finns en diskussion om att dessa åtgärder skulle vara ett sätt att hindra nya 
spelare att komma in i taxinäringen. Inget kan vara mer fel, det är en fråga 
om konkurrensneutralitet och inget annat. 

Ett annat viktigt inslag är att öka informationen om oseriös taxi och då spe-
ciellt de överpriser som drabbar framförallt turister. Detta måste ske i samar-
bete med myndigheter och andra aktörer. Informationskampanjen sommaren 
2012 visade sig ha goda effekter då de största avarterna i prissättningen 
nu försvunnit. Taxi är ansiktet utåt mot de flesta turister som besö-
ker Sverige vilket gör att Sverigebilden solkas. Därför kommer en        
liknande kampanj att göras även i år.

Svenska Taxiförbundet jobbar hårt för att taxibranschen ska vara 
transparent och få villkor som gynnar branschen som helhet.

Stockholm i juni 2013

Svenska Taxiförbundet

Per Juth

Förbundsdirektör
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Branschfrågor
•	

•	

•	

Gemensam teknikplattform
För att bidra till visionen om en fördubblad 
andel av resandet i den allmänna kollektiv-
trafiken behövs det lösningar som gör det 
enkelt för resenärerna att utnyttja en mix av 
anropsstyrd trafik och linjelagd trafik.
En resenär vars resa innehåller flera delresor 
ska uppleva resan som en sammanhängande 
helhet.  I en kopplad resa sker byten vid väl 
valda bytespunkter med relevant stöd och 
information så att resan även fungerar då 
störningar uppstår i någon av delresorna. 
Tillgänglighetsinformation ingår som en 
viktig del.
I riktigt små samhällen som idag saknar 
lokal kollektivtrafik kan invånarna erbju-
das anropsstyrd trafik. Stora bussar med få 
resenärer kan ersättas med taxifordon som 
anropsstyrs. Taxi kan mata fram till stomlin-
jer som då kan rätas ut och göras effektivare 
med kortare restider som följd.
För närvarande använder dock den anrops-
styrda trafiken med lätta fordon och den 
linjelagda busstrafiken olika teknikstan-
darder och gränssnitt. För att åstadkomma 
en mer flexibel kollektivtrafik med smarta 
lösningar måste teknik och standard anpas-
sas till varandra.

Taxis roll i kollektivtrafiken
Sedan år 1990 har vägtrafikens utsläpp av 
växthusgaser ökat med 2 procent. Det är 
tvärt emot riksdagens klimatmål om en 
minskning med 40 procent till år 2020.  
Samtidigt riskerar Sverige att få böta en halv 
miljon kronor per dag till EU för den dåliga 
luftkvaliteten i våra större städer.

Den ökande miljöbelastningen och träng-
seln på våra gator och vägar gör att allt fler 
ser kollektivtrafiken som en viktig del av 
lösningen. I detta spelar taxi en viktig roll.  

Taxi är den mest flexibla delen av kollektiv-
trafiken. Taxi gör det möjligt att genomföra 
hela resan utan privatbil och bidrar till att 
skapa en kollektivtrafik som passar alla.

Fördubblad kollektivtrafik

Sedan 2008 har Svenska Taxiförbundet 
varit en aktiv part i Partnersamverkan för 
en fördubblad kollektivtrafik till 2020. 
De organisationer som ingår är, förutom 
Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtra-
fik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, 
Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Trafikverket. 

Arbetet bedrivs inom fyra fokusområden: 
•							Avtals-	och	upphandlingsfrågor	
•							Kollektivtrafikens	finansiering	
•							Infrastruktur	
•							Strategisk	politisk	styrning	bl	a	genom																								
            de nya trafikförsörjningsprogrammen.

Sedan arbetet startade har verktyg och 
processdokument för den svenska kollektiv-
trafikens aktörer arbetats fram. Deltagit har 
företagare, politiker och offentliga tjänste-
män gjort. Fokus har legat på att utveckla 
kollektivtrafiken för att tillsammans kunna 
erbjuda resenären en attraktiv kollektivtrafik 
som också lockar fler.

Arbetet har bland annat resulterat i:

•	

        

Vägledning för skapande av trafikför-
sörjningsprogram. En enkel handled-
ning som guidar kring den nya kollek-
tivtrafiklagen samt krav och innehåll 
för de obligatoriska trafikförsörjnings-
programmen.

Beräkningsmodell för kollektivtrafi-
kens samhällsnytta. Ett excelverktyg 
som ger möjlighet att beräkna och 
belysa kollektivtrafikens samhällsnytta. 

Två vägledningar för övergripande 
principer för tillträde och prissätt-
ning: bytespunkter respektive depåer. 
I propositionen till den nya kollektiv-
trafiklagen som trädde i kraft 1 januari 
2012 poängteras att kollektivtrafikens 
offentligt ägda infrastruktur ska upp-
låtas på transparenta och konkurrens-
neutrala grunder. I dessa vägledningar 
ges förslag på hur, med konkreta skriv-
ningar och exempel. 

Avtalsprocessen – processbeskrivning, 
modellavtal och dokument med för-
slag på bland annat upphandlingskrav 
för fordon och miljö och som granskats 
av både upphandlare och entreprenö-
rer. Syftet är att ge förutsättningar för 
en god gemensam affär som ger mer 
kollektivtrafik för varje skattekrona.
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Dessa tankar har resulterat i ett projekt som 
har tagit fram en specifikation för ett natio-
nellt informationsnav som integrerar den 
anropsstyrda trafiken med den övriga kollek-
tivtrafiken. I en rapport som färdigställdes i 
maj 2013 beskrivs den metodik och teknik 
som kan användas för att möjliggöra en 
bättre integration mellan de olika tekniska 
systemen, samt att ha en gemensam utgångs-
punkt i en geografisk databas. Geodata är en 
central komponent för att rätt fordon ska 
mötas vid rätt plats och vid rätt tid.
Nästa steg i arbetet är att beskriva och 
genomföra pilotprojekt i begränsade geo-
grafiska områden. Projekten ska vara så 
konstruerade att de lätt kan skalas upp till 
verklig drift i större geografiska områden. 
Ett viktigt delprojekt som kommer att ske 
parallellt är att utreda och specificera en 
geodataportal som kan ligga till grund för 
den slutliga tekniken.
Sammantaget kommer den samlade teknik-
plattformen att bidra till att göra kollektiv-
trafiken betydligt mer flexibel och attraktiv 
för fler människor.

Trängselskatt
Införandet av trängselskatter i Stockholm 
(augusti 2007) och Göteborg (januari 
2013) syftade till att minska trängseln i 
hårt trafikbelastade områden och förbättra 
framkomligheten. Därigenom förbättras 
också miljön genom bland annat mindre 
kvävedioxidutsläpp och buller. 

Billig, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik 
är en förutsättning för att människor ska väl-
ja bort privatbilen. Därför måste skillnaden 
mellan att resa med privatbil och med taxi 
och övrig kollektivtrafik vara stor och tydlig.

En omställning till fler taxiresor och färre 
resor med privatbil skulle få positiva effekter 
för miljön. I taxibranschen har företagen 
tagit en aktiv roll och ställer om till miljö-
klassade fordon i mycket snabb takt. Redan 
idag drivs sju av tio taxifordon i Stockholm, 
och sex av tio i Göteborg, av miljöbränslen. 

Trots detta belastas taxi med trängselskatter 
och enligt delbetänkandet (SOU 2012:60) 
småningom även av infrastruktur-, väg- och 
broavgifter.

Idag betalar taxiåkarna i Stockholm och 
Göteborg årligen cirka 13 000 kronor i 
trängselskatt för varje taxifordon. Skatten 
belastar även de samhällsbetalda resorna – 

såsom färdtjänst, skolskjuts och sjukresor. 
Utöver det absurda att kommunala medel 
används till att betala trängselskatt, mot-
verkar trängselskatten också en ökning av 
kollektivtrafiken. 

Enligt Transportstyrelsen uppgår de totala 
intäkterna från trängselskatten i Stockholm 
och Göteborg år 2013 till cirka 1 250 MSEK. 
Från taxi kommer enligt våra beräkningar 
cirka 100 MSEK. Intäkterna skulle således 
minska med cirka 8 procent om taxi undan-
togs från trängselskatt. Om det är önskvärt 
att bibehålla intäkterna till statskassan be-
hövs alltså motsvarande höjning av trängsel-
skatten för privatbilismen.

Svenska Taxiförbundet har därför föreslagit 
att dagens lydelse i § 5 p. 3 i Lag (2004:629) 
om trängselskatt ändras så att även taxi be-
frias ifrån skatteplikten.

Kontraproduktiva skatter 
och avgifter 
Vägtullsutredningen föreslår i delbetän-
kandet ”Avgifter på väg och elektroniska 
vägtullssystem” (SOU 2012:60) att nya 
infrastrukturavgifter för broar och andra 
allmänna vägar införs.
Yrkestrafiken på väg betalar redan genom 
bland annat olika bränsle- och fordonsskat-
ter mer än vad kostnaderna är för drift och 
underhåll samt ny- och reinvesteringar i 
väginfrastruktur. 
En fortsatt utveckling av allt fler skatter och 
avgifter, såsom trängselskatt, infrastruktur-
avgifter och väg- och brotullar, motverkar 
riksdagens och regeringens klimatmål och 
möjligheten att få fler människor att resa 
kollektivt.
Det är mycket viktigt att infrastrukturav-
gifterna sätts och utformas så att de över-
gripande målen för avgifterna och skatten 
stöds. En överflyttning av resenärer till kol-
lektivtrafiken leder inte bara till minskad 
trängsel och klimatpåverkan, utan också 
till minskad belastning på vägnätet i form 
av slitage.
Svenska Taxiförbundet uppmanar regering 
och riksdag att använda de ekonomiska 
styrmedel som står till buds till att stärka in-
citamenten för fler människor att välja bort 
privatbilen. Regeringen bör ta initiativ till 
en översyn av samtliga skatter och avgifter 
för taxitrafiken innan vägtullsutredningens 
förslag genomförs.
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Kollektivkörfält
Den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) 
hänvisar till EU:s kollektivtrafikförordning 
som säger att kollektivtrafik är persontran-
sporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
som erbjuds allmänheten fortlöpande och 
utan diskriminering. 
Ur det här perspektivet är det uppseende-
väckande att taxi behandlas styvmoderligt när 
det gäller tillgången till kollektivkörfälten och 
att regeringen låter detta fortgå.
I rusningstrafik fördyras, försvåras och för-
längs många taxiresor på grund av köer av 
stillastående fordon. För de privatbilister som 
inte ser buss, tunnelbana eller spårvagn som 
ett realistiskt alternativ kvarstår bara den egna 
bilen med onödig tid i stillastående bilköer 
som följd. 
Med tanke på hur mycket trängseln kan mins-
ka i våra storstäder måste vinsterna med att 
välja bort privatbilen till förmån för taxi och 
övrig kollektivtrafik vara stora och väl synliga. 
Om taxi släpps in i kollektivkörfälten kom-
mer privatbilister att på ett synbart sätt inse 
fördelarna med att åka med kollektiva trafik-
medel på väg, oberoende av vilka fordon som 
används. Köande privatbilister kan då se hur 
fordonen i kollektivtrafik på ett smidigt och 
snabbt sätt i reserverade körfält tar sig fram 
i den täta rusningstrafiken. 
Om till exempel 100 000 privatbilister kan 
förmås att åka taxi istället för i egen bil en 
dag per vecka, skulle ett utrymme dagligen 
frigöras motsvarande en bilkö på 14-15 mil. 
Taxibranschen erbjuder ett trafikslag som 
med den nya kollektivtrafiklagen ger möjlig-
heter till nytänkande och som skulle kunna 
gagna resenärerna i betydligt högre grad än 
vad som sker idag. 
Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig 
del av kollektivtrafiken. Taxi har också de 
unika fördelarna i att det är enkelt att åka 
taxi, det är bekvämt, man kommer från dörr-
till-dörr – dygnet runt, året runt.  
Svenska Taxiförbundet har uppvaktat repre-
sentanter för regeringen med budskapet 
om att Trafikförordningen (1998:1276) 
måste ändras på så sätt att trafikmärkets, D10 
(Fordon i linjetrafik), lydelse utvidgas till att 
omfatta taxi, med en följdändring i vägmär-
kesförordningen (2007:90). Ny lagstiftning 
tar dock tid att få till stånd, varför Förbundet 
aktivt bearbetar kommunerna för att få gehör 
för ett undantag där taxi tillåts trafikera kol-
lektivkörfälten.

Taxi är en del av kollektivtrafiken och måste 
på en fri marknad få förutsättningar som 
underlättar att bedriva effektiv och, för re-
senärerna, smidig och pålitlig verksamhet. 

Terminaler och 
bytespunkter
En viktig förutsättning för att nå målet om en 
fördubblad kollektivtrafik är att övergången 
mellan trafikslagen vid terminaler och bytes-
punkter fungerar smidigt för resenärerna. 
Därför är det nödvändigt att man planerar 
och möjliggör för taxi att få tillgång till bra 
angöringslösningar. 
Taxi är den mest flexibla delen av kollektiv-
trafiken och utgör ofta en del i en längre resa 
där fler trafikslag ingår. Men hela resesyste-
met fungerar aldrig bättre än sin svagaste 
länk. Finns brister eller försvåras angöring 
och övergångar till och från taxi drabbas 
hela resekedjan och därmed resenären.
Taxi ska, liksom övriga trafikslag i kollektiv-
trafiken, ha en god tillgång till offentliga 
terminaler och bytespunkter under rimliga 
arbets- och ekonomiska villkor. Stations- och 
terminalavgifter ska vara skäliga som presta-
tion och motprestation. Det innebär att taxi 
inte ska betala för en påtvingad extraservice 
och att huvudmännen inte ska styra taxis 
servicesystem. Självklart ska det även råda 
konkurrensneutralitet med hänsyn tagen 
till begränsad åtkomst.
För Svenska Taxiförbundet gäller det själv-
klara kravet mot huvudmännen att den 
som inför avgifter vid terminaler och bytes-
punkter måste kontrollera och följa upp att 
systemen upprätthålls och inte saboteras av 
oseriösa taxiföretag. 
För närvarande förs diskussioner med Jern-
husen, som är huvudman för statens järn-
vägsfastigheter, om hur taxiverksamheten vid 
terminalerna ska hanteras. I Göteborg har 
huvudmannen tagit initiativ till ett bomsys-
tem för att mota bort oseriösa friåkare som 
lurar resenärer och hotar seriösa taxiåkare. 
Lösningen har bidragit till att miljön vid 
tågstationen har blivit betydligt bättre, vilket 
Förbundet ser som mycket positivt. Samtidigt 
har huvudmannen dock valt att låta en entre-
prenör utveckla verksamheten vid stationen 
genom att bland annat sätta upp biljettau-
tomater dit taxikunder hänvisas för val av 
taxibolag. Konsekvensen är att övergången 
mellan trafikslagen försvåras och att hela 
resan blir krångligare för resenärerna att 
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genomföra. Trots Förbundets invändningar 
om systemets tveksamma kundnytta planerar 
huvudmannen, genom entreprenören, att 
införa systemet i Linköping, Skövde, Lund 
och senare vid Stockholm Central, när bygg-
nationerna för Citybanan är klara.
Taxi ska alltid, som en del av kollektivtra-
fiken, redan vid planeringen av nya termi-
naler och bytespunkter delta och beaktas 
från planeringsstadiet och byggnation så att 
övergången mellan trafikslagen underlättas 
– inte försvåras. Allt för att hela resan ska 
fungera så bra som möjligt för resenärerna 
och att fler ska välja att resa kollektivt.

Åtgärder mot oseriös taxi
Merparten av Sveriges taxiföretagare är se-
riösa, betalar sina skatter och avgifter och är 
stolta över sitt yrke. De utvecklar sina tjänster 
och lägger stor möda på sin kundservice. 
Tyvärr innehåller taxibranschen även ett 
antal oseriösa friåkare. De struntar i trafik-
reglerna, hotar och lurar kunder på pengar, 
fifflar med skatter och avgifter och fuskar 
till sig bidrag. Dessa fifflare är tillräckligt 
många för att öka otryggheten för kunderna 
och skapa en skev konkurrens som drabbar 
det stora flertal taxiåkare som sköter sig. 
Dessutom leder det till ett solkat anseende 
för besöksnäringen och bilden av Sverige. 

Svenska Taxiförbundet arbetar för att det 
inte ska finnas förutsättningar för företag 
med oseriösa arbetsmetoder att verka i 
taxinäringen. Branschen måste bli fri från 
dessa avarter, vilket förutsätter att våra till-
synsmyndigheter prioriterar taxi i sitt arbete.

Polisens tillsyn brister
Det finns bara ett fåtal särskilt utbildade och 
engagerade poliser med uttalat uppdrag att 
kontrollera taxibranschen. Därför brister 
det i kontrollen av taxinäringen ute i tra-
fiken, vilket gör det fritt fram för oseriösa 
aktörer att bryta mot regelverket utan på-
följd. Visserligen genomförs en del riktade 
kontroller men dessa sker alltför sällan 
utanför kontorstid. Vid de enstaka tillfällen 
när sådana kontroller har genomförts har 
de dock inbringat betydande belopp till 
statskassan. Riktade kontroller har även en 
stark signalverkan, vilket inverkar preventivt 
mot dem som fuskar. 
Förbundet ser positivt på det förändrings-
arbete som har inletts för att polisen ska 

ombildas till en enda sammanhållen myndig-
het. Arbetet med att förändra myndigheten 
kommer att vara färdigt den 1 januari 2015.  
Förbundet hoppas att omställningen ska ge 
polisen samordningsfördelar och medföra 
en effektivare ledning och styrning av verk-
samheten samt innebära möjligheter till en 
bättre uppföljning av tillsynsverksamheten. 
Under tiden myndigheten ombildas kom-
mer Förbundet att fortsätta att verka för att 
få upp antalet trafikpoliser och att en rejäl 
satsning görs på kompetenta, bättre fung-
erande grupper inom polisen som arbetar 
med taxiproblematiken dygnet runt, året 
runt.   

Regelefterlevnad
Den 8 mars 2013 redovisade Transportstyrel-
sen och Rikspolisstyrelsen det uppdrag som 
regeringen gav i mars 2012 om att utreda 
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på 
väg. I slutredovisningen föreslår myndighe-
terna bland annat att:

Förbundet anser att förslagen är i rätt rikt-
ning och ett viktigt första steg mot ett gemen-
samt agerande inom tillsyn och kontroll av 
den yrkesmässiga trafiken på väg. I skrivande 
stund har regeringen gett Transportstyrelsen 
ett tilläggsuppdrag om fördjupade analyser 
av regelefterlevnaden inom taxitrafiken. 
Uppdraget ska redovisas till Näringsdepar-
tementet senast den 1 december 2013.

Branschens egen tillsyn
I början av år 2012 satte massmedierna fing-
ret på brister i taxinäringens möjligheter 
till egna kontroller av taxiförarnas innehav 
gällande taxiförarlegitimation. Därmed 

•	 Ett	riskvärderingssystem	ska	tas	fram	för		
 taxi för att kunna rikta tillsynen där 
 den behövs mest. Riskvärderingssyste- 
 met ska börja tillämpas den 1 januari  
 2015
•	 En	gemensam	strategi	för	tillsyn	och		
 kontroll av yrkestrafiken på väg ska tas  
 fram
•	 Polisen	och	Transportstyrelsen	ska	för	
 djupa sitt samarbete med övriga myn- 
 digheter
•	 Föreskrifter	för	hur	enskilda	polismän		
 ska kunna hindra ett fordon från fort- 
 satt färd ska tas fram
•	 Rikspolisstyrelsen	ska	även	se	över	hur		
 den kan rekrytera mer personal med  
 kompetens inom transportfrågor
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uppmärksammades äntligen Förbundets 
mångåriga krav om en effektiv rutin för att 
kunna genomföra detta. 
I samarbetet med Transportstyrelsen lycka-
des Förbundet snabbt få till stånd en tillfällig 
lösning, genom vilken Förbundets medlem-
mar på en skyddad hemsida kan gå in och 
kontrollera om deras förares taxiförarlegiti-
mationer har blivit ogiltiga. 
Samtidigt startades ett projekt med syfte att 
ta fram en permanent uppföljningsmöjlig-
het. Förutsättningen för ett snabbt genom-
förande var att detta kunde åstadkommas 
inom ramen för gällande lagstiftning. 
Under Transportstyrelsens ledning tog en 
projektgrupp, där Förbundet ingick, fram en 
lösning som varken krävde ändringar i per-
sonuppgiftslagen (PUL) eller vägtrafikregis-
terlagen. Detta arbete kommer att slutföras 
under 2013. Taxinäringen kommer då att få 
möjlighet att på ett skräddarsytt och effektivt 
vis kontrollera att taxiförarna inte kör utan 
rätt behörighet. Kontrollsystemet kommer 
även att kunna byggas ut till att omfatta an-
dra behörigheter såsom trafiktillstånd m.m.        

Höga taxipriser
Ett antal individer inom taxinäringen tar 
ut extrema överpriser. Detta förekommer 
mest hos friåkare i storstäder. Sällanresenä-
rer, turister och affärsmän är de som råkar 
mest illa ut. 
I mitten av 2011 förtydligades taxibilar-
nas yttre prisinformation på så sätt att det 
högsta jämförpriset som över huvud taget 
kan bli aktuellt skulle visas med extra stora 
siffror på gul botten på en särskild del av 
prisinformationsdekalen. Effekten var att 
det blev enklare att jämföra priset mellan 
olika taxiföretag. Trots ändringen får För-
bundet in uppgifter om att kunder känner 
sig uppskörtade efter en taxiresa. Intrycket 
är att resenärerna inte läser eller tar del av 
informationen på avsett vis och därför inte 
reagerar över den höga prissättningen innan 
resan påbörjas. 
För att ytterligare informera om att det råder 
fri prissättning i taxinäringen har Förbundet 
och taxinäringen under 2012 deltagit i en 
bred informationskampanj tillsammans med 
den övriga besöksnäringen i Stockholm och 
berörda myndigheter. Tryckt information 
har delats ut av Förbundets medlemmar, 
Stockholm Tourist Center, turistbyråer och 
på flygplatser och i hamnar. Även Jernhusen, 
City i Samverkan och större hotell, muséer 

och attraktioner har deltagit. 
Genom den allra senaste skärpningen av 
regelverket om taxis prisinformation (i kraft 
den 8 juni 2013) har det klargjorts att det 
inte är tillåtet att tillfälligt dölja prisinforma-
tionen på en taxibil, t ex att stå och vänta på 
kunder med nervevad bakruta. Självklart ska 
det inte heller vara möjligt att stå och vänta 
där stoppförbud råder. 
Nämnda informationskampanj har varit en 
bra början, men polis och övriga myndighe-
ter måste skärpa tillsynen och kontrollen av 
taxinäringen ute i trafiken ännu mer. 

Taxameterdispenser
Grundkravet på en taxibil är att den ska 
vara utrustad med taxameter. Om fordonet 
uteslutande används för vissa typer av avtals-
bundna transporter där betalningen sker 
mot faktura, kan Transportstyrelsen bevilja 
undantag från kravet. En sådan dispens är 
fordonsanknuten och tidsbegränsad. En 
taxibil som har dispens får således aldrig ta 
upp kunder som betalar i fordonet. 
Om en dispens meddelas på felaktig grund 
uppstår en konkurrenssnedvridning på det 
viset att taxiföretaget slipper kostnaden för 
att köpa in taxametern, men även så att 
inkörda belopp blir mer svårkontrollerade. 
En taxameterdispens underlättar alltså för 
den som vill undanhålla medel från skatt 
och avgifter.   
Förbundet har noterat att Transportstyrelsen 
under senare år har blivit alltmer liberal när 
det gäller att bevilja dispenser, detta trots att 
förutsättningarna för att få medge dispens 
egentligen har skärpts. Enligt regelverket 
krävs det idag ”synnerliga skäl” och vi anser 
därför att Transportstyrelsen har medgett 
dispenser på ett sätt som inte följer de för-
utsättningar som beskrivs i förarbetena till 
regelverket. 
Förbundet har på flera olika sätt framfört 
synpunkter om taxameterdispenserna till 
Transportstyrelsen. När obligatoriska re-
dovisningscentraler införs utgår vi ifrån att 
företeelsen med taxameterdispenser helt 
kommer att försvinna. 
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Redovisningscentraler
Enligt Skatteverket står den svarta omsätt-
ningen i taxibranschen för upp emot en 
miljard kronor årligen. Bidragsfusket ej 
inräknat. För en liten bransch, som taxinä-
ringen, är det tillräckligt mycket pengar för 
att skapa en snedvriden konkurrenssituation 
som försvårar för de seriösa företagen att 
överleva.
Ett sätt att komma åt den svarta omsätt-
ningen är att ge myndigheterna verktyg 
som förenklar och förbättrar tillsynen av 
taxibranschen. Det förslag som Förbundet 
förespråkar är ett införande av obligatorisk 
tömning och sparande av ekonomidata från 
taxametrarna i redovisningscentraler. Denna 
rutin skulle möjliggöra jämförelse mellan 
uppgifterna i taxametern och självdeklara-
tionen för att hitta skattefusk. 
De taxiåkerier som är knutna till en be-
ställningscentral tömmer och sparar redan 
idag uppgifterna från taxametrarna hos 
beställningscentralen på ett sådant sätt. På 
så vis är det lätt för Skatteverket och andra 
myndigheter att få tillgång till och stämma 
av uppgifterna mot vad som har uppgivits i 
deklarationerna. 
Så är inte fallet med de taxiåkare som inte 
är knutna till en beställningscentral. För 
Skatteverket innebär det ett omständligt 
och tidskrävande arbete för att få tillgång 
till deras uppgifter. 
Ett införande av redovisningscentraler skulle 
därmed ge Skatteverket, Försäkringskassan 
och övriga myndigheter ett kraftfullt verktyg 
för att komma åt de oredovisade inkomster 
som årligen undanhålls statskassan.
Förbundet bedömer att införandet också 
skapar en preventiv effekt inom branschen 
samtidigt som lagringen av taxameterupp-
gifter i en central ger taxiägaren större 
möjligheter att lämna korrekta uppgifter för 
beskattningsändamål. 
Den 25 juli 2012 beslutade regeringen att 
tillsätta en utredning om ”Skärpta redovis-
ningskrav för taxinäringen”. I utredningen 
analyserades bland annat hur man på bästa 
sätt ska kunna införa ett system som ger de 
berörda myndigheterna möjlighet att ta del 
av sådan information som behövs för att 
kunna kontrollera att taxinäringen följer de 
beskattningsbestämmelser som gäller.
Utredningen lämnade sin rapport till re-
geringen den 1 mars 2013 och i skrivande 
stund (5/6 2013) är den under beredning i 

regeringskansliet. Frågan är vad det är som 
gör att det tar en sådan tid.
Förbundet utgår ifrån att krav på en obliga-
torisk tömning och sparande av taxameter-
uppgifter i en redovisningscentral snarast 
införs. För den taxiföretagare som vill sköta 
sig innebär förslaget en regelförbättring, 
eftersom det blir enklare att göra rätt, och 
en betydande fiffelförsvåring för den som 
inte vill sköta sig. På köpet får statskassan ett 
välkommet ekonomiskt tillskott. 
En månadsvis rapportering av arbetsgivar-
avgifter på individnivå skulle ytterligare 
förbättra Skatteverkets möjligheter vid kon-
troller och revisioner av taxiföretagen och 
dess anställda. Detta är något som Förbundet 
också ställer sig positivt till.
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Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex lanserades 1998 och 
har sedan dess genomfört regelbundna mät-
ningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling 
samt medarbetarstudier i näringslivet och 
offentlig sektor.
Svenskt Kvalitetsindex för taxi är fortfarande 
högt med ett värde på 69,2.

Kostnadsutvecklingen
Diagram 1 visar jämförelsen mellan utveck-
lingen av Konsumentprisindex (KPI) och 
Taxiindex. Värdena är omräknade så att ja-
nuari 1990 är basmånad och har värdet 100.
Det bör påpekas att Taxiindex och KPI är 
baserade på olika underlag vilket innebär 
att jämförelsen inte är direkt relevant. Ändå 
är det vanligt att olika avtal prisjusteras med 
KPI helt eller till vissa delar.
Det har varit svårt att få ordentligt fäste för 
Taxiindex i framförallt avtalen om samhälls-
transporterna. Inom ramen för Partnersam-

Diagram 1 (Källa: Statistiska centralbyrån)

Marknadsstruktur
Taxinäringens marknad kan delas upp i tre 
huvuddelar: företagsresor, privatresor och 
upphandlade samhällsbetalda resor (sjuk-
resor, färdtjänst, skolskjutsar och komplet-
teringstrafik). 

Kvalitetsindex för taxi har emellertid gått 
ner något jämfört med värdet 2011 på 70,0 
enheter. Taxibranschen mäts för sjätte gång-
en. Studien har gjorts såväl på nationell nivå 
som särskilt för de tre storstadsregionerna.

 

verkan om en fördubblad kollektivtrafik har 
frågan om ett index för lättare fordon 
väckts. Det är önskvärt om kollektivtrafikens 
indexbilaga kan omfatta index även för lätta 
fordon. Arbetet inriktas på detta och frågan 
är aktualiserad i indexrådet
Gapet mellan Taxiindex och KPI har vidgats 
under de senaste tio åren. Detta betyder att 
de ingående kostnadskomponenterna för 
taxiföretagen har ökat mer än de allmänna 
kostnader som ingår i KPI. 

Totalt över hela landet svarar de samhälls-
betalda transporterna för cirka 50 procent 
av intäkterna. Variationerna är dock mycket 
stora. Generellt kan sägas att ju större orter, 
desto större andel företags- och privatresor.

Branschstatistik
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På landsbygden och i de mindre orterna 
kan de samhällsbetalda transporterna svara 
för närmare 100 procent av taxiföretagens 
intäkter. Beroendet av avtal om dessa trans-
porter är således avgörande för möjligheten 
att överleva.

Taxitillstånd och taxibilar
Relationen mellan tillstånds- och taxibilsut-
vecklingen framgår av diagram 2.
Staplarna visar antalet tillstånd. Mellan 1996 
och 2007 finns uppgifter om såväl totala an-
talet tillståndshavare som dem som är aktiva, 
dvs. de som har minst en taxibil anmäld på 
trafiktillståndet. Från och med 2008 lämnar 
Transportstyrelsen endast uppgift om aktiva 
tillståndshavare. Det innebär att statistik inte 
längre kan redovisas rörande den restpost 
om cirka 700 tillståndshavare som saknar 
anmälda taxibilar och som efterhand blir 
föremål för s.k. administrativa återkallelser.
Linjen visar antalet taxibilar, som i stort sett 
legat still mellan 1991 och 2005, därefter kan 
vi notera en tydlig ökning.
Andelen aktiva tillståndshavare har sedan 
1996 sjunkit från 8.948 till 6.984, en minsk-
ning med över 20 procent. Antalet taxibilar 
sjönk från 14.558 till 14.034 mellan åren 
1996 och 2005, härefter har det ökat igen 
och första kvartalet 2013 fanns det 16.179 
taxibilar. 

Diagram 2 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Vissa satsar på företagskunder, andra på sam-
hällsbetalda transporter medan framför allt 
de som inte är anslutna till en beställnings-
central (friåkare) nästan helt är hänvisade 
till privatkunder.

Det innebär att antalet taxibilar per aktiv 
tillståndshavare ökat från 1,63 år 1991 till 
2,32 år 2013.
Från1996 har antalet aktiva tillståndshavare 
minskat varje år fram till 2010, med ett mar-
ginellt avbrott 2007. Efter 2010 ligger antalet 
tillstånd på i stort sett samma nivå. Däremot 
fortsätter ökningen av antalet taxibilar som 
sedan 2010 ökat med mer än 1.000 st. Ge-
nom att antalet taxibilar ökat och antalet 
tillståndshavare är oförändrat fortsätter 
förskjutningen mot större företag. 
När Transportstyrelsen redovisar officiell 
statistik om tillståndshavare grundas den 
på totalt antal medan vår statistik bygger på 
de aktiva tillståndshavarna. Vi anser att den 
mest relevanta uppgiften är att utgå från 
de aktiva, dvs. de tillståndshavare som har 
taxibilar i trafik.
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Företagsstruktur

Tabell 1 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Diagram 3 visar andelen för respektive före-
tagsform inom taxibranschen.
Andelen enskilda näringsidkare, handelsbo-
lag och ekonomiska föreningar har minskat 
något medan andelen aktiebolag ökat.

Diagram 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Enskilda näringsidkare 4.753 (5.006), aktie-
bolag 2.037 (1.957), handelsbolag 178 (186), 
ekonomiska föreningar 6 (8), kommuner/
landsting 7 (6), utländska företag 3 (3). 
Förra årets uppgifter inom parentes.

Antal taxiföretag fördelat på företagsform

Länsnamn Antal Fysisk AB HB/KB Ek.För. Landsting/ Utländskt
tillstånd person Kommun företag
(Taxiftg)

Stockholms	  län 2 921 2 219 636 64 2 
Uppsala	  län 235 155 73 7 
Södermanlands	  län 114 75 38 1 
Östergötlands	  län 198 111 85 1 1 
Jönköpings	  län 190 130 55 1 1 3 
Kronobergs	  län 80 48 32 0 
Kalmar	  län 103 60 41 2 
Gotlands	  län 41 25 16 
Blekinge	  län 59 42 16 1 
Skåne 801 566 182 51 1 1 
Hallands	  län 122 82 35 4 0 1 
Västra	  Götalands	  län 970 673 279 17 1 
Värmlands	  län 115 59 52 1 3 
Örebro	  län 126 75 49 1 1 
Västmanlands	  län 144 83 58 3 0 
Dalarna 62 30 31 1 
Gävleborgs	  län 157 84 68 5 
Västernorrlands	  län 167 88 73 6 
Jämtlands	  län 76 23 49 4 
Västerbottens	  län 119 32 84 3 
Norrbottens	  län 184 93 85 5 1 

Total 6 984 4 753 2 037 178 6 7 3 
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Diagram 4 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

De redan etablerade taxiföretagen – framför 
allt i storstäderna – skaffar allt fler bilar. 
Enbilsföretagen fortsätter att minska från 
4.799 till 4.629 en minskning med 170 fö-
retag.
Antalet taxiföretag som har fler än 20 taxibi-
lar är nu 53 st. De största företagen fortsätter 
att växa. Det största taxiföretaget i landet har 
nu 148 taxibilar.

Tabell 2 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Från Trafikregistret har vi hämtat uppgifter 
om åldersfördelningen bland de fysiska per-
soner som är tillståndshavare för taxitrafik. 
Bland dessa kan vi konstatera att landets 
äldsta taxitillståndshavare är 83 år (5 st.), de 
yngsta är 24 år (8 st.). Genomsnittsåldern 
baserat på hela urvalet fysiska personer är 
49,37 år (50,05).

Företagsstorlek 1 2 3	  -‐	  5 6	  -‐	  10 11	  -‐	  20 > 	  20

Mars	  1996 6	  042 1	  507 907 135 33 8
Mars	  1997 6	  308 1	  495 926 141 43 12
Mars	  1998 6	  186 1490 901 154 41 17
Mars	  1999 6	  149 1404 878 172 53 15
Mars	  2000 6	  103 1386 860 189 55 18
Mars	  2001 6	  146 1	  252 859 194 50 20
Mars	  2002 6	  019 1	  266 822 198 53 20
Mars	  2003 5	  860 1	  207 820 212 51 21
Mars	  2004 5	  635 1	  187 826 227 59 23
Mars	  2005 5	  513 1	  173 792 223 71 18
Mars	  2006 5	  455 1	  132 775 234 82 24
Mars	  2007 5	  391 1	  134 833 246 76 30
Mars	  2008 5	  335 1	  055 837 264 69 41
Mars	  2009 5	  115 1	  006 831 273 83 46
Mars	  2010 4	  976 957 808 286 92 52
Mars	  2011 4	  885 956 854 307 112 50
Mars	  2012 4	  799 975 914 297 131 51
Mars	  2013 4	  629 945 900 316 141 53
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Konkurser
Utvecklingen av antalet konkurser i taxi-
företag framgår av diagram 5. Ökningen i 
början av nittiotalet kan ses som en effekt 
av övergången till marknadsstyrning och 
den överetablering som blev följden. Efter 
en nergång under tio år har det sedan 2002 
gått upp och ner. 

Diagram 5 (Källa: Statistiska Centralbyrån)

Taxibilar
Sedan 2010 har ökningen av taxibilar blivit 
markant. I hela landet är ökningen över 
1.000 taxibilar från 15.101 st. 2010 till 16.179 
st. 2013 (diagram 6). 

Diagram 6 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Från 2008 och fram till 2011 har antalet kon-
kurser minskat från 89 till 65 st. Dessvärre 
noterar vi en ökning till 79 st. 2012. Något 
trendmässigt orsakssamband till ökningen 
har vi inte funnit.

Den största ökningen har skett i Stockholms 
län med 529 taxibilar under motsvarande 
tid. I övriga län är det mindre differenser 
mot föregående år.
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Antalet taxibilar per 1.000 invånare sjönk 
stadigt under många år (diagram 7). Den 
ökning vi noterade förra året har avstannat. 

Tabell 3 redovisar antalet taxibilar per län i 
relation till befolkningstalet 1990 respektive 
2013.
Med en koppling av antalet taxibilar till 
antalet invånare ges en bättre bild av taxis 
etableringssituation (”taxitätheten”). Till-
sammans med lokal och regional hänsyn 
till trafik-, transport- och kundstruktur kan 
frågan om en eventuell överetablering bättre 
analyseras och bedömas.
Vi avstår här från att kommentera och ange 
lämpliga nivåer. Vi redovisar statistiken med 
avsikt att låta läsaren göra egna bedömning-
ar av tabellinnehållet i kombination med

Det finns dock mycket stora regionala 
skillnader, som inte enbart kan förklaras av 
befolkningsunderlaget.

egna kunskaper och erfarenheter av olika 
delar av landet.
En intressant notering är att antalet taxibilar 
i Stockholms län har ökat från 3.845 (1990) 
till 6.142 (2013), en ökning med nästan 60 
procent. Samtidigt har Stockholms läns 
invånarantal ökat med drygt 31 procent 
vilket innebär att taxitätheten har ökat med 
drygt 22 procent. Den största ökningen av 
taxitätheten har skett i Örebro län, nästan 
45 procent. Den största minskningen har 
skett i Kronobergs län där taxitätheten har 
minskat med drygt 43 procent.

Diagram 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Tabell 3 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

Stockholms	  län 3 845   6 142   59,74% 2,359 2,888 22,39%

Uppsala	  län 363   520   43,25% 1,371 1,521 10,90%

Södermanlands	  län 267   379   41,95% 1,054 1,380 30,91%

Östergötlands	  län 436   506   16,06% 1,091 1,166 6,88%

Jönköpings	  län 343   315   -8,16% 1,119 0,929 -16,97%

Kronobergs	  län 304   182   -40,13% 1,722 0,979 -43,13%

Kalmar	  län 330   242   -26,67% 1,378 1,036 -24,78%

Gotlands	  län 87   73   -16,09% 1,531 1,275 -16,68%

Blekinge	  län 164   150   -8,54% 1,094 0,985 -9,95%

Skåne 1 186   1 805   52,19% 1,121 1,429 27,48%

Hallands	  län 270   325   20,37% 1,076 1,069 -0,67%

Västra	  Götalands	  län 1 965   2 438   24,07% 1,431 1,523 6,43%

Värmlands	  län 390   314   -19,49% 1,381 1,150 -16,75%

Örebro	  län 273   412   50,92% 1,005 1,455 44,74%

Västmanlands	  län 255   334   30,98% 0,994 1,304 31,13%

Dalarna 341   285   -16,42% 1,190 1,031 -13,37%

Gävleborgs	  län 347   319   -8,07% 1,204 1,153 -4,22%

Västernorrlands	  län 348   360   3,45% 1,336 1,488 11,36%

Jämtlands	  län 303   243   -19,80% 2,248 1,925 -14,34%

Västerbottens	  län 463   415   -10,37% 1,851 1,595 -13,84%

Norrbottens	  län 449   420   -6,46% 1,708 1,689 -1,12%

Total 12729 16179 27,10% 1,493 1,693 13,42%

Länsnamn
Fordon per 1 000 invånare

1990 2013 Förändring i 
procent 1990 2013 Förändring i 

procent

Antal fordon
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Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet (16.069) ut-
gör cirka 88 procent (14.033) taxibilar med 
registreringsdatum 2007 och senare. 

Diagram 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Tabell 4, 5 och 6 visar fördelningen av taxi-
bilar mellan olika fabrikat respektive färger. 
Volkswagen ligger stabilt i täten och är det 
vanligaste taxifabrikatet.

Tabell 4 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Det är alltså väldigt få bilar i trafik som är 
äldre än fem år. Diagram 8 visar taxibils-
beståndet fördelat på registreringsår och 
drivmedelstyp.

Volvo har stabiliserat sin ställning medan 
Mercedes ökar sin andel. Förändringarna 
är marginella jämfört med föregående år.

1304 1204 1104 1004 0904 0804 0704 0603 0503 0403
Fabrikat Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Vw 4 683 28,9% 28,8% 24,8% 15,8% 12,6% 12,0% 11,9% 11,6% 12,2% 13,3%
Volvo 2 734 16,9% 17,0% 20,4% 24,7% 29,4% 32,6% 33,8% 33,1% 32,4% 32,7%
Mercedes 2 751 17,0% 16,7% 15,5% 15,3% 14,8% 14,6% 16,2% 18,6% 21,7% 23,7%
Ford 2 013 12,4% 12,0% 11,2% 10,1% 9,0% 8,3% 7,2% 6,9% 6,0% 5,6%
Toyota 1 103 6,8% 6,4% 6,9% 6,2% 4,6% 2,8% 2,5% 2,8% 3,0% 3,1%
Renault 651 4,0% 3,9% 3,7% 3,8% 3,4% 3,5% 3,4% 3,9% 3,6% 3,4%
Peugeot 379 2,3% 1,7% 0,5% 0,6% 0,9% 1,2% 1,9% 1,2% 2,5% 2,9%
Opel 362 2,2% 2,8% 3,8% 5,3% 6,2% 5,9% 4,6% 3,6% 3,0% 2,0%
SAAB 228 1,4% 2,6% 4,8% 7,1% 9,5% 9,5% 9,1% 7,7% 6,5% 4,2%
Citroen 185 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 2,1%
Nissan 111 0,7% 0,9% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 1,2%
Övriga 979 6,1% 6,2% 6,4% 8,4% 6,6% 6,9% 6,6% 7,9% 6,3% 5,9%
Summa 16 179 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Den vanligaste miljöbilen är Volkswagen. Det 
är mycket tack vare modellen VW Passat, som 
attraherat taxiföretagen i hög utsträckning. 
Deras gasbil har höga poäng i miljöklass-

Tabell 5 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Den vanligaste färgen på en taxibil är vit. 
De dominerande färgerna är vit, svart, grå 
och blå som tillsammans utgör knappt 94 
procent av hela taxibilsflottan. 

Tabell 6 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

ningen och även en bra räckvidd på gasdrift 
för att vara en bil försedd med både gas- och 
bensintank.

Observera att registret inte tar någon hänsyn 
till eventuell foliering av bilarna, något som 
blir allt vanligare.

Fabrikat Summa Etanol Bensin/El GAS Diesel/El
Volkswagen 2498 25 2473
Mercedes 1284 2 1211 71
Toyota 1010 1010
Volvo 852 277 572 3
SAAB 149 136 13
Ford 69 54 15
Opel 61 61
Övriga 86 26 2 57 1
Totalt 6009 518 1014 4402 75

1304 1204 1104 1004 0904 0804 0704 0604 0504 0404
Färg Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Vit 4 574 28,27% 26,22% 24,23% 23,36% 21,78% 21,00% 20,97% 21,85% 22,11% 22,42%
Svart 4 402 27,21% 26,78% 27,62% 27,22% 27,54% 25,78% 24,47% 23,27% 22,59% 22,76%
Grå 3 400 21,01% 22,57% 23,39% 23,44% 23,24% 22,94% 21,26% 19,67% 18,28% 17,05%
Blå 2 767 17,10% 16,79% 17,46% 18,16% 19,25% 21,33% 23,67% 25,58% 26,98% 26,98%
Gul 351 2,17% 2,48% 2,82% 2,91% 2,78% 2,81% 2,17% 1,24% 0,86% 0,87%
Röd 320 1,98% 1,79% 1,89% 2,03% 2,27% 2,51% 3,03% 3,33% 4,05% 4,46%
Brun 181 1,12% 1,15% 1,04% 1,02% 1,04% 1,13% 1,18% 1,29% 1,30% 1,39%
Grön 92 0,57% 0,76% 0,92% 1,11% 1,30% 1,50% 1,93% 2,30% 2,75% 3,11%
Övriga 4 666 28,84% 1,47% 0,63% 0,75% 0,80% 1,00% 1,32% 1,47% 1,08% 0,96%
Summa 16 179 100,00% 73,78% 75,77% 76,64% 78,22% 79,00% 79,03% 78,15% 77,89% 77,58%

Taxibilarnas färgfördelning
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Taxibilar – drivmedel 
(hela landet)

Diagram 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell 8). 
2004 var andelen taxibilar som körs på alter-
nativa bränslen 2 procent, 2013 är den över 
37 procent. Ökningen av antalet miljöbilar 
drivs i första hand av att taxiföretagen i allt 
större utsträckning arbetar efter en miljöpo-
licy. Många taxiföretag tar kraftfulla beslut 
som innebär att de anslutna transportörerna 

Tabell 7 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Tabell 8 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

i allt snabbare takt går över till miljöbilar. 
En bidragande del till utvecklingen är att 
miljöbilar prioriteras vid flera flygplatser och 
järnvägsstationer samt varit krav i flera stora 
upphandlingar. Tabell 7 visar det faktiska 
antalet enligt Vägtrafikregistret vid respek-
tive tidpunkt.

År Bensin Diesel Diesel/El Gas Bensin/El E85/Etanol Summa
2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294
2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034
2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231
2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704
2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840
2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885
2010 978 10 201 1 881 811 1 230 15 101
2011 786 9 100 3 181 941 981 14 989
2012 623 8 095 4 301 928 694 14 641
2013 474 9 696 75 4 389 1 020 525 16 179

Antal (hela landet)

År Bensin Diesel Diesel/El Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen
2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100% 2,00%
2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100% 1,95%
2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100% 4,17%
2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100% 7,80%
2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100% 10,77%
2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100% 17,87%
2010 6,48% 67,55% 12,46% 5,37% 8,15% 100% 25,97%
2011 5,24% 60,71% 21,22% 6,28% 6,54% 100% 34,04%
2012 4,26% 55,29% 29,38% 6,34% 4,74% 100% 40,45%
2013 2,93% 59,93% 0,46% 27,13% 6,30% 3,24% 100% 37,14%

Andel (hela landet)
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Andelen miljöbilar ökar mest i Stockholms 
län. De flesta bilmodellerna för alternativ-
bränslen kan också köras på vanlig bensin. 

Taxibilar – drivmedel 
(Stockholms län)

Diagram 10 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Av samtliga nyregistreringar i Stockholms 
län de tre första månaderna 2013 var ande-
len taxibilar som körs på alternativa bränslen

Tabell 9 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Tabell 10 (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013)

Att så inte sker följs upp av internkontroll-
system och revisioner.

89 procent. Andelen fordon som körs på 
alternativbränslen i Stockholms län är nu 
uppe i 65,43 procent.

År Bensin Diesel Diesel/El Gas Bensin/El E85/Etanol Summa
2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240
2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130
2006 978 4 041 137 6 104 5 266
2007 723 3 999 257 40 324 5 343
2008 500 3 929 285 174 549 5 437
2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559
2010 299 2 857 929 681 847 5 613
2011 242 2 362 1 897 772 625 5 898
2012 184 2 046 2 801 761 350 6 142
2013 135 1 951 37 3 014 774 231 6 142

Antal (Stockholms län)

År Bensin Diesel Diesel/El Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen
2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%
2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100% 0,23%
2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100% 4,69%
2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100% 11,62%
2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100% 18,54%
2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100% 33,44%
2010 5,33% 50,90% 16,55% 12,13% 15,09% 100% 43,77%
2011 4,10% 40,05% 0,00% 32,16% 13,09% 10,60% 100% 55,85%
2012 3,00% 33,31% 0,00% 45,60% 12,39% 5,70% 100% 63,69%
2013 2,20% 31,76% 0,60% 49,07% 12,60% 3,76% 100% 65,43%

Andel (Stockholms län)



23

Taxiförarlegitimationen
Trafikverkets teoretiska prov består av de fyra 
delproven lokalkännedom*/, kartkunskap, 
lagstiftning samt säkerhet och beteende.
I tabell 11 redovisas utfallet för respektive 
delprov och region under 2012. Vi redovisar 
också en jämförelse över godkännandegra-
den för respektive delprov mellan 2011 och 
2012.

*/ Anm. Endast för de förare som ska köra i 
Stockholms län krävdes prov i lokalkännedom. 
Provet kunde dock genomföras på vilket förar-
provskontor som helst. Kravet på godkänt prov i 
lokalkännedom avskaffades 1 april 2012 varför 
den redovisade statistiken endast omfattar tre 
månader.

Tabell 11 (Källa: Trafikverket, i maj 2013)

Totalt antal genomförda taxiförarlegitimationsprov

Avser perioden: 2012-01-01 - 2012-12-31
Tv-Region Provbenämning Antal godkända % 2012 % 2011

Stockholm Lokalkännedom */ 603 306 50,7% 47,9%
Kartkunskap 3 607 1 530 42,4% 47,4%
Lagstiftning 3 259 1 546 47,4% 48,2%
Säkerhet och beteende 2 920 1 645 56,3% 55,9%
Körprov 3 552 1 512 42,6% 41,7%

Mälardalen Lokalkännedom */ 15 4 26,7% 27,8%
Kartkunskap 876 303 34,6% 40,4%
Lagstiftning 822 399 48,5% 43,8%
Säkerhet och beteende 714 394 55,2% 53,1%
Körprov 681 389 57,1% 51,2%

Sydöst Lokalkännedom */ 6 4 66,7% 36,6%
Kartkunskap 979 385 39,3% 47,4%
Lagstiftning 911 408 44,8% 47,0%
Säkerhet och beteende 752 432 57,4% 56,0%
Körprov 785 384 48,9% 49,3%

Sydväst Lokalkännedom */ 6 3 50,0% 35,7%
Kartkunskap 2 504 1 074 42,9% 46,9%
Lagstiftning 2 086 1 216 58,3% 55,1%
Säkerhet och beteende 1 756 1 207 68,7% 69,7%
Körprov 2 348 1 013 43,1% 40,1%

Norr Lokalkännedom */ 12 3 25,0% 23,5%
Kartkunskap 1 317 562 42,7% 53,2%
Lagstiftning 1 102 584 53,0% 50,2%
Säkerhet och beteende 817 605 74,1% 75,9%
Körprov 957 603 63,0% 61,6%

Totalt för Lokalkännedom */ 642 320 49,8% 47,1%
hela landet Kartkunskap 9 283 3 854 41,5% 47,4%

Lagstiftning 8 180 4 153 50,8% 49,7%
Säkerhet och beteende 6 959 4 283 61,5% 61,5%
Körprov 8 323 3 901 46,9% 45,1%

*/ Lokalkännedomsprovet avskaffades den 31 mars 2012 varför statistiken omfattar endast 3 månader

Totalt
Jämförelse godkända
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Taxirån
Den långsiktiga trenden med ett minskande 
antal taxirån fortsätter och antalet är nu nere 
bland de lägsta nivåerna sedan taxibran-
schens avreglering för 23 år sedan. Samman-
lagt under 2012 begicks 40 taxirån, vilket är 
en minskning jämfört med 2011 och 2010 
då 60 respektive 77 taxirån genomfördes. 
I Stockholms län begicks 26 taxirån år 2012, 
vilket är en minskning jämfört med 2011 och 
2010 då antalet var 31 respektive 33 stycken.
Antalet taxirån utanför Stockholms län visar 
på en minskning till 14 stycken år 2012 från 
29 år 2011. I Västra Götalands län genom-
fördes 6 taxirån år 2012 mot 8 stycken år 
2011 och 22 stycken år 2010. I Skåne län 
genomfördes 3 taxirån år 2012 mot 8 stycken 

år 2011 och 11 stycken år 2010.
De övriga taxirånen skedde med 1 i Dalarnas 
län, 1 i Södermanlands län, 1 i Västerbottens 
län och 2 i Östergötlands län. 
Antalet taxirån som genomfördes med skjut-
vapen minskade i riket till 6 år 2012 från 11 
år 2011. I Stockholms län minskade antalet 
taxirån med skjutvapen till 3 stycken år 2012 
från 7 år 2011.
Uppgifterna bygger på statistik från Brotts-
förebyggande rådet (BRÅ) och är prelimi-
nära för 2012. I BRÅ:s statistik görs ibland 
vissa förändringar från de första preliminära 
siffrorna. 

Diagram 11 (Källa: Brottsförebyggande rådet i maj 2013)
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Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets högsta beslutande 
organ är kongressen som sammanträder 
vart tredje år. Mellan kongresserna är det 
förbundsstyrelsen som svarar för den stra-
tegiska styrningen i överensstämmelse med 
stadgar och kongressbeslut.
Kansliorganisationen arbetar med att verk-
ställa styrelsens beslut. Kansliet leds av för-
bundsdirektören. 

Förbundsstyrelsen
Bo Bylund, förbundsordförande, 
ingår i arbetsutskottet

Magnus Klintbäck, vice förbundsordförande, 
ingår i arbetsutskottet, 
vd i Taxi Kurir Stockholm AB

Pierre Cederberg, styrelseledamot, 
ingår i arbetsutskottet, 
taxiägare i Taxi Göteborg ek. för.

Staffan Eklund, styrelseledamot, 
taxiägare i Koppartaxi AB

Per-Åke Pettersson, styrelseledamot, 
vd i Östersunds Taxi i Jämtland AB

Bawer Coskun, styrelseledamot, 
taxiägare i Taxi Stockholm 150000 AB

Claes Löfvenberg, styrelseledamot, 
vd i Taxi 020 AB

Sune Nyman, suppleant, 
vd i Taxi Väst AB

Vision
I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den 
mest säkra, effektiva och miljöanpassade 
delen av den kollektiva trafiken.

Kärnvärden
Vi kan taxi 
Svenska Taxiförbundet agerar proaktivt för 
att slå vakt om taxiföretagarnas intressen.

Vi kräver schysta villkor
Svenska Taxiförbundet arbetar konsekvent 
för konkurrens på lika villkor.

Vi har hög trovärdighet 
Svenska Taxiförbundet arbetar långsiktigt.

Långsiktiga strategiska mål
Medlemskap i Svenska Taxiförbundet ska ge 
ett påtagligt mervärde genom att Förbundet 
vid varje tidpunkt med en ur branschper-
spektivet tydlig och kompromisslös hållning 
arbetar för
•	

•

•

•

•

•

Kongressbeslut
Svenska Taxiförbundets kongress år 2009 
beslutade att den kärnverksamhet som 
Förbundet ska bedriva består av

•

•

•

All den verksamhet som Förbundet bedriver 
ska präglas av Förbundets kärnvärden och 
leda mot Förbundets vision och långsiktiga 
strategiska mål.

att taxibranschen är en del av kollek-
tivtrafiken
att konkurrensen inom taxibranschen 
sker på lika villkor
att varumärket Taxi har ett högt anse-
ende i samhället
att Förbundet har resurser och kom-
petens som ger handlingsutrymme för 
en positiv branschutveckling
att medlemmarnas tjänster efterfrågas 
på villkor som skapar trygghet för taxi-
företagen och dess anställda
att medlemmarna har kunskap om 
och förståelse för vår gemensamma 
verksamhet

lobbying, dvs. bevakning av och påver-
kan på politiker och andra makhavare 
avseende lagar och regler som har 
bäring på taxibranschen,

information, dvs. information såväl 
inom taxibranschen som utåt mot 
kunder och andra intressenter i form 
av hemsida, tidning, bransch- träffar, 
etc. samt

medlemsservice, dvs. verksamhet som 
underlättar för medlemmarna i deras 
näringsverksamhet.
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Svenska Taxiförbundet ska sträva efter det 
kostnadseffektiva arbetssätt som en modern 
och effektiv organisation ger. Medlemsservi-
cen ska vara av sådan karaktär att den är till 
nytta för det stora flertalet. Övriga tjänster 
ska vara självfinansierade.

Kongressbeslutet innefattade även att avgif-
ten från medlemmarna under kommande 
kongressperiod skulle sänkas till 70 procent 
av avgiften för 2009, allt annat lika. En löpan-
de anpassning av verksamheten ska ske så 
att ett starkt branschförbund bibehålls med 
förutsättningar för en hög anslutningsgrad. 
Detta ska möjliggöras genom att förbunds-
verksamheten även finansieras på andra sätt.

Medlemsservicen delas in i,

•

•

•

Kongressen beslutade vidare att ålägga för-
bundsstyrelsen och kansliet att återuppta 
arbetet med att sluta rikstäckande rabattavtal 
för medlemsföretagen.

Finansiering

Förbundsverksamheten finansieras för-
utom av avgiften från medlemmarna av 
kick-back från ramavtal för medlemmarna 
och anslutna taxiföretag. I skrivande stund 
har Förbundet avtal med Svenska Statoil 
AB, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 
Länsförsäkringar, Alkolås i Skandinavien 
AB, Fortnox AB, Strålin & Persson och 
Diino AB. Fler är på väg.

Medarbetare
Anders Berge
Jurist, projektledare
anders.berge@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 668
Mobil 0705 36 37 46 

Anders Böcker
Projektledare
anders.bocker@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 696
Mobil 0706 01 05 34 

Maria Jemdahl
Medlemmar och utbildning
maria.jemdahl@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 664
Mobil 0706 22 85 00

Per Juth
Förbundsdirektör 
per.juth@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 660
Mobil 0705 58 30 78 

Ejert Seijboldt
Projektledare 
ejert.seijboldt@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 692
Mobil 0705 64 32 92

Claudio Skubla
Kommunikationschef
claudio.skubla@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 663
Mobil 0736 35 02 25

Hans Weinehall
Projektledare
hans.weinehall@taxiforbundet.se
Telefon 08 566 21 693
Mobil 0705 86 02 02

Basservice. Medlemservice som om- 
fattas av kärnverksamheten samt mer-
värden

Medlemsservice som i och för sig inte 
har ett gemensamt värde eller relevans 
men som Förbundet till viss del är 
berett att bistå medlemmen i inom ra-
men för medlemsavgiften, så länge det 
inte gynnar en medlem på bekostnad 
av en annan medlem

Mot ersättning bistår Förbundet i 
kommersiella frågor, så länge det inte 
gynnar en medlem på bekostnad av 
en annan medlem
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Utbildningsverksamhet
I takt med att taxiföretagen blir allt mer af-
färsmässiga ställs högre krav på företagandet 
inom branschen, krav på utbildning, servi-
ceförmåga och gott anseende etc. Från att 
en person står inför beslutet att avlägga prov 
för taxiförarlegitimation är det viktigt att 
det finns tillgång till utbildningar som leder 
framåt i karriären. Branschen behöver välut-
bildade taxiföretagare med hög kompetens 
och därmed högt anseende.
Efter en period av eget företagande ska 
medlemmarna erbjudas fortbildning som är 
väsentlig för deras företagande och de olika 
rollerna i beställningscentralen.

Taxiförarlegitimationen

Förbundet erbjuder två typer av väl genom-
arbetat självstudiematerial för taxiförarlegi-
timation.
Ett av dessa är ett kompendium och det 
andra är en utbildning via Internet.
Internetkursen är uppbyggd på korta in-
studeringsmoduler som kompletteras med 
övningsfrågor.
Båda versionerna är provinriktade och upp-
dateras kontinuerligt.

År  Tryckta studie-    Internet-
    material  utbildningar
2006 273 530
2007 270 532
2008  306 547
2009 249 462
2010 172 654
2011 227                   1.110
2012 191 932

Förbundet kan också på särskild begäran 
erbjuda lärarledda kurser. Förbundet leder 
kurserna och anlitar sjukvårdskunniga, som 
praktiskt övar deltagarna i första hjälpen och 
passagerarnas olika behov av hjälp.

Kurser för blivande taxiföretagare
(BLIV-kurs®)

För dem som vill bli taxiföretagare erbjuder 
Förbundet utbildning av hög kvalitet. BLIV-
kurserna har ett väl genomarbetat material, 
som fortlöpande uppdateras. Förbundets 
kurser skapar förutsättning för att deltagarna 
ska bli professionella företagare.

På grund av vikande efterfrågan erbjuder 
Förbundet inte längre lärarledda BLIV-
kurser, utan endast en Internetbaserad 
utbildning.

År  Lärarledda Deltagare  Internet-
     kurser                    utbildningar

2006  4  42  101

2007  4  29  83

2008   2  9  70

2009   2  13  69

2010  1  6  86

2011  1  20  56

2012     Ges ej  -   59

Styrelse- och aktieägarkurser

Förbundet erbjuder kvalitativ fortbildning 
som ska skapa förutsättningar för delta-
garna att utvecklas som företagare och 
styrelseledamöter. Kurserna erbjuds som 
endagsutbildningar. Kursen finns även som 
tvådagarsutbildning med ett stort inslag av 
ekonomi och analysarbete.

Kurserna vänder sig till såväl styrelseleda-
möter, aktieägare och transportörer som 
personal i ledande ställning. 

Kurserna har genomförts på beställning 
samt i samband med TaxiForum.

År Antal kurser

2006 7

2007 4

2008 3

2009 5

2010 6

2011 1

2012 2

Skolskjutsförarutbildning
Förbundet erbjuder en kurs för förare inom 
skolskjutsverksamheten. Kursen bygger på 
”Handbok för skolskjutsförare” som behand-
lar lagar som berör skolskjutsverksamheten.
Kursen innehåller ett längre avsnitt om be-
mötande av olika resenärskategorier m.m.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
kar inlett ett samarbete med Förbundet om 
skolskjutsförarutbildningen.
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Förbundets miljö- och trans-
portkvalitetsarbete
Svenska Taxiförbundets medlemmar har alla 
en verksamhetsanpassad trafiksäkerhetspo-
licy som minst omfattar bilbältesanvändning, 
hastighetsanpassning och nykterhet i trafi-
ken. Vidare förbinder sig medlemmarna att 
följa ”God Taxitradition”, ett hedersbegrepp 
för taxinäringens goda branschsedvänja. Do-
kumentet God Taxitradition finns att tillgå 
på Förbundets hemsida.
Därutöver tillhandahåller Förbundet det 
egenhändigt framtagna miljö- och transport-
kvalitetsledningssystemet Säker Grön Taxi. 
Systemet överensstämmer i allt väsentligt 
med den internationella standarden ISO 
14001. Det innehåller krav på nulägesana-
lys, miljö- och kvalitetspolicy, mätbara och 
kvantifierbara mål, ständiga förbättringar, 
avvikelsehantering, verksamhetsstyrning, 
interna och externa revisioner samt certi-
fiering. Information finns på Förbundets 
hemsida. Ett femtiotal beställningscentraler 
är anslutna till systemet, 11 upprätthåller 
giltiga certifikat.
Förbundets kansli upprätthåller en giltig 
certifiering gällande Grön Taxi. 
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Medlemmar
Medlemsläget
Den procentuella andelen medlemsföretag 
är stabil. Strukturförändringen mot större 
och större taxiföretag, som påbörjades för 
drygt tio år sedan, fortsätter och förstärks. 
Organisationsgraden sett över hela landet 
är 61,57 procent.

Diagram 12 beskriver medlemsutvecklingen 
mellan 1990 och 2013. Från och med 1996 
utgörs underlaget av aktiva tillståndshavare. 
Talen ovanför staplarna visar anslutningsgra-
den av medlemmar i procent.

Diagram 12  (Källa: Trafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2013)

Anslutningsgraden i Norrland, Stockholm 
och Västsverige är fortsatt hög (diagram 13) 
medan framför allt Östergötlands, 

Blekinge, Värmlands och Örebro län är svaga 
områden. På Gotland saknar Förbundet helt 
medlemmar.

Diagram 13  (Källa: Vägtrafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2013)
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Anslutna beställningscentraler 2012-06-01





Anslutna beställningscentraler 2013-05-29

Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

AB Stockholms län

 





 





 




 





 





 





 














 





C Uppsala län

 





  

 





 





 





 




 





 




D Södermanlands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

  

 




 





 











 





 




E Östergötlands län

 




 





  

 













F Jönköpings län

 





 




 




 





 




 




 




 





G Kronobergs län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 




  

 




 




H Kalmar län

 




 





 












 




 





 




 





 





K Blekinge län

 





 




 












M Skåne
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida










 








 


 




 




 





 





 




 





 





 














 





 





 




N Hallands län

  


 





 





 





 





 





 





Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

O Västra Götalands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

O Västra Götalands län

 




 




 




 













 




 





 




 




 





  

 












 





 














 




 





 




 




 





 






36

Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

  

 





 




 





 





 





 





 





 





 




 














 





 




 





S Värmlands län

 














 





T Örebro län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 


U Västmanlands län

 





  


 




 





 




 





 





W Dalarna
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida




 

X Gävleborgs län

 











 





 




 





 




  


 





 


 













 


  

Y Västernorrlands län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 





 




 





Z Jämtlands län

 




 




 




 














 




 




 






















AC Västerbottens län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida


























 





 





 




 





 




BD Norrbottens län
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Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida

 





 




 







42



43



44


