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Sammanfattning
Svenska Taxiförbundet har i september 2019 undersökt
förekomsten av svarttaxi-tjänster på sociala medier. Resultatet pekar
på en fortsatt omfattande annonsering av svarttaxi på Facebook.
• Det finns idag omkring 100 aktiva företagslika grupper på Facebook
som erbjuder svarttaxi, men mörkertalet är med all sannolikhet stort.
• De kartlagda svarttaxigrupperna på Facebook har tillsammans över
123 000 medlemmar.
• Det förekommer också svarttaxi via WhatsApp och Facebook
Marketplace.
• Persontransporter med svarttaxi via Facebook omsätter mer än
750 miljoner kronor årligen.

Bakgrund
Utvecklingen av svarttaxi är ett allvarligt hot mot den seriösa taxinäringen.
Särskilt i mindre och medelstora orter har seriösa taxiföretag allt svårare
att överleva idag på grund av konkurrens från svarttaxi via sociala medier.
Detta är särskilt allvarligt för taxinäringen, då den präglas av små margina
ler och höga kostnader i form av skatter och avgifter. Incitamenten för att
kringgå lagstiftningen är därmed starka. Detta ställer höga krav på tillsyns
myndigheterna.
I september 2017 uppmärksammade Svenska Taxiförbundet förekomsten
av företagslika svarttaxigrupper på Facebook. Det var då ett förhållandevis
okänt problem som berörda myndigheteter varken hade kännedom om
eller verktyg att angripa. I maj 2018 gjordes en uppföljning av denna under
sökning och Förbundet kunde visa att de företagslika tjänsterna på Face
book hade ökat med 44 procent och att sammanlagt 130 000 personer var
anslutna till företagslika svarttaxigrupper på Facebook.
Sedan dess har kunskapen om att det är olagligt att ta betalt för organi
serad samåkning på Facebook spridit sig och Skatteverket meddelade
den 22 maj 2019 att de ska granska förmedling av olaglig taxiverksamhet i
sociala medier.
Svenska taxiförbundet har under september 2019 gjort en ny kartläggning
av problemets omfattning på Facebook. Många av de kartlagda Facebook
grupperna har ändrat namn och beskrivning, bland annat används inte
längre begreppet svarttaxi lika öppet. Förbundet har därför gjort en kart
läggning där varje grupp som förmedlar skjuts bedöms individuellt utifrån
gruppbeskrivningen på Facebooksidan. Gruppen bedöms vara en svart
taxigrupp om exempelvis gruppens betalningsregler eller förarnas tillgäng
lighet visar att det är svarttaxi. Bedömningar och antaganden har gjorts
med försiktighet.
Idag finns cirka 100 svarttaxigrupper på Facebook som tillsammans samlar
drygt 123 000 medlemmar. En tidigare kartläggning som genomfördes för
cirka två år sedan visade på något fler medlemmar och grupper. Det kan
bero på att aktörerna över tid har anpassat annonseringen för att inte defi
nieras som svarttaxi. Denna kartläggning utesluter dessutom grupper där
den öppna verksamhetsbeskrivningen inte tydligt indikerar att det handlar
om svarttaxi.

Svarttaxi i sociala medier späder på
den osunda konkurrensen
Den svenska taxibranschen har under lång
tid hotats av osund konkurrens till följd
av fusk med skatter och bidrag. Det har i
hög grad präglat konkurrensvillkoren på
marknaden och även den allmänna bilden
av taxibranschen som sådan. Ett offensivt
arbete mot gamla former av svarttaxi samt
den snabba utvecklingen av sociala medier
har gjort att den illegala taxin har hittat nya
vägar att möta sina kunder. Kontakterna
mellan förare och kund har flyttat till grup
per i sociala medier och uppgörelser om
betalningar sker via mobiltelefoner. Berörda
myndigheter har fortfarande inte visat att de
hänger med i denna utveckling.
Svenska Taxiförbundet företräder närmare
4 500 anslutna taxiföretag, motsvararande
cirka 70 procent av taxibranschen. Förbun
det publicerar denna rapport för att infor
mera ansvariga politiker och myndigheter

om hur omfattande problemet med svarta
tjänster på Facebook är och för att mana
till diskussion om vilket ansvar en digital
jätte som Facebook har att förhindra att
deras plattformar används för att möjliggöra
brottslighet. Sedan Förbundet presenterade
sin första granskning, för drygt två år sedan,
har Facebook inte gett någon respons.
Därtill är det viktigt att utifrån ett samhälls
ekonomiskt perspektiv diskutera hur det
påverkar en bransch när beslutsfattare och
lagstiftare alltför senkommet förstår att de
behöver ingripa mot den svarta ekonomin.
Konkurrenssituationen på taximarknaden har
blivit allt mer ohållbar i takt med att skatte
fusket letar sig in i slutna grupper och obrutet
krypterade samtalsslingor. Att den svarta
ekonomin tillåts fortleva på bekostnad av se
riösa taxiföretag är ett allvarligt hot mot hela
näringen för persontransporter i Sverige.

Svarttaxi organiserar sig genom
Facebookgrupper
I undersökningen har vi identifierat 98
grupper på Facebook som erbjuder svarttaxi
och de samlar sammanlagt drygt 123 000
medlemmar. Antalet identifierade grupper
och medlemmar har minskat något sedan
maj 2018 då Svenska Taxiförbundet senast
gjorde en kartläggning. Då noterades 130 000
medlemmar.
Den stora mediala uppmärksamheten kring
Förbundets granskningar samt Skattever

kets beslut att granska företeelsen kan ha
haft en viss avskräckande effekt som förkla
rar minskningen. Men en trolig förklaring är
att svarttaxigrupperna blivit mer försiktiga
med information på sina sidor vilket gör att
de inte längre är lika enkla att identifiera.
Ytterligare en förklaring kan vara att en del
av svarttaxiverksamheten migrerat till andra
plattformar som är mer skyddade, till exem
pel WhatsApp.

De 10 städer som är mest utsatta av
svarttaxi på Facebook
Tio städer står för drygt hälften av det totala medlemsantalet i
de kartlagda svarttaxigrupperna på Facebook.
Medlemmar per 1000 invånare
1

Ljusdal

235

2

Hudiksvall

155

3

Luleå

119

4

Norrtälje

81

5

Östersund

70

6

Sundsvall

67

7

Gävle

63

8

Göteborg

44

9

Umeå

43

10

Skellefteå

36

I de tio mest utsatta kommunerna finns
cirka 75000 personer som är medlemmar
i svarttaxigrupper på Facebook.
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GÄVLE
Flest andel gruppmedlemmar finns
i mellanstora kommuner långt
från storstadsområdena, varav
många kommuner ligger i norra och
mellersta Sverige. I dessa städer
är konkurrenssnedvridningen extra
besvärlig för de seriösa taxiföretagen.
Att medlemsandelen mellan
kommunerna varierar kraftigt kan
bero på mörkertal, det vill säga att i
vissa kommuner finns stora grupper
som tydligt kunnat identifieras
som svarttaxiverksamhet, medan
det i andra kommuner kan pågå
motsvarande verksamhet som inte
är lika synlig och lätt att kategorisera
som svarttaxi.

NORRTÄLJE

GÖTEBORG

Kunderna uppmanas att göra upp om
betalning på Messenger
Begreppet svarttaxi används allt mindre
i gruppernas namn och beskrivning,
men verksamheten i de allra flesta stora
samåkningsgrupper innebär svarttaxi. I
gruppernas beskrivning inkluderas ofta
texter som detta exempel: ”Priserna skall
diskuteras på Pm/Messenger och INTE PÅ
SIDAN!” (Vem kör? Göteborg & Kungsbacka,
2019). Syftet är att gruppmedlemmar

inte ska göra upp om resans pris i
Facebooktråden som kan följas av hela
gruppen. Andra exempel är medlemmar som
lägger in texter som ”Kör hela natten” eller
”Kör ikväll!” (Kör Ikväll Örebro!!!, 2019) i sina
meddelanden i grupperna. Det handlar alltså
inte om samåkning mellan två personer
som ska åt samma håll, utan förarna är
tillgängliga att ge skjuts åt det håll, och vid

Svarttaxigrupp i Mellansverige med 3403 medlemmar i september 2019

den tidpunkt, som resenären efterfrågar –
med andra ord svarttaxi.
Många grupper inkluderar även texter
i beskrivningen om att organiserad
samåkning mot betalning inte är tillåtet. Utåt
sett framhåller de att förare som vill ta betalt
måste inneha en F-skattsedel och frånsäger
sig ansvar för om någon skulle bryta mot
lagen.

Svarttaxigrupp i Mellansverige med 3468 medlemmar i september 2019

Svarttaxi hittar nya digitala plattformar
Facebook har sedan några år en digital
marknadsplats – Facebook Marketplace.
Även på Facebook Marketplace är det
numera vanligt att taxitjänster bjuds ut.
Sökningen ”taxi” presenterar kunden med
erbjudanden om transporter inom en stad
och till närliggande flygplatser med fordon
som inte är taxibilar. Förmedlingen av taxi
via Facebook Marketplace är dock inte lika
utbredd som förmedling via lokala grupper.
Men tjänsten som erbjuds är densamma och
de kallar tjänsten de erbjuder för taxi.

Det är svårt att kartlägga förekomsten
av svarttaxi på chattapplikationer som
WhatsApp, som ägs av Facebook, eller
andra chatapplikationer. Dessa applikationer
erbjuder så kallad obruten kryptering, vilket
betyder att endast användare och mottagare
i särskilt inbjudna grupper kan läsa och ta
del av meddelanden. Svenska Taxiförbundet
bedömer, baserat på muntliga uppgifter, att
det förekommer svarttaxi via WhatsApp, men
till följd av bristen på tillgänglig data avstår vi
från att estimera omfattningen.

Exempel från Facebook Marketplace den 23 augusti 2019

Omfattande skatteförlust för staten
Svarttaxi leder till förödande konsekvenser
för seriösa taxiföretag, men innebär också
att skatter och avgifter inte betalas in,
vilket drabbar all offentligt finansierad
verksamhet. En utbredd acceptans och
användning av svarttaxi kan bidra till att
minska förtroendet för skattesystemet som
helhet.

1

Baserat på denna undersökning bedömer
vi att svarttaxi via Facebook omsätter över
750 miljoner kronor per år, vilket leder till
direkta skatteförluster för staten1. Men be
dömningen är gjord med försiktighet och
omfattar inte Facebook Marketplace eller
WhatsApp. Mörkertalen är med stor sanno
likhet omfattande liksom den totala svarta
omsättningen och skatteförluster för staten.

Beräkningen bygger på att 10 procent av gruppmedlemmarna gör fem betalda körningar per vecka
eller helg. Genomsnittspriset för en svarttaxiresa antas vara 250 kronor och priset för motsvarande
”vita” taxiresa 450 kronor.

Det samhällsekonomiska priset för
svarttaxi på Facebook
Den osunda konkurrensen från svarttaxi skadar inte bara den en
skilda taxichaufförens möjlighet att försörja sig utan drabbar även
tillgången till skolskjuts, färdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik,
eftersom färre seriösa taxiföretag överlever. Dessa taxiföretags ex
istens bygger på intäkter från såväl upphandlade samhällsbetalda
resor som vanliga taxiresor.
Vissa orter kan drabbas väldigt hårt när en stor del av invånarna
använder svarttaxigrupper på Facebook. Ett exempel är Luleå
där Facebook-gruppen ”Vem kör ikväll” har ökat från drygt 5 200
medlemmar till 8 365 medlemmar på ett halvår. Luleå kommun har
cirka 70 000 invånare varav cirka 50 000 bor i de centrala delarna.
Det innebär att denna svarttaxigrupp har en bra bit över 10 procent
av kommunens invånare som medlemmar.
En sund och hållbar taxibransch är viktig för att hela Sverige ska
ha god tillgång till mobilitet. Detta gäller särskilt där utbudet av
annan kollektivtrafik är svagt. För många äldre som av olika skäl
väljer att inte köra bil är taxi och samhällsbetalda taxiresor en förut
sättning för ett fungerande liv. Men även där det finns kollektivtrafik
är taxi viktig, som möjliggörare att ta sig till och från den storskali
ga kollektivtrafikens noder. Utan taxi blir aldrig kollektivtrafiken lika
flexibel och tillgänglig som bilen.

Niklas Karlsson, operativ chef på Luleå
Taxi AB märker en
tydlig skillnad.
”För några år sedan
hade företaget 40 taxi
bilar i trafik under en
vanlig helgkväll. Det
antalet har idag mins
kats till 30 taxibilar.”

Svenska Taxiförbundet kräver åtgärder
Staten behöver genomföra en serie av åtgärder för att motverka svarttaxi på sociala
medier. Det är dessutom bråttom. Varje månad minskar antalet seriösa taxibilar i de orter
som drabbas värst, vilket cementerar en svart ekonomi i tjänstesektorn.
Svenska Taxiförbundet efterlyser i ett första steg fem konkreta åtgärder från regeringen
och berörda myndigheter:
1

2

3

4

5

Det är nödvändigt att berörda myndigheter i större utsträckning flyttar sina kontroller
dit den kriminella verksamheten flyttat. Polisen och övriga tillsynsmyndigheter,
Skatteverket, Ekobrott och Transportstyrelsen, bör ges bättre möjligheter att följa
de digitala spåren som svarttaxi lämnar efter sig. Det befintliga beställaransvaret
bör också skärpas så att det omfattar administratörerna av svarttaxigrupperna på
exempelvis Facebook. Utan effektiva kontroller riskerar problemet med svarttaxi på
sociala medier att växa.

Polisen bör ges ett nationellt uppdrag att granska, kontrollera och beivra lagbrott
inom taxi och svarttaxi. Idag är det upp till enskilda poliser att genomföra kontroller.
Förbundets uppfattning är att ett nationellt uppdrag skulle mana på Polisen att
genomföra mer frekventa och systematiska kontroller. Det är även viktigt att Polisen
arbetar aktivt med att kommunicera resultatet av sina kontroller. Ett viktigt sätt att
påverka allmänhetens acceptans för problemet med svarttaxi i rätt riktning är att
myndigheterna redovisar det arbete de faktiskt utför.

Bötesbeloppen för svarttaxi bör omedelbart ses över. Alternativt bör tydliga
sanktionsavgifter för svarttaxibrott införas. Att genomföra en sanktionsväxling från
straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter skulle kunna effektivisera myndigheternas
kontroll av problemet. Det ska vara kännbart att bryta mot taxilagstiftningen.

Regeringen bör driva frågan om de sociala medieplattformarnas ansvar på överstatlig
nivå. Det behövs regelverk på den nivån för att tvinga Facebook och andra sociala
medier att ta ett redaktionellt ansvar för det som sker i deras kanaler. Ägarna av
kommersiella digitala plattformar bör avkrävas ett ansvar för att motverka pågående
kriminella aktiviteter i deras kanaler.

Gör det lätt att göra rätt. En skattereduktion för taxi, liknande ett Rut¬avdrag, skulle
underlätta för fler privatpersoner att välja seriösa taxitjänster. Marknaden för svarttaxi
skulle krympas på samma sätt som marknaden för svarta hushållstjänster försvann
tack vare Rut-avdraget. En sådan skattereduktion skulle även bidra till klimatmålen
då fler skulle kunna avstå att köra egen bil och istället välja kollektiva färdmedel i
kombination med taxiresor.
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