
Uber lanserar samåkningstjänsten UberPOP 

Gör det möjligt att använda bilar mer effektivt 
 

Uber lanserar nu en testversion av tjänsten UberPOP i Stockholm och Göteborg. 
Tjänsten kopplar i realtid samman individer som är beredda att dela på utrymme och 

kostnad för en bilresa. 
 

Stockholm, 2 september 2014: Svenska bilar står i genomsnitt still i 23 timmar per dygn 
och när de väl körs så transporterar de bara i genomsnitt 1,5 personer. Detta innebär att 
Sveriges bilar kan utnyttjas betydligt mer effektivt än idag. 
 

- UberPOP är tjänsten som tillåter oss att göra mer tillsammans. Fler i varje bil på 
vägarna innebär minskade kostnader och mindre påverkan på miljön. Om varje bil 
används mer effektivt kan vi minska antalet bilar på våra vägar, säger Robin Reznik, 
vd på Uber i Sverige.   

 
Uber önskar se tjänsten som ett välkommet tillskott till det ekosystem av kollektivtrafik, taxi, 
privata bilar, hyrcyklar och bilpooler som idag finns. Genom att använda befintliga bilar mer 
effektivt bidrar UberPOP till mindre utsläpp, mindre energiåtgång per person, mindre trängsel 
i trafiken, och fler lediga parkeringsplatser.  
 

- I San Francisco är den här typen av samåkning nu så effektivt att det börjar ersätta 
ägandet av bilar. UberPOP är ett första steg mot att effektivisera samåkning även i 
Sverige. UberPOP kan jämföras med tjänster som gör det möjligt för privatpersoner 
att hyra ut lediga rum och lägenheter, säger Robin Reznik. 

 
Vilka är UberPOP-förarna? 
För att ge resenärer trygghet och säkerhet har alla UberPOP-förare intervjuats och 
genomgått utbildning innan de får tillgång till Ubers plattform. Förarna måste ha haft körkort i 
minst tre år. Samtliga förares brottsregister har kontrollerats av Uber. Alla förare måste ha 
trafikförsäkring och en bil som godkänts av Uber och som genomgått besiktning. Både förare 
och Uber har försäkring på plats för förare och passagerare. Det innebär att alla resenärer 
som använder UberPOP är försäkrade. 
 
För resenärer är det tydligt vem som kör bilen redan innan man stiger in i fordonet. Via 
appen kan resenärer se förarens namn, foto, registreringsnummer och tidigare resenärers 
betyg på föraren. Det är också möjligt för resenären att dela resan via mobilen så att vänner 
eller familj kan följa resan via en karta i realtid. Efter resan får passageraren ett mail som 
specifiserar resväg, tid och pris för resan. 
 
Betalningen sker automatiskt från resenärens betalkort som registrerats i Uber-appen. Det 
innebär att varken förare eller resenär behöver hantera kontanter eller betalkort i bilen. För 
att säkerställa en hög servicenivå måste alla resenärer efter resan också betygsätta föraren. 
Förare som inte har tillräckligt högt snittbetyg från resenärer stängs av från UberPOP. 
 
Mer än 60 % billigare än taxi 
Med ett lågt pris gör UberPOP det möjligt för fler att smidigt ta sig fram i städer runt om i 
världen. En resa är mer än 60 % billigare än en vanlig taxiresa. Priset räknas fram utifrån 
sträcka och restid, 6,15 kr/km, 2,03 kr/minut och 25 kr i startavgift. 
 
Exempelvis kostar en resa med UberPOP från Kista Centrum till Sergels Torg i Stockholm 
cirka 150 kronor. 
 
En resa mellan Slottsskogen och Nya Ullevi i Göteborg kostar cirka 71 kronor. 



 

- Högt pris har under lång tid gjort att många människor stängts ute från vissa 
transportalternativ. Vi älskar möjligheten att ge fler svenskar fler transportalternativ. 
Det tror vi stimulerar mer innovation och kundanpassade tjänster. Vinnare är alla som 
genom UberPOP får ett nytt alternativ för sin resa, säger Robin Reznik. 

 
Kan utmana bilindustrin 
Tekniska framsteg har gjort det möjligt att dela allt mer av våra resurser i samhället. Precis 
på samma sätt som ledig kapacitet i en lägenhet kan hyras ut till andra, ett utbyte mellan två 
individer, så kan också ledig kapacitet i en bil hyras ut gentemot ersättning till föraren för en 
del av kostnaden att äga en bil.  
PwC förutspår också i en ny rapport att den nya delandeekonomin – där konsumenter drar 
nytta av varandras lediga resurser såsom besparingar, lediga rum eller ledigt utrymme i bilen 
– kommer att öka från cirka 100 miljarder kronor förra året, till 2400 miljarder år 2025. 
Rapporten lyfter samtidigt fram dåligt anpassade och föråldrade regelverk som ett stort 
potentiellt hinder för utvecklingen.  
 

- Uber vill vara en aktiv partner till myndigheter och lagstiftare i utvecklingen av 
moderna och teknikneutrala lösningar anpassade till konsumenternas behov, säger 
Robin Reznik. 
 

- UberPOP är ett värdefullt tillskott till framväxande delandeekonomin och det är möjligt 
att vi också på sikt utmanar bilindustrin genom att förändra bilden av vad ägande och 
nyttjande av fordon innebär, säger Robin Reznik. 

 
UberPOP lanseras först i en testversion för ett antal användare i Stockholm och Göteborg. 
Fler Uber-användare kommer successivt att få tillgång till tjänsten under testperioden. 
 
Om Uber 
Uber förnyar sätten vi transporterar oss på. Genom att koppla ihop resenärer med förare 
genom våra appar gör vi städer mer tillgängliga, skapar fler möjligheter för resenärer och 
bättre ekonomi för anslutna förare. Ubers snabbt växande globala närvaro för samman 
människor och städer, sedan starten i 2009 har Uber vuxit till att nu finnas i över 200 städer. 
 
Exempel på tjänster som Uber erbjuder i Stockholm: 

- UberPOP: Samåkningstjänst där Ubers teknik kopplar ihop en bilägare med 
resenärer. Bilarna är som äldst från 2005, är försäkrade och har fyra dörrar. En typisk 
UberPOP-bil är VW Golf. Jämförelsepris 117 kr* 

- UberX: Beställningstrafik till lågpris. Toyota Prius är en typisk UberX-bil. 
Jämförelsepris 199 kr.  

- UberBLACK: Elegant beställningstrafik. Mercedes E-klass är en typisk UberBLACK-
bil. Jämförelsepris 295 kr.  

- UberLUX: Crème de la crème. Mercedes S-klass är en typisk UberLUX-bil. 
Jämförelsepris 422 kr.  

- UberBÅT: Båttransport via Uber-appen finns tillgängliga under sommartid. 

 
*Jämförelsepris är ett pris på en typresa som tar 15 minuter och är 10 km lång.  
 
För mer information, se http://blog.uber.com/uberpopsverige 

För UberPOP-infographics, se http://blog.uber.com/infographic  

För pressrelaterade frågor, vänligen kontakta supportstockholm@uber.com  
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