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Sammanfattning

Rapporten: Taxibranschen i Sverige är en kartläggning av branschen 
utifrån taxiförarnas perspektiv. Vår genomgång visar att det finns 
mycket som kan förbättras. Rapporten visar på svårigheterna med att 
skapa goda arbetsförhållanden och villkor i en bransch utan ordning 
och reda. Den beskriver problem som drabbar avreglerade branscher 
som saknar tillräcklig tillsyn. Rapporten redogör även för vad som kan 
hända med en bransch som inte är konkurrensneutral. Hur bristen på 
konkurrensneutralitet drabbar seriösa företag och deras anställda - 
samtidigt som den attraherar företagare med andra mål än branschens 
bästa. 

Förbundet vill med denna rapport informera och uppmana alla intres-
senter att ta sitt ansvar och vara delaktiga i formandet av en stark och 
väl fungerande taxibransch. 

Mot bakgrund av resultaten i rapporten kräver Svenska Transportar-
betareförbundet följande lagändringar:

1. Inför en etableringskontroll av antalet taxifordon i en kommun för 
att begränsa den enorma överetableringen av taxibilar. 

2. Inför en maxtaxa för taxiresor. Dagens fria prissättning leder dels 
till osund konkurrens och dels till att många taxikunder blir lurade. 
Detta sänker förtroendet för både taxibranschen och för Sverige 
som ett bra land att vara turist eller affärsresenär i. 

3. Inför krav på redovisningscentraler för samtliga taxiåkerier. Ta 
fram ett fungerande kontrollsystem som säkerställer att samtliga 
taxiföretag redovisar sina inkomster på ett säkert och effektivt sätt 
för att minska det utbredda skattefusket i branschen.

4. Inför krav på digitala färdskrivare i alla taxifordon och utfärda 
färdskrivarkort som ska användas av landets samtliga taxiförare.

Transport anser även att landets upphandlande enheter måste stärka 
sina krav på de som genomför tjänster finansierade av det allmänna 
och föreslår att:

5. Samtliga upphandlande enheter ska kräva schysta och kollektivav-
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talsenliga villkor för alla förare som genomför en samhällsbetald 
resa.

6. Samtliga upphandlande enheter ska ha ett beställaransvar som 
innebär att de är ansvariga för att huvudentreprenören såväl som 
underleverantörer erbjuder schysta villkor till de förare som utför 
samhällsbetalda resor.  

7. Procentlön ska inte förekomma vid samhällsbetalda resor. Samtliga 
upphandlande enheter ska kräva att de förare som genomför sam-
hällsbetalda resor avlönas med fast lön. 

Förutom de punkter vi tar upp ovan anser vi även att följande åtgärder 
ska beaktas när man söker lösningar för en väl fungerande taxibransch 
i framtiden

• Möjliggör en fungerande tillsyn av taxibranschen genom att öka 
anslagen till tillsynsmyndigheter som Skatteverket, Polisen, Trans-
portstyrelsen, Konkurrensverket och Arbetsmiljöverket.  

• Skärpta regler för subventionerade anställningar som lönebidrag 
och nystartsjobb för att säkerställa att individer med subventione-
rade anställningar arbetar under schysta villkor.

• Öka den totala dygnsvilan till 13 timmar istället för dagens 11 tim-
mar.

• Skärpt tillsyn och hårdare kunskapskrav för den trafikansvarige 
som innehar taxitrafiktillstånd på åkeriet.
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1 Inledning

På senare år har det varit mycket debatt om taxibranschen. Media har 
rapporterat om olika typer av problem som tyder på att branschen 
inte fungerar så bra som den kan göra. Transport upplever detsamma; 
taxibranschen har förändrats till det sämre, få verkar intresserade av 
att förbättra branschens funktionssätt och ingen verkar tjäna på denna 
nedåtgående spiral. Förbundets uppfattning bygger på våra medlem-
mars vittnesmål om en allt tuffare arbetssituation samtidigt som allt 
fler taxiåkerier har lönsamhetsproblem. Denna rapport syftar därför 
till att:

• redogöra för hur taxibranschen ser ut från förarnas perspektiv

• analysera branschens problem

• presentera förslag på hur den kan förändras och förbättras.

Med taxibranschen menar vi beställningscentraler, taxiåkerier, anställ-
da och fordon som bedriver taxitrafik. Taxiförare är med andra ord ett 
samlingsbegrepp på förare som kör samhällsbetalda resor, privatfinan-
sierade resor eller en kombination av samhällsbetalda och privatfinan-
sierade resor. 

För att få en lämplig bransch att jämföra med har vi valt bussbran-
schen. Vi anser att bussförarnas arbetsvillkor och taxiförarnas arbets-
villkor bör vara desamma. Kraven för de två yrkena är likvärdiga. Det 
krävs yrkestillstånd för att få utöva sitt yrke och båda yrkesgrupperna 
kör persontrafik. Bussförare är även en passande grupp på grund av att 
de kör kollektivtrafik och Transport anser att taxiyrket ska vara en del 
av kollektivtrafiken och definieras som yrkesmässig trafik.
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2 Metod

Detta är en kvantitativ studie som genomförts med hjälp av en enkät. 
Frågorna har i huvudsak varit strukturerade och standardiserade. När 
vi ställt frågor om arbetstid och lön har frågorna varit ostrukturerade, 
vilket betyder att respondenterna inte haft fasta alternativ utan uppgett 
den lön och de arbetstider de har. Enkätundersökningen har genom-
förts i hela landet av representanter från Transport. Representanterna 
har genomfört undersökningen på samma sätt genom att ställa frågor 
och registrera de svar som föraren lämnar. Vi har valt denna metod för 
att minska risken för missförstånd och osäkerhet. 

Urvalsmetoden har varit baserad på två krav: 

1. Respondenten ska köra taxi. 

2. Respondenten ska vara anställd. Sammanställningen av svaren 
är baserad på ett medelvärde i respektive kategori. Vi anser att 
populationen på 1 068 förare spridda över hela landet är repre-
sentativ för gruppen taxiförare.
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3 Frågeställningar

Med hjälp av samtal med förare, ombudsmän och förtroendevalda har 
vi utformat enkäten utifrån tre huvudsakliga frågeställningar:

1. Vad har förarna för anställningsförhållande?  

Syftet med den första frågeställningen är att reda ut vilken anställ-
ningsform föraren har, om taxiyrket är förarens huvudsakliga syssel-
sättning, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen samt om föraren 
är medlem i facket.

2. Vad har förarna för lön?

Syftet med den andra frågeställningen är att ta reda på vilken löneform 
förarna har, hur mycket de tjänar per månad samt om de får den lön 
de har rätt till enligt Transports kollektivavtal med arbetsgivarna.

3. Vad har förarna för arbetstider?

Syftet med den tredje frågeställningen är att undersöka hur mycket 
förarna arbetar per månad, om de har schemalagd arbetstid samt 
undersöka om förarna arbetar mer än den normala arbetstiden på 40 
timmar i veckan.

För att infria våra syften har vi lagt till ett antal kompletterande frågor 
som till exempel berör hur länge förarna har jobbat i branschen, om 
branschens villkor påverkar deras trafikbeteende negativt samt frågor 
om hot och våld.
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4 Bakgrund: En bransch – olika 
arbeten

En taxiförare kan ha en eller flera typer av köruppdrag i sin anställ-
ning. I vår kartläggning av förarnas situation har vi valt att dela in 
köruppdragen i tre kategorier:

1. Förare som enbart kör samhällsbetalda resor, vilket betyder att 
föraren endast har köruppdrag som finansieras av samhället. 
Exempel på samhällsbetalda resor är färdtjänst, sjukresor och 
skolkörningar. Resorna framförs ofta med specialfordon.

2. Förare som endast kör privatfinansierade resor: Resorna finan-
sieras av privatpersoner eller företag. Det kan dels handla om 
privatpersoner som reser med taxi och betalar resan själv, dels 
personer som reser i tjänsten. Om till exempel en sjuksköterska 
är på konferens och åker taxi på landstingets bekostnad klassifi-
ceras det som en privatfinansierad resa, inte som en samhällsbe-
tald.

3. Förare som kör en kombination av samhällsbetalda – och pri-
vatfinansierade resor. Denna tredje kategori av förare innefattar 
dem som kör både privata kunder och samhällsbetalda resor. 
De kör oftast en vanlig taxibil och kan till skillnad från de två 
ovanstående kategorierna få inkomster från både det privata och 
det offentliga. Hur många resor som framförs för den ena eller 
andra gruppen spelar ingen roll. Alla förare som kör en kombi-
nation inkluderas. 

4.1 Olika köruppdrag, olika lön och olika arbetstider

Arbetstidsmåttet för en taxiförare som arbetar heltid beräknas på två 
sätt:

• 174 timmar per månad, föraren schemaläggs måndag–fredag och 
är ledig alla helgdagar

• 166,4 timmar per månad, föraren schemaläggs måndag–söndag 
och arbetar helgdagar
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I tabellen nedan redovisas ett genomsnitt av förarnas månadslön om de 
skulle arbetat 174 timmar per månad. Den redogör även för hur myck-
et förarna faktiskt arbetar i genomsnitt per månad och hur mycket de 
tjänar i genomsnitt per månad och timme (april–maj 2012).  

Tabell 1. Lön och arbetstid uppdelat på köruppdrag

Månadslön, 
omräknat 
till heltid 
(174timmar/
mån) 

Faktisk arbetad 
tid i genom-
snitt/mån

Genomsnitt-
lig månads-
lön beräknad 
på faktisk 
arbetad tid

Genomsnittlig 
timlön beräknad 
på faktisk arbe-
tad tid

Förare som enbart kör 
samhällsbetalda resor 
(19,5 procent )

19 625,46 kr 176,85 timmar 19 947,16 kr 112,79 kr

Förare som enbart 
kör privata resor (11 
procent)

18 257, 82 kr 204,44 timmar 21 451,52 kr 104,93kr

Förare som kör en 
kombination av 
samhällsbetalda – och 
privata resor (69,5 
procent)

18 828,54 kr 188,69 timmar 20 417,39 kr 108,21 kr

Genomsnitt för samt-
liga grupper:

18 903,94 kr 189,99 timmar 20 605,36 kr 108,64 kr

Vi har valt att beräkna lönerna med ett genomsnittligt värde. På grund av detta redovisas 
månadslönen som ett eget värde och ej som genomsnittlig timlön multiplicerat med ar-
betstid. En viss skillnad uppstår då alla inte arbetar heltid samtidigt som vi valt att ta fram 
ett medelvärde baserat på antal individer. Antalet förare som uppgett lön och arbetstid är 
1 068 personer.

4.2 Skillnaden mellan taxiförare och bussförare

Siffrorna i tabellen kan jämföras med lön och arbetstid för en buss-
förare. En bussförare som arbetar en normal heltid på 174 timmar/
månad har en ingångslön på 21 685 kr per månad. Efter sex år i yrket 
tjänar en bussförare minst 23 145 kr per månad.1 Deras genomsnitt-
liga tid i yrket är 6,5 år och deras genomsnittliga månadsinkomst är 
22 343 kr.2 

Detta kan jämföras med taxiförare som i genomsnitt arbetat 7 år och 
tjänar 18 903 kr/månad (20 605 kr per månad om man räknar med 

1  Lön och arbetstid för bussförarna regleras i kollektivavtalet Bussbranschavtalet som 
började gälla 2012-06-01
2  http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Bussforare-1143
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förarnas faktiska arbetstid på 189,5 timmar per månad). Merparten 
av förarna är avlönade med procentlön vilket innebär att de inte har 
rätt till någon övertidsersättning. De arbetar helt enkelt mycket mer än 
bussföraren för att få ihop till en dräglig lön.

Skillnaden mellan taxiförarna och bussförarna understryks ytterligare 
när vi jämför deras löneutveckling 2004–2009. Löneutvecklingen un-
der perioden var cirka 21 procent för bussförare och cirka 18 procent 
för taxiförare. Taxiförarna förlorar därmed cirka 3 procent i löneut-
veckling under femårsperioden i jämförelse med bussförarna. Mycket 
tyder på att lönegapet mellan bussförare och taxiförare kommer fort-
sätta att vidgas under perioden 2010–2015. 

Diagram 1. Löneutveckling taxiförare och bussförare 

Transport tolkar den negativa löneutvecklingen för taxiförarna som en 
effekt av taxibranschens lönsamhetsproblem orsakad av överetable-
ringen av antalet taxibilar. 

4.3 Samhällsbetalda resor

Förare som endast kör samhällsbetalda resor arbetar minst antal 
timmar per månad och tjänar mest per timme. De kör vanligtvis spe-
cialfordon som är framtagna och utrustade för att klara av de olika 
uppdrag som samhället kräver. Förarnas uppdrag skiljer sig åt; de kan 
till exempel köra individer med fysiska eller psykiska handikapp till 
dagcenter eller till vårdinrättningar. Det är också vanligt att de kör 
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skolskjuts och olika former av sjukresor. Förare som kör samhällsbe-
talda resor har ofta utbildning för att ta hand om och assistera kunder 
med särskilda behov. Deras köruppdrag är tydligare och kundens be-
hov bättre definierat i jämförelse med de två andra kategorierna. Detta 
i kombination med att förarna i större utsträckning har månadslön än 
de två andra grupperna i undersökningen kan förklara varför förare 
som kör samhällsbetalda resor tjänar mest per arbetad timme. Arbets-
villkoren är även bättre ur andra aspekter. Förarna har till exempel 
bättre reglerad arbetstid – och arbetar dagtid i större utsträckning än 
de andra två grupperna.

4.4 Privatfinansierade resor

Taxiförare som endast kör privatfinansierade resor arbetar mest per 
månad, tjänar minst per timme men tjänar mest per månad. Deras 
höga månadslön (se tabell 1 ovan) beror på att deras genomsnittliga 
arbetstid är mycket högre än de andra gruppernas. Om förarna som 
enbart kör privatfinansierade resor och de förare som enbart kör sam-
hällsbetalda resor skulle arbeta lika mycket skulle förarna som enbart 
kör privatfinansierade resor tjäna 7 procent mindre per månad än de 
som kör samhällsbetalda resor. En annan skillnad är att de som kör 
privatfinansierade resor har mer oreglerad arbetstid, de arbetar oftare 
natt och helger. 

En förklaring till dessa skillnader är att förare som enbart kör privatfi-
nansierade resor inte är kopplade till en arbetsgivare som har uppdrag 
från samhället. Förarna måste förlita sig på privatfinansierade kör-
uppdrag från den taxiväxel/beställningscentral som taxiåkeriet de är 
anställda på är anslutet till, alternativt hitta kunder på egen hand.

Om det taxiåkeri som föraren är anställd på inte är kopplad till någon 
taxiväxel/beställningscentral måste föraren förlita sig helt på sin egen 
förmåga att få kunder. Något som leder till att förare som arbetar på 
åkerier utan anslutning ofta står på platser där det finns många poten-
tiella kunder. Hotell, tågstationer och flygplatser är vanliga platser där 
förarna försöker få körningar. Dessa små företag benämns ofta som 
friåkare.3 

Konkurrensen om körningar mellan förarna är stor på grund av den 

3  En friåkare är en näringsidkare som innehar ett taxitrafiktillstånd och får bedriva taxi-
trafik. De har ofta en eller två förare anställda som kan köra taxibilen när de inte arbetar.
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rådande överetableringen. Åkerierna har ofta fler bilar ute än vad det 
finns köruppdrag. Något som riskerar att uppmuntra förarna att tjäna 
så mycket pengar som möjligt vid de få köruppdrag de får. De kan till 
exempel köra omvägar eller använda en ovanligt dyr taxa som endast 
används vid storhelger. 

Ett annat fenomen som uppmärksammats, framförallt i storstäderna 
på senare år, är att vissa friåkare tar ut ockerpriser. Det mest extrema 
exemplet är ett taxiföretag där referenspriset är 9 999 kr. Taxi Stock-
holms referenspris är 325 kr. För att komma tillrätta med detta krävs 
en maxtaxa för en taxiresa.

4.5 En kombination av samhällsbetalda – och privatfi-
nansierade resor

Ca 70 procent av alla tillfrågade förare kör en kombination av sam-
hällsbetalda – och privatfinansierade 
resor och utgör därmed den största 
gruppen i undersökningen. Det finns 
inget krav på att en samhällsbetald 
resa ska framföras med ett specialfor-
don och det finns heller inga krav på 
att förarna ska genomgå en speciell 
utbildning för att få köra samhällsbe-
talda resor enligt lagstiftningen. 

I och med att många samhällsbetalda 
resor kan framföras i en vanlig taxibil kan ett taxiföretag, ofta en 
beställningscentral, öka antalet köruppdrag per månad för åkerierna 
genom att erbjuda samhällsbetalda resor som t.ex. färdtjänst eller 
skolskjuts. Ett taxiföretag kan därmed lägga anbud på många typer av 
samhällsbetalda resor utan att ha en flotta av specialfordon. Detta har 
lett till en utveckling där många taxiföretag, som vanligtvis kör privat-
finansierade taxiresor, deltar i upphandlingar av samhällsbetalda resor.

Vinner en beställningscentral som t.ex. TaxiKurir eller Sverigetaxi upp-
handlingen på en ort leder det till att de taxiåkerier som är anslutet till 
beställningscentralen kan erbjuda både samhällsbetalda – och privat-
finansierade resor. Denna utveckling förklarar varför de flesta förare 
kör en kombination av samhällsbetalda – och privata resor. Ett stort 
problem med de offentliga upphandlingarna är att det taxiåkeri som 

70 % av taxiförarna 
kör en kombination 
av samhällsbetalda 
och privatfinansie-
rade resor.
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lägger det lägsta budet ofta vinner upphandlingen. Inte det taxiåkeri 
som lägger det bästa budet. Något som leder till att förarna får lägre 
lön och sämre arbetstider.

En samhällsbetald resa kan se ut på olika sätt beroende på kundens 
behov. Kunden styr resan och tillgängligheten ökar när förarna kan 
köra båda typer av resor. Något som t.ex. handikapporganisationer 
har efterfrågat är ökad tillgänglighet och detta kan taxiföretagen som 
kör en kombination av samhällsbetalda – och privatfinansierade resor 
erbjuda. Men den ökade tillgängligheten bidrar samtidigt till att fö-
rarna får sämre inkomst, längre arbetstid och andra försämrade arbets-
villkor. Förarna arbetar t.ex. oftare senare kvällar och nätter än de som 
enbart kör samhällsbetalda resor, har färre raster som är mer oregel-
bundna och är oftare avlönade med procentlön. Förarna som kör en 
kombination väntar ofta längre på nästa körning i jämförelse med de 
som enbart kör samhällsbetalda resor. Det är därför som man ofta ser 
många vanliga taxibilar utanför stora sjukhus. De kör en kombination 
av samhällsbetalda – och privatfinansierade resor och väntar på en 
samhällsbetald resa på grund av att efterfrågan på privatfinansierade 
resor är låg vid vissa tider på dagen.

En förares lön kan också påverkas av vilken typ av resa de kör. Trans-
port har talat med förare som vittnar om att deras ackordslön är lägre 
om de kör en samhällsbetald resa. Lönesänkningen beror på att taxi-
åkeriet där de är anställda har vunnit en upphandling genom ett bud 
som ligger lägre än den ordinarie taxan. En lönesänkning kan även ske 
i samband med kampanjer eller rabatterade priser om man avlönas 
med procentlön. 

När priset på samhällsbetalda resor dumpas påverkas taxiåkerier med 
schysta villkor negativt. De får svårare att vinna upphandlingar på 
grund av att en ansvarsfull personalpolitik – med schysta villkor – ger 
en dyrare resa. 

4.6 Avregleringen av taximarknaden

Taxibranschen har varit avreglerad under en lång tid. Innan avregle-
ringen 1990 var taxiföraryrket ett yrke med goda villkor och det hade 
ett gott rykte. En förklaring till detta var att det tidigare fanns en regle-
ring för hur många taxibilar som fick vara aktiva inom ett specificerat 
geografiskt område. En kontroll som gjorde att förarnas tjänster var 
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efterfrågade av kunderna och förarna kunde därmed hålla uppe en 
god produktivitet vilket gav goda anställningsvillkor.

Avregleringen har påverkat taxi-
förarnas arbetsvillkor negativt. De 
flesta förare har idag sämre villkor 
än andra transportarbetare och det 
har blivit allt svårare för de som ar-
betar i taxiyrket att kräva en bra lön 
med rimliga arbetstider. Något som 
tydligt avspeglas i förarnas låga löner och negativa löneutveckling i 
jämförelse med bussförarnas.

Sedan avregleringen av hur många taxibilar som får finnas per 
1000 invånare har taxibilsflottan ökat markant. Enligt Taxiförbun-
det fanns det 12 729 fordon (1,493 per 1000 invånare) 1990 och 
16 069 fordon (1,695 per 1000 invånare) 2012.4 

Men samtidigt som antalet bilar ökar i landet vittnar allt fler i 
glesbygden om hur svårt det är att få tag på en taxibil. I synnerhet 
efter klockan 17:00. I Kronobergs län har antalet fordon per 1 000 
invånare minskat med 42 procent sedan avregleringen. I Stockholm 
har antalet fordon per 1 000 invånare ökat med 60 procent under 
samma period.5

4.7 Offentliga upphandlingar och lägsta pris 

Taxiförarnas svaga löneutveckling är en tydlig indikation på ökad 
konkurrens mellan förarna. Samtidigt minskar antalet taxitrafiktill-
stånd; 1990 fanns det 8 109 taxitrafiktillstånd och 2012 fanns det 
7 971 taxitrafiktillstånd utfärdade. Fler taxibilar och färre taxitra-
fiktillstånd innebär att taxiåkerierna har blivit större över tidsperio-
den. Vilket borde leda till att förarna får bättre och mer reglerade 
arbetsvillkor. Men så är inte fallet och en förklaring till förarnas 
försämrade villkor är de offentliga upphandlingarna av samhälls-
betalda resor. De är helt avgörande för taxibranschen och cirka 50 
procent av taxibranschens omsättning kommer från samhället.6

4  Branschläget 2012; en rapport från Svenska Taxiförbundet
5 ibid
6 ibid

Antalet taxibilar i 
Stockholm har ökat 
med 60 procent se-
dan avregleringen.
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På grund av att taxiåkerierna slåss om rätten att köra samhällsbetalda 
resor och konkurrerar med lägsta pris 
väljer många företag att inte teckna 
kollektivavtal. Ett kollektivavtal ökar 
kostnaden eftersom företaget bland 
annat förbinder sig att bekosta ett bra 
försäkringsskydd samt en avtalspen-
sion på 4,5 procent till sina anställda. 

4.8 Subventionerad arbetskraft och låga kostnader

Taxiåkerierna konkurrerar med sina låga personalkostnader och sin 
höga flexibilitet för att vinna upphandlingar. Förarna betalar med 
dåliga arbetsvillkor. Det stora utbudet av taxiförare kan delvis för-
klaras med subventionerade anställningar. För att hålla nere priset 
använder vissa taxiåkerier sig av subventionerade anställningar. Enligt 
Transportarbetaren har svenska taxiåkerier anställt 6 414 förare med 
lönebidrag eller nystartsjobbsersättning sedan 2008.7 Denna form av 
subventionerade anställningar är ett effektivt sätt att sänka taxiåkerier-
nas kostnader för att bli mer konkurrenskraftiga.

4.9 Sammanfattning

Med hjälp av uppdelningen av taxiförare i tre undergrupper (sam-
hällsbetalda resor, privatfinansierade resor och en kombination av 
samhällsbetalda och privatfinansierade resor) får vi en bättre och mer 
rättvis överblick av branschen. 

Uppdelningen möjliggör en jämförelse av hur de olika köruppdragen 
påverkar förarens arbetsvillkor. För att kunna fånga in förarnas arbets-
villkor på ett bra sätt har vi delat in frågebatteriet i tre olika delar: 

• Vad har förarna för anställningsförhållande? 

• Vad har förarna för lön? 

• Vad har förarna för arbetstider?

Med hjälp av svaren från taxitrafikförarna kan vi besvara våra frågeställ-

7  Transportarbetaren nummer 12 2012, http://digitalmedia.v-tab.se:8080/
erez/fsi/fsi.swf?&cfg=pages_presets/V-TAB%20Defaults%20090910.fsi&pages_
dir=Transportarbetaren/TRAN-121127-A%20pages/

Samhällsbetalda re-
sor står för ca 50 % 
av taxibranschens 
omsättning.
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ningar och ge en bra beskrivning av branschen. Förbundets ambition är att 
förklara varför taxibranschen ser ut som den gör idag och lämna förslag 
på hur vi kan få en väl fungerande och konkurrensneutral taxibransch med 
schysta villkor för både företag, förare och kunder i framtiden.
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5 Undersökning och analys

5.1 Anställningsförhållanden

När vi sammanställt enkätsvaren har vi funnit en relativt stor okun-
skap bland förarna om deras rättigheter och skyldigheter. Hur ska man 
tolka detta? En förklaring till okunskapen kan vara att arbetsgivaren 
inte informerat dem på ett korrekt sätt. Andra förklaringar kan vara 
att förarutbildning varit undermålig, att det saknas adekvat fortbild-
ning, eller att förarna är ointresserade av den praxis, lagar och regler 
som omfattar dem i deras yrkesroll. Därför måste utbildningskraven 
på både förare och innehavaren av taxitrafiktillståndet öka.

Svaren speglar den situation som förarna har och deras svar är viktiga 
för att vi ska få en djupare förståelse av deras arbete och deras situa-
tion på jobbet. En sådan uppgift är hur mycket gruppen som enbart 
kör privatfinansierade resor arbetar varje månad. Enligt de svar vi 
mottagit arbetar förarna i denna kategori i genomsnitt 204 timmar 
per månad. Vilket betyder att förare som enbart kör privatfinansierade 
resor arbetar 30-38 timmar mer än den normala arbetstiden på 166,4 
alternativt 174 timmar per månad (beroende på hur man beräknar den 
normala månadsarbetstiden). Det är oacceptabelt att människor arbe-
tar så mycket och vilar så lite. I synnerhet om de kör persontrafik och 
är ansvariga för sin egen, kundens och omgivningens säkerhet. 

Trötthet i trafiken ökar risken för olyckor. Den risken kan minskas 
med nya regler som kräver att taxiföraren ska vila mer än arbeta under 
ett dygn.

För att fördjupa vår förståelse om förarnas anställningsförhållanden 
ställde vi följande frågor:

• Är föraryrket din huvudsakliga sysselsättning?

• Vad har du för anställningsform? 

• Har din arbetsgivare kollektivavtal?

• Är du medlem i facket?
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5.2 Huvudsaklig sysselsättning

82 procent av taxiförarna uppger att taxiyrket är deras huvudsakliga 
sysselsättning. Endast 7 procent har svarat att taxiyrket inte är deras 
huvudsakliga sysselsättning och 11 procent har inte svarat på frågan. 

Diagram 2. Huvudsaklig sysselsättning

5.3 Anställningsform

Det finns en skillnad mellan hur många som uppgett att de har taxiyr-
ket som huvudsaklig sysselsättning och hur många som uppgett att de 
är tillsvidareanställda. 

Diagram 3. Anställningsform

68 %

13 % 12 %
7 %

Tillsvidareanställd    Visstidsanställd         Föraren vet ej    Provanställd

82 procent av de tillfrågade förarna uppger att taxiyrket är deras 
huvudsakliga sysselsättning. 68 procent av de tillfrågade uppger att de 
är tillsvidareanställda. Siffrorna tyder på att en stor majoritet av taxi-
förarna försörjer sig på att köra taxi. De 12 procent som uppger att de 

Taxiyrket är min 
huvudsakliga sysselsättning

Taxiyrket är inte min 
huvudsakliga sysselsättning

Ej svarat

82 %

7 % 11 %
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inte vet vad de har för anställning är en indikation på att många ar-
betsgivare inte informerar sina anställda på ett korrekt och schyst sätt.

5.4 Kollektivavtalet

64 procent uppger att deras arbetsgivare har kollektivavtal. 28 procent 
av förarna svarar att de inte vet om arbetsgivaren har tecknat kollek-
tivavtal eller ej och endast 8 procent uppger att arbetsgivaren saknar 
kollektivavtal.

Diagram 4. Hur många arbetsgivare har kollektivavtal enligt förarna?

64 %

28 %

8 %

 Arbetsgivaren har 
kollektivavtal

Vet ej om arbetsgivaren
har kollektivavtal

Arbetsgivaren saknar
kollektivavtal

Transport har kollektivavtal med ca 54 procent av taxiföretagen vilket 
ger en skillnad på 10 procent mellan vad förarna uppger och Trans-
ports beräkningar.8 Samtidigt kan vi se en stor skillnad mellan de 8 
procent som uppgett att deras arbetsgivare saknar kollektivavtal och 
de ca 46 procent som faktiskt saknar avtal.

Skillnaderna kan ha olika orsaker. Dels kan det vara så att en större 
andel av de förare som tillfrågades arbetade på ett företag som har 
kollektivavtal i jämförelse med hur många företag som egentligen har 
kollektivavtal. Dels kan det vara så att en del av förarna inte har fått 
korrekt information om huruvida arbetsgivaren har ett kollektivavtal 
eller ej. Detta kan till exempel ta sig i uttryck genom att arbetsgivaren 
uppger att de har kollektivavtal på grund av att föraren efterfrågar en 
seriös arbetsgivare. 

Att vara ett företag med kollektivavtal blir helt enkelt en konkurrens-
fördel när man ska rekrytera ny personal. Transport blir med jämna 
mellanrum kontaktad av förare som uppger att det bolag de ska börja 
8  Beräkningen har gjorts på följande sätt: Antalet registrerade företag som har tecknat 
kollektivavtal med Transport i december 2012 (4311) dividerat med antalet registrerade 
taxitrafiktillstånd april 2012 (7971).
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arbeta på, eller arbetar på, har kollektivavtal. När vi kontrollerar föra-
rens uppgifter visar det sig att taxiåkeriet inte har tecknat något avtal. 

En tredje förklaring till skillnaden mellan våra siffror och förarnas 
uppgifter är att taxiåkeriägarna har dålig kunskap om hur arbetsmark-
naden och kollektivavtalet fungerar. Arbetsgivarna uppger att de har 
kollektivavtal för att de tror sig vara anslutna till ett kollektivavtal i 
och med att de är anslutna till en växel/beställningscentral. Mindre 
företag tror ibland att deras anslutningsavgift till en beställningscen-
tral inkluderar ett kollektivavtal. Men så är det inte i normalfallet vid 
anslutning till ett företag som driver växeln/beställningscentralen. Om 
ett taxiåkeri ansluter sig till en beställningscentral som till exempel 
TaxiKurir eller Taxi 020 medför detta inte en anslutning till ett kollek-
tivavtal och det är inte heller ett krav att man ska ha ett kollektivavtal 
för att få ansluta sig.9

Det finns taxiföretag som kräver att taxiåkerierna ska ha kollektiv-
avtal. Om ett taxiåkeri t.ex. vill ansluta sig till Taxi Stockholm måste 
taxiåkeriet ha ett kollektivavtal.10 Taxi Stockholm krav följs även re-
gelmässigt upp för att kontrollera att de anslutna åkerierna följer sina 
åtaganden. Det gäller även kontroller för skatt och sociala avgifter för 
att upprätthålla företagets goda anseende i branschen.

Om en beställningscentral vill delta i Transports projekt Schysta villkor 
krävs ett kollektivavtal. Ett projekt som bland annan drivs i Göteborg 
och där Taxi Göteborg är med i projektet.

De stora beställningscentralerna är egna företag med egna organisations-
nummer.  De har kollektivavtal för sina anställda men vanligtvis inte 
för taxiförarna. Detta beror på att de flesta beställningscentraler inte 
äger några egna taxibilar. En förare som kör en taxibil med TaxiKurir-
klistermärken omfattas inte av företaget TaxiKurirs kollektivavtal. Om 
en förare ska omfattas av ett kollektivavtal måste taxiåkeriet där de är 
anställda vara medlemmar i arbetsgivareföreningen Biltrafikens arbetsgi-
vareförbund (BA) eller ha tecknat ett hängavtal med Transport.11

9 I de fall det finns en enhetsanslutning till kollektivavtalet måste företaget aktivt begära 
medlemskap. En enhetsanslutning betyder inte att man automatiskt blir medlem i arbetsgi-
varorganisationen BA om man blir medlem i en förening som äger en växel/beställningscen-
tral. Man måste söka inträde själv.
10  Se Taxi Stockholms hemsida för mer information: http://www.taxistockholm.se/Om-
oss/Socialt-ansvar-csr/
11 Ett hängavtal är ett avtal mellan fackföreningen (t.ex. Transport) och företaget. Avtalet 
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Fågelviksgruppen äger både TaxiKurir och Taxi 020 och har som af-
färsidé att erbjuda taxiåkerier en heltäckande taxitjänst som innefattar 
både varumärke och beställningscentral. Tjänsten bygger på att taxi-
åkeriet får köra under ett känt varumärke vilket underlättar för taxi-
åkerierna att få tillgång till större marknader. De får kunder tilldelade 
till sina bilar via företagens beställningscentral och taxiåkerierna kan 
därmed utnyttja fördelen med olika beställningssystem på internet, i 
smarta telefoner, kampanjer och företagsavtal. 

Fågelviksgruppen har expanderat kraftigt runt om i landet på senare år 
och företaget vinner ständigt nya upphandlingar genom att lägga läg-
sta bud på samhällsbetalda resor. I och med att Fågelviksgruppen inte 
har några sociala krav på sina anslutna taxiåkerier kan priserna pres-
sas. De kan därmed lägga lägre anbud än de företag som kräver kol-
lektivavtal samt företag som specialiserat sig på samhällsbetalda resor. 
Konsekvensen av detta är dels att förarna får sämre villkor, dels att de 
taxiåkerier som har kollektivavtal, schysta villkor, bra arbetstider och 
månadslön för sina anställda får allt svårare att vinna nya upphand-
lingar. 

När företag som Taxi Stockholm krä-
ver kollektivavtal får förarna bland 
annat ett ökat försäkringsskydd. Här 
ingår även en avtalspension på 4,5 
procent. Detta betyder att seriösa 
taxiåkerier som är anslutna till seriösa 
taxiväxlar/beställningscentraler får 
högre kostnader och därmed svårare 
att vinna upphandlingar. Taxi Stockholm har vid flera tillfällen lagt 
anbud på samhällsbetalda resor men alltid förlorat till andra som lagt 
lägre bud. Ett seriöst företag med schysta villkor får svårt att vinna 
upphandlingar där pris går före kvalitet och sociala villkor. 

5.5 Medlemskap i facklig organisation

52 procent uppger att de är medlemmar i facket. 38 procent uppger att 
de är medlemmar i Transport och 14 procent uppger att de är medlem-
mar i ett andra förbund. 

”hänger” sedan på det kollektivavtal som fackföreningen tecknat med arbetsgivareparten.  
Det som binder parterna genom kollektivavtal binder även det företag som tecknat ett häng-
avtal med den fackliga organisationen.

Kollektivavtalet ger 
förarna en extra 
pensionsavsättning 
på 4,5 % av lönen.
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De som uppger att de är medlemmar i en annan facklig organisation 
har uppgett att de är medlemmar i ett LO-, TCO- eller SACO-förbund. 

Diagram 5. Medlemskap i facklig organisation

Ej medlem i facklig organisation

Medlem i annan facklig organisation

Medlem i Transport

48 %

38 %

14 %

Hur kommer det sig att de är medlemmar i ett annat förbund än 
Transport? Kan det förklaras med att det finns ett stort antal nyan-
ställda som inte haft möjlighet att byta fackförbund? Beror det på att 
taxiyrket är ett genomgångsyrke för de som hamnat i kortvarig arbets-
löshet? Eller finns det en stor andel förare som inte har taxiföraryrket 
som huvudsaklig sysselsättning? Enligt vår analys är de tre nämnda 
förslagen inte tillfredställande. Undersökningen visar att:

• Endast 28 procent av de som uppgett att de är medlemmar i 
annat förbund än Transport har arbetat två år eller mindre som 
förare. 

• 41 procent av de som har uppgett att de är medlemmar i ett an-
nat förbund har arbetet i två år eller mer. 

• 31,5 procent av de som uppgett att de är medlemmar i en annan 
facklig organisation har inte bytt förbund efter nio år som taxi-
förare. 

Den genomsnittliga arbetstiden i yrket är sju år vilket talar emot idén 
att taxiyrket är ett genomgångsyrke. Det verkar som att många som 
klivit in i taxiföraryrket stannar kvar. Förarens anställningstid förkla-
rar helt enkelt inte varför de är medlemmar i andra fackförbund än 
Transport. Om alla taxiförare som idag är anslutna till andra fack-
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förbund skulle gå med i Transport skulle anslutningsgraden öka. Den 
fackliga styrkan är avgörande för bra kollektivavtal. Ett första steg för 
bättre villkor är därför att man är medlem i rätt facklig organisation.

Diagram 6. Taxiförare som är med i ett annat förbund än Transport

Arbetat mer än io år
som taxiförare

Arbetat mer än två år 
som taxiförare

Arbetat mindre än två år
som taxiförare

31 % 28 %

41 %

På frågan om förarna har en annan huvudsaklig sysselsättning än taxi-
föraryrket svarar 78 procent att taxiföraryrket är deras huvudsakliga 
sysselsättning. Förarnas svar betyder att de helt enkelt inte valt att byta 
fackförbund. 

Diagram 7. Förare som är med i andra förbund än Transport och deras huvudsakliga sysselsättning

Ej svarat

Taxiföraryrket är inte min 
huvudsakliga sysselsättning

Taxiföraryrket är min 
huvudsakliga sysselsättning

19 %

3 %

78 %
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Transport arbetar kontinuerligt med denna fråga och vår ambition är 
att alla anställda förare i taxibranschen ska vara medlemmar i vårt 
förbund. Idag är organisationsgraden låg vilket leder till att det finns 
för få fackligt aktiva taxiförare som försvarar kollektivavtalet och 
aktivt arbetar för att förbättra förarnas villkor. 

78 procent av de som är medlemmar i ett annat förbund än Transport 
uppger att taxiyrket är deras huvudsakliga sysselsättning. Frågan var-
för de är med i annat förbund trots att de är taxiförare har inte ställts. 
En möjlig förklaring kan vara att de inte identifierar sig med yrket eller 
att de inte vet att de ska vara med i Transport. Andra förklaringar kan 
vara att de har lägre a-kassa, lägre fackföreningsavgift eller andra för-
måner hos ett annat förbund. 

5.6 Lön och arbetstider

I tabell 1 ovan redovisas skillnader i både lön och arbetstid mellan 
olika köruppdrag. De taxiförare som arbetar minst per månad tjänar 
mest per timme samtidigt som de som arbetar mest per månad tjänar 
minst per timme. Den som enbart kör samhällsbetalda resor har en hö-
gre timlön och arbetar oftare dagtid på veckodagar (måndag-fredag) i 
jämförelse med de förare som enbart kör privatfinansierade körningar.

Hur kommer det sig att olika typer av köruppdrag ger olika typer av 
lön? En viktig faktor är på vilket sätt föraren avlönas. En förare som 
enbart kör samhällbetalda resor är oftare avlönad med månadslön. 
Föraren som endast kör privatfinansierade körningar är oftare avlönad 
med procentlön. 

En risk med procentlön är att ansvaret för den intjänade lönen förs 
över helt på föraren. Arbetsgivaren behöver därmed inte ta någon eko-
nomisk risk. 

Systemet med procentlön leder till att arbetstiden oftast blir längre än 
166,4 timmar alternativt 174 timmars arbete per månad. Detta sam-
tidigt som de förare som är avlönade med månadslön har ett bestämt 
arbetstidsmått och en fast lön. Förare som har avlönats med procent-
lön tjänar helt enkel sämre än de som har månadslön. De måste arbeta 
långa arbetspass för att komma upp i en dräglig lön.
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5.6.1 Löneformer

Förarna har uppgett olika löneformer och som vi kan se i diagram 
7 nedan är procentlönen den klart dominerande löneformen. När vi 
jämför de olika grupperna kan vi konstatera att förare som kör sam-
hällsbetalda resor har månadslön i större utsträckning än de som 
kör privatfinansierade resor eller en kombination av samhällsbetalda 
och privatfinansierade resor. Procentlön är vanligast i den grupp som 
endast kör privatfinansierade resor men mycket tyder på att allt fler 
förare i alla sektorer avlönas med procent-
lön.

Transport förespråkar månadslön och 
arbetar för ett förbud av procentlön för 
samhällsbetalda resor. En förare med 
månadslön får sin lön utbetald oavsett 
inkört belopp. Något som leder till en 
ökad konkurrensneutralitet i branschen i och med att det blir svårare 
för taxiföretag att vinna upphandlingar med hjälp av lönedumpning 
och social dumpning. En förare som är avlönad med procentlön får en 
viss procent av det inkörda beloppet. Ackordet ligger vanligtvis mellan 
35-40 procent. Ju mer föraren kör in desto bättre förtjänst. Om föra-
ren inte kör in tillräckligt skall en garantilön utgå. Förare som avlönas 
med procentlön har rätt till denna garantilön enligt taxiavtalet. 

Diagram 8. Vilken löneform har förarna?

Timlön

Timlön – Provision

Har ej procentlön, ej
uppgett löneform

Ej svarat

Månadslön

Procentlön

11 %

12 %

57 %9 %

5 %

6 %

Om en förare är avlönad med månadslön kan garantilönen inte använ-

Procentlönen 
ligger oftast på 
35–40 % av det 
inkörda beloppet.
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das som minimilön. Garantilönen är golvet, en lägsta lön, för de som 
avlönas med procentlön. Den ska garantera en ekonomisk trygghet för 
förarna.

Den garanterade lönen har ett spann mellan 17 658 och 18 117 kronor 
i månaden beroende på var man arbetar och den beräknas på månads-
arbetstid.12 

Diagram 9. Frågor om garantilönen

57 %

32 %

67 %

40 %

Avlönas med 
procentlön

Vet ej hur man
räknar ut garan-

tilönen

Känner till
att det finns

en garantilön

Har inte fått
sin garantilön

utbetalad

Diagram 9 understryker att förarnas situation gentemot sina arbets-
givare i många fall är snedvriden. Det råder idag en brist på informa-
tion. Många förare vet inte att garantilönen existerar eller hur man 
räknar ut sin garantilön. 40 procent av förarna uppger att de inte fått 
sin garantilön utbetald. En stark indikation på att förarnas ställning på 
många åkerier runt om i landet är alarmerande svag.  

Transport har på olika sätt informerat förarna om garantilönen.13 
Informationskampanjer kring denna rättighet blir allt viktigare när allt 
fler förare arbetar på procent. Förbundets långsiktiga mål är att få bort 
all typ av ackordsarbete i trafiken. Ett förbud som idag finns för t.ex. 
godstrafik. 

Ett av flera delmål i detta arbete är att alla som arbetar på procent ska 
känna till garantilönen, veta hur man räknar ut sin garantilön och få 
sin garanterade lön utbetald enligt kollektivavtalet. Om fler förare ifrå-
gasätter denna löneform och kräver bättre villkor av sin arbetsgivare 
kan vi vända utvecklingen. 

12  Nuvarande taxiavtal löper ut 30 juni 2013
13  Se även Transports hemsida: www.transport.se
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5.6.2 Hur mycket jobbar taxiförarna?

Om en person arbetar mycket tär de långa arbetspassen på krop-
pen. Risken för arbetsskador ökar och det kan i värsta fall leda till ett 
förkortat liv. Att ha makt över sin arbetstid är viktigt då arbetstiden 
reglerar raster och vila. Men makten över arbetstiden kan få helt fel 
effekter. I synnerhet om man inte har en 
lön som man kan leva på. Vilket leder 
till att många förare väljer att arbeta 
mer än vad schemat säger på grund av 
en låg lön per arbetad timme. 33 pro-
cent uppger att de arbetar 200 timmar 
eller mer varje månad.

I diagram 10 kan vi se hur förarens köruppdrag påverkar arbetstiden. 
Den genomsnittliga arbetstiden för en taxiförare är ca 190 timmar per 
månad och det ligger även nära genomsnittet för de förare som kör en 
kombination av privatfinansierade och samhällsbetalda körningar. De 
som endast kör samhällsbetalda körningar arbetar ca 13 timmar min-
dre än den genomsnittliga taxiföraren varje månad. Förare som enbart 
kör privata körningar arbetar ca 14,5 timmar mer än genomsnittet per 
månad.

Diagram 10. Relationen mellan köruppdrag och arbetstid

De förare som har en månadslön arbetar mindre än de som avlönas 
med en ackordsbaserad lön. Förarna med oreglerad arbetstid väljer att 
arbeta mer för att få en inkomst som de kan leva på och får därmed 
en längre arbetstid. När arbetsgivarna lägger över allt mer ansvar på 

1 av 3 förare  
jobbar mer än 200 
timmar i månaden.
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de anställda ökar kraven men inte lönen. Kraven skiljer sig åt och ger 
därmed olika utmaningar för olika typer av förare:

Problem med pressade scheman på grund av för många köruppdrag 
gäller ofta förare som kör samhällsbetalda resor. För att klara av taxi-
åkeriets åtagande i upphandlingen pressas schemat samman vilket ökar 
stressen. 

Förare som kör privat eller en kombination av privata och samhällsbe-
talda körningar och avlönas med procentlön har ofta en motsatt stress. 
Här handlar det om att köra in tillräckligt varje dag för att få en lön 
som man kan leva på. 

5.6.3 Hur mycket ska man arbeta?

Enligt kollektivavtalet kan man beräkna heltidssysselsättning på två 
olika sätt där huruvida föraren arbetar måndag till fredag eller måndag 
till söndag är avgörande:

De förare som jobbar måndag till fredag har en arbetstid på 174 tim-
mar per månad och är lediga helgdagar. 

Den som arbetar måndag till söndag har en arbetstid på 166,4 timmar 
per månad och är inte lediga på helgdagar.

Om vi utgår ifrån att en förares normalarbetstid är 174 timmar per 
månad och jämför det med den faktiska genomsnittliga arbetstiden för 
taxiförare på 190 timmar per månad så kan vi dra slutsatsen att den 
genomsnittliga föraren arbetar 16 timmar mer än normalarbetstiden 
per månad. En taxiförare arbetar med 
andra ord i genomsnitt 9 procent mer 
än den kollektivavtalsenliga heltiden. 

Bryter vi ner arbetstiden i vilken typ 
av köruppdrag förarna har ser vi att 
alla grupper arbetar mer än normalar-
betstiden på 174 timmar per månad:

• Samhällsbetalda resor: 3 timmar mer per månad

• Kombination samhällsbetalda och privata körningar: 14,5 timmar 
mer per månad

• Endast privata körningar: 30,5 timmar mer per månad

Den genomsnittliga 
arbetstiden är 190 
timmar i månaden.



30

Arbetspassen för taxiförare är i många fall mycket långa. Något som 
bland annat leder till en ökad risk för stress och sjukdomar. Om taxi-
branschen var mer konkurrensneutral, med månadslöner och schysta 
arbetstider, skulle denna problematik med stor sannolikhet kunna stäv-
jas. Arbetsgivarnas ansvar, att erbjuda en konkurrenskraftig tjänst som 
inte leder till lönedumpning eller social dumpning, måste skärpas. På 
grund av dagens situation får förarna ta för stort ansvar för att skapa 
intäkter till sin arbetsgivare. Transport anser att denna utveckling inte 
går att bryta med mindre än att införa en reglering för hur många taxi-
bilar det får finnas inom ett område. 

En annan åtgärd som Transport förespråkar för att minska risken för 
stress, sjukdomar och olyckor är att införa samma krav på kör- och 
vilotider som finns inom yrkestrafiken.14 För att kontrollera att reglerna 
efterföljs ska taxifordon utrustas med digital färdskrivare och föraren 
ska ha ett personligt färdskrivarkort. Detta skulle leda till en tydligare 
reglering för taxiföretagen och utökade möjligheter för tillsynsmyn-
digheterna att kontrollera regelefterlevnaden. En annan åtgärd för att 
förbättra arbetstiderna är att utöka dygnsvilan från dagens 11 timmar 
till 13 timmar per dygn.15 

5.7 Stress i trafiken 

Undersökningen visar att många taxiförare har en hård och stressig 
arbetsmiljö. Vi har uppmärksammat att långa arbetspass är vardag för 
de flesta förare och flera vi talat med påtalar en känsla av maktlöshet 
i väntan på nästa körning. Ett annat problem som uppmärksammats 
i undersökningen är att förarnas trafikbeteende påverkas negativt på 
grund av deras arbetsvillkor.

14  http://www.Transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/vagarbetstids-
lagen_LOW.pdf
15  http://www.Transportstyrelsen.se/sv/Vag/Yrkestrafik/Taxi/Vilotidsregler-for-latta-
fordon/
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Diagram 11. Andel förare som uppger att deras arbetssituation påverkar deras  
trafikbeteende negativt

Förare som endast kör
samhällsbetalda resor

Förare som endast kör
privatfinansierade resor

Förare som kör en 
kombination

47 %
45 %

38 %

Trafikbeteendet hänger ofta ihop med efterfrågan på taxibilar. Un-
der vissa perioder efterfrågar väldigt många kunder en taxibil och då 
försöker föraren få så många körningar som möjligt. Pressen att få så 
många kunder som möjligt under den korta period då taxiresor efter-
frågas riskerar att försämra förarens trafiksäkerhet. 

På frågan Påverkar arbetsvillkoren i branschen ditt trafikbeteende ne-
gativt? svarade 45 procent av samtliga förare att deras trafikbeteende 
försämras på grund av de krav som ställs på dem i deras arbete, vilket 
förstärker våra farhågor om stressens negativa effekter i taxibranschen. 

5.7.1 Samhällsbetalda resor

47 procent av de förare som kör samhällsbetalda resor uppger att 
deras arbetssituation påverkar trafikbeteendet negativt. Hur kommer 
det sig att en grupp som har en reglerad arbetstid och ofta är avlönade 
med månadslön är stressade på jobbet?

En förare som kör samhällsbetalda 
resor har många krav på sig. Körning-
arna är ofta planerade i förväg och 
lämnar lite utrymme till oförutsägbara 
händelser som att en resenär behöver 
extra hjälp, att växeln/beställnings-
centralen uppgivit fel adress eller att 
det blir stopp på vägen. Beställarens 
hot om vite, t.ex. vid förseningar, är en 

47 % av förarna 
uppger att deras 
arbetssituation på-
verkar deras trafik-
beteende negativt.
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annan bidragande faktor till ökad tidspress och därmed ökad stress. 
Ökad stress ökar risken för försämrat trafikbeteende. Förare vi talat 
med som kör samhällsbetalda resor berättar att de ofta ligger efter 
hela dagen. De hinner knappt äta lunch och tvingas jaga ikapp sitt eget 
schema från att de börjar tills de slutar. Om de inte kommer i tid riske-
rar de att utpekas som den ansvarige för att kunden har fått vänta.

Transport har även fått flera rapporter om en ökad osund konkurrens 
vid upphandlingar av samhällsbetalda resor. Det finns en diskussion 
om att vissa företag pressar priserna så lågt att konkurrenterna inte 
kan erbjuda en fungerande tjänst till ett lika lågt pris utan att bryta 
mot lagar och regler. 

Priserna är på många platser idag så dumpade att åkerier med schysta 
villkor går i konkurs när de vägrar delta i denna dumpning. I Stock-
holm ligger priset på en samhällsbetald resa cirka 40 procent under 
listpriset för samma taxiresa om den är privatfinansierad. 

Skärpta krav på underleverantörer och krav på schysta villkor vid of-
fentliga upphandlingar kan förbättra konkurrensen. Dagens osunda 
konkurrenssituation måste brytas.

5.7.2 Privatfinansierade resor

45 procent av de förare som enbart kör privatfinansierade körningar 
uppger att deras arbetssituation påverkar deras trafikbeteende negativt. 
Den grupp som enbart kör privatfinansierade resor är klart jämförbar 
med gruppen som enbart kör på procentlön. 48 procent av de som 
enbart kör på procentlön uppger att deras trafikbeteende påverkas 
negativt av arbetsvillkoren. 

Stressen har många ansikten och förare som endast kör privatfinan-
sierade resor konkurrerar om ett litet utbud av körningar vid vissa 
tidpunkter under arbetsdagen. Utbudet på förare är större än utbudet 
på antalet resenärer. De konkurrerar samtidigt med den stora grupp 
förare som kör en kombination av samhällsbetalda och privatfinansie-
rade resor. Under de perioder på dagen då efterfrågan på taxiresor är 
stor gäller det att vara så effektiv som möjligt och då ökar risken för 
ett negativt trafikbeteende. Förare har ofta gott om tid men under vissa 
tidpunkter tilltar stressen påtagligt. 

Transport anser att alla förare i taxinäringen har rätt till en fast må-
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nadslön motsvarande lönen i bussavtalet. Vi menar att taxibranschen 
ska ha ett väl fungerande lönesystem som är i paritet med andra bran-
scher som kör kollektivtrafik. Procentlönen har negativa konsekvenser 
på många förares arbetsmiljö. När vi frågade de som har en kombi-
nation av procentlön och timlön om huruvida deras arbetssituation 
påverkar deras trafikbeteende svarade 44 procent att så var fallet. När 
vi ställde samma fråga till de som enbart avlönas med timlön svarade 
31 procent att deras arbetssituation påverkar deras trafikbeteende ne-
gativt. Vi har redan konstaterat att taxiförare har ett stressigt yrke men 
med hjälp av vår undersökning kan vi se att det finns skillnader mellan 
olika grupper och hur de avlönas.

En fast månadslön skulle förbättra både arbetsmiljön och villkoren 
för förarna. Det skulle även vara ett stort steg mot en sundare och mer 
konkurrensneutral taxibransch. Alla förare håller inte med om detta 
och en del anser att procentlön är den bästa avlöningsformen. Ett skäl 
som ofta anges är att det garanterar att folk arbetar. En förare som 
kör på ackord måste ha körningar för att få lön och det ger ett rättvist 
system menar man. 

5.7.3 En kombination av privatfinansierade och samhällsbetalda 
resor

38 procent av de förare som kör en kombination av privatfinansierade 
och samhällsbetalda resor uppger att deras arbetssituation påverkar 
deras trafikbeteende negativt. En förklaring till denna något lägre siffra 
än de två andra grupperna kan bero på att förarna i denna kategori 
har en större andel garanterade körningar varje dag samtidigt som de 
har en större flexibilitet. Eftersom de kör en kombination av privatfi-
nansierade körningar och samhällsbetalda körningar kan de planera 
sin arbetstid i större utsträckning än de som enbart kör privata kör-
ningar. Samtidigt har de ofta möjlighet att vara mer flexibla än de 
förare som enbart kör samhällsbetalda körningar.

Denna grupp arbetar dock mer än den normala arbetstiden och får 
därmed långa arbetsveckor vilket blir ett högt pris för den ökade 
flexibiliteten. Vi har inte ställt frågor om förarnas attityder till deras 
arbetstider men utgår ifrån att långa arbetstider blivit normalt för de 
flesta förare. Alla jobbar för mycket och därför är det få förare som 
ifrågasätter arbetstiderna. Detta är något som måste ändras och här 
har förarna ett stort ansvar. 
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5.8 Det prispressande företaget och offentliga upp-
handlingar

Hur kan man bli ett prispressande företag? För det första har man inte 
något kollektivavtal vilket leder till lägre kostnader. Utan kollektivav-
tal kan åkeriet undvika att teckna ett bra försäkringsskydd och betala 
in en avtalspension på 4,5 procent av bruttolönen till sina anställda 
förare. 

Prispressande företag utan kollektivavtal kan också minska sina kost-
nader genom att endast betala ut procentlön och strunta i att betala ut 
garantilönen. Något som verkar vara 
mycket vanligt förekommande efter-
som endast 32 procent av förarna vet 
hur man räknar ut garantilönen samt 
att 40 procent uppger att de inte fått 
garantilönen utbetalad. 

En annan metod för att pressa kostnaderna är att anställa en förare 
som har subventionerad anställning. Det finns till och med exempel 
där företag skrivit att de föredrar sökande som har ett lönebidrag av 
något slag. Var tionde förare i vår undersökning har uppgett att de har 
en subventionerad anställning. Vilket inte är detsamma som att var 
tionde anställd på taxiåkerierna har en subventionerad anställning. Det 
är snarare så att vissa taxiåkerier utnyttjar stödet och bygger upp sin 
verksamhet kring förare med en subventionerad anställning. Det bety-
der inte att alla taxiåkerier missbrukar detta stöd. En subventionerad 
anställning kan vara skillnaden mellan att ha ett jobb och inte ha ett 
jobb för många individer som har en nedsatt arbetsförmåga.

Transport anser att denna form av stöd måste bli mycket mer kontrol-
lerad. Förbundet anser att taxiyrket passar dåligt för personer med 
nedsatt arbetsförmåga på grund av att många åkerier utnyttjar indivi-
der med stöd samtidigt som arbetsförmedlingens kontroll och kravsys-
tem är undermåliga.

Taxibranschen fungerar även dåligt för nystartsjobb. Dels för att taxi-
yrket är ett ensamarbete där man inte kan erbjuda det stöd som kan 
behövas för en person som varit långt ifrån arbetsmarknaden. Dels för 
att denna form av anställningar riskerar att tränga undan, och konkur-
rera ut, den befintliga arbetskraften. Åkerier med stor andel nystarts-
jobb får lägre kostnader och kan då bli mer konkurrenskraftiga vid 

40 % av förarna har 
inte fått sin garanti-
lön utbetald.
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upphandlingar av samhällsbetalda resor. Vi har även sett exempel på 
taxiåkerier som använder praktikanter för att sänka sina kostnader. 
Transport anser att en praktikant aldrig kan komma på fråga inom 
branschen eftersom en praktikant alltid ska ha en handledare med sig.

När prispressande företag dumpar priserna med subventionerade 
anställningar och undermåliga villkor får bolag som erbjuder bra och 
seriösa anställningar problem. Konsekvensen blir att taxiåkerier med 
schysta villkor inte kan konkurrera – i synnerhet inte vid offentliga 
upphandlingar.

Förare som arbetat på företag med bra arbetsmiljö, en månadslön som 
man kan leva på, bra utbildningar, specialfordon och fasta scheman, 
med inplanerad tid för att assistera kunder med funktionsnedsättning, 
eller andra behov, ser allt oftare sina jobb försvinna när taxiåkeriet där 
de är anställda inte kan konkurrera med prispressande taxiåkerier. 

Samtidigt leder lägre intäkter, för taxiåkeriet som vinner upphandling-
en, till ökad press på förarna. De tvingas, med stor sannolikhet, köra 
snabbare och mindre trafiksäkert än tidigare. Om de inte kör snabbare 
och hoppar över nödvändiga raster riskerar de att inte klara av de krav 
som finns från den upphandlande parten.

De offentliga upphandlingarna skapar stora problem för seriösa taxi-
åkerier och för alla förare som kör samhällsbetalda resor. Förarna 
hamnar i kläm på grund av den praxis som finns om lägsta pris. 
Upphandlarna tar inte social hänsyn, hänsyn till utbildning eller kli-
matpåverkan. De är även dåliga på att följa upp de krav som finns 
specificerade i ingångna avtal vilket gynnar företag som söker kortsik-
tiga vinster. Transport anser att de upphandlande enheterna måste bli 
bättre på att ställa krav som garanterar goda arbetsvillkor och en bra 
tjänst. Upphandlarna måste även bli bättre på att följa upp de ställda 
kraven och därmed bidra till en konkurrensneutral upphandling.

5.9 Hot och våld

2009 utförde Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av TYA16 en 
undersökning om taxiförares arbetsmiljö med fokus på hot och våld.17 

16  TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare –och arbetstagareorganisationer i trans-
portsektorn. Cirka 17 000 företag, med ungefär 100 000 anställda, är anslutna till TYA. För 
mer information: www.tya.se 
17  http://www.tya.se/tya/produkter/material_i_pdf/folder_hot_o_vald_taxi2010.pdf  (in-
formation hämtad 2012-08-16)
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I TYA:s undersökning framgår det att 20 procent av taxiförarna nå-
gon gång utsatts för hot om våld och 10 procent utsatts för våld. För 
att fortsätta fokusera på detta problem ställde vi samma frågor i vår 
undersökning. 

Siffrorna i Transports undersökning 
skiljer sig något från TYA:s. 32 procent 
har uppgett att de utsatts för hot om 
våld och 15 procent uppger att de blivit 
utsatta för våld. 

Diagram 12. Hot och våld

Utsatts för hot om vål Utsatts för våldd

32 %

15 %

Förarna i taxibranschen är en utsatt grupp och det är viktigt att fort-
sätta informera både förare, taxiåkerier, kunder och det övriga samhäl-
let om dessa problem.

Det hela blir än mer graverande när var tionde förare i TYA:s studie 
uppgett att de någon gång övervägt att byta yrke på grund av det 
hårda arbetsklimatet.18

Behovet av ökade insatser för taxiförare och deras arbetsmiljö är stor. 
Vi måste därför öka vår kunskap och allmänhetens medvetenhet om 
förarnas arbetsmiljö och arbetssituation i övrigt. Här har även förarna 
ett ansvar att organisera sig bättre och ställa krav på sina arbetsgivare.

Transports nästa rapport kommer därför att fokusera på förarnas ar-
betsmiljö och på de problem som finns i branschen med hot och våld.

18  http://www.tya.se/tya/produkter/material_i_pdf/folder_hot_o_vald_taxi2010.pdf 

1 av 3 taxiförare 
har blivit utsatt för 
hot om våld.
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6. Slutsatser

Den stora majoriteten av taxiförarna är tillsvidareanställda, har taxi-
yrket som huvudsaklig sysselsättning samt har arbetat i genomsnitt sju 
år. Trots detta är deras lön betydligt lägre än en bussförares.

Rapporten visar att taxiförare är en utsatt grupp i arbetslivet. 57 
procent är avlönade med procentlön och den genomsnittliga lönen är 
18 870 kronor per månad om föraren arbetar motsvarande 40 timmar 
per vecka.  

Många förare upplever att de är stressade på jobbet och en viktig 
slutsats är att förarens köruppdrag påverkar både lön, arbetstider och 
upplevd stress:

• Förare som endast kör samhällsbetalda resor arbetar minst per må-
nad, är oftare avlönade med månadslön och tjänar bäst per arbetad 
timme

• Förare som endast kör privatfinansierade resor arbetar ca 15 pro-
cent mer än de som endast kör samhällsbetalda resor och är oftare 
avlönade med procentlön

• Förare som kör en kombination av samhällsbetalda och privat-
finansierade resor arbetar ca 10 procent mer per månad än de 
som endast kör samhällsbetalda resor och är avlönade med både 
månadslön, timlön och procentlön i större utsträckning än de två 
andra grupperna

Förare som kör samhällsbetalda resor har oftare månadslön. En vanlig 
faktor för deras stress på jobbet består i att hinna med alla köruppdra-
gen på det sammanpressade schemat. 

Detta kan jämföras med förare som är avlönade med procentlön. De 
upplever ofta en annan form av stress som bygger på den samman-
pressade lönestrukturen. Konkurrensen om kunderna är ofta mycket 
omfattande, vilket leder till att det är svårt att ständigt hitta nya kun-
der. Eftersom förarna endast får betalt när de har körningar ger den 
snedvridna konkurrensen upphov till stress i väntan på nästa kund. 

Vi har samtidigt sett att gruppen som kör en kombination av samhälls-
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betalda och privatfinansierade resor är minst stressade. Vilket med stor 
sannolikhet beror på att de har ett antal garanterade resor varje dag 
tack vare att deras åkeri är kopplat till en beställningscentral som vun-
nit en upphandling att köra samhällsbetalda resor.

Taxibranschens stora problem är bristen på ordning och reda i kom-
bination med att 50 procent av branschens totala omsättning kommer 
från samhällsbetalda resor. När upphandlande myndigheter ska finna 
det bästa budet väljer man ofta det taxiföretag som erbjuder lägst pris 
– inte bäst tjänst. Priserna på samhällsbetalda resor är idag så pressade 
att de kan vara 40 procent under priset för en privatfinansierad resa. 
Den offentliga sektorns upphandlande organisationer deltar i dump-
ning av både löner och skatteinbetalningar. Detta då de inte ställer 
sociala krav på företagen som vinner upphandlingen. Ofta med anbud 
så låga att de omöjligen kan bedriva en seriös verksamhet med goda 
arbetsvillkor för de anställda. 

Bristen på konkurrensneutralitet beror även på att politikerna valt att 
använda taxibranschen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vissa 
företag utnyttjar detta hänsynslöst för att kunna pressa priserna och 
vinna upphandlingar. 

De som hamnar i kläm är taxiförarna men även de företag som är 
intresserade av att bygga upp en väl fungerande och självreglerande 
bransch med schysta villkor. Sedan 2008 har över 6 000 subventione-
rade anställningar godkänts för taxiförare. 

Transport menar att det leder till att företag som strävar efter att 
bygga upp en seriös verksamhet blir utkonkurrerade av företag som 
bygger upp sin verksamhet på en statligt subventionerad prispress.  

Problemen i branschen är med andra ord både nationella och lokala. 
Lagstiftningen måste förändras, kraven på taxitrafiktillståndsinneha-
varna förbättras och tillsynen stärkas.  

Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Konkurrensverket och Trans-
portstyrelsen måste få de resurser och det juridiska ramverk som krävs 
för att skapa förutsättningar för en konkurrensneutral taxibransch.

Arbetsförmedlingens krav på arbetsgivarna måste skärpas. De sub-
ventionerade anställningarna inom taxi måste kontrolleras bättre för 
att branschen ska få en seriositet med företag som kan bära sina egna 
kostnader. 
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På det lokala planet måste politiker och upphandlande enheter börja 
välja kvalitet framför lägsta pris. Det finns inget som säger att man 
måste välja lägsta pris. De upphandlade enheterna måste även bli 
bättre på att följa upp och kontrollera de företag som utför deras 
tjänster samt ha fungerande regelsystem med kännbara sanktioner för 
de företag som bryter ingångna avtal. Ett sätt att möjliggöra upphand-
lande enheters införlivande av socialt ansvar i upphandlingarna är att 
tillämpa Vita jobb19. Ett projekt som bland annat startats i Malmö och 
syftar till offentliga upphandlingar med schysta villkor.

Ska taxibranschen börja fungera igen måste de offentliga upphandling-
arna fungera som ett filter där oseriösa, exploaterande och kriminella 
företag väljs bort och straffas ut. Bristen på sociala krav, i form av 
kollektivavtalsenliga villkor, i kombination med ett bra och väl fung-
erande uppföljningsarbete får stora konsekvenser. Bristen på krav och 
kontroll leder till en sämre arbetsmiljö, sämre arbetsvillkor, försvårad 
omställning till klimatsmarta system och fordon med låga koldioxidut-
släpp. Dagens upphandlingssystem leder även till att de personer som 
har rätt till samhällsbetalda resor i många fall får en sämre tjänst än 
nödvändigt. 

Kollektivavtalet kan fungera som en tydlig indikator på att ett företag 
vill leverera en bra tjänst och verka för en väl fungerande och kon-
kurrensneutral taxibransch. Kvalitet leder ofta till en både bättre och 
billigare tjänst i det långa perspektivet och därför kan kollektivavtalet 
användas som ett sorteringsverktyg när man söker seriösa leverantörer.

Transport har svårt att tro att politikernas idé med en avreglerad taxi-
marknad och offentliga upphandlingar var att slå sönder en fungeran-
de bransch. Förbundet hoppas att man kan finna den politiska viljan 
att ta fram verktyg för att skapa förutsättningar för en konkurrensneu-
tral taxibransch både nationellt och lokalt.

Alternativet är att taxibranschen bli det sorgliga exemplet på vad som 
händer när man först avreglerar en bransch utan att utvärdera kon-
sekvenserna och sedan ger den konstgjord andning med subventioner 
som leder till att inget företag kan bära sina egna kostnader.

19  Se t.ex. http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Arbetsmarknads-
fragor/Vita-jobb.html







Svenska Transportarbetareförbundet 
transport.se

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackför-
bund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 
63 000 medlemmar som arbetar inom åkeri, lager och 
terminaler, bevakning, stuveri, tidnings- och reklam-
distribution, flygunderhåll, taxi, gummiverkstäder, 
bränslehantering med flera branscher.  


