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Sammanfattning  

Den första januari 2003 antogs ett gruppundantag för motorfordon i Sverige som en åtgärd 

menad att främja konkurrensförhållandena på marknaden för bilar i Sverige. En del av 

gruppundantaget var fokuserat på eftermarknaden och det är även här vår undersökning äger 

rum, närmare bestämt marknaden för bilverkstäder. Gruppundantaget syftar till att göra det mer 

likvärdigt för bilverkstäderna på marknaden genom att alla aktörer ska ha rätt till den 

information och utbildning som krävs för att utföra reparation och service på en bil oavsett 

modell eller märke. Syftet med vår undersökning har varit att undersöka om marknaden, efter 

att gruppundantaget antogs, har likvärdiga förutsättningar för aktörerna på marknaden, vad 

effekterna har blivit och hur konkurrensen ser ut idag efter regleringen. Detta har undersökts 

och analyserats med hjälp av tidigare forskning samt en prisundersökning som sedan 

analyserats med hjälp av nationalekonomiska teorier.  

Resultaten av vår undersökning är att det har blivit en förbättrad konkurrens mellan aktörerna 

på marknaden, men de auktoriserade verkstäderna har fortfarande fördelar gentemot de icke-

auktoriserade verkstäderna. Främst när det kommer till service och reparationer på nya bilar 

eftersom bilmärkets återförsäljare ofta är samlokaliserad med sin auktoriserade verkstad som 

då kan skapa en relation till kunden direkt vid bilköpet samt binda upp kunden till sin verkstad 

via avtal om garantier. Gruppundantaget har också inneburit positiva effekter för både 

verkstäder och konsumenter då tillgången till originalreservdelar har ökat vilket har inneburit 

både fler valmöjligheter och förbättrad kvalitet av service och reparation. Undersökningen visar 

även att de olika verkstäderna konkurrerar med olika medel beroende på om de är en 

auktoriserad- eller icke-auktoriserad verkstad. De icke-auktoriserade verkstäderna konkurrerar 

främst med pris medan de auktoriserade verkstäderna främst använder kvalitet som 

konkurrensmedel. Det framgick också att de icke-auktoriserade verkstäderna oftare lokaliserar 

sig på landsbygden än de auktoriserade, eftersom de inte kräver lika påkostade verkstäder som 

de auktoriserade. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

On the 1st of January 2003, a block exemption regulation for motor vehicles was adopted in 

Sweden as a measure intended to promote the conditions of competition in the automobile 

market in Sweden. Part of the block exemption was focused on the aftermarket, and this is also 

what our study focus on, specifically the market for auto repair shops. The block exemption is 

intended to make it more of a level playing field for repair shops on the market by giving all 

repair shops the right to the information and training required to perform repair and service on 

a car regardless of model or brand. The purpose of our study has been to investigate whether 

the market, after the block exemption was adopted, has a level playing field for market 

participants, what the effects have become and what the competition looks like today after the 

regulation. This has been investigated and analyzed with the help of previous research and a 

price survey, which has been analysed by means of economic theories.  

The results of our investigation shows that there has been an improvement in competition 

between market players, but the authorised repair shops still have advantages over the 

unauthorised repair shops. Mainly when it comes to service and repair on new cars because the 

car brand's dealers are often co-located with their authorized workshop which can then create a 

relationship with the customer directly at the time of the car purchase and tie the customer to 

their repair shop through warranty agreements. The block exemption has also had a positive 

effect for both repair shops and consumers since the availability of original spare parts has 

increased, which has added more choices and improved the quality of service and repair. The 

study also shows that the various repair shops compete with different means depending on 

whether they are an authorised- or independent repair shop. The independent repair shops 

compete mainly with price while the authorised workshops mainly use quality as a means of 

competition. It also shows that the independent repair shops more often are located in rural 

areas than the authorised repair shops, as they do not require an equally expensive repair shop 

as the authorised does. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Bilen är för många en dyr och viktig ägodel. Det är ofta ett av de dyraste köpen ett hushåll gör 

och är något som många är beroende av som transportmedel. Det är då viktigt för hushållen att 

bilen fungerar som den ska, att det finns bra hjälp att tillgå om något skulle vara fel, om bilen 

går sönder eller att bilen behöver service. Detta leder till att det finns ett behov av en väl 

fungerande eftermarknad för bilar. I detta fall, närmare bestämt, en bra fungerande marknad för 

reparationer och service.  

Marknaden för reparationer och service av bilar har tidigare varit styrd av de stora 

märkesverkstäderna. Anledningen var att märkesverkstäderna var de enda som kunde 

genomföra reparationer med originaldelar och som hade tillgång till den information som 

behövdes för att kunna utföra service på en bil utan att bilens garanti blir ogiltig.1 En 

märkesverkstad är en verkstad som är märkesspecifik och är bunden till en viss biltillverkare. 

Marknaden dominerades av de stora märkesverkstäderna i en sådan grad att regeringen fick gå 

in och lagstadga för att öka konkurrensen på marknaden. Detta hände i Sverige den första 

januari 2003 då gruppundantaget för motorfordon blev införlivat i svensk rätt.2 

Gruppundantaget innebär att alla bilverkstäder ska ha rätt till all teknisk information, verktyg 

och utbildning som krävs för att kunna utföra service på en bil oavsett märke och modell. 

Biltillverkaren ska således tillhandahålla det som krävs utan att priset för utbildning eller 

verktyg ska utgöra ett hinder för verkstäder att införskaffa dem.3 Det innebär även att alla 

verkstäder ska ha rätt att kunna köpa in originaldelar och även att originaldelarna nödvändigtvis 

inte behöver tillverkas av bilmärkets egna producenter, det räcker numera med att reservdelen 

uppfyller de krav som är uppsatta av biltillverkaren för att det ska klassas som en originaldel. 

Delarna ska kunna införskaffas av oberoende verkstäder och de ska kunna få tillgång till dem 

samtidigt som aktörens auktoriserade bilverkstäder får tillgång till delarna. En oberoende 

reparatör eller verkstad kan dock inte införskaffa delar eller teknisk information för att sen ge 

denna till tredje part som med hjälp av detta kan kringgå till exempel stöldskydd eller att till 

exempel manipulera komponenter för att öka fordonets hastighet.4   

 

                                                 
1 Konkurrensverket, Konkurrens och bilverkstäder. s. 6. 
2 SFS 2002:871. 
3 Konkurrensverket, Konkurrens och bilverkstäder. s. 6. 
4 Ibid s. 6. 
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Gruppundantaget som lagstadgades i Sverige ska med andra ord hjälpa de fristående 

reparatörerna och verkstäderna på marknaden att få ökad konkurrenskraft gentemot de större 

märkesverkstäderna. Detta hoppas regeringen och EU-kommissionen ska bidra till att göra 

marknaden mer konkurrensutsatt och se till att det inte enbart är ett fåtal företag som har för 

mycket marknadsmakt och kan agera opportunistiskt. Denna åtgärd ska i sin tur leda till att det 

blir bättre för konsumenterna eftersom en marknad med bra konkurrens ofta är en effektiv 

marknad där kunderna kan få bra service till ett bra pris.  

 

1.2 Problemformulering 

Marknaden för bilverkstäder har under de senaste decennierna genomgått förändring med syfte 

att förbättra konkurrensen på marknaden.5 I synnerhet via införandet av gruppundantaget för 

motorfordonssektorn som blev införlivat i svensk rätt år 2003. För att ta reda på om dessa 

ändringar har fått de önskvärda effekterna så är det relevant att undersöka hur konkurrensen ser 

ut på marknaden för bilverkstäder i Sverige idag. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera om konkurrensen på marknaden för bilverkstäder i Sverige 

har förbättrats, och i så fall i vilka avseenden, som följd av gruppundantaget som gäller för 

marknaden. 

 Detta leder till nedanstående frågeställningar:  

1. Till vilken grad råder det likvärdiga förutsättningar på marknaden för bilverkstäder i 

Sverige efter att gruppundantaget antogs? 

2. Vad har effekterna blivit på marknaden efter att gruppundantaget antogs och hur 

konkurrerar företagen idag? 

 

1.4 Metod 

För att ge svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av relevanta 

nationalekonomiska teorier för att analysera den empiri vi samlat in. De teorier som vi har valt 

och ansåg vara relevanta presenteras i följande kapitel. 

                                                 
5 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 9. 
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Undersökningens empiri består av sekundärdata i form av tidigare studier i ämnet och 

angränsande ämnen, enkätundersökningar på marknaden och tidningsartiklar. De tidigare 

studierna och enkätundersökningarna är utförda av konkurrensverket vilket styrker 

trovärdigheten av sekundärdatan. Studierna från Konkurrensverket är skrivna 2008, 2010, och 

2016 och ger därför en bild av hur marknaden har utvecklats över tid. Tidningsartiklarna vi har 

använt oss av kommer från bland annat Sveriges största bilnyhetssajt, Teknikens Värld, men 

även ifrån andra källor som är väletablerade inom bilbranschen. Med hjälp av denna data har vi 

beskrivit hur marknaden ser ut idag och hur den har förändrats sedan gruppundantaget antogs. 

Denna sammanställning av empiri och beskrivning av marknaden är sedan det som utgjort den 

största grunden för vår analys och diskussion. För att komplettera den sekundärdata vi samlat 

in har vi även hämtat in primärdata då vi gjort en prisundersökning på verkstäder. 

Prisundersökningen gjordes med hjälp av två olika prisjämförelsesajter som fanns tillgängliga 

online för alla att använda, de var Lasingoo och Autobutler. Det finns även andra sådana sidor 

men då de inte fungerade tillfredsställande vid tidpunkten för vår undersökning så uteslöt vi 

dem. Eftersom pris och tillgänglighet är två viktiga faktorer för konsumenterna på marknaden 

valde vi att undersöka de faktorerna.6 

Den data som har samlats in och sammanställts har sedan diskuterats och analyserats med hjälp 

av de nationalekonomiska teorier vi presenterat för att ge ett svar på vårt syfte och 

frågeställning. 

 

Metodkritik 

Efter att ha gjort undersökningen har vi insett att mängden tidigare forskning inom detta ämne 

var mer begränsad än vad vi tidigare trott. Detta innebar att det blev svårare för oss att hitta 

relevant data. De undersökningar som har gjorts tidigare riktar framförallt in sig på hur 

kundperspektivet ändrats och inte lika mycket om vad det inneburit för aktörerna på marknaden. 

Ett bättre tillvägagångssätt hade därför varit att själva samla in mer primärdata i form av 

marknadsandelar för att kunna skapa ett HHI-index och undersöka konkurrensen med hjälp av 

det. Även intervjuer med aktörerna på marknaden hade varit av intresse för att ge oss en bättre 

inblick i hur marknaden fungerar och då även hur de konkurrerar.  

                                                 
6 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. 
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2. Teori  

För att kunna göra en god analys av marknaden för bilverkstäder har vi valt ut ett antal teorier 

som vi anser vara relevanta verktyg för vår undersökning. De teorier som vi valt presenteras i 

detta kapitel för att ge läsaren en sammanfattning av teoriernas innebörd och således hjälpa 

läsarna att se ett samband till varför dessa teorier är relevanta för vår analys.  

 

2.1 Marknadsstrukturer  

Till hjälp att avgöra vilken typ av marknadsstruktur det råder på marknaden presenteras det här 

nedan de två marknadsstrukturer som har framkommit av analysen vara relevanta för 

marknaden för bilverkstäder.  

Den första marknadsstrukturen vi anser vara relevant är perfekt konkurrens. För att en marknad 

ska anses ha fullständig konkurrens så måste ett visst antal antaganden vara uppfyllda: Den 

sålda produkten ska vara homogen, konsumenten ska alltså vara indifferent till vilket företag 

som säljer produkten eftersom konsumenten ser alla produkter som perfekta substitut. 

Marknadsaktörerna ska även ha perfekt information om produktens pris och kvalitet, och det 

ska inte finns några transaktionskostnader eller inträdesbarriärer på marknaden. Om ett företag 

höjer priset över marknadspriset så finns det alltså inget som stoppar nya företag att etablera sig 

på marknaden och sälja till det lägre marknadspriset, vilket kommer driva ut det företaget som 

höjde priset från marknaden. Ett till av antagandena är därför att priset är givet på en marknad 

med perfekt konkurrens.7 

Generellt så har en marknad med perfekt konkurrens ett stort antal aktörer, så en enskild aktör 

kommer inte själv kunna påverka marknadspriset. Aktörerna på marknaden kommer 

vinstmaximera vid den kvantitet där marginalvinsten är lika med priset. På kort sikt kan det 

dock vara möjligt att gå med vinst om exempelvis efterfrågan ökar, vilket kommer locka fram 

nya företag till marknaden. Men på lång sikt kommer alla företag ligga på jämvikten där vinsten 

är lika med noll.8 

Det är väldigt få marknader där alla antaganden uppfylls, så perfekt konkurrens existerar sällan 

utanför teorin. Men den kan ändå ses som ett ideal och ska jämföras mot andra marknader för 

att se hur väl de presterar. 

                                                 
7 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 80–81. 
8 Ibid. s. 86.  
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Den andra marknadsstrukturen vi anser vara relevant är oligopol. Ett oligopol uppstår när ett 

fåtal företag har stora marknadsandelar. Företagen kan antingen välja att samarbeta och bilda 

karteller eller att konkurrera med varandra. Antaganden för att det ska klassas som icke-

samarbetande oligopol är: Varorna är homogena, inga nya företag etablerar sig på marknaden, 

företagen har tillsammans marknadskraft och kan välja ett pris över marginalkostnaden. 

Eftersom det är få företag på en oligopolmarknad så kan ett företags beteende ha stor påverkan 

på marknadspriset, vilket påverkar rivalernas vinst. Det betyder att företagen även måste 

fundera på hur rivalerna kommer reagera när de tar ett beslut. 9 

Det finns två modeller som förklarar hur ett oligopol fungerar. De är Cournotmodellen och 

Bertrandmodellen. Cournotmodellen beskriver ett oligopol där aktörerna på marknaden 

bestämmer utbudet på produkten eller tjänsten på marknaden och konsumenterna anpassar sig 

efter det.10 I Bertrandmodellen antas det istället att företagen sätter priserna framför utbudet och 

om konsumenterna har komplett information om produkten eller tjänsten kommer de köpa den 

där priset är lägst.11 Vi kommit fram till att Bertrandmodellen är mer relevant för vår 

undersökning eftersom utbudet inte är begränsat, och vi kommer därför använda oss av den. 

 

2.2 Asymmetrisk information 

För att kunna göra en god analys av marknaden för bilverkstäder behövs det ta hänsyn till de 

osäkerheter som råder på marknaden.12 Dessa beror troligtvis till stor del av ett problem med 

asymmetrisk information. För att kunna undersöka hur detta behandlas på marknaden anser vi 

denna teori viktig för undersökningen.  

Det är sällan alla aktörer på en marknad har perfekt information om en varas kvalitet. Det kan 

bero på att informationen som finns är gammal och inte gäller längre, det kan vara för kostsamt 

att införskaffa den, eller så är den helt enkelt för komplicerad att ta till sig och förstå ordentligt. 

Detta kommer resultera i varierande grad av asymmetrisk information mellan parterna. 

I det mest extrema fallet av asymmetrisk information där säljaren har full information om sina 

varor och tjänster, men konsumenten inte har någon information, så kommer konsumenten inte 

själv att kunna se skillnad på varor av låg- eller hög kvalitet. Om konsumenten då är riskneutral 

                                                 
9 Carlton & Perloff. Modern industrial organization. s. 181–182. 
10 Ibid. s. 185. 
11 Ibid. s. 195. 
12 Hansson. Tustentals lurade på bilverkstäder. 
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och vet om att det finns variation av kvaliteten bland varorna så kommer varorna med låg 

kvalitet bli övervärderade och varorna med hög kvalitet bli undervärderade. Eftersom 

konsumenten inte vill riskera att betala fullpris för en vara av låg kvalitet, och säljaren inte vill 

sälja en vara av hög kvalitet till ett lägre pris så kommer det resultera i att inga högkvalitets 

varor säljs och de varorna försvinner från marknaden. Detta fenomen är vad som brukar kallas 

för ”market for lemons” som gjordes känd av George Akerlof år 1970.13 Även om inte alla 

marknader som lider av asymmetrisk information enbart säljer produkter av låg kvalitet så 

kommer den genomsnittliga kvaliteten på de marknaderna vara lägre än om de haft perfekt 

information.14 

Vid symmetrisk information så försvinner det här problemet, för även om både konsumenten 

och säljaren hade varit ovetande om en varas kvalitet så hade den sålts av båda kvaliteterna, 

fast till ett genomsnittligt pris. Om både konsumenten och säljaren känner till varans kvalitet så 

säljs den till sitt sanna värde.15 

 

2.3 Vertikal integration och vertikala restriktioner  

Teorin om vertikal integration betyder att ett företag som är vertikalt integrerat tar hand om alla 

steg i produktionen och distributionen av en produkt som de tillverkar och säljer. Sköter de 

både produktionen och försäljningen av produkten så är företaget vertikalt integrerat. Ett företag 

som inte är vertikalt integrerat kan istället köpa in produkten och har enbart hand om ett steg i 

processen, i fallet att de köper in produkten skulle det då kunna vara att de enbart sköter 

försäljningen av produkten, de låter istället ett annat företag sköta produktionen åt dem. Skulle 

företaget som säljer produkten köpa upp eller på annat vis gå ihop med leverantören som 

producerar skulle det företaget bli delvis eller helt vertikalt integrerat eftersom de då istället tar 

hand om fler eller alla steg i processen själva. Att ett företag är delvis vertikalt integrerat betyder 

att de tar hand om flera steg i produktens process men inte alla steg. När ett företag köper upp 

en leverantör eller på annat vis tar över en leverantör uppstår vanligtvis vertikala restriktioner 

för leverantören. Detta innebär att företaget styr över vilka leverantören får sälja till, vilken 

mängd de tillverkar och säljer. Detta gör de vanligtvis genom kontrakt med leverantören. 

Företag som är delvis vertikalt integrerat och låter en utomstående part sköta försäljningen av 

                                                 
13 Carlton & Perloff. Modern industrial organization. s. 467. 
14 Ibid. s. 469. 
15 Ibid. s. 470. 
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produkten upprättar vanligtvis kontrakt med återförsäljaren om specifikationer som företaget 

vill att återförsäljaren ska förhålla sig till.16 

Det finns flera orsaker till att företag använder sig av vertikal integration. De vanligaste brukar 

vara att minska kostnader och att inneha utökad kontroll över processen för produkten. Med 

hjälp av vertikala restriktioner kan de även styra så att konkurrenterna på marknaden inte får ta 

del av deras material eller produkt. Med detta sagt så är inte vertikal integration något som 

företag gör enkelt eller utan att det finns goda grunder för det. Detta eftersom att vertikalt 

integrera ett företag är vanligtvis en dyr process som exempel är det dyrt att företaget köper upp 

ett annat företag. En vertikal integration är inte heller något som garanterar att det kommer att 

bli billigare för företaget med produktprocessen men de säkrar kontrollen över den. Dock görs 

sällan vertikal integration utan att det medför en minskning i företagets transaktionskostnader 

för företaget. Den ökande kontrollen för företaget leder i sin tur till ökade kostnader eftersom 

företaget som nu vertikalt integrerat behöver sköta den nya delen av processen vilket kräver 

kapital och arbetskraft. Desto större ett företag blir desto svårare blir det att effektivt kunna 

styra fler delar av produktionen.  D. Carlton och J. Perloff sammanfattar att det finns sex stora 

fördelar med vertikal integration.17 

 De är: 

1. Lägre transaktionskostnader  

2. Försäkrar tillgång till produkten  

3. Eliminerar risken vid marknadsmisslyckande  

4. I vissa fall undvika regler och restriktioner  

5. Få marknadsmakt  

6. Eliminera andras marknadsmakt.   

 

 

 

 

 

                                                 
16 Carlton & Perloff. Modern industrial organization. s. 419. 
17 Ibid. s. 423–424. 
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3. Marknaden för bilverkstäder 

För att undersöka marknaden för bilverkstäder så behöver vi ha ett underlag om hur marknaden 

ser ut och vilka förhållanden som råder på marknaden idag. Marknaden för bilar genomgår 

förändringar, dels att det blir färre biltillverkare samtidigt som antalet olika nytillverkade 

bilmodeller ökar.18 Med tiden går även den tekniska utvecklingen framåt och detta går att se i 

de nya bilarna på marknaden som blir alltmer utrustade med ny teknik. Att marknaden för bilar 

utvecklas och förändras påverkar i sin tur eftermarknaden för bilar och därmed marknaden för 

bilverkstäder. Då bilverkstäderna behöver uppdatera sitt sätt att arbeta i takt med att bilarna 

utvecklas.   

 

3.1 Auktoriserade- och icke-auktoriserade verkstäder  

Marknaden för bilverkstäder i Sverige idag kan delas in i två olika grupper: auktoriserade 

bilverkstäder och icke-auktoriserade bilverkstäder. En auktoriserad bilverkstad är bunden till 

ett eller flera bilmärken och har avtalat med tillverkaren till bilmärket att utföra service och 

reparation på deras bilar. Detta innebär att verkstaden har personal som har blivit 

märkesutbildade till att sköta reparation och service samt att de använder sig av 

märkesoriginaldelar.19 Skillnaden mot en icke-auktoriserad bilverkstad, som ofta kallas 

fristående verkstad, är att de inte är bundna till ett visst märke eller återförsäljare. En icke-

auktoriserad verkstad kan dock vara inriktad på vissa specifika bilmärken och ha 

märkesutbildad personal. Verkstaden är dock inte bunden till enbart det märket eller 

tillverkaren. Exempel på bilverkstäder som är icke-auktoriserade är Mekonomen AB och 

MECA Car Parts AB. Det finns även de mindre fristående verkstäder som t.ex. Ryds bilservice 

i Linköping. 

Enligt Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) finns det uppskattningsvis 4 500 

bilverkstäder i Sverige idag som erbjuder service och reparation av personbilar.20 Av dessa är 

ungefär 900 auktoriserade bilverkstäder och resterande 3 600 är icke-auktoriserade 

bilverkstäder.21 Av de 900 auktoriserade verkstäderna är flera av dem bundna till samma 

bilmärke. De auktoriserade bilverkstäderna hade innan gruppundantaget antogs mer fördelar än 

de icke-auktoriserade bilverkstäderna. Den största fördelen som delvis har försvunnit är att 

                                                 
18 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 36. 
19 Mechanum, Auktorisationen. 
20 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 55. 
21 Ibid. s 55. 
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garantin inte längre slutar gälla om en icke-auktoriserade verkstad utför service eller reparation. 

Två stora fördelar som de auktoriserade dock har kvar är att de ofta är samlokaliserade med 

återförsäljaren och kan då skapa kontakt med köparen från första stund. Detta har gjort att det 

naturliga valet för nybilsköpare ofta är att välja den verkstaden. Den andra fördelen är att det 

med teknologins utveckling blir svårare att utföra service på en bil då det finns många 

avancerade funktioner som enbart en auktoriserad verkstad skulle kunna klara av att utföra en 

ordentlig service på.22 Den sistnämnda fördelen har tidigare inte varit så relevant men på grund 

av de teknologiska framstegen de senaste decennierna så finns det idag så pass mycket 

avancerad teknik och teknologi i nytillverkade bilar. Detta har försvårat för icke-auktoriserade 

verkstäder att utföra service och reparation på nya bilar eftersom det kräver att man idag kan 

göra mer än bara mekaniska reparationer och service. Nu krävs det även programuppdateringar 

och felsökningar med avancerade datorer vilket ofta är väldigt kostsamt för verkstaden att 

införskaffa. Det har gjort så att det nästan enbart är de stora auktoriserade verkstäderna som kan 

sköta dessa programuppdateringar och felsökningar. Detta har lett till att de icke-auktoriserades 

kostnadsfördel har minskat.23 Det har med andra ord blivit enklare för auktoriserade verkstäder 

att göra felsökningar på bilar eftersom de har råd med utrustningen och svårare för icke-

auktoriserade som inte har den ”rätta” utrustningen. Dessa faktorer gör att idag har 

auktoriserade verkstäder en stor fördel på marknaden för reparation och service av nyinköpta 

bilar. Det ingår även i flera biltillverkares affärsmodell att kunna sälja bilar till så lågt pris som 

möjligt och sedan ta igen de kostnaderna på eftermarknaden.24 Det innebär att aktörer på 

marknaden i en viss utsträckning använder sig av en strategi som kallas ”Tie in sales”25 eftersom 

konsumenterna behöver köpa in yttligare tjänster från samma producent.  

De icke-auktoriserade verkstäderna har däremot fördelar på andra områden. En av de större 

fördelarna de har är att de kan vara aktiva på geografiska områden där de stora auktoriserade 

inte är det. Detta har gjort att icke-auktoriserade verkstäder blivit populära på landsbygden. Det 

är inte lika effektivt för de stora auktoriserade verkstäderna att etablera sig på landsbygden av 

flera anledningar. Det som är framförallt värt att nämna är att det inte finns lika många 

nyinköpta bilar på landsbygden att underhålla. Det blir då inte effektivt att öppna upp stora och 

påkostade verkstäder där det inte finns ett stort kundunderlag.26 De som bor på landsbygden 

                                                 
22 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 56. 
23 Ibid. s. 56. 
24 Stjerna, Kamremskampen. 
25 Carlton & Perloff. Modern industrial organization s. 343 
26 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s 48. 
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fäster mindre vikt vid stora och påkostade anläggningar, utan bryr sig istället mer om ett bra 

kundbemötande och att få en personlig kontakt med sin mekaniker.27 Att det inte finns lika 

många nyinköpta bilar på landsbygden hör delvis ihop med försäljningen av tjänstebilar och 

leasingavtal som har ökat med åren i Sverige, under år 2015 fanns det 263 000 tjänstebilar i 

Sverige, en ökning med 30 procent på tio år.28 Eftersom majoriteten av arbetstillfällena finns i 

de stora och mellanstora städerna så finns även majoriteten av tjänstebilarna där. Eftersom det 

är önskvärt för konsumenterna att ha nära till sin bilverkstad29 så finns det här goda möjligheter 

för de icke-auktoriserade att etablera sig på denna del av marknaden. 

 

3.2 Gruppundantaget på marknaden  

Konkurrensförhållandena på den svenska marknaden regleras i konkurrenslagen och enligt 

EU:s konkurrensregler. 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) förbjuder företag att samarbeta 

för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt. Det är även förbjudet 

för dominerande företag att missbruka sin marknadsmakt enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen. 

Avtal mellan aktörer i olika led vars syfte eller effekt är att begränsa konkurrensen är således 

förbjuden. För vissa branscher finns det dock kollektiva undantag när det kommer till 

samarbeten mellan företag, så kallade gruppundantag. Motorfordonssektorn är en av de 

branscherna som har ett gruppundantag.30  

Syftet med gruppundantaget för är att säkerställa att icke-auktoriserade verkstäder ska ha 

tillgång till all teknisk information, specialverktyg och reservdelar från biltillverkarna som 

behövs för att reparera och utföra service på bilar. Återförsäljare och deras auktoriserade 

verkstäder får därför inte skapa avtal som hindrar de icke-auktoriserade verkstäderna från att ta 

del av teknisk information, de får heller inte skapa garantiavtal som kräver att konsumenten 

måste använda en auktoriserad verkstad för att garantin på bilen ska gälla.31 Gruppundantaget 

säger även att alla reservdelar som når upp till tillverkarens specifikationer ska kunna klassas 

som originalreservdelar. För de icke-auktoriserade verkstäderna så var det enda kravet, innan 

gruppundantaget infördes angående reservdelar, att de skulle nå upp till minimikravet och vara 

lämpade för fordonet ifråga.32 

                                                 
27 Ibid. s. 48. 
28 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s 45. 
29 Brorström & Parment, Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt. 
30 SFS 2008:579. 
31 MRF, Nya konkurrensregler för bilbranschen. s. 9. 
32 Konkurrensverket, Konkurrens och bilverkstäder. s. 16. 
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Det första gruppundantaget blev införlivat i svensk rätt först år 2003 och skulle gälla i tio år. 

Konkurrensverket ansåg dock år 2010 att konkurrensen på eftermarknaden fortfarande inte var 

tillräckligt tillfredsställande så de valde att införa ett nytt gruppundantag som skulle ersätta det 

första efter att det löpt ut. Det nya gruppundantaget gäller då fram till år 2023.33 

 

3.3 Asymmetrisk information på marknaden 

Inom marknaden för bilservice så är det ofta samma person som säljer tjänsten och som sedan 

avgör hur mycket, eller lite, reparation och service som faktiskt behövs. Eftersom bilägaren 

sällan har den tekniska kunskapen för att själv avgöra bilens behov, så ges inget annat val än 

att lita på säljaren. Detta förhållande ger upphov till problem med asymmetrisk information där 

bilägaren inte vet om exempelvis en reparation har utförts, eller ens var nödvändig. Det blir 

även svårt för bilägaren att avgöra om priset på tjänsten är rimligt. 

Teknikens Värld gjorde år 2011 en jämförelse mellan en auktoriserad och en icke-auktoriserad 

verkstad, där båda verkstäderna skulle byta ut en kamrem på en bil av märket Renault. Den 

icke-auktoriserade verkstaden hade tidigare påstått att de kunde utföra arbetet på under fyra 

timmar vilket den auktoriserade verkstaden hävdade var omöjligt att göra ordentligt på så kort 

tid. Den icke-auktoriserades arbete på bilen spelades in och tog enbart tre timmar och tio 

minuter, den auktoriserade verkstaden berättade inte hur lång tid det tog. Efteråt så påpekade 

den auktoriserade verkstaden ett antal brister i den icke-auktoriserade verkstadens arbetssätt, 

som de hade observerat i inspelningen. De brister som påpekades menade den icke-

auktoriserade verkstaden var av mindre betydelse. De båda verkstäderna tog även olika pris för 

arbetet, den auktoriserade verkstaden tog cirka 14 000 kronor och den icke-auktoriserade tog 

cirka 7 000 kronor.34 

Kalla fakta och Motorbranschens riksförbund (MRF) utförde år 2014 ett mindre test där åtta 

bilar lämnades in på åtta olika verkstäder i Stockholmsområdet. Bilarna var riggade med olika 

enklare fel, och lämnades in till både auktoriserade och icke-auktoriserade verkstäder. Det 

visade sig att sju av de åtta testade verkstäderna misslyckades med att återställa bilarna och 

                                                 
33 Konkurrensverket, Nya konkurrensregler för bilbranschen. s 3. 
34 Stjerna, Kamremskampen. 
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några hittade även på egna fel som inte fanns med från början.35 Även om kunderna inte alltid 

blir lurade så förkommer det mycket slarv på verkstäderna.36  

För att motarbeta fusket och att säkerställa kvalitet samt fackmässighet på marknaden för 

bilverkstäder så tog MRF och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) i samråd med 

Konsumentverket fram branschöverenskommelsen Godkänd Bilverkstad. Denna 

överenskommelse är frivillig att ingå i för alla bilverkstäder och den ger verkstaden tillgång till 

stöd i form av information om den relevanta lagstiftningen för marknaden, verkstadens 

skyldigheter gentemot konsumenterna och annat som verkstaden kan behöva hjälp med. 

Bilverkstaden får sedan ett intyg som bevis på att de håller hög kvalitet på sitt arbete där. Kravet 

för att få bli medlem är att verkstaden ska avtala med en oberoende tredjepart som ska utföra 

kontrollbesök på verkstaden varje år. Dessa kontrollbesök kan vara både anmälda och 

oanmälda.37 Den 31 december år 2019 så ska Godkänd Verkstad intyget vara ett krav för alla 

verkstäder som är anslutna till MRF och SFVF.38 

  

3.4 Att starta en bilverkstad  

För att starta en bilverkstad i Sverige så behöver man ta hänsyn till vissa bestämmelser och 

lagar. Det första som krävs att ta hänsyn till är att en bilverkstad räknas som en miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), på grund av utsläpp som till exempel oljor 

till mark och vatten. Detta gör att den som har en bilverkstad behöver förhålla sig till förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.39 Utöver att man behöver ta hänsyn till 

miljöfarlig verksamhet krävs det inte mycket mer än att registrera sitt företag. Det är sedan upp 

till den som startar upp en bilverkstad att själv avgöra vad som behövs, det vanligaste är saker 

såsom lokal, verktyg och utbildning.40 Detta gör att det är relativt låga inträdeskostnader på 

marknaden, även om mer avancerad utrustning kan vara dyr så räknas det inte som en 

inträdesbarriär då det är en fast kostnad. Det är heller inte ett krav att köpa dem beroende på 

vilken typ av verkstad det är menat att vara. 

Vad det gäller kostnaderna för utträde från marknaden är även de relativt låga eftersom den 

utrustning som används är oftast inte så unik att den inte kan säljas vidare. Det blir då inte så 

                                                 
35 Rabe, 7 av 8 kontrollerade bilverkstäder lurar kunden. 
36 Rabe, Bilverkstäder slarvar mycket. 
37 MRF & SFVF, Godkänd Bilverkstad. 
38 KBV, Nu kommer Godkänd Bilverkstad!. 
39 SFS 1998:808. 
40 Norrmotor: ”Starta bilverkstad”. 
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höga “sunk costs” för ett företag som går ut ur marknaden eftersom mycket av verksamhetens 

tillhörigheter går att sälja vidare till annat liknande företag eller privatpersoner. Detta gör att 

det finns plats för nya företag att komma in på marknaden och det är då svårt för företagen på 

marknaden att få vinster över det normala.41  

Det som är ovan nämnt är vad som krävs för att bli en icke-auktoriserad bilverkstad på 

marknaden. För att bli en auktoriserad bilverkstad krävs det mer, framförallt finns det fler 

inträdesbarriärer som innebär större kostnader. Här spelar produktdifferentiering större roll och 

utgör en inträdesbarriär. En auktoriserad bilverkstad är som tidigare nämnts bunden till ett eller 

flera bilmärken att utföra reparationer och service på. Här krävs det både dyr utrustning och 

utbildning för mekanikerna på bilverkstaden och även det som kan vara det svåraste att få ett 

samarbete med en biltillverkare och bli “godkänd” av. Detta gör att det är svårt att bli en 

auktoriserad bilverkstad eftersom det råder höga inträdesbarriärer. Att det är just så svårt att få 

ett avtal med en biltillverkare hör ihop med att det idag på marknaden för bilar blir allt färre 

biltillverkare trots att det blir fler bilmodeller.42 Detta leder också till högre kostnader för 

verkstäderna då de behöver verktyg och utbildning för att kunna reparera fler modeller än 

tidigare.  

        

3.5 Verkstadskedjor och branschorganisationer  

Det finns på marknaden för bilverkstäder flera organisationer och verkstadskedjor till stöd och 

hjälp för aktörerna på marknaden och även för att kontrollera att aktörerna följer de regler som 

är uppsatta.  

Verkstäder, framförallt icke-auktoriserade verkstäder, är i behov av att kunna organisera sig för 

att på så sätt få mer kraft och kunna försvara sina intressen.43 Detta kan göras med hjälp av de 

branschorganisationer som existerar på marknaden för bilverkstäder. De kan göra detta genom 

den mängd tjänster som branschorganisationerna erbjuder såsom sammanställd information, 

juridisk rådgivning och omvärldsbevakning.44 Branschorganisationerna fungerar även som en 

remissinstans vilket betyder att de påverkar nya lagar och regler inom branschen.45 De finns 

även till för att hjälpa till med förhandlingar vad det gäller finansiering, rådgivning, 

                                                 
41 Carlton & Perloff. Modern industrial organization. s. 100. 
42 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 36. 
43 Ibid. s. 12. 
44 Ibid. s. 12. 
45 Ibid. s. 55. 



 

14 

 

försäkringar, data och inköp av produkter och verktyg. Sammanfattningsvis spelar 

branschorganisationerna en viktig roll för att de regler och lagar som gäller på marknaden 

upprätthålls och att verkstäderna får tillgång till den tekniska information och utbildningarna 

som krävs för att utföra reparationer och service. Detta ska hjälpa marknaden att ha en rättvis 

och öppen konkurrens.46 Idag är majoriteten av bilverkstäderna medlemmar i någon typ av 

branschorganisation där MRF och SFVF är de två största.47 48 Ytterligare exempel på dessa 

branschorganisationer som existerar är Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), Sveriges 

Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) och FordonsVerkstadsUtrustarna (FVU). 

På marknaden finns även verkstadskedjor såsom Mekonomen, MECA och Autoexperten. 

Verkstadskedjor är ett alternativ för icke-auktoriserade verkstäder att kunna integrera med både 

vertikalt och horisontellt för att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Att integrera med kedjor 

är fördelaktigt för mindre verkstäder eftersom de kan ta del av kedjans kända varumärke som 

attraherar kunder, kvalitetssäkring, marknadsföring och kedjans centrala expertis. Kedjorna är 

även ofta producenter och leverantörer av reservdelar och verktyg. Med det sagt så medföljer 

även nackdelar då dessa kostnader ska även hjälpa till att bäras av det nyanslutna företaget.49   

Det är begränsade stordriftsfördelar på marknaden då det inte finns så många kostnadsfördelar 

i samband med större produktion på marknaden. De går att se när man undersöker hur många 

aktörer det finns på marknaden. Som tidigare nämnts finns det runt 4 500 aktörer vilket är 

relativt många. Av detta går det att anta att det inte finns några större stordriftsfördelar på 

marknaden eftersom om de skulle finnas så hade troligtvis marknaden tagits över av några få 

stora aktörer. Detta är inte fallet på marknaden då det finns många aktörer både stora och små 

på marknaden. De stordriftsfördelar som existerar på marknaden är framförallt inom det 

administrativa arbetet såsom redovisning, HR och annonsering.   

  

                                                 
46 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring. s. 55. 
47 ww.mrf.se 
48 SFVF, 100 procent. 
49 Konkurrensverket, personbilsmarknad i förändring. s. 56. 



 

15 

 

4. Tidigare studier och prisundersökningen 

I kapitlet presenteras de resultat vi har hämta ur befintliga studier som vi använt för att kartlägga 

marknaden för bilverkstäder. Den sekundärdata vi har hämtat resultat ur har bestått av 

djupgående intervjuer med aktörer på marknaden, enkätundersökningar med konsumenter, 

litteraturstudier och resultat från tidigare studier. Vi har även tagit fram primärdata i form av en 

prisjämförelse.   

 

4.1 Tidigare studier  

Nedan sammanfattas de tre rapporter gjorda av Konkurrensverket som vi har ansett varit 

viktigast för vår empiri till undersökningen.  

4.1.1 Konkurrens och bilverkstäder, 2008 

Konkurrensverket har undersökt eventuella problem som icke-auktoriserade verkstäder har 

gentemot biltillverkare. 300 telefonintervjuer utfördes med respektive ansvarig för verkstaden. 

Vi har tagit fram de resultat från intervjuerna som är relevanta för vår undersökning:50 

 45 procent av verkstäderna vet inte vad gruppundantaget är. 

 71 procent har tillgång till all teknisk information de behöver. 

 Av dem som inte har tillgång till all teknisk information de behöver så beror det för 28 

procent på att det är för dyrt. 

 26 procent av de tillfrågade verkstäderna har haft problem att få tag på teknisk 

information från generalagenten, 62 procent av dem har blivit nekade information. 

 15 procent har haft problem att få tag på reservdelar från generalagenten. 

 

4.1.2 Garantivillkor vid nybilsförsäljning, 2010 

Björn Lidén genomförde på uppdrag av konkurrensverket en enkätundersökning för att 

undersöka om biltillverkare och återförsäljare av personbilar erbjöd någon form av garantier 

eller andra tjänster, med kravet att servicen endast fick utföras på en av deras auktoriserade 

verkstäder. Företagens hemsidor undersöktes också för att se vilka garantier som erbjuds där 

vid köp av bil. Av de 20 tillfrågade företagen så svarade elva att de erbjöd garantier som är 

bundna till deras auktoriserade bilverkstäder. Tre av de elva ställde krav på att servicen skulle 

                                                 
50 Konkurrensverket, Konkurrens och bilverkstäder. 
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utföras på deras auktoriserade bilverkstäder. Kostnaden för servicen i deras fall var inräknad i 

priset på bilen och gick ej att avtala bort. De åtta andra biltillverkarna som erbjöd utökade eller 

förlängda tilläggsgarantier eller andra tjänster med kravet att de utfördes på en auktoriserad 

verkstad, hade enbart med det som en extra valmöjlighet.51 

 

4.1.3 Personbilsmarknad i förändring, 2016 

Anders Parment genomförde på uppdrag av Konkurrensverket en studie om konkurrensen på 

marknaden för bilar. Studien har framförallt fokus på eftermarknaden. Denna 

uppdragsforskningsrapport har utfört enkätundersökningar med konsumenter och djupgående 

intervjuer med aktörer på marknaden. Samtliga resultat är uppdelade på tre åldersgrupper och 

ifall de äger en nyköpt- eller begagnad bil. Även om de olika kategoriseringarna inte alltid är 

av relevans för vår undersökning så kunde vi inte slå ihop dem eftersom det inte framgår i 

rapporten hur många som ingår i varje kategori. En sammanslagning hade då varit 

missvisande.52 

Figur 1 På vilken typ av verkstad hade du sist din bil inne på reparation? 

 

Källa: Konkurrensverket (2016) 

Figur 1 visar att de som har en ny bil har med klar majoritet lämnat in sin bil på en 

märkesverkstad medan de som har en begagnad bil är relativt jämnt fördelat på de tre olika 

                                                 
51 Konkurrensverket, Garantivillkor vid nybilsförsäljning. 
52 Konkurrensverket, Personbilsmarknad i förändring.  
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alternativen. Detta skulle kunna vara ett resultat av att biltillverkarna ofta är samlokaliserade 

med auktoriserade verkstäder samt erbjuder tilläggsgarantier vid köp av ny bil som kräver att 

service och reparation utförs på en auktoriserad verkstad. Figur 1 visar även att de som har köpt 

en ny bil föredrar att lämna in sin bil på en kedjeansluten verkstad snarare än en helt fristående 

verkstad. 

 

Figur 2 Använder du nätbaserade prisjämförelsetjänster vid reparationer? 

Källa: Konkurrensverket (2016) 

Majoriteten av de som deltog i enkätundersökningen använder sig inte av någon 

prisjämförelsesajt innan de lämnar in sin bil på verkstad. Det är intressant resultat med tanke på 

det asymmetriska informationsproblemet som råder på marknaden där konsumenterna i flera 

fall misstänker att verkstäderna agerar opportunistiskt. Figur 2 visar även att ålder verkar vara 

en faktor när det kommer till användandet av prisjämförelsetjänster, då chansen att sådana 

används i de flesta fall sjunker ju äldre personen blir. Om bilägaren har en begagnad eller ny 

bil verkar också spela roll, då figuren visar att det är vanligare att nybils ägare använder 

prisjämförelsetjänster. 
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Figur 3 Synen på konkurrens för reparationer 

Källa: Konkurrensverket (2016) 

Figur 3 visar resultatet av hur konsumenterna upplever konkurrensen för reparationer på 

marknaden. Där de flesta oavsett ålder och vilken bil de har anser att den fungerar ganska bra. 

Dock anser en stor andel av de som svarade på enkäten att konkurrensen fungerar ganska dåligt. 

Det tredje vanligaste svaret är vet inte/osäker vilket går ihop med det asymmetriska 

informationsproblemet som råder. Det asymmetriska informationsproblemet kan även vara en 

förklaring till varför en sådan liten andel har valt svaren mycket bra och mycket dålig då det är 

få av de svarande som är tillräckligt informerade om marknaden för att kunna dra de 

slutsatserna.  
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Figur 4 Vad är viktigast vid köp av service och reparation? 

Källa: Konkurrensverket (2016) 

Figur 4 visar de tre viktigaste faktorerna för konsumenterna på marknaden när det kommer till 

deras val av verkstad. Figuren visar att det är relativt jämnt fördelat där pris och kvalitet är något 

viktigare än tillgänglighet. Där vi kan se för de som har en begagnad bil anser priset vara lite 

viktigare än kvalitet och de som har en ny bil anser kvalitet vara lite viktigare än priset. 

Tillgängligheten anses vara minst viktig av dessa tre oavsett ålder och vilken bil personen har.  

 

4.2 Prisundersökning 

För att undersöka hur priserna på marknaden skiljer sig åt har vi valt att göra en undersökning 

där vi tar in prisuppgifter på ett kamremsbyte, oljebyte och service från olika verkstäder med 

hjälp av två olika prisjämförelsesajter: Lasingoo och Autobutler. Vi har använt Vasastaden i 

Linköping som utgångspunkt. Bilen som vi använde för att jämföra priserna är en Volvo V60 

av årsmodell 2015 som har rullat 2 700 mil. Vi valde att använda den bilmodellen eftersom det 

är en av de mest sålda bilarna de senaste åren i Sverige,53 och av de val vi hade att tillgå var 

detta det då bästa. Att bilen enbart rullat 2 700 mil gör att den troligtvis inte behöver byta 

kamrem på ett bra tag men i vår undersökning testade vi om miltalet på bilen spelade in på 

                                                 
53 Rabe, Sveriges mest sålda bilar – här är listan. 
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priset, i detta fall gjorde det inte det. Valet av att undersöka priset för ett byte av kamrem, 

oljebyte och service gjorde vi eftersom det är vanliga åtgärder att göra på bilar och bör ge 

likvärdiga resultat efter åtgärden. Eftersom Autobutler enbart ger tre gratis offerter så har vi 

valt att bara ta med de tre toppförslagen, sorterat efter pris, från Lasingoo.   

 

Tabell 1 Prisjämförelse  

Lasingoo Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Procentuell 

prisskillnad 

Kamremsbyte 

(3 av 22 

alternativ) 

Pris: 4 918 kr 

Avstånd: 1 km 

Icke-aukt. 

Pris: 4 268 kr 

Avstånd: 48 km 

Icke-aukt. 

Pris: 4 644 kr 

Avstånd: 11 km  

Icke-Aukt. 

15 % 

Oljebyte 

(3 av 25 

alternativ) 

Pris: 1 196 kr 

Avstånd: 1 km 

Icke-aukt. 

Pris: 918 kr  

Avstånd: 48 km 

Icke-aukt. 

Pris 1 259 kr 

Avstånd: 4 km 

Icke-aukt. 

37 % 

Service 

(3 av 26 

alternativ) 

Pris: 5 283 kr 

Avstånd 1 km 

Icke-aukt. 

Pris: 4 426 kr 

Avstånd: 48 km 

Icke-aukt. 

Pris: 5 307 kr 

Avstånd: 39 km 

Icke-aukt. 

20 % 

Autobutler     

Kamremsbyte Pris: 2 698,50 kr 

Avstånd: 42 km 

Icke-aukt. 

Pris: 3 113,75 kr 

Avstånd: 1 km 

Aukt. 

Pris: 4 048,75 kr 

Avstånd: 93 km 

Icke-aukt. 

50 % 

Oljebyte Pris: 1 638,97 kr 

Avstånd: 42 km 

Icke-aukt. 

Pris: 1 937,75 kr 

Avstånd: 1 km 

Aukt. 

Pris: 2 082,13 kr 

Avstånd: 39 km 

Icke-aukt.  

16 % 

Service Pris: 2 935,50 kr 

Avstånd: 42 km 

Icke-aukt. 

Pris: 3 237,50 kr 

Avstånd: 1 km 

Aukt.  

Pris: 3 545,50 kr 

Avstånd: 39 km  

Icke-aukt. 

21 % 

Källa: Lasingoo.se och Autobutler.se 

De resultat vi fick från prisundersökningen presenteras i tabellen ovan där det står vilket pris 

de olika verkstäderna begärde för jobbet, avståndet till verkstaden och om verkstaden är 

auktoriserad eller ej. Vi har även räknat ut den procentuella skillnaden i pris mellan den 
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billigaste och dyraste verkstaden för varje tjänst. Undersökningen genomfördes den 10 maj 

2018.  

Något som vi observerade är att de två prisjämförelsesajterna inte gav samma resultat eller 

verkstad. Detta beror på att de båda sidorna enbart ger resultat från de verkstäder som är 

registrerade på prisjämförelsesajten. När det kommer till Lasingoo så tar de extra stor hänsyn 

till avstånd då de anser att tillgängligheten är extra viktigt för konsumenten, så även när 

alternativen sorteras efter pris så är det inte säkert att det billigaste alternativt visas först, vilket 

kan ses i tabell 1.  

Pris. Av tabell 1 framgår det att det är stor spridning på priset för de olika tjänsterna. Autobutler 

var klart billigast när det kom till kamremsbyte och service men Lasingoo var billigare när det 

kom till oljebyte. Detta med stora marginaler då alla de alternativen som Autobutler gav för 

kamremsbyte och service var billigare än det billigaste från Lasingoo, och vice versa när det 

kom till oljebyte. För att undersöka om auktoriserade- och icke-auktoriserade verkstäder erbjöd 

olika priser så valde vi även att inkludera det som en del av jämförelsen. Det var endast ett 

alternativ som var en auktoriserad verkstad. Den verkstaden dök dock upp för samtliga tjänster 

på Autobutler. 

Avstånd. När det kommer till avstånd så gav de likvärdiga resultat. Det ända som sticker ut är 

ett alternativ från Autobutler som låg 93 km bort, körsträckan dit hade dock varit det dubbla 

eftersom alla avstånd mäts i fågelvägen.  
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5. Analys och diskussion  

I det här kapitlet kopplar vi samman resultaten från vår marknadsundersökning med de 

nationalekonomiska teorier vi valt som stöd för att analysera marknaden. De resultat vi fått fram 

diskuteras sedan.  

 

5.1 Marknadsstruktur 

I teorikapitlet gick vi igenom de två typer av marknadsformer vi ansåg relevanta när vi började 

med studien på marknaden, de var fullständig konkurrens och oligopol. Av resultaten från vår 

undersökning så är det fortfarande inte självklart vilken typ av marknadsform det råder på 

marknaden för bilverkstäder. Marknaden passar delvis in på att det råder fullständig konkurrens. 

Två tecken på att det råder fullständig konkurrens är att det inte existerar några större inträdes- 

eller utträdeshinder och att det är många aktörer på marknaden, vilket stämmer överens med en 

marknad där det råder fullständig konkurrens. Samtidigt så går inte produkterna på marknaden 

att ses som helt homogena då aktörerna erbjuder olika typer av produkter, även om dessa i de 

flesta fall är väldigt lika varandra så går de inte att ses som perfekta substitut till varandra. Det 

är till exempel inte någon större skillnad på märkesoriginaldelar och reservdelar som inte räknas 

som original eller “kopior”, men de kan ändå inte anses som perfekta substitut även om de 

fungerar likadant och är av likvärdig kvalitet. Detta eftersom det behövs godkända originaldelar 

vid en reparation och service för att bilen ska kunna behålla garantin som ges av återförsäljaren 

eller biltillverkaren. Det råder även osäkerhet kring produkternas kvalitet och pris på 

marknaden då aktörer prissätter sina produkter med relativt stor spridning på priset, se tabell 1. 

Detta stämmer då inte överens med en marknad i fullständig konkurrens. Vi har kommit fram 

till att detta beror på att marknaden för bilverkstäder är uppdelad, framförallt mellan 

auktoriserade och icke-auktoriserade verkstäder.    

Marknaden för auktoriserade verkstäder liknar mer ett oligopol då det här är betydligt färre 

aktörer än vad det är på marknaden för icke-auktoriserade verkstäder. Det är fortfarande 900 

auktoriserade verkstäder i Sverige enligt SBF, dock är det inte 900 olika aktörer utan flera av 

de auktoriserade verkstäderna är bundna till samma bilmärke och tillhör samma koncern. De 

auktoriserade verkstäderna är även integrerade med biltillverkarna som är en marknad med 

tydligt oligopol då det där råder höga inträdesbarriärer med få aktörer på marknaden. Det är i 

stor utsträckning även de biltillverkare och bilmärken som är vertikalt integrerade med de 

auktoriserade verkstäderna som styr över dem med hjälp av avtal och kontrakt.  
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Att de auktoriserade bilverkstäderna är i ett oligopol stärks även av att de kan ta ut ett högre 

pris än de icke-auktoriserade, utan att bli utkonkurrerade från marknaden. Att de kan ta ut ett 

högre pris beror till stor del på att deras rykte och märke är kopplat till kvalitet. Även om det 

auktoriserade verkstaden inte har den högsta kvaliteten har de med hjälp av sin marknadsmakt 

byggt upp en bild av det. Det råder även högre inträdesbarriärer för att bli en auktoriserad 

verkstad. Det är inga höga kostnader officiellt, men det finns en del dolda kostnader eller hinder 

för att bli en auktoriserad verkstad. Det är dels svårt för icke-auktoriserade verkstäder att hitta 

en biltillverkare att samarbeta med eftersom biltillverkarna har blivit färre. Fortsättningsvis har 

auktoriserade verkstäder en sådan fördel på marknaden för nya bilar att de ogärna släpper in 

nya aktörer på marknaden, då de vill behålla sina fördelar. Detta är ett problem på marknaden 

som gruppundantaget borde ha åtgärdat men av vår undersökning har vi sett att det inte lyckats 

helt, utan framförallt bara gjort det svårare för de auktoriserade verkstäderna att utnyttja sin 

marknadsmakt. De har till exempel börjat lägga till tilläggsgarantier på nya bilar då en icke-

auktoriserad verkstad kan underhålla en bil och behålla garantin intakt men inte de 

tilläggsgarantier som ingår vid ett köp av en ny bil. Det ingick även i gruppundantaget att all 

utrustning ska vara möjlig att köpa in för aktörer på marknaden utan att priset blir ett för stort 

hinder. Nu existerar det felsökningsutrustning på marknaden som nästintill enbart auktoriserade 

verkstäder har råd med. Att den får vara så dyr verkar besynnerligt men beror troligtvis på att 

utrustningen är väldigt dyr att producera. Detta är bara några exempel på det vi kunnat se i vår 

undersökning där auktoriserade verkstäder hittar “kryphål” för att undvika regleringarna. 

 Med tanke på att tjänstebilar och leasingavtal har ökat stadigt i Sverige de senaste åren så 

innebär detta goda nyheter för de auktoriserade bilverkstäderna eftersom det ökar antalet nya 

bilar på vägarna i Sverige. Detta gör att när det kommer till marknaden för nya bilar konkurrerar 

inte auktoriserade och icke-auktoriserade verkstäder med likvärdiga förutsättningar utan de 

auktoriserade verkstäderna har ett enormt övertag redan i utgångsläget.  

När det gäller marknaden för icke-auktoriserade verkstäder så har även de fördelar, men på 

andra sätt än vad de auktoriserade verkstäderna har. En av de främsta fördelarna är att de är mer 

flexibla än de stora auktoriserade verkstäderna som oftast har stora och påkostade anläggningar 

som är samlokaliserade med en återförsäljare. Detta gör att de icke-auktoriserade verkstäderna 

har en fördel när det gäller konkurrensen på landsbygd och mindre orter. Här finns det generellt 

ett för litet kundunderlag för att etablera en stor verksamhet med god lönsamhet. Det finns då 

goda möjligheter för en mindre icke-auktoriserad verkstad att etablera sig här och kunna få en 

lokaliserings fördel. Det är även generellt viktigare för kunderna på landsbygden att ha god 
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relation till verkstaden än att det är en påkostad anläggning enligt genomförda undersökningar. 

Det är dock konkurrens mellan icke-auktoriserade verkstäder om denna del av marknaden 

eftersom det råder en marknadsstruktur som liknar fullständig konkurrens där. Då det är enkelt 

för aktörer att kliva in på marknaden och konkurrera. Produkterna går även att ses som 

homogena eftersom det inte finns några märkesoriginaldelar på denna del av marknaden. Detta 

leder till en högre konkurrens på marknaden och priserna pressas hårdare. Detta är även 

anledningen till att icke-auktoriserade verkstäder är mer eftertraktade av personer med en 

begagnad bil då priset är den viktigaste faktorn för dem till skillnad från de med en ny bil som 

ansåg att kvalitet var den viktigaste faktorn i valet av verkstad, se figur 4.  

 

5.2 Asymmetrisk information  

I vår undersökning av marknaden framgår det att ett problem som återkommer oftare än andra 

är problemet med asymmetrisk information, både mellan bilverkstäder och biltillverkare samt 

mellan konsumenter och bilverkstäder.   

Konsumenterna svarade i undersökningen från år 2016 att kvaliteten på servicen och 

reparationen är det näst viktigaste för dem, efter priset, när de lämnar in sin bil på verkstad, se 

figur 4. Det kan dock vara svårt för konsumenterna att avgöra med vilken kvalitet arbetet på 

verkstaden har utförts. Förutom att det trasiga eller det som skulle servas på bilen blir åtgärdat, 

så finns det inte så många andra sätt att avgöra med vilken kvalitet mekanikerna har utfört sitt 

arbete. Hur ska då kvaliteten mätas när det kommer till marknaden för bilverkstäder? 

När det kommer till reservdelarna så spelar det inte längre någon roll enligt gruppundantaget 

vem som har tillverkat dem för att de ska definieras som originalreservdelar, så länge de är 

tillverkade enligt tillverkarens specifikationer. Då de icke-auktoriserade verkstäderna endast 

har kravet på sina reservdelar att de ska vara lämpade för fordonet så kommer denna ändring 

ge dem fler möjligheter när det kommer till val av olika reservdelar. Denna ökade tillgänglighet 

till originalreservdelar kan då användas för att öka verkstadens trovärdighet i konsumenternas 

ögon, vilket kan göra det fördelaktigt även om det skulle visa sig vara mer kostsamt än att 

använda reservdelar som enbart uppfyller minimikraven för att få användas. Detta har då 

troligtvis lett till en ökning av kvaliteten på marknaden. 

När det kommer till själva servicen på verkstäderna så uppfattas även den som ganska 

lågkvalitativ och det rapporteras om mycket slarv. När konsumenterna låter priset styra valet 

av verkstad så är det mindre troligt att mekanikern motiveras till att utföra en högkvalitativ 
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service som är mer kostsam i tid och energi jämfört med en lågkvalitativ service, eftersom att 

konsumenten inte alltid märker skillnad mellan dem. Verkstäderna kan då komma undan med 

att agera opportunistiskt och sälja en lågkvalitativ service till ett överpris. Det blir då liknande 

effekt som i den så kallade market for lemons-teorin där den genomsnittliga kvaliteten på 

marknaden sjunker eftersom den lågkvalitativa servicen säljs till ett överpris och konkurrerar 

ut den högkvalitativa servicen. 

Ett annat sätt som bilverkstäderna utnyttjar sin överlägsna position gentemot konsumenterna på 

är att de lurar konsumenterna genom att exempelvis föreslå reparationer som inte behövs eller 

att inte utföra servicen de tar betalt för. Branschorganisationernas åtgärd mot detta fusk är GBV 

som startades av MRF och SFVF. Då de anslutna verkstäderna inte vill riskera att lura en 

kontrollant så kommer det då sänka antalet oseriösa aktörer på marknaden. De anslutna 

verkstäderna kan då använda sitt medlemskap i GBV som ett verktyg när de marknadsför sig 

själva. Förutsatt att konsumenterna blir mer insatta i vad GBV innebär så bör de välja bort 

verkstäder som inte är anslutna. Då detta även skulle kunna leda till färre konfliktkostnader 

mellan kund och aktör då GBV är ett bevis på att verkstaden ska kunna utföra jobbet korrekt 

och med kvalitet. Medlemskapet i GBV kan då användas som ett sätt att konkurrera mot andra 

bilverkstäder som inte är medlemmar. Detta medlemskap kan även sänka den asymmetriska 

informationen mellan de icke-auktoriserade verkstäderna och biltillverkarna då de kommer bli 

informerade om gruppundantaget och dess innebörd, som nästan hälften av verkstäderna inte 

ens visste om vad det var. Det var dessutom 26 procent av de icke-auktoriserade verkstäderna 

som hade haft problem att få tag på teknisk information från biltillverkarna, vilket är förbjudet 

enligt gruppundantaget. Effekten av GBV kan då leda till en ökad konkurrenskraft för de icke-

auktoriserade verkstäderna om det underlättar för dem att få tag på den tekniska informationen. 

Även om GBV leder till mindre fusk inom branschen och är positivt ur ett konkurrensmässigt 

perspektiv så medför det troligtvis även ökade kostnader för verkstäderna. Dessa kostnader kan 

då öka inträdesbarriärerna på marknaden beroende på hur pass stor effekt GBV får. MRF och 

SFVF har båda sagt att alla deras medlemmar ska vara ansluta till GBV i slutet av år 2019. Då 

majoriteten av bilverkstäder är medlemmar i antingen MRF eller SFVF så har GBV alltså goda 

chanser att etablera sig på den svenska marknaden. 

Ett sätt för konsumenterna att höja sin informationsmässiga position gentemot bilverkstäderna 

är att använda prisjämförelsesajter. I vår studie har vi använt oss av två olika sådana: Lasingoo 

och Autobutler. Båda sidorna är relativt enkla att använda: man fyller i sitt 

registreringsnummer, antal mil bilen har kört och väljer sedan vilken typ av service eller 
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reparation som efterfrågas, efter det skiljer sig sidorna åt. På Lasingoo så dyker det upp ett antal 

förslag på bilverkstäder med olika priser och avstånd. Det finns även möjlighet att lämna 

recensioner. På Autobutler så lämnas tre offerter ut inom 24 timmar, i vår undersökning tog det 

fyra, sex och tolv timmar att få svar. Enligt figur 1 så var priset, kvaliteten och tillgängligheten 

viktigast för konsumenterna när det kommer till val av verkstad. Om kvaliteten kan mätas i 

recensionerna som lämnas på sidan så tas alla de tre faktorerna fram på prisjämförelsesidorna. 

Så varför används då inte dessa sidor mer? På frågan om användandet av prisjämförelsetjänster 

vid köp av reparationer så hade majoriteten svarat att de aldrig använde det se figur 2. Den enda 

gruppen som stack ut något och använde sådana tjänster mest var 18–34 åringar som köpt en 

nytillverkad bil. En anledning till varför det ser ut så kan vara att äldre kanske inte är lika vana 

att använda sådana internetbaserade tjänster, så det kanske kommer öka i takt med att yngre 

generationer skaffar bil. Denna utveckling är något som skulle leda till lägre sökkostnader på 

marknaden i det fall att kunderna börjar använda prisjämförelsesajter mer. Sökkostnader är en 

transaktionskostnad som idag är ovanligt hög för samtliga aktörer på marknaden, vilket beror 

på det asymmetriska informationsproblemet. 

Vi anser att transparensen på marknaden för bilverkstäder håller på att öka främst på grund av 

Godkänd Bilverkstad men även tack vare internettjänster då de är lättillgängliga och kan få stor 

spridning. 

 

5.3 Vertikal integration och vertikala restriktioner 

Auktoriserade verkstäder har en stor fördel när det kommer till kunder som har köpt en ny bil 

då en klar majoritet av dessa kunder låter en auktoriserad verkstad utföra service på deras bil, 

se figur 1. Att kunder som har köpt en ny bil låter en auktoriserad verkstad sköta underhållet av 

deras bil beror till stor del på att den aktör som har sålt bilen ofta integrerar med en auktoriserad 

verkstad. Säljaren skriver då avtal med kunden i samband med köpet om att bilen ska lämnas 

in till en av deras auktoriserade verkstäder för att service och reparationer i fall att 

tilläggsgarantierna ska fortgå. Bilåterförsäljare och auktoriserade verkstäder är ofta vertikalt 

integrerade och är då vanligtvis lokaliserade på samma plats för att verkstaden direkt ska kunna 

skapa en relation till kunden som köper en bil och att kunden sedan ska komma tillbaka när 

bilen behöver service eller reparation. Att det är viktigt för bilåterförsäljare att försöka binda 

sina kunder till sin egen verkstad hör ihop med att marknaden för bilförsäljning är under hård 

konkurrens idag och att priserna på bilarna är pressade. Detta leder till att biltillverkarna och 
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återförsäljarna sänker priserna på bilarna så lågt de kan och har en ”Tie in Sales” strategi för 

att kunna hämta igen kostnader på eftermarknaden för bilar. Vilket betyder att biltillverkarna 

bygger bilarna så att de enbart håller en viss tid innan de måste genomgå service och reparation. 

Ägaren till bilen ska då förhoppningsvis välja att lämna in bilen till just deras verkstad för 

åtgärderna. 

Eftersom att det råder en högre grad av konkurrens på marknaden för icke-auktoriserade 

verkstäder och de vill kunna konkurrera med de auktoriserade verkstäderna så har de icke-

auktoriserade verkstadskedjorna fortsatt att växa stadigt. Detta eftersom att de icke-

auktoriserade verkstäderna tillsammans ska kunna ta mer marknadsmakt och konkurrera med 

de stora auktoriserade verkstäderna. Detta sker genom både vertikal- och horisontell integration 

då kedjorna på marknaden ofta redan är leverantörer och producenter av reservdelar och har 

bilverkstäder. Det är enligt oss en av de främsta fördelarna som har möjliggjorts genom 

gruppundantaget för de icke-auktoriserade verkstäderna. De kan då sänka sina 

transaktionskostnader genom att det blir enklare och har en säker tillgång till att köpa in 

reservdelar och verktyg. De eliminerar även vissa risker vid marknadsmisslyckande då de får 

en trygghet att falla tillbaka på eftersom de har stöd från kedjan. Att de är en del av en kedja 

ger dem även mer marknadsmakt och kan då till en viss grad eliminera konkurrenters 

marknadsmakt genom att de utökar sin egen. Att verkstadskedjorna växer leder dock till att de 

aktörer som är icke-auktoriserade och inte är anslutna till någon kedja får sämre förutsättningar 

till att konkurrera med de som är anslutna. Gruppundantaget har med denna åtgärd delvis 

lyckats med att främja konkurrensen på marknaden som helhet, genom att ge de icke-

auktoriserade verkstäderna en större slagkraft för att kunna ta över marknadsandelar och 

konkurrera med de auktoriserade verkstäderna, dock försämrar det för de aktörer som inte 

ansluter sig till en verkstadskedja. Att det bara är delvis lyckat enligt oss är för att vi anser att 

det är en bit kvar innan de konkurrerar med likvärdiga förutsättningar.  

 

5.4 Diskussion  

Konkurrensverket själva anser att gruppundantaget är lyckat idag och det kan vi som tidigare 

nämnt enbart delvis hålla med om. Det går att se att åtgärden har fått de önskade effekterna om 

bättre konkurrensförutsättningar för de icke-auktoriserade bilverkstäderna på marknaden, men 

enligt oss är effekterna fortfarande otillräckliga. Det som även är viktigt att tänka på när 

Konkurrensverket säger att det är lyckat, är att de lägger mer tyngd på hur det ser ut ur ett 
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konsumentperspektiv och hur det påverkat konsumenten. Det vår undersökning är menat att 

undersöka är istället framförallt hur det utifrån bilverkstädernas perspektiv har förändrats och 

påverkat dem dock är konsumenternas perspektiv svårt att bortse från eftersom de har en sådan 

stor påverkan på marknaden. Detta är troligen en av anledningarna till att vi inte anser att 

gruppundantaget är lika lyckat som konkurrensverket tycker. Vi anser att det har varit 

framgångsrikt men det behöver några justeringar innan det blir likvärdiga 

konkurrensförhållanden på marknaden. 
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6. Slutsats  

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka konkurrensförhållandena på marknaden för 

bilverkstäder efter att gruppundantaget antogs år 2003. Nedan följer de två frågeställningar vi 

har utgått ifrån och de slutsatser vi har dragit. 

 

Till vilken grad råder det likvärdiga förutsättningar på marknaden för bilverkstäder i 

Sverige efter att gruppundantaget antogs? 

Efter att gruppundantaget antogs har det fått önskade effekter på marknaden då det har blivit en 

jämnare konkurrens mellan aktörerna på marknaden. Enligt vår undersökning har dessa effekter 

påverkat konkurrensen positivt och förutsättningarna för aktörerna på marknaden har blivit mer 

likvärdiga än vad de var innan gruppundantaget. Dessa effekter har dock inte varit tillräckliga 

och det råder fortfarande inte helt likvärdiga förutsättningar för aktörerna på marknaden. Detta 

framförallt för att de auktoriserade verkstäderna fortfarande har ett övertag gentemot de icke-

auktoriserade verkstäderna när det gäller marknaden för nya bilar. En av de största 

anledningarna till deras övertag är att de integrerar med återförsäljarna och kan då binda upp 

kunderna till deras verkstäder direkt vid bilköpet.  

 

Vad blev effekterna på marknaden efter att gruppundantaget antogs och hur 

konkurrerar företagen idag?   

Effekterna har varit till stor del positivt för både verkstäder och konsumenter då konkurrensen 

på marknaden har förbättrats, vilket har lett till fler valmöjligheter för konsumenter som vill 

lämna in sin bil på service och behålla garantin. Det har troligtvis även lett till en kvalitetsmässig 

ökning för konsumenterna då fler verkstäder har tillgång till originalreservdelar. Det har även 

lett till bättre möjligheter för de icke-auktoriserade verkstäderna att konkurrera med de 

auktoriserade verkstäderna genom exempelvis verkstadskedjor. Företagen konkurrerar med 

olika medel idag beroende på vilken del av marknaden de befinner sig inom. Är de aktiva ute 

på landsbygden och reparerar och utför service på merparten begagnade bilar konkurrerar de 

främst med pris och tillgänglighet. Det är generellt de icke-auktoriserade som är aktiva på den 

delen av marknaden. De auktoriserade verkstäderna är däremot oftast aktiva i större städer där 

de främst konkurrerar med kvalitet och underhåller framförallt nyare bilar. 
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