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Sammanfattning 

Den svenska marknaden för fordonsbesiktning är omreglerad sedan mitten av 2010. Drygt 

fyra år efter avmonopoliseringen finns det åtta företag på marknaden. Två av dessa företag är 

ett resultat av att det forna monopolföretagets ägare delade upp verksamheten sinsemellan. 

Resterande sex företag har tagit sig in på marknaden genom förvärv eller byggt upp sin 

verksamhet från grunden, dessa benämns nyetablerare i studien.  Konkurrenssituationen har 

utvecklats långsamt och det forna monopolföretaget har fortfarande flest marknadsandelar. 

Branschens förhållanden är minst sagt speciella i och med att företagen och besiktnings-

teknikerna behöver ha enskilda licenser i form av ackreditering och certifikat, samt att det är 

höga inträdeshindren. Syftet med studien är att bidra till kunskap om nyetablerare på 

marknaden för fordonsbesiktning, dvs. företag som etablerat sig på marknaden efter 

omregleringen och vars ägare inte ingick i det forna monopolföretaget Bilprovningen. I 

synnerhet ska nyetablerarnas etablering och strategiska val studeras för att ta reda på hur de 

agerar och reagerar på marknadens förutsättningar för att skapa konkurrensfördelar. De 

frågeställningar som studien utgår från är:    

Huvudfråga: Hur skapar nyetablerarna konkurrensfördelar på fordonsbesiktningsmarknaden? 

Delfråga 1: Hur ser nyetablerarna på konkurrenssituationen?  

Delfråga 2: Hur etablerar nyetablerarna sina station-/er?  

Delfråga 3: Vilka strategier använder nyetablerarna för att stärka sin position mot

 konkurrenterna? 

Uppsatsen grundar sig i en empirisk undersökning och är utformad som en fallstudie med fyra 

analysenheter, som representerar fyra nya besiktningsföretag på marknaden för 

fordonsbesiktning. Data har samlats in via intervjuer med personer i ledande ställning på de 

fyra företagen samt med en person på den myndighet vars uppgift är att övervaka marknadens 

utveckling. Vidare har också dokument utgivna av myndigheter och nyetablerare granskats.  

De slutsatser som studien har kommit fram till är att nyetablerarna skapar konkurrensfördelar 

med hjälp av en gynnsam placering av stationer, gärna en bit utanför stadskärnan.  De strikta 

regleringarna gör att nyetablerarna inte kan skapa konkurrensfördelar genom nya eller 

förändrade besiktningstjänster. Utifrån dessa regleringar försöker nyetablerarna att attrahera 

kunderna genom en ökad service och tilläggstjänster till besiktningen. De försöker skapa ett 

totalerbjudande till kunden där den obligatoriska besiktningstjänsten ingår.  

Nyckelord: Omreglering, Privatisering, Fordonsbesiktning, Nyetablerare, Etablering, 

Strategival, Konkurrensfördelar    



Abstract 

The Swedish market for vehicle inspection is re-regulated since June 2010. More than four 

years after the re-regulation there are eight companies in the market. Two of these companies 

are a result of the former monopolist's owners divided the business among themselves. The 

remaining six companies have entered the market through acquisitions or by building up their 

business from scratch, these are known as new entrants in the study. The competition has 

developed slowly and the former monopolist still has the highest market share. Industry 

conditions are to say the least special because the companies and technicians have to have 

individual licenses in the form of accreditation and certification, which causes high 

establishment barriers. The study has the aim of contributing to the knowledge of new 

entrants on the re-regulated vehicle inspection market. In particular, the new entrant’s 

establishment and their strategic choices are studied to find out how they act to market 

conditions in order to create competitive advantages. The study is based on four questions:  

Main Question:  How do new entrants create competitive advantages in the vehicle

 inspection market?  

Sub query 1:  How’s the new entrants view on the competitive situation?  

Sub query 2: How do the new entrants establish their station-/s?  

Sub query 3: What strategies do the new entrants use to strengthen its position against

 competitors? 

The essay is based on an empirical survey and is designed as a case study with four units of 

analysis that represent four new inspection companies in the market for vehicle inspection. 

Data were collected through interviews with people in key positions of the four companies, as 

well with a person of the authority whose task is to monitor market developments, namely the 

Transport Agency. Furthermore, also documents issued by the authorities and new entrants 

were reviewed. 

The conclusions that the study has come up with is that the new entrants create competitive 

advantages through a favorable placement of stations, a bit outside the city center. The strict 

regulation doesn’t allow the new entrants to create competitive advantages through new or 

modified inspection services. Based on these regulations the new entrants are trying to attract 

customers through enhanced service and additional services to the inspection. They try to 

create a total offering to the customer where the obligatory inspection service is included. 

Keywords: Re-regulation, Privatization, Vehicle Inspection, New entrants, Establishment, 

Choice of strategy, Competitive advantage 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras och problematiseras studiens ämne. Inledningsvis 

beskrivs bakgrunden till omregleringen av den svenska fordonsbesiktningsmarknaden, hur 

marknaden har utvecklats från att monopolet upphörde samt villkoren för företag att etablera 

verksamhet. Därefter följer en problembakgrund som resulterar i det syfte och 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

studiens uppbyggnad och uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund till omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden 

Under de senaste fyra decennierna har den svenska statsmakten konkurrentutsatt alltfler 

marknader, där det tidigare rått offentligt monopol. Under 1980-talet aktualiserades frågan om 

privata alternativ till den kommunala barnomsorgen (Statskontoret, 2012) och under 90-talet 

intensifierades vågen av om- och avregleringar av offentliga verksamheter, när bland annat 

tele-, järnvägs-, inrikesflygs- och elmarknaden konkurrensutsattes (Ottosson & Andersson-

Skog, 2013). År 2010 avmonopoliserades marknaden för fordonsbesiktning (Jarefors, 2013) 

och AB Svensk Bilprovnings (från och med nu: Bilprovningen) monopol för besiktnings-

verksamhet av lätta fordon (maximalt 3500 kilo) upphävdes och privata aktörer tilläts etablera 

verksamhet på marknaden. Samtidigt avskaffades monopolet för Svensk Maskinprovning AB 

(SMP) besiktningsverksamhet av tunga fordon (minst 3500 kilo) och maskiner, samt Inspecta 

Sweden ABs besiktningsverksamhet av maskiner (Transportstyrelsen, 2010). Innan 

omregleringen besiktade Bilprovningen ungefär 5,5 miljoner fordon per år, medan SMP och 

Inspecta tillsammans genomförde omkring 4000 besiktningar per år (Proposition 2009/10:32). 

Av den anledningen har studien lätta fordon som utgångspunkt.  

Marknaden för fordonsbesiktning har varit ett statligt monopol sedan den periodiska 

kontrollbesiktningen lagstadgades 1965 (Bilprovningen, 2013a), vilket innebär att samtliga 

svenska fordon ska kontrolleras regelbundet gällande dess skick och utrustning ur 

trafiksäkerhets- och miljösynpunkt (Prop. 2009/10:32). Bilprovningen tilldelades uppdraget 

och redan första året observerades en markant minskning av antalet trafikolyckor 

(Bilprovningen, 2013a). Den monopolistiska fordonsbesiktningsverksamheten har fungerat 

tillförlitligt och har beskrivits som väl fungerande jämfört med andra europeiska länder (Prop. 

2009/10:32). Tio månader innan monopolet slopades visade Bilprovningens kundenkät att 94 

procent av konsumenterna var nöjda med senaste besöket (Motion 2010/11:T212). Men det 

fanns också aspekter som ansågs kunna bli bättre om marknaden konkurrensutsattes. 



2 

 

Exempelvis ökad tillgänglighet och serviceutbud, positiva samhällsekonomiska effekter av 

den ökade tillgängligheten, ökad innovationsförmåga gällande nya produkter och tjänster som 

genererar ökad sysselsättning samt ekonomisk tillväxt (Prop. 2009/10:32). 

Diskussion om fordonsbesiktning ska bedrivas i offentlig eller privat regi har pågått sedan 

tidigt 1990-tal. Ämnet har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen och det 

är framför allt effekter på trafiksäkerhet, miljö, service och kostnader som har varit i fokus. År 

2007 ansågs en omreglering vara genomförbar och konsultföretaget McKinsey fick i uppdrag 

att skissa på en reform, som 2009 slutligen utmynnade i en regeringsproposition (Nilsson, 

Odolinski, Swärdh, Liss & Nyström, 2013). I propositionen Fordonsbesiktning (2009/10:32) 

beskrivs omregleringen som en: ”anpassning till den svenska huvudregeln om öppna system 

för provning och kontroll, det vill säga att oberoende och självständiga organ i konkurrens 

utför bedömning av överensstämmelse” (s. 1). Förutsättningarna för att skapa en väl 

fungerande marknad med fri prissättning och effektiv konkurrens ansågs goda och det antogs 

att flera nya aktörer, både större och mindre företag, skulle etablera besiktningsverksamhet 

(Prop. 2009/10:32). Propositionen fick gehör och den 1 juli 2010 avskaffades monopolet, 

vilket innebar att en ny marknad blev tillgänglig för privata aktörer (Jarefors, 2013). 

 

1.1.1 Marknadens utveckling  

Den förväntade framväxten av konkurrens har gått trögt sedan monopolet avskaffades 

(Holmlund, Nygren, Svensson & Eriksson, 2014) och det är fortfarande långt kvar till en väl 

fungerande marknad i avseende till konkurrens mellan företag och kunders möjlighet att välja 

besiktningsstation. Visserligen har antalet besiktningsföretag och stationer ökat, men 

marknaden kan förbättras i stora delar av landet, påpekar Transportstyrelsen i en promemoria 

från mars 2014 (Holmlund, 2014b). Ett av de större hindren har varit Bilprovningens 

dominerande ställning, som har försvårat för nya företag att slå sig in på marknaden (Jarefors, 

2013). Som ett steg att främja konkurrenssituationen initierade staten (ägare till 52 procent av 

Bilprovningens aktier) tillsammans med övriga aktieägare (åtta stycken 

branschorganisationer
1
) en delutförsäljning av företaget under 2012. Företagets stationsnät 

delades in i tre ungefär lika stora grupper; nordöstra gruppen, sydvästra gruppen och 

riksgruppen. Avsikten var att sälja de två förstnämnda grupperna med tillhörande personal 

                                                 
1 

Bilförsäkringsföretagen; Holmia Försäkrings AB, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB, If 

Skadeförsäkrings AB och Trygg Hansa Försäkrings AB (12 %), Motorbranschens Riksförbund (12 %), Motormännens Riksförbund (5 %), 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (5 %), Kungliga Automobil Klubben (5 %), Svenska Taxiförbundet (3 %), Sveriges Åkeriföretag (3 %) 

och Svenska Bussbranschens Riksförbund (3 %).
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under 2012 och behålla riksgruppen, åtminstone till 2015, i syfte att skapa förutsättningar för 

en väl fungerande marknad samt tillgodose tillgängligheten av stationer i hela landet 

(Betänkande 2012/13:NU7). I november 2012 såldes den nordöstra gruppen till Opus Group 

AB (Bilprovningen, 2013c), som bildade dotterbolaget Opus Bilprovning AB (från och med 

nu: Opus) med uppdraget att driva fordonsbesiktningsverksamhet i Sverige (Opus Group AB, 

u.å.). Försäljningen av den sydöstra gruppen uteblev (Bilprovningen, 2013c) och övertogs 

istället i mars 2013 av de åtta branschorganisationerna, som en del av en ersättning för 

tidigare aktieköp i Bilprovningen (Bilprovningen, 2013b). Volati AB anlitades med uppgiften 

att bedriva verksamheten under namnet Besikta Bilprovning i Sverige AB (från och med nu: 

Besikta Bilprovning). Volati AB har option att förvärva verksamheten från 2015 (Volati, u.å.). 

Bilprovningen och Besikta Bilprovning, vars ägare tidigare delade på monopolverksamheten, 

innehar tillsammans 60 procent av marknadsandelarna. Resterande andelar innehas av sex 

företag (Holmlund, 2014c) som benämns nyetablerare i studien. Nyetablerarna är nya företag 

som äntrat marknaden efter avmonopoliseringen med ägare som inte ingick i det forna 

monopolföretagets ägarstruktur. Carspect AB, DEKRA Automotive AB, ClearCar AB, YBB 

Ystad Bilbesiktning AB och Fordonsprovarna i Väst AB har samtliga byggt upp sin 

verksamhet från grunden. De tre förstnämnda företagen har utökat sitt stationsnät successivt, 

medan YBB och Fordonsprovarna i Väst har en station vardera. Opus Bilprovning AB har, 

som tidigare nämnts, tagit sig in på marknaden genom förvärv av stationer. Besikta 

Bilprovning är också ett nytt företag på fordonsbesiktningsmarknaden men ingår inte i 

kategorin nyetablerare eftersom dess ägare tidigare ägde Bilprovningen under monopoltiden. 

Mellan juni 2011 och januari 2013 fanns det ytterligare ett besiktningsföretag, nämligen 

Applus Bilprovning AB (Holmlund, 2014c). Applus hade kategoriserats som nyetablerare om 

det existerat idag. Applus hade fem stationer, men finns inte längre kvar på 

fordonsbesiktningsmarknaden då det blev uppköpta av DEKRA. Tabell 1, som illustreras på 

nästa sida, redogör hur marknadsandelarna är fördelade, hur många stationer som finns och 

vilket år och månad respektive företag etablerade verksamhet på 

fordonsbesiktningsmarknaden. När monopolet avskaffades fanns ungefär 190 stationer 

(Holmlund, 2014a) som nu har vuxit till 324 stycken (Swedac, u.å.a).  
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Besiktningsföretag 

Marknadsandelar 

2013
1
 

Antal besiktnings- 

stationer (st.), 2014-03-02
2
 Etableringsår 

AB Svensk Bilprovning 34,12%       89   ...1963
3
 

Opus Bilprovning AB 30,54%       70      2012, nov 
4
 

Besikta Bilprovning i Sverige 25,96%       56     2013, mars
1
  

Carspect AB 6,29%       55     2010, juli
5
 

DEKRA Automotive AB 1,93%       26    2011, juli
6
 

ClearCar AB 0,83%       26    2012, dec
4
 

YBB Ystad Bilbesiktning AB 0,17%         1     2011, maj
6
 

Fordonsprovarna i Väst AB 0,07%         1     2011, dec
6
 

 

99,9%*    324 

 Källa: 1 Holmlund (2014c), 2 Swedac (u.å.a), 3 Bilprovningen (2013a), 4 Holmlund (2013), 5 Carspect (u.å.), 6 Holmlund (2012).  

Övrigt: * SMP och Inspecta Sweden AB redovisas inte, då de endast tillhandahåller besiktning av ackreditering 3. 

Tabell 1: Fordonsbesiktningsmarknadens konkurrenssituation 

 

1.1.2 Villkor för att etablera besiktningsverksamhet 

Aktörer med ambition att etablera besiktningsverksamhet måste enligt Fordonslagen 2002:574 

ansöka om ackreditering hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC 

(Swedac, 2013b). Ackreditering är en kompetensprövning med syfte att behålla kvaliteten och 

tillförlitligheten för kontroll som fanns innan omregleringen (Transportstyrelsen, 2012). 

Företaget ansöker om vilken sorts fordon företaget önskar besikta; ackrediteringskategori (1) 

endast fordon som väger maximalt 3500 kilo, (2) endast fordon som väger minst 3500 kilo, 

(3) enbart maskiner – eller en kombination av dessa, samt vilket län ackrediteringen ska gälla 

(Swedac, 2013b). Kraven för att beviljas ackreditering är, enligt Swedac, följande: 

 Företaget är registrerat i Sverige och betalar skatt  

 Företaget har kvalitetssystem som uppfyller gällande krav 

 Företaget har teknisk utrustning och kompetens för ändamålet  

 Företagsledningen är ostraffad gällande grov brottslighet 

 Företaget är oberoende, t.ex. får företaget inte utföra fordonsreparationer  

 Företaget erbjuder kontroll-, registrerings-, lämplighets- och mopedbesiktning för den 

eller dem ackrediteringskategorier av fordon som ansökan avser 

Det kostar dryga 50 000 kronor för mindre besiktningsorgan att meddelas ackreditering och 

300 000 kronor eller mer för större besiktningsorgan, som kan jämföras vid Bilprovningen 

innan omregleringen (Prop. 2009/10:32). Tabell 2, som illustreras på nästa sida, visar samtliga 

företag som godkänts ackreditering. 
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Besiktningsföretag Ackrediteringskategori  

  1 2 3 

AB Svensk Bilprovning X X   

Besikta Bilprovning i Sverige AB X X   

Carspect AB X     

ClearCar AB X     

DEKRA Automotive AB X X X 

Fordonsprovarna i Väst AB X X   

Opus Bilprovning AB X X   

YBB Ystad Bilbesiktning AB X X   
 

Tabell 2: Företag och dess ackreditering (Swedac, u.å.b) 

 

Utöver företagets ackreditering är det lagstadgat, i fordonsförordningen 2009:221 8 kap. 3b §, 

att samtliga besiktningstekniker måste vara certifierade. Syftet är att upprätthålla 

tillförlitligheten hos besiktningskontrollerna samt skapa en jämn kompetensnivå i hela 

branschen, som ska främja målet att behålla trafiksäkerheten, miljö, tillgänglighet och 

kvalitet. Certifikatet är inte bundet till besiktningsföretaget, utan besiktningsteknikerna har 

möjlighet till fri rörlighet på fordonsbesiktningsmarknaden (Transportstyrelsen, 2012). 

Certifieringsutbildningen för att få besikta lätta fordon tar två månader (NTD Training Center, 

u.å.). Det finns två ackrediterade certifieringsorgan, NTD Training Center AB och Training 

Partner Nordic AB, med tillstånd att certifiera fordonsbesiktningstekniker (Swedac, u.å.a). 

Antalet certifierade besiktningstekniker har ökat sedan omregleringen, från 1550 till 1720 

stycken (Jarefors, 2013). 

 

1.2 Problembakgrund  

Fordonsbesiktningsmarknaden är reglerad i dubbel bemärkelse. Dels måste företaget vara 

ackrediterat för de fordonskategorier det önskar besikta och dessutom måste varje 

besiktningstekniker godkännas certifiering för respektive besiktningsform och fordons-

kategori hen önskar besikta (Swedac, 2013a). De obligatoriska besiktningsformerna, såsom 

kontrollbesiktning, är dessutom homogena vilket innebär att kunden ska kunna åka till vilket 

besiktningsföretag som helst och besiktningen ska uppfylla samma kvalitetskrav och 

tillförlitlighet som innan avmonopoliseringen (Transportstyrelsen, 2012). Företaget kan alltså 

inte påverka tjänstens utformning. Eftersom antalet fordon i landet är begränsat och 

fordonsförordningen reglerar hur ofta ett fordon ska besiktas kan besiktningsföretagen inte 
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påverka det totala antalet besiktningstillfällena, utan bara konkurrera om andelar av 

totalvolymen (Jarefors, 2013). Statskontoret (2009) förtydligar resonemanget och beskriver: 

”Obligatoriet innebär att den totala efterfrågan på besiktning i första hand styrs av antalet 

fordon och inte de samlade besiktningsaktörernas utbud.” (s. 3). Förhållandena är minst sagt 

speciella jämfört med andra marknader, vilket medför att det är speciellt att etablera 

verksamhet på marknaden för fordonsbesiktning (Ds 2009:3). 

Etableringsskedet har upplevts som problematiskt av flera besiktningsföretag. I en 

undersökning, genomförd 2012 av Transportstyrelsen, uppgav besiktningsföretagen att 

certifierings- och ackrediteringsprocessen var de största barriärerna samt tillgången på 

utbildning och utbildad personal (Jarefors, 2013). Men även externa faktorer, såsom politisk 

ovisshet har påverkat etableringstakten av nya företag och det har diskuterats att ett 

regeringsskifte skulle kunna få som effekt att omregleringen upphävs, menar Eriksson (2012, 

25 februari). Samtidigt förklarar Saviotti och Pyka (2010) att det inte finns något givet 

tillvägagångssätt för hur och när ett företag ska inträda marknaden. Istället menar de att varje 

företag måste beakta etableringsmöjligheterna noggrant, eftersom inträdesbarriärerna tenderar 

förändras över tid och vanligtvis växer med branschens livscykel. Det innebär att företag som 

etablerar verksamhet längre fram i branschens livscykel möter högre inträdeshinder, till 

exempel tvingas börja med större anläggningar jämfört med tidigare etablerare. Men ett tidigt 

inträde på marknaden behöver inte gynna företagets konkurrenskraft. I propositionen 

(2009/10:32) nämns entreprenörskap, utveckling av ny kontrollmetodik och anpassning till 

efterfrågan som tre potentiella fördelar med omregleringen. Saviotti och Pyka (2010) menar 

att branscher som främjar teknikutveckling kan skapa svårigheter för tidiga etablerare, 

eftersom de kan få problem att adoptera den nya tekniken då de använder äldre versioner. Det 

skapar etableringsmöjligheter för nya företag. Men oavsett när inträdet sker krävs det, enligt 

Porter (1979), att företaget ständigt har beredskap mot konkurrenternas aktioner och externa 

faktorer som påverkar branschens utveckling. Företaget måste sträva efter att finna en position 

på marknaden där de kan försvara sig mot förväntade och oväntade effekter, alternativt 

påverka de i sin favör. Av den anledningen behöver företagen utarbeta en strategi för att 

bemöta de förutsättningar som råder i branschen.  

Men det har synnerligen inte varit lätt för nyetablerarna att behärska marknaden, eftersom den 

forna monopolmarknaden fungerande utmärkt ur flera perspektiv (Jarefors, 2013). Dels var 

kunderna nöjda med besiktningssystemet (Motion 2010/11:T212) och dels upplevdes 

tillgängligheten som fördelaktig.  Under monopoltiden hade Bilprovningen ett rikstäckande 
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stationsnät, som innebar att 97 procent av befolkningen hade maximalt 30 kilometer till 

närmsta station (Nilsson m.fl., 2013). Dessutom har Bilprovningen ett aktat varumärke, som 

än idag, nästan fyra år efter omregleringen, är starkast i servicebranschen (Sustainable Brand 

Insight, 2014). Trots de strama regleringarna och Bilprovningens fördelar har sex nya företag 

lyckats etablera sig på marknaden genom antingen förvärv eller successiv uppbyggnad av 

verksamheten. Tillsammans har de utökat det totala stationsnätet med 70 procent och planerar 

öppna fler nya stationer (Jarefors, 2013). Beroende på konsolideringens takt, som bland annat 

påverkas av antalet nya aktörer och hur de expanderar sina verksamheter, kommer företagen 

på marknaden att klara sig olika bra. Ju mer konsoliderad en marknad blir ju mer likartade blir 

företagen och organisationernas rutiner. Det resulterar slutligen i att de minst lämpade 

aktörerna elimineras från marknaden, dvs. de företag som inte lyckats skilja sig från 

konkurrenterna. Det sker vanligtvis genom konkurs eller förvärv (Karniouchina, Carson, 

Short och Ketchen, 2013).    

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om nyetablerare på marknaden för 

fordonsbesiktning, dvs. företag som etablerat sig på marknaden efter omregleringen och vars 

ägare inte ingick i det forna monopolföretaget Bilprovningen. I synnerhet ska nyetablerarnas 

etablering och strategiska val studeras för att ta reda på hur de agerar och reagerar på 

marknadens förutsättningar för att skapa konkurrensfördelar.  

 

1.4 Frågeställning 

Mot ovanstående redogörelse och syfte har en huvudfrågeställning och tre delfrågor 

formulerats. Delfrågorna är framtagna för att vi ska kunna analysera oss fram till ett svar på 

huvudfrågeställningen. Konkurrensfördelar definieras som något som betyder någonting 

positivt i förhållande till andra konkurrenter, dvs. att företaget har en eller flera fördelar mot 

konkurrenterna i branschen (Fahy, 2000). Det leder fram till studiens huvudfrågeställning: 

Huvudfråga: Hur skapar nyetablerarna konkurrensfördelar på fordonsbesiktningsmarknaden? 

Delfråga 1: Hur ser nyetablerarna på konkurrenssituationen?  

Delfråga 2:  Hur etablerar nyetablerarna sina station-/er?  

Delfråga 3: Vilka strategier använder nyetablerarna för att stärka sin position mot

 konkurrenterna?  
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Delfråga 1 har tagits fram för att belysa de aspekter som nyetablerarna anser vara viktiga för 

att kunna bemöta konkurrensen på marknaden. Delfrågorna 2 och 3 bygger på den första 

delfrågan och ämnar ta reda på hur nyetablerarna hanterar konkurrenssituationen. Delfråga 2 

har för avsikt att klarlägga nyetablerarnas etableringsprocess och hur de placerar sina 

stationer. Den sista och tredje delfrågan är framtagen för att förstå vilka strategier som 

nyetablerarna använder för att de ska framstå som mer fördelaktiga än de konkurrerande 

företagen.  

 

1.5 Disposition 

Den fortsatta studien disponeras enligt följande: 

Kapitel 2, teorikapitlet, presenterar de teorier och begrepp som använts för att utforma 

intervjufrågor och analysera det insamlade empiriska materialet.  

Kapitel 3, metodkapitlet, beskriver vilka tillvägagångssätt som har använts för att samla in 

data till analysen. Vidare förklaras hur intervjufrågorna tagits fram och hur det empiriska 

materialet analyserats.  

Kapitel 4, Marknadens förutsättningar och nyetablerarnas val, presenterar det empiriska 

materialet som samlats in genom intervjuer och dokument.  

Kapitel 5, analyskapitlet, presenterar den analys som gjorts genom att applicera teorier och 

begrepp med det insamlade empiriska materialet. 

Kapitel 6, slutsatser, redogör för de slutsatser som analysen utmynnat i. 
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2. Teorier 

I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning och de teorier som har använts i studien. 

Inledningsvis presenteras hur två tidigare forskningsstudier har berört ämnet nya företag på 

avmonopoliserade marknader och därefter presenteras de valda teorierna. I samband med 

teoripresentationen beskrivs även hur andra forskare har applicerat dessa teorier i sina 

empiriska studier. Teoripresentationen inleds med att beskriva vad en branschstrukturanalys 

är och vilken nytta företagen har av den. Analysen ligger till grund för Porters fem 

konkurrenskrafter som används för att beskriva hur attraktiv en bransch är och 

konkurrenssituationen. Utifrån konkurrenskrafterna presenteras de tre konkurrensstrategier 

som företagen kan välja mellan och kompletteras av Grönroos teori om tjänsteperspektiv 

samt teorier om lokalers placering. Därefter förklaras branschens livscykel och dess fyra 

faser. Avslutningsvis motiverar vi valet av teorier och kritik mot teorierna. Teorierna används 

som hjälpmedel vid skapandet av intervjufrågor samt för att analysera det insamlade 

empiriska materialet.  

2.1 Tidigare forskning 

Omregleringen av den svenska marknaden för fordonsbesiktning är fortfarande relativt ny 

varpå ämnesområdet är tämligen outforskat. Däremot finns det tidigare forskning som berör 

ämnet nya företag på avmonopoliserade marknader. Barrett (1990) genomförde en fallstudie 

om avregleringen av den europeiska luftfarten. Han studerade sträckan London-Dublin där 

fyra nya företag hade etablerat sig och ett företag som lämnat marknaden. Barrett kom fram 

till att de nya företagen var tvungna att ta sig förbi ett flertal hinder. De redan etablerade 

företagen hade stordriftsfördelar och att de hade utvecklad teknologi vilket gjorde att de 

kunde erbjuda lägre priser men fortfarande behålla hög avkastning. Detta var något som de 

nya företagen behövde beakta för att bli framgångsrika. Tre andra forskare Milla, Mäkitalo 

och Hilmola (2012) studerade den avreglerade godstågsmarknaden i Sverige och Polen. Bland 

annat studerade de hur nya företag etablerade sig och hur de påverkades av marknadens 

förutsättningar. De slutsatser som Milla m.fl. kom fram till var att de nya svenska företagen 

etablerade sina verksamheter från grunden, på grund av det etablerade företagets dominerande 

ställning. Det var inte inkomstbringande att försöka köpa det etablerade företaget. De nya 

företagen startades vanligtvis upp av det etablerade företagets gamla anställda. I Polen 

användes en annan etableringsmodell. Där etablerade sig de nya företagen genom vertikal 

integration med anledning av landets natur tillgångar. Det som hände var att de tunga 

industriföretagen slutade använda underdistributörer och istället etablerade egna 
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transportföretag. Men även ländernas infrastruktur påverkade etableringsvalen samt statens 

påverkan.  

 

2.2 Porters branschstrukturanalys  

Branschens struktur har enligt Porter (2004) stor påverkan vid bestämmandet av företagets 

positionering samt vilka olika tänkbara strategier ett företag kan välja mellan. Positionering 

betyder hur företagets produkt uppfattas av marknadens aktörer, konkurrenter och kunder 

(Kotler & Keller, 2006; Porter 2004). De strategier som företagen kan välja mellan är starkt 

förknippande med hur konkurrenssituationen ser ut (Porter, 2004). Enligt Boström och Wilson 

(2009) samt Levitt (1960, 2004) är det vanligt att branscher definieras för snävt och att företag 

bara beaktar hur konkurrensen ser ut mellan de existerande företagen och glömmer att det 

finns underliggande faktorer som också påverkar konkurrenssituationen. Istället menar Porter 

(2004) att konkurrens bör betraktas ur ett bredare perspektiv och nämner specifikt fem 

konkurrenskrafter som företag bör ta hänsyn till; köpare, leverantörer, potentiella etablerare, 

substitut från andra produkter samt rivalitet mellan existerande företag. Den aktuella 

konkurrenssituationen är starkt beroende av dessa fem drivkrafter, menar Porter (1979, 2004). 

När vi i fortsättningen använder ordet produkt avser det både tjänster och produkter.   

Den kollektiva styrkan av de fem konkurrenskrafterna avgör branschens potentiella vinst. Om 

den kollektiva styrkan är svag finns det stora möjligheter för företag att göra vinst (Cernusca, 

Gold & Godsey, 2012; Porter, 1979, 2004). Om den kollektiva styrkan är stark måste 

företagen hitta en position i branschen där de kan försvara sig mot den. När företag utformar 

sin strategi är det viktigt att de tar reda på vilka styrkor och svagheter som finns i företaget 

relativt till konkurrenskrafterna. Olika företag kommer inneha olika unika styrkor och 

svagheter samt olika branscher domineras vanligtvis av olika krafter (Porter, 1979, 2004). Ett 

hypotetiskt scenario skulle kunna vara att ett företag är marknadsledande i sin bransch och 

samtidigt ohotad av potentiella etablerare. Det som kan hända är att företaget kan bli 

utkonkurrerade av substitutionsprodukter. I en sådan situation blir företagets primära strategi 

att hantera de konkurrerande substituten (Porter, 2004). 
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2.3 Porters konkurrenskrafter 

Det finns ett flertal parametrar som påverkar de fem konkurrenskrafternas kollektiva styrka 

(Porter, 2004) och dessa beskrivs i detta avsnitt. I figur 1, som illustreras nedanför, 

presenteras en modifierad modell av Porters konkurrenskrafter; potentiella etablerare, företag 

i branschen, köpare och leverantörer. Dock har den femte konkurrenskraften substitut från 

andra produkter exkluderats från studien, eftersom fordonsbesiktning är lagstadgat och måste 

göras för att föraren ska få använda fordonet lagligt. Det finns alltså inget alternativ till att 

besikta fordonet. Porter (2004) förklarar att varje företag i varje bransch måste förhålla sig till 

krafterna för att kunna utarbeta en framgångsrik strategi utifrån respektive företags styrkor 

och svagheter.  

 

Figur 1. Porters fem konkurrenskrafter, exklusive substitut (Porter, 1979) 

 

2.3.1 Potentiella etablerare 

Nya företag som äntrar branschen kommer in med ny kapacitet och ofta stora resurser i 

önskan om att ta marknadsandelar, vilket skakar om konkurrensen i branschen. Det finns 

vanligtvis två olika sätt att äntra marknaden, antingen genom intern uppbyggnad eller genom 

att köpa upp andra företag. Om företaget väljer att starta upp från grunden möts de av två 

typer av inträdesbarriärer; strukturella och reaktioner från redan existerande företag. För att 

överkomma det strukturella hindret måste ofta företaget betala ett högt pris i form av 

uppstartskostnader. Risk för hot och motreaktioner av redan existerande företag måste också 

beaktas, eftersom dessa kan påverka företaget på olika sätt, till exempel genom aggressiv 

marknadsföring eller priskrig (Porter, 1979, 2004). 



12 

 

Äntrar företaget marknaden genom förvärv, finns det ytterligare parametrar som företaget 

måste ta hänsyn till för att lyckas. För det första måste säljarens alternativ till att behålla 

företaget vara få, och priset på det säljande företaget sjunker om de är i behov av kapital. För 

det andra bör marknaden kännetecknas av imperfekt konkurrens, annars elimineras den 

positiva avkastningen i anbudsprocessen. För det tredje bör det köpande företaget ha en unik 

förmåga att styra det förvärvade företaget (Porter, 1980, 2004).  

Hotet om potentiella etablerare i en bransch beror på vilka inträdesbarriärer som finns, i 

kombination med reaktionen hos de redan existerande företagen. Det är alltså själva hotet i sig 

och inte de redan etablerade företagen som påverkar branschstrukturen. Om barriärerna är 

höga är hotet om ett eventuellt inträde lågt (Porter, 1979, 2004). De vanligaste 

inträdesbarriärerna, enligt Porter (2004), presenteras i sju punkter nedanför:  

Stordriftsfördelar, den första punkten, innebär minskade styckkostnader för att producera en 

produkt. Det kan hindra nya företag från att göra inträde på marknaden eftersom de tvingas 

starta i en liten eller stor skala, vilket båda medför stora risker. Startar företaget i en stor skala 

finns det risk att få en reaktion från redan starka företag. Om företaget startar i en liten skala 

får de leva med kostnadsnackdelar gentemot konkurrenterna. 

Produktdifferentiering betyder att redan existerande företag har byggt upp ett etablerat 

varumärke och lojala kunder som härstammar från tidigare marknadsföringskampanjer, 

kundservice, olika produkter eller att de helt enkelt var först in på marknaden. 

Produktdifferentieringen skapar inträdesbarriärer eftersom det kostar pengar för den 

potentiella etableraren att locka över kunderna till sig och sitt varumärke.  

Kapitalbehov för att göra stora investeringar kan vara en stor inträdesbarriär. Detta är speciellt 

påtagligt om kapitalet behövs för osäkra satsningar i form av marknadsföring eller forskning 

och utveckling. Kapital behövs även för saker som produktionsanläggningar, kundkrediter 

samt upptäckning av eventuella uppstartskostnader.  

Tillgång till distributionskanaler kan skapa inträdesbarriärer för potentiella etablerare 

eftersom benfintliga företag redan har distributionskanaler genom långvariga relationer, eller 

genom unika avtal. Det medför att en viss distributionskanal är hänförd till en viss specifik 

aktör. Detta måste företaget försöka övervinna genom priserbjudanden och liknande, vilket 

minskar vinsten.  
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De redan etablerade företagen kan även inneha kostnadsfördelar som är oberoende av 

stordrift. Dessa fördelar kan inte nya företag kopiera oavsett storlek på företaget eller 

uppnådda stordriftsfördelar. Några exempel på dessa fördelar presenteras nedan.  

Gynnsamma lägen kan göra att redan etablerade företag får fördelar eftersom deras lokaler 

ligger på fördelaktiga platser. Potentiella etablerare kan få nöja sig med sämre lägen och 

högre lokalkostnader, eftersom marknaden oftast pressar upp priserna.  

Företagets erfarenhet och inlärningskurva kan göra att företaget kan få kostnadsminskningar 

eftersom de har erfarenhet av olika processer, såsom marknadsföring, produktion och 

distribution vilket gör företaget arbetat mer effektivt och produktivt. Kostnadsfördelar som 

kan hänföras till erfarenhet är som störst där arbetet involverar invecklade arbetsuppgifter. 

Om företaget kan dra nytta av dessa erfarenheter, och hålla tillvägagångssättet hemligt, kan de 

skapa inträdeshinder för potentiella etablerare eftersom de saknar kunskapen och 

erfarenheten.  

Politik är den sista inträdesbarriären enligt Porter. Regeringen kan begränsa eller hindra 

potentiella etablerare genom att skapa nödvändiga licenser eller begränsa tillgången till 

råmaterial. Begränsningarna kan även vara i form av miljöpolicys och olika tester av 

produkten vilket ökar det behövda kapitalet för att äntra marknaden.  Dessa tester kan 

medföra väntetider vilket kan ge redan existerande företag en aning vad det nya företaget har 

för produkter och därmed kan det utvecklas en försvarsstrategi mot dem.  

 

2.3.2 Rivalitet hos redan existerande konkurrenter 

Rivalitet uppstår genom att företag känner sig tvingade eller ser en möjlighet till att förbättra 

sin position på marknaden. Den tar sig i uttryck genom att företagen använder olika taktiker 

som prisdumpning och marknadsföringskampanjer, ökad kundservice och rabatter av olika 

slag. I de flesta branscher får ett utspel från ett visst företag konsekvenser för de resterande 

företagen, då de ofta tvingas ta till försvarsåtgärder eller göra motattacker. Dessa utspel kan 

gynna det initierande företaget och hela branschen, men om dessa motattacker eskalerar kan 

hela industrin missgynnas. I branscher där det råder priskrig, går det oftast sämre för alla 

företagen då det är lätt att matcha prissänkningen vilket kan medföra minskade intäkter. 

Rivaliteten inom en bransch är resultatet av vissa strukturella faktorer. Om branschen 

exempelvis karaktäriseras av låg tillväxt, söker företagen efter att utöka sina marknadsandelar 

(Porter, 1979, 2004). 



14 

 

Om företagen använder sig av samma strategi i branschen vet dessa vilka de konkurrerar mot 

och vad som kan förväntas. Om företag byter strategi är det svårare att veta vilka de 

konkurrerar mot och vad som kan förväntas av dem.  En ytterligare faktor som spelar in är om 

det finns höga utträdeshinder i branschen. Höga inträdeshinder kan vara av ekonomisk, 

strategisk eller emotionell karaktär och kan tvinga företag till att fortsatt konkurrera trots låg 

eller negativ avkastning på sina investeringar (Porter, 1979, 2004).  

 

2.3.3 Köparnas och leverantörernas förhandlingskraft 

Köparnas och leverantörernas förhandlingskraft i branschen beror på en mängd aspekter. 

Köparens förhandlingskraft anses hög om det finns en koncentrerad kundgrupp som köper 

stora volymer eller om produkten utgör en stor del av köparnas totala kostnad. Om 

förhandlingskraften är stark tvingas priserna ner. Det kan tvinga fram bättre kvalité och 

service som gör att konkurrensen ökar vilket bekostas av branschens minskade lönsamhet. Det 

är alltså viktigt för företagen att försöka hitta kunder med så låg köpkraft som möjligt (Porter, 

1979, 2004). 

Leverantörer med starkförhandlingskraft kan påverka branschen genom prishöjningar, med 

minskad kvalitet på produkter och tjänster. De kan alltså starkt påverka lönsamheten i 

branschen då kostnaden för företagen ökar. Leverantörernas kraft ökar om det finns få 

substituerande eller unika produkter som ökar deras förhandlingsstyrka. En annan viktig 

aspekt är att arbetskraften kan ses som en leverantör, eftersom dessa har stor makt i många 

branscher. Kompetent arbetskraft kan förhandla om löner vilket även det kan minska den 

potentiella vinsten i branschen (Porter, 1979, 2004). 

 

2.3.4 Företags agerande utifrån de fem konkurrenskrafterna 

När konkurrenskrafterna är analyserade kan företaget identifiera sina styrkor och svagheter 

relativt till branschen och hur de agera mot de olika inträdesbarriärer som finns. Utifrån detta 

måste företaget utarbeta en hållbar strategi mot dessa konkurrenskrafter och hitta en position 

där dessa krafter är som svagast. Vetskapen om företagets förutsättningar i relation med 

konkurrenskrafterna ska visa var företaget ska möta konkurrensen och var de bör undvika den 

(Porter, 2004). Homburg, Fürst, Ehrmann och Scheinker (2013) menar att företagen kan agera 

både proaktivt och reaktivt, dvs. försöka bemöta konkurrensen innan den kommer till 

marknaden alternativt försvara sig mot konkurrensen när den har etablerat sig. Cernusca m.fl. 

(2012) använde Porters femkraftsmodell i sin empiriska forskning när de studerade den 
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relativt outforskad flädermarknaden i Nordamerika, med syftet att ta reda på marknaden 

potential. De fem konkurrenskrafterna användes bland annat för att identifiera marknadens 

mognadsgrad samt för att urskilja de faktorer som styr branschens utveckling och 

attraktionskraft. I slutsatserna kom de bland annat fram till att företagen måste fokusera på att 

skapa en medvetenhet hos konsumenterna om att branschen och produkten finns för att öka 

dess attraktionskraft.  

 

2.4 Konkurrensstrategier 

För att ett företag ska kunna få en gynnsam utveckling på sin marknad måste det agera utifrån 

de krafter som finns i branschen. Porter (1980) nämner specifikt tre olika tillvägagångssätt; 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Dessa tillvägagångssätt benämns som de 

tre generiska strategierna och illustreras nedanför i figur 2. Figuren visar de olika generiska 

strategierna och vilken målgrupp som företaget ska rikta sig till samt vilken potentiell fördel 

företaget kan tänkas få. Vidare menar Porter att företaget uppnår bäst resultat om det 

konsekvent följer en strategi, detta eftersom varje strategi kräver speciella resurser. Dock 

menar White (1986) att företag kan kombinera olika strategier på ett framgångsrikt sätt. I sin 

empiriska forskning studerade han 69 företag och kom fram till att de 19 mest lönsamma 

företagen använde en blandning av kostnadsledarskap och differentiering. Samtidigt menar 

Porter (1980) samt Moon, Hur, Yin och Helm (2014) att differentiering och kostnads-

ledarskap har en viss likhet då de båda riktar sig mot en hel branschs konsumenter, medan 

fokusering riktar sig mot ett visst kundsegment. 

  

 

Figur 2. Porters tre generiska strategier (Porter, 2004) 
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2.4.1 Kostnadsledarskap 

Den kostnadsledande strategin bygger på att försöka minska kostnaderna.  Strategin 

genomsyrar hela företaget från ledningen ner till verkstadsgolvet på jakt efter 

kostnadsreduktioner, med speciellt stort fokus från managers för att lyckas. 

Kostnadsledarskap gör att företaget kan ta ut lägre priser än sina konkurrenter och kan därmed 

skapa inträdeshinder genom sina skalfördelar. Att uppnå en lågkostnadsposition kräver oftast 

höga marknadsandelar eller andra relativa fördelar. Det krävs även stora kapitalinvesteringar, 

modern utrustning och uppstartskostnader för att bli kostnadsledande. Strategin skyddar 

företag mot konkurrenskrafterna eftersom rivaliteten bara kan fortsätta tills den näst bästa 

konkurrenten inte kan fortsätta på grund av förlorade vinster (Porter, 2004). 

Risken med kostnadsledarskap är att företaget blir för ensidiga och enbart fokuserar på ny 

modern utrustning och kostnader.  De kan missa andra marknadssignaler som förändring i 

produkter eller liknande. Det finns en risk att investeringar blir olönsamma då nya 

teknologiska förändringar kommer, och andra företag imiterar deras lågkostnadsstrategi 

(Porter, 2004). 

 

2.4.2 Differentiering 

I huvudsak bygger differentiering på att företaget ska skapa en uppfattning hos kunden att 

deras produkt har unika egenskaper och att skillnaderna är positiva jämfört med 

konkurrenternas produkter (Delmas, Russo & Montes-Sancho, 2007). Axelsson och Agndal 

(2012) berättar att företag kan differentiera sig på olika sätt och nämner bland annat först och 

specialist som två exempel. Den som är först i konsumenternas medvetande har ett stort 

övertag, eftersom denna anses sätta standarden och blir därmed synonym med 

produktgruppen. Ett annat sätt är att bli specialist och på så sätt uppfattas som expert inom sitt 

område. Här skiljer företag sig mot generalisten som har bred kunskap. Dock måste denna 

specialistkunskap kommuniceras ut så kunderna vet att företaget besitter denna kompetens. 

Vidare förklarar Porter (1979, 2004) att differentiering också skyddar företaget mot de fem 

konkurrenskrafterna, men på ett annorlunda sätt. Detta på grund av att kunderna känner 

varumärkeslojalitet vilket resulterar i att de är mindre priskänsliga, vilket gör att företaget kan 

ta ut en högre marginal. Kundlojalitet skapar även inträdesbarriärer då andra företag har svårt 

att överträffa den unika produkten. Differentieringen gör att företagen lättare kan hantera 

leverantörernas och kundernas makt. Detta eftersom det saknas jämförbara alternativ, vilket 

gör att det är mindre priskänsliga. Differentiering utesluter ofta en hög marknadsandel, 
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eftersom den oftast kräver ett visst mått av exklusivitet vilket är inkompatibelt med att inneha 

stora delar av marknaden. Det är även svårt att vara kostnadsledande eftersom en lyckad 

differentiering ofta är härledd ur gedigen forskning, utveckling och produktdesign vilket 

oftast är investeringskrävande (Porter, 2004). 

Differentiering kan även åstadkommas genom priset på en produkt. Detta betyder att priset 

varierar mot olika kundsegment och tidpunkter när produkten köps. Företaget kan alltså 

skräddarsy priset till olika segment beroende på kundernas maximala betalningsvilja och kan 

därmed få ut maximalt av företagets resurser. Företaget kan även anpassa sina priser till olika 

tider och dagar i veckan, såsom kvällar och helger där efterfrågan ofta är avvikande för att 

skapa jämnare efterfrågan. Prisdifferentiering är vanligast i branscher där företagen har höga 

fasta kostnader och låga marginalkostnader som i exempelvis flyg- och telekombranschen 

(Varian, 1996). 

Risken med differentiering är att skillnaden mellan lågkostnadskonkurrenter och 

differentierade företag blir så stor att varumärkeslojaliteten försvinner. Det finns risk att 

kunderna offrar de differentierade fördelarna mot stora kostnadsbesparingar. Här finns även 

risken att andra företag imiterar den uppfattade differentieringen, vilket är en vanlig företeelse 

när marknaden är mogen (Porter, 2004). 

 

2.4.3 Fokusering 

Den tredje strategin enligt Porter (2004) är fokusering mot en speciell grupp, kundsegment, 

produktlinje eller geografisk marknad. Strategin skiljer sig därigenom mot ovanstående 

strategier, då dessa riktar sig mot hela branschen. Tanken bakom fokuseringsstrategin är att 

förse smala segment mer effektivt. Detta kan exempelvis göras genom att bättre tillmötesgå 

kundernas behov i ett segment, eller genom att välja ut de målgrupper som är minst utsatta för 

substitut eller där konkurrensen är som svagast. Enligt Axelsson och Agndal (2012)  måste 

företaget först och främst ta reda på om segmentet är lönsamt och att det finns tillräckligt 

många kunder. Sedan bör företaget kartlägga konkurrensen inom segmentet och se om de har 

resurserna och kunskapen för att lyckas attrahera just dessa kunder. 

Risken med fokusering är att det segmentet som företaget inriktar sig på minskar, genom att 

den utvalda målgruppens preferenser förändras (Porter, 2004). 
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2.5 Tjänsteperspektiv och placering av lokal 

Porter (1980) förespråkar att företag ska välja en strategi och följa den för att inte riskera att 

hamna i mitten av alla strategier. Annars kan företaget inte använda sin fulla potential och det 

resulterar i dålig lönsamhet. Moon m.fl. (2014) ifrågasätter detta och menar att Porters 

resonemang är limiterat till att företag bara har två konkurrensfördelar. Istället ska företag 

sträva efter att bli unika på något sätt, vilket kan göras genom att kombinera olika 

konkurrensmedel. Viktigt är dock att företagen har en röd tråd i sin strategival och håller fast 

vid sina grundläggande ståndpunkter. Grönroos (2002) menar att ett sätt kan vara att skapa 

mervärde för kunden, det han kallar för tjänsteperspektivet. Har konkurrenter samma pris och 

kvalitet på en produkt måste företaget överträffa konkurrenterna genom att till exempel förse 

kunderna med fler tjänster än själva kärnprodukten. Det är svårt att konkurrera med bara sin 

kärnprodukt om företaget inte är väldifferentierade eller innehar kostnadsöverlägsenhet. 

Många företag konkurrerar endast med låga priser vilket inte är en bestående strategi. Detta är 

fallet eftersom om en konkurrent sänker priserna, förlorar företaget kunden. Det är därför 

viktigt för företaget att upprätthålla bestående konkurrensfördelar genom att erbjuda kunden 

ett totalerbjudande vilket innefattar kärnprodukten och andra tjänster.  Dessa tjänster kan vara 

i form av rådgivning, personlig service och andra komponenter.  Det är alltså detta 

totalerbjudande som är den primära strategin medan priset får anses vara det sekundära 

(Grönroos, 2002).  

Arnold, Oum och Tigert (1983) menar dock att priset är en vital faktor när kunden väljer att 

köpa från ett specifikt företag, men också inköpsplatsens läge. Lokalen ska ha en fördelaktig 

geografisk placering ur kundens perspektiv. Det ska vara bekvämt att ta sig dit. Craig, Ghosh 

och McLafferty (1984) menar att lokalens placering är avgörande för dess framgång. En lokal 

med ogynnsam placering attraherar färre kunder. Gezelius och Wildenstam (2011) menar att 

lokalens geografiska läge är en konkurrensfördel och ett mått på företagets tillgänglighet. 

Tillgängligheten mäts i den strecka kunden får åka för att ta sig till inköpsstället. Vidare 

menar Gezelius och Wildenstam att kunden vanligtvis åker till det närmste alternativet, det är 

bara om ett företag kan erbjuda något unikt som de åker längre. Craig m.fl. (1984) menar även 

att kunders uppfattning om vad som är en bra placering och bra pris kan skifta mellan olika 

geografiska platser. Det får stöd av Jiménez och Perdigueros (2011) empiriska forskning om 

den spanska bensinstationsmarknaden vars syfte var att studera sambandet mellan 

tillgänglighet och agerande. Resultatet visade att bensinstationens geografiska läge hade 

påverkan på priset, till exempel har stationer som ligger när andra konkurrenters stationer ett 
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lägre pris. En bensinstation kan skapa dominerande ställning om kunderna inte har tillgång till 

en annan återförsäljare inom en tidsradie om 17 minuter. Om tidens värde inkluderades i 

undersökningen skulle ingen rationell kund avvika från närmsta bensinstation för att köpa 

bensin på en billigare station. Dessutom menar Jiménez och Perdigueros att städernas centrum 

inte behöver vara mest attraktivt att etablera på. Istället ska företagen etablera sina stationer 

utifrån var konkurrenterna finns placerade och hur de konkurrerande stationerna prissätter. 

 

2.6 Branschens livscykel  

I det här avsnittet presenteras branschens livscykel, för att sedan undersöka problem med 

konkurrensstrategiska val i branschens olika utvecklingsfaser. Det är en fördjupning som 

bygger på de konkurrensstrategier som beskrivs under rubrik 2.4 Konkurrensstrategier. 

Precis som människor har även produkter och branscher en livscykel. Alla branscher går 

igenom alla steg, men kan uppleva de olika faserna annorlunda. Vissa stannar i en fas längre, 

medan andra går igenom fasen fortare (Stubbart & Smalley, 1999). De faser som ingår i 

branschens livscykel är introduktion, tillväxt, mognad, och nedgång.  Om ett företag 

överväger att etablera sig i en bransch är det viktigt att veta vilket stadium branschen befinner 

sig i. Det finns en rad olika faktorer som påverkar branschens mognadsgrad, till exempel antal 

kunder, konkurrenter och lönsamhet. Om det finns många aktörer i branschen ökar 

konkurrensen och priserna drivs ner, vilket medför att vinstpotentialen minskar. Om det 

däremot finns många kunder i branschen och stor efterfrågan, då ökar den potentiella vinsten 

för företagen (Porter, 1980). Figur 3, som illustreras på nästa sida, visar hur en bransch 

förändras över tid och hur branschens totala försäljning utvecklas med de fyra faserna; 

introduktions-, tillväxts-, mognads-, och nedgångsfasen. De fyra faserna beskrivs var för sig 

efter figuren. Dock ska det poängteras att gränserna mellan faserna kan vara diffusa och att 

flera livscykel-forskare har valt att beskriva fasen/faserna fram till mognadsfasen som en enda 

fas, berättar Klepper (1997). I den här studien används fyra faser för tydlighetens skull.   
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Figur 3. Branschens livscykel (Porter, 1980) 

 

Introduktionsfasen karaktäriseras av att det finns få konkurrenter, höga kostnader på grund av 

forskning och utveckling samt att vinsterna i branschen ofta är negativa. Priserna på 

produkterna är höga och de få vinster som görs återinvesteras i företaget för att stärka sin 

nuvarande position och inför framtiden (Porter, 1980). De produkter som finns är oftast av 

sämre kvalitet och kunderna känner ofta stor osäkerhet kring dessa produkter (Klepper, 1997). 

Introduktionsfasen är påfrestande på företagens kapital och marknadsföringen är viktig för att 

nå ut med produkterna till kunderna. Efterfrågan kommer stegvis att öka, och när den ökat 

tillräckligt övergår branschen till nästa fas, tillväxtfasen (Porter, 1980). Att vara först in på 

marknaden tenderar skapa både positiva och negativa effekter för företagen. De positiva 

effekterna är att företaget blir marknadsledande och själv bestämmer prisnivån samt att de 

själva reglerar utbudet fram till att nya företag etableras. Men det finns också risker då 

kostnaderna är höga och framtida konkurrenter kan ansluta till marknaden med bättre 

teknologiska lösningar (Kotler, 2003).  

Tillväxtfasen karaktäriseras av fortsatt höga investeringar för att differentiera sig från 

konkurrerande företag. Priserna är lägre jämfört med introduktionsfasen och vinsterna högre 

(Porter, 1980). Produktionstillväxten är hög och produkterna börjar bli alltmer standardiserade 

eftersom innovationsförmågan tenderar minska och produktionen blir mer utarbetad (Klepper, 

1997). Det medför att företagen kan dra nytta av stordriftsfördelar. Företagsfusioner är vanligt 

och företag tvingas ibland att gå i konkurs (Porter, 1980). Företagen försöker här att sprida ut 

sig geografiskt och denna spridning fortsätter även i de två framtida faserna. Om företag 
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lyckas i denna fas kommer nya företag att attraheras och konkurrenssituationen kommer att 

intensifieras (Kleppler, 1997; Porter, 1980). Dock upplever många företag en ovisshet med 

branschens utveckling, som kan relateras till oklarheter gällande konkurrenssituationen och 

branschens storlek. Företagen har dålig information om konkurrenterna och kundernas behov 

samt att informationen ofta är opålitlig. Avsaknaden av infrastruktur gäller ofta i denna fas, 

till exempel brist av råmaterial, kompetent personal, distributionskanaler samt kompletterande 

produkter. Företag som planerar äntra marknaden bör beakta tidpunkten noggrant. Ett tidigt 

inträde involverar hög risk, men samtidigt tenderar inträdesbarriärerna vara låga och snabb 

lönsamhet lockar. Tidig etablering anses olämligt om uppstartskostnaderna är stora och om 

myndighetsgodkännande krävs. Myndighetsgodkännande krävs i vissa branscher och därmed 

kan uppstartsprocessen ta tid eftersom företaget måste godkännas av tröga byråkratier. Vissa 

myndighetsbeslut kan revolutionera en bransch över en natt, till exempel när det blev 

obligatoriskt med brandvarnare (Porter, 2004). 

Mognadsfasen karaktäriseras av svag tillväxt och av få nya aktörer som gör inträde på 

marknaden för att stjäla marknadsandelar av de redan existerande företagen. Marknaden kan 

fortsätta växa, men i så fall till en mer regelbunden och förutsägbar hastighet (Klepper, 1997; 

Porter, 1980). Priserna börjar att sjunka, samtidigt som marginalerna och vinsterna faller. 

Marknadsföringen är även viktig i denna fas för att behålla det unika i företagens produkter, 

men också för att särskilja sig från andra produkter som exempelvis har lägre pris och kvalitet 

(Porter, 1980). I mognadsfasen finns det vanligtvis färre företag, de som överlever blir 

vanligtvis stora och dominanta och förblir ofta så på grund av sina starka forsknings- och 

utvecklingsavdelningar. De innovationer som sker är oftast inkrementella och stabila 

(Klepper, 1997). Företagen bör fortsätta med sin valda strategi och det är en dålig period att 

försöka öka sina marknadsandelar, speciellt om företaget hade låga från början. Att kunna 

hålla nere sina kostnader börjar även bli viktigt, men ännu viktigare i nästa fas, nämligen 

nedgångsfasen (Porter, 1980). 

Nedgångsfasen är nästan helt oundviklig i varje bransch. Om företaget inte hänger med i 

produktutvecklingen, om nya tekniska innovationer introduceras kan branschen bli obsolet, 

med tydliga nedgångar i försäljningen som följd. Företagen massproducerar och 

nyckelfunktionen här är att hålla nere kostnaderna. Det är många företag som klarade av förra 

fasen, som nu tvingas lämna branschen. Vissa företag klarar att konkurrera på mindre 

marknader, medans de större företagen försöker öka sin tillväxt genom sammanslagningar 

eller uppköp av andra företag (Porter, 1980). 
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Branschens livscykel är som sagt en teori som tenderar ha suddiga gränser mellan faserna, det 

menar bland annat forskaren Steven Klepper (1997) med sin forskning som gick ut på att 

granska empiriska bevis för en ny branschs utveckling. Det Klepper kunde konstatera var att 

antalet företag i en bransch följer samma kurva som branschens livscykel, detta efter att ha 

granskat och jämfört data från sju olika branscher. På samma sätt förändras även antalet 

produkter över tid på en marknad. 

 

2.7 Motivering och reflektion av teorier 

I det här avsnittet presenteras våra val av teorier samt kritik mot Porters teorier.   

2.7.1 Val av teorier 

Med utgångspunkt att besvara studiens syfte och frågeställningar har teorier valts ut. Eriksson 

(2009) berättar att i forskningsvärlden finns ofta en bestämd uppfattning om vilka källor som 

är viktiga och värdefulla inom ett ämnesområde, till exempel kan en källa ha klassisk status 

alternativt ses som mer eller mindre nödvändig för att forskningen ska kunna bedrivas. Vid 

studier om specifika branscher och konkurrens anser Per Frankelius (2001) att Porters teorier 

är att föredra. Han menar att teorierna erbjuder en lysande diskussion om faktorer som 

påverkar branschen och dess utveckling och exemplifierar med en diskussion om Porters 

klassiska fem konkurrenskrafter (konkurrenskrafterna förklaras ingående under rubrik 2.3 

Porters konkurrenskrafter). Dessutom är teorierna pedagogiska och har en analytisk förmåga 

att skapa överblickbara helheter av komplexa sammanhang. Fler positiva tongångar kommer 

från Alan Murray (1988) som menar att Porters teorier om företags val av strategi har fått ett 

stort erkännande eftersom de bygger på tidigare forskning och att de är lagom breda utan att 

tappa detaljrikedom. Boström och Wilson (2009) menar att mycket av det tänk som finns om 

konkurrens och konkurrenskrafter under 2000-talet kommer från just Michael Porters numera 

klassiska teorier. Vidare berättar Boström och Wilson att de själva har använt Porters teorier 

om fem konkurrenskrafter när de studerat nya företags framgångar i en specifik bransch, 

nämnare bestämt nya företag i banktjänstbranschen. De kom fram till att teorierna var 

tillämpliga för tjänstebranschen och för att analysera de förändringar som sker på marknaden 

(Boström & Wilson, 2009). Med de nämnda anledningarna tar det teoretiska kapitlet avstamp 

från Porters teorier och kompletteras med relevanta och aktuella teorier från andra forskare. 

Det görs för att stärka teoriernas trovärdighet och aktualitet.  
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Teorikapitlet inleddes med en beskrivning av Porters branschanalysstruktur och 

femkraftsmodell, som utgör grund för studien. Den kan motiveras genom att den fångar in 

begreppet konkurrens på ett mångfacetterat sätt och har en förmåga att göra komplicerade 

sammanhang greppbara (Frankelius, 2001). På marknaden för fordonsbesiktning finns 

inträdeshinder i form av bland annat kapitalinvesteringar och behov av ackrediterade 

besiktningstekniker. Det finns även ett ständigt hot från nya potentiella etablerare som vill 

pröva lyckan på den nya marknaden. Utifrån hur konkurrenssituationen ser ut, relativt till 

företagets styrkor och svagheter, måste företaget välja en strategi. Strategin bör följas 

konsekvent, och varje strategi är förknippad med vissa risker. Dessa strategier är; 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 

Porters originalartikel från 1979 kompletteras med hans böcker från 1980 och 2004 för att 

denna tar med vissa externa faktorer som originalartikeln inte behandlar. Porters teorier och 

modeller är främst framtagna för större industriföretag i mogna branscher. För att Porters 

teorier ska bli mer applicerbara, kompletteras studien med avsnittet om branschens livscykel, 

för att få en idé om var branschen kan befinna sig samt speciella förutsättningar i nya 

framväxande branscher, vilket studien tror att fordonsbesiktningsmarknaden befinner sig i. 

Branschens livscykel används här som en säkerhet, utifall att empirin visar att branschen 

befinner sig i en annan av livscykelns faser. Vidare kan Grönroos tjänsteperspektiv ses som 

ett alternativ samt komplement till Porters konkurrensstrategier eftersom fordonsbesiktning är 

en homogen tjänst, vilket kan medföra att företagen i branschen använder tilläggstjänster till 

sitt totalerbjudande till kunden. Dessutom presenterade tidigare forskning om hur företag kan 

placera sina lokaler och butiker, för att skapa konkurrensfördelar.    

 

2.7.2 Kritik mot Porters teorier 

Även om Porters teorier är vida spridda inom omvärldsanalyskretsar finns viss kritik mot hans 

konkurrensstrategier. Alan Murray kritiserar Porter och hävdar att han inte förklarar hur ett 

företag skall implementera sin strategi. I artikeln A Contingency View of Porters ”Generic 

Strategies” (1988) beskriver Murray hur Porters strategier kan länkas till externa 

förutsättningar och att dessa nödvändigtvis inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. Vidare 

hävdar han att Porter inte motiverar varför ett företag bara kan välja en strategi. Utifrån dessa 

begränsningar hävdar Murray att ett företags tilltänkta strategi inte är manipulerbart utifrån 

konkurrenskrafterna. Inom varje bransch finns det unika förutbestämda externa faktorer som 

ett företag inte kan påverka, dessa kan vara branschens struktur och kunders preferenser.  
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Två andra forskare Coyne och Subramaniam (1996) har även dem synpunkter på Porters 

exkluderande av externa effekter. Porters antaganden är ur ett mikroekonomiskt perspektiv 

och därmed kan inte Porters teorier säga om ett företags potentiella framgång beror på dem 

själva eller makroekonomiska effekter till följd av lyckosamma myndighetsbeslut. Vidare 

kritik som kan göras gällande mot Porter kommer ifrån Hamel (1997). Han hävdar att Porters 

konkurrenskrafter exkluderar vissa element, såsom avtal mellan företag och leverantörer som 

kan sträcka sig över flera år. Dessa avtal gör att det finns nära relationer mellan företag och 

därmed är det svårt att veta vilka som samarbetspartners eller konkurrenter. 

Fler synpunkter angående Porters strategier kommer ifrån Peter Wright (1987). Han hävdar att 

strategierna har begränsningar beroende av företagens storlek och resurser. Ett större företag 

som har tillgång till mer resurser, kan bara välja differentiering eller kostnadsöverlägsenhet 

som strategi. Medan mindre företag bara kan konkurrera effektivt med fokusering som 

strategi. Detta är fallet eftersom marknadens storlek är viktig när det gäller företagens 

investeringsbeslut. Ett litet segment av köpare kan inte motivera medelstora eller stora företag 

att satsa stora resurser vad det gäller forskning och utveckling samt marknadsförings-

kampanjer, oavsett potentiell vinst i segmentet.  

Trots den kritik som presenterats används Porters teorier än idag av beslutsfattare och 

konsulter. De analysmodeller som publiceras som nyheter är ofta bara omformuleringar av 

Porters modeller (Frankelius, 2001). Vi anser att fördelarna väger över nackdelarna, trots att 

vetskapen finns i bakhuvudet att teorier är modeller som skall försöka förenkla verkligheten. 

Det kan förklara en hel del hur företagen agerar och hur branschen utvecklas, men inte alla 

valmöjligheter ett företag har. 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras 

undersökningens metodologiska angreppssätt, undersökningsdesign och hur studieobjekt och 

respondenter valts ut. Vidare beskrivs de metoder som använts för att samla in data, 

intervjuer och dokumentstudier, samt den intervjuguide som använts vid intervjuerna och 

avslutningsvis presenteras analysmetoden. Studiens räckvidd och begränsningar diskuteras 

kontinuerligt under respektive avsnitt, det innebär att studiens styrkor och svagheter beskrivs 

successivt i kapitlet.  

 

3.1 Metodologiskt angreppssätt  

Med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar har en fallstudie genomförts. 

Fallstudie är en lämplig metod när forskningsfrågan behandlar en aktuell händelse, till 

exempel en branschgrens tillväxt och mognad samt när frågeställningen är baserad på att 

redogöra hur en åtgärd fungerar (Yin, 2003/2007). Huvudfrågeställningen handlar om hur 

nyetablerarna skapar konkurrensfördelar på fordonsbesiktningsmarknaden. Nyetablerare är 

företag som etablerat sig på marknaden efter omregleringen och vars ägare inte ingick i det 

forna monopolföretagets ägarstruktur. Det fall som har undersökts är nyetablerare på 

fordonsbesiktningsmarknaden och de analysenheter som ingår i studien är nyetablerare; (1) 

Fordonsprovarna i Väst AB, (2) Carspect AB, (3) DEKRA Automotive AB och (4) Opus 

Bilprovning AB. Analysenhet 1 är en liten nyetablerare med en besiktningsstation, 

analysenheterna 2 och 3 är nyetablerare som har byggt upp sina stationsnät successivt och 

den, sista, fjärde analysenheten är en nyetablerare som har förvärvat sitt stationsnät från det 

forna monopolföretaget Bilprovningen. För att skapa djupare förståelse för nyetablerare har 

dessa tre typer av aktörer studerats tillsammans. Fallstudiens kontext är omregleringen av 

fordonsbesiktningsmarknaden och är synnerligen svår att distansera från fallet och 

analysenheterna, eftersom de tre enheterna är integrerade. I figur 4, som syns på nästa sida, 

redovisas de tre enheterna; kontext, fall och analysenheter. För att demonstrera den vaga 

gränsdragningen mellan de tre enheterna är linjerna streckade.   
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Figur 4. Undersökningsdesign 

Fallstudie är en fördelaktig metod när ett fenomen ska granskas och analyseras på djupet, 

eftersom flera insamlingsmetoder är signifikativt för undersökningen (Bryman & Bell, 2005). 

Men det krävs också träning för att kunna nyttja fallstudiens fulla potential, då det inte finns 

en given manual för tillvägagångssättet, menar Yin (2003/2007). Flyvbjerg (2006) utvecklar 

resonemanget och förklarar att författarens egna tolkningar och erfarenhet har stor påverkan 

på resultatets tillförlitlighet. Dessutom tenderar situationer förenklas eller överdrivs, vilket 

kan leda till felaktiga resultat, förklarar Guba och Lincoln (1981). Det diskuteras också om 

och hur enfallstudier kan bidra till den vetenskapliga utvecklingen, då vissa forskare hävdar 

att det inte går att generalisera utifrån ett enda fall. Dock tillbakavisas det av metodforskaren 

Bent Flyvbjerg som menar att det beror på fallets problematik och omständigheter (Flyvbjerg, 

2006). I ett försök att bidra till den vetenskapliga forskningen har denna enfallstudie 

fördjupats med hjälp av fyra analysenheter. Genom att fyra av sex potentiella analysenheter 

har medverkat i undersökningen, bör den delgivna informationens trovärdighet vara 

respektabel. Hur analysenheterna valts ut presenteras under rubriken Val av studieobjekt 3.3. 

För att motverka felaktigheter och skevhet i resultatet har såväl kvalitativa som kvantitativa 

metoder använts samt att flera olika källor använts vid datainsamlingen.  

 

3.2 Undersökningsdesign 

Studien har utgått från ett flertal skriftliga dokument, utgivna av regeringen och myndigheter 

som har i uppgiften att studera fordonsbesiktningsmarknadens utveckling ur branschens, 

företagens och konsumenternas perspektiv. Inledningsvis lästes och granskades regeringens 

proposition 2009/10:32 med syfte att skapa förståelse för bakgrunden till reformeringen. Men 

också vad regeringen ville uppnå med omregleringen samt hur den skulle genomföras för att 
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skapa en väl fungerande konkurrens mellan mindre och större företag. Vidare har 

Transportstyrelsens och Konkurrensverkets utvärderingsrapporter av hela marknaden, utgivna 

i april 2013 respektive januari 2013, granskats för att kartlägga utvecklingen av marknaden, 

konkurrenssituationen och företagens förutsättningar att verka på marknaden. De båda 

myndigheternas dokument är relevanta och tillförlitliga eftersom myndigheterna är förordnade 

av propositionen 2009/10:32, att kontrollera marknadens utveckling. Som komplement till de 

branschtäckande rapporterna har mer tidsaktuella promemorior och delrapporter, utgivna av 

de båda myndigheterna, använts för att stärka både kvalitativa som kvantitativa belägg. 

Dokument är gynnsamma för att tidseffektivt skapa en översikt kring studieämnet (Yin, 

2003/2007).  

I samband med analysen av de ovannämnda dokumenten studerades lämpliga teorier kopplade 

till marknadsutveckling, branschanalyser och företagsstrategier. Teorierna har använts för att 

analysera fordonsbesiktningsmarknadens utveckling och mognad, företagens konkurrens-

situation samt vad nyetablerarna använder för strategier vid etablering och den fortsatta 

verksamheten. Teorierna tillsammans med dokumenten har därefter använts för att skapa 

intervjuguider som legat till grund för intervjuerna med nyetablerarna och Transportstyrelsen. 

Intervjuerna med nyetablerarna genomfördes för att få kunskap om hur de själva ser på sin 

etablering, verksamhet och marknaden. Intervjun med Transportstyrelsen genomfördes för att 

få en övergripande syn på nyetablerarnas verkan på marknaden och branschutvecklingen. 

Studiens primärdata har insamlats genom sex intervjuer. Fem av intervjuerna genomfördes 

med personer i ledande ställning på fyra olika nyetablerare och en intervju genomfördes med 

en person på Transportstyrelsen. Primärdata är information som samlas in för första gången 

för ett specifikt syfte, vilket betyder att den är insamlad utifrån studiens frågeställning och 

därför är relevant för undersökningen (Ghauri & Grønhaug, 2005). Intervjuerna har 

kompletterats med studier av dokument av olika slag (se redogörelse i avsnitt 3.7 

Sekundärdata). Syftet med intervjuerna har varit att skaffa kunskap om hur personer med stor 

insikt i nyetablerarnas verksamheter upplever branschen. Intervjuer är fördelaktiga för att 

respondenten kan berätta både fakta och egna åsikter (Yin, 2003/2007).  

Det insamlade empiriska materialet har samlats in från flera olika källor för att kunna bekräfta 

och styrka ett faktum eller företeelse. Fördelen med datatriangulering, multipla informations-

källor, är utvecklingen av samstämmighet i undersökningen (Yin, 2003/2007), vilket stärker 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Det empiriska materialet har därefter analyserats 
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tillsammans med teorierna från kapitel två. Genom att samla in och granska empiri och teori 

växelvis, går det att analysera materialet och komma fram till slutsatser (Bryman & Bell, 

2005).  

 

3.3 Val av studieobjekt 

På fordonsbesiktningsmarknaden finns det sex aktörer som definieras nyetablerare; Carspect 

AB, ClearCar AB, DEKRA Automotive AB, Fordonsprovarna i Väst AB, Opus Bilprovning 

AB och YBB Ystad Bilbesiktning AB. För att åstadkomma en så tillförlitlig och trovärdig 

studie som möjligt tillfrågades samtliga företag via mail om de var intresserade att medverka i 

studien. Carspect, DEKRA, Fordonsprovarna i Väst och Opus svarade att de var villiga att 

ställa upp på intervju, medan YBB och ClearCar tackade nej på grund av tidsbrist. ClearCar 

förklarade att de var inne i en hektisk arbetsperiod med flera uppstarter av 

besiktningsstationer. De fyra företagen som har medverkat i undersökningen är alla relevanta 

för studien eftersom de har använt olika tillvägagångssätt vid etableringen och innehar olika 

konkurrensmedel med avseende till deras stationer. Även om det hade varit bra att inkludera 

alla företag ger de studerade företagen en variation i underlag och därmed en tillfredsställande 

grund för analys. Hur respektive nyetablerare är intressant för undersökningen presenteras 

nedanför: 

Carspect AB är intressanta att ha med i undersökningen då företaget var först med att etablera 

besiktningsverksamhet efter omregleringen. Carspect startade sin första besiktningsstation 

samma dag som omregleringen trädde i kraft den 1 juli 2010.  

DEKRA Automotive AB etablerade besiktningsverksamhet i juli 2011 och utökade sitt 

stationsnät med fem stationer när företaget förvärvade Applus Bilprovning AB i januari 2013. 

DEKRA är också den enda aktören med ackreditering att besikta alla kategorier av fordon. 

Fordonsprovarna i Väst AB är den minsta aktören på fordonsbesiktningsmarknaden, i 

avseende till antal stationer. Företaget äger en station och har ackreditering för att besikta 

både lätta och tunga fordon. Företaget etablerades i december 2011. 

Opus Bilprovning AB är intressanta för undersökningen då de äntrade marknaden i november 

2012 genom att förvärva en tredjedel av det forna monopolföretaget, Bilprovningens, 

stationsnät med tillhörande personal.  



29 

 

3.4 Val av respondenter till intervjuerna 

De krav som ställts på respondenterna, för att de ska få medverka i studien har baserats på 

kunskap och erfarenhet samt tillgänglighet. För personer som arbetar hos nyetablerarna avses 

kunskap och erfarenhet med hur länge personen arbetat för företaget samt personens 

kunnande om företagets etablering, verksamhet och strategier. Respondenten ska ingå i 

företagets ledningsgrupp, vilket säkerställer personens insikt i organisationen. Dessa 

premisser säkerställer att respondenterna kan besvara frågor gällande studiens ämnesområde, 

vilket i sin tur ökar sannolikheten för trovärdiga svar. Med tillgänglighet ämnas att personen 

kan medverka under den tilltänkta tidsperioden för genomförandet av intervjuer, 17 mars 

2014 till 22 april 2014. Premisserna klargjordes för respondenterna i mail eller muntligt innan 

intervjuerna genomfördes. Nedanför beskrivs de personer som har intervjuats. Presentationen 

sker i den ordning som de blev intervjuade. 

 Johan Widman, ekonomichef på DEKRA Automotive AB.  

Widman jobbar på företaget sedan november 2012 och har kunskap om företagets 

ekonomi och framtida planering. Widman har handplockats till undersökningen med 

anledning av hans befattning i företaget.  

 

 Markus Falk, ekonomichef på Carspect AB. 

Anställdes i augusti 2009 då moderbolaget började planera inträdet på den svenska 

fordonsbesiktningsmarknaden. Falk ansvarar för företagets ekonomi, it och 

marknadsföring. Falk intervjuades efter rekommendationer från Carspect ABs 

personalchef Tina Areskoug, som berättade att Falk var mest lämpad utifrån syftet 

med intervjun.  

 

 Per Johansson, teknisk chef på Carspect AB. 

Johansson har jobbat på Carspect sedan april 2010 och har tidigare jobbat på 

Bilprovningen. Han ansvarar bland annat för uppstarterna av besiktningsstationerna 

och ansökan om ackreditering. Johansson kontaktades efter rekommendationer från 

Markus Falk, eftersom han uppfyllde premisserna.  

 

 Christer Alm, VD på Fordonsprovarna i Väst AB. 

Alm har arbetat på företaget sedan etableringen december 2011 och är verksam inom 

samtliga arbetsområden. Alm arbetade på Bilprovningen innan avmonopoliseringen.  
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Alm tillfrågades att medverka i studien då han är VD i företaget och därför har god 

insikt i verksamheten.  

 

 Per Rosén, VD på Opus Bilprovning AB. 

Rosén inledde som konsult på företaget i januari 2013 och tog över som VD tre 

månader senare. Innan dess arbetade han i fordonsbranschen i 25 år. Rosén har i 

uppgift att leda företagets utveckling med ambitionen att hitta bättre kundlösningar än 

konkurrenterna. Rosén kontaktades då han är VD och därmed har god insikt i 

verksamheten.  

Som tidigare nämnts har en person från Transportstyrelsen också intervjuats. Detta för att 

åstadkomma en bredare studie och få information från en källa med övergripande kunskap om 

nyetablerarnas verkan på fordonsbesiktningsmarknaden och dess utveckling. Kraven för att få 

delta i undersökningen var att personen skulle arbeta på myndighetens väg- och 

järnvägsavdelning och vara väl insatt i omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden, 

konkurrenssituationen och nyetablerarnas etablering och verkan. Väg- och järnvägs-

avdelningen har i uppgift att övervaka besiktningsföretagen och marknadens utveckling efter 

omregleringen (Nygren, 2012). Den person som uppfyllde premisserna var Peter Holmlund, 

med befattningen utredare och BI-analytiker. Han har arbetat på Transportstyrelsen sedan 

april 2011 och har som huvuduppgift att övervaka och analysera marknadens utveckling. 

Holmlund kontaktades efter rekommendationer från Transportstyrelsens kundtjänst, efter att 

syftet med intervjun förklarats. 

Respondenterna har valts ut efter de nämnda premisserna för att säkerställa personernas 

kunskap i studieämnet. Dessutom har personer från olika företag intervjuats för att återskapa 

en bredare informationsinsamling. Dock kan urvalet uppfattas som snävt, eftersom 

respondenterna har liknande befattningar och det har endast genomförts en intervju per 

företag, med undantag från Carspect AB. Att intervjua flera personer från samma organisation 

kan styrka den information som den tidigare intervjuade personen berättat (Bryman & Bell, 

2005). Men i det här fallet blir Carspect något överrepresenterade i det empiriska 

materialinsamlandet. Flera företag och flera respondenter hade kunna bidra med fler svar och 

mer information, vilket förmodligen hade stärkt resultatets trovärdighet. Men eftersom 

intervjuerna kompletterats med dokuments anses resultatet ändå vara tillräckligt trovärdigt.  
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3.5 Intervjuguide 

Samtliga intervjuer har genomförts utifrån en intervjuguide med sex givna teman (temana 

presenteras nedanför). Temana är framtagna med utgångspunkt i studiens frågeställningar, 

teorier och inledande dokumentstudier. Frågorna under respektive tema har tagits fram 

specifikt för varje företag och myndighet. Detta för att täcka in varje organisations särskilda 

aspekter, till exempel val av inträdesdatum, ackrediteringskategorier, stationsnät och 

verksamhetens storlek, men också för att kunna ställa frågor om sådant som nämnts vid 

tidigare intervjuer. Bilaga 1 exemplifierar den intervjuguide som användes vid intervjun med 

Markus Falk på Carspect. Intervjuguide är en minneslista över de ämnen som ska behandlas 

under intervjun (Bryman & Bell, 2005). Temana och frågorna är uppsatta i en viss 

ordningsföljd för att åstadkomma en naturlig övergång mellan frågorna och få bra flyt under 

intervjun. Ett annat knep som användes för att åstadkomma bra flyt under intervjun var att 

fetmarkera särskilda ord i intervjuguiden (se bilaga 1). Detta för att vi snabbt skulle kunna 

blicka ner i pappret och veta vad nästa fråga skulle handla om. Men beroende på hur 

respondenten har svarat, har frågorna ställts i en annan ordning än det som står i 

intervjuguiden. Bryman och Bell (2005) menar att intervjun ska präglas av flexibilitet, dvs. 

frågorna ska anpassas efter hur respondenten uppfattar frågorna och för att kunna fördjupa 

resonemang. 

Det första huvudtemat heter Om respondenten och har i syfte att bekräfta respondentens 

kompetens så att han kan ge tillförlitliga och trovärdiga svar under intervjun. Frågorna 

handlar om hur länge personen har arbetat på företaget, erfarenheter samt ansvarsområden.  

Det andra huvudtemat är Allmänt om företaget och verksamheten och avser besvara företagets 

och organisationens uppbyggnad och struktur, vision och affärsidé samt val av 

ackrediteringskategori.  

Huvudtema tre heter Företagets etablering och ämnar behandla nyetablerarnas planering och 

strategival vid inträdet på marknaden samt potentiella etablerares möjligheter att etablera 

verksamhet. Frågorna är till stor del utformade med hjälp av Porters generiska strategier, dvs. 

vilka strategier aktörerna använt vid etableringen, men också utifrån fordonsbesiktnings-

marknadens regleringar. För att förstå strategivalen har det behövts förståelse för den rådande 

konkurrenssituationen, därför har det också ställts frågor om potentiella konkurrenter och den 

rådande konkurrensen. Dessa frågor är baserade på två faktorer från Porters fem 

konkurrenskrafter, närmare bestämt potentiella etablerare och existerande företag i branschen. 
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Det fjärde huvudtemat heter Konkurrenssituationen och har i syfte att skapa förståelse för 

konkurrensutvecklingen och hur nyetablerarna agerar och reagerar på konkurrensen. Porters 

teorier om fem konkurrenskrafter, exklusive substitut, har varit grunden för skapandet av 

frågor, detta för att förstå branschens struktur. För att ta reda på hur nyetablerare agerar och 

reagerar på konkurrens har det skapats frågor med hänsyn till teorierna om konkurrens-

strategier och tjänsteperspektiv, samt utifrån att tjänsterna som erbjuds på marknaden för 

fordonsbesiktning är homogena och måste utföras på lika sätt oavsett aktör.    

Det femte temat är Marknadens utveckling och ämnar ta reda på marknadens konsolidering 

och hur nyetablerarna påverkas av den. Frågorna är till stor del skapade från teorierna om 

branschens livscykel och Porters fem konkurrenskrafter samt hur nyetablerarna påverkas av 

omregleringstakten och att de forna monopolägarnas verksamheter och att deras stationsnät är 

kvar på marknaden.    

Det sjätte och sista temat heter Avslutande frågor och avser avsluta intervjun. I slutet av 

intervjun tenderar respondenten vara mer avslappnad då relationen har stärkts till intervjuarna 

(Bryman & Bell, 2005). Av den anledningen ställdes mer ingående frågor om aspekter som 

bara nämnts kort tidigare under intervjun. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om han 

kunde rekommendera en ny person att intervjua, med avseende till intervjuns syfte samt om 

återkoppling fick göras om något behövdes förtydligas.    

 

3.6 Intervjuernas tillvägagångssätt 

De personliga intervjuerna och telefonintervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär som 

präglas av en kombination av öppenhet och förberedda frågor. Semistrukturella intervjuer är 

utformade efter ett eller flera teman med frågor av allmän karaktär för att bjuda in 

respondenten att tala fritt i ämnet. Det medför att det blir naturligt att ställa följd- och 

sonderingsfrågor (Bryman & Bell, 2005). Som komplement till huvudfrågorna fanns 

förberedda följdfrågor. Syftet med de förberedda följdfrågorna var att kunna förtydliga en 

huvudfråga och säkerställa att respondenten talade om alla aspekter som var relevanta för 

undersökningen. Men även oförberedda följdfrågor har ställts under intervjuerna. Frågorna 

har mestadels varit utformade med hur-frågor, eftersom Yin (2003/2007) menar att dessa 

formuleringar uppmuntrar välvilliga respondenter.  
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Den första intervjun genomfördes med Johan Widman på DEKRA Automotive ABs 

huvudkontor i Solna, den 20 mars 2014, klockan 10:00. Intervjun varade 80 minuter. Widman 

önskade att få intervjufrågorna innan intervjun, vilket han också fick en dag i förväg. Att 

respondenten får tillgång till intervjufrågorna i förväg kan stärka svarens trovärdighet och 

pålitlighet, då personen kunnat förbereda sig (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

Men det hindrar också respondenten från att svara spontant och standardsvar kan förberedas 

(Emory, 1985). Fördelarna vägde dock tyngre än nackdelarna och en sammanfattad version av 

intervjufrågorna skickades via mail. De försända intervjufrågorna fick positiv effekt, då 

Widman förberett två elektroniska dokument, som beskrev koncernens och organisationens 

struktur, vilket förenklade förståelsen för struktur och ansvar inom organisationen. 

Till resterande respondenter skickades inte intervjufrågorna i förväg, detta för att förhindra 

förbestämda svar. Människor tenderar frisera svaren vid förkunskap om frågan (Thurén, 2013) 

och företagsanställda tenderar svara utifrån sin profession och inte vad personen egentligen 

tycker, förklarar Bryman och Bell (2005). Nedanför följer en redogörelse för de personliga 

intervjuer, där respondenterna inte fick frågorna i förväg:  

 Markus Falk intervjuades på Carspect ABs huvudkontor i Bromma, den 25 mars 2014 

klockan 10:00. Intervjun varde i 83 minuter.  
  

 Peter Holmlund intervjuades på Transportstyrelsens huvudkontor i Solna, den 9 april 

2014 klockan 13:00. Intervjun varade i 110 minuter. 
 

 Per Rosén intervjuades på Opus Bilprovning ABs huvudkontor i Vinst, den 22 april 

2014 klockan 10:00. Intervjun varade i 91 minuter.  

Två intervjuer har genomförts via telefon. Den första telefonintervjun genomfördes den 26 

mars 2014 klockan 10:00 med Per Johansson på Carspect AB. Intervjun pågick i 40 minuter 

och hade bland annat syftet att styrka och bekräfta informationen som Markus Falk delgivit. 

När intervjuer har i syfte att bekräfta andra källor måste respondentens ord och uttryck 

beaktas, eftersom källorna kan ha pratat ihop sig för att agera samstämmigt (Thurén, 2005). 

Efter att ha lyssnat och läst transkriberingarna från båda intervjuerna har inga tecken på ihop-

prat upptäckts. Intervjun genomfördes med telefon efter önskemål från Johansson. Den andra 

telefonintervjun genomfördes med Christer Alm på Fordonsprovarna i Väst AB den 2 april 

klockan 16:30 och pågick i 60 minuter. Denna intervju genomfördes med telefon på grund av 

det geografiska avståndet, eftersom Alm arbetar i Göteborg och vi bor i Stockholm. Bryman 
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och Bell (2005) menar att telefonintervjuer är en fördelaktig insamlingsmetod i tids- och 

kostnadssynpunkt när reseavståndet är långt mellan respondenten och intervjuaren. Dessutom 

minskar risken för felkällor i resultatet då respondenten inte påverkas av olika faktorer hos 

intervjuaren såsom kön, ålder och etnisk bakgrund. Men intervjuaren kan få svårt att 

säkerställa att respondenten är den person han uppger sig vara. Detta har vi försökt säkerställa 

med hjälp av frågor om respondentens bakgrund och ansvar inom företaget.  

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats efter godkännanden från respondenterna. 

En person som inte vill bli inspelad tenderar att bli osäker och ge begränsade svar (Yin, 

2003/2007). Genom att spela in och transkribera hela intervjun blir det lättare i efterhand att 

återskapa en fullständig redogörelse över den informationen som har delgivits, då det går att 

tolka vad och hur respondenten svarade ordagrant på frågorna (Bryman, 2005). För att 

säkerställa ljudkvalitet och att hela intervjun blev inspelad användes två stycken inspelnings-

apparater. Eftersom vi var två personer vid varje intervjutillfälle har en av oss intervjuat och 

den andre fört anteckningar, som komplement till inspelningarna. Under intervjuerna 

användes anteckningarna för att senare i intervjun göra återkopplingar till tidigare 

samtalsämnen samt säkerställa att samtliga frågor besvarats. Genom att renskriva 

anteckningarna direkt efter intervjun gick det att säkerställa den delgivna informationens 

relevans samt om det behövdes göra en återkoppling till respondenten med vidare frågor. En 

snabb återkoppling till respondenten är viktigt då det ökar sannolikheten för pålitliga svar, 

eftersom människor tenderar att glömma detaljer med tiden (Thurén, 2005).  

 

3.7 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan finns insamlat och sammanställt av andra personer i 

annat sammanhang (Ghauri & Grønhaug, 2005). I denna undersökning används dokument 

utgivna av svenska myndigheter, årsredovisningar från nyetablerarna, elektroniska dokument 

som beskriver organisationens uppbyggnad samt relevanta hemsidor exempelvis Swedac. 

Fördelen med sekundärdata är att insamlingen är tidsbesparande, men som forskare är det 

svårare att kontrollera hur informationen tagits fram och därmed finns det risk för 

misstolkningar då den ofta är insamlad i annat syfte (Ghauri & Grønhaug, 2005). Hur dessa 

nackdelar har hanterats redogörs nedanför. 

Samtliga dokument som har lästs och analyserats har varit offentliga. De dokument som har 

använts för att kartlägga branschens utveckling har varit utgivna av svenska myndigheter, 
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med uppdraget att utvärdera fordonsbesiktningsmarknaden och omregleringen. Följande 

dokument har utgjort grund för analysen av marknadsutvecklingen: 

 Fordonsbesiktningen – Regeringens proposition 2009/10:32 

 Fordonsbesiktningsmarknaden 2012 – Utgiven april 2013 av Transportstyrelsen 

 Regelförändringar i transportsektorn – Utgiven januari 2013 av Statens väg- och 

transportforskningsinstitut på uppdrag av Konkurrensverket 

För att säkerställa dokumentens aktualitet och i vissa avseenden uppdatera informationen har 

hemsidor, promemorior, delrapporter och statistik utgivet av bland annat Transportstyrelsen, 

Konkurrensverket, Statskontoret och Swedac använts.  

De nämnda myndigheterna är trovärdiga källor då de har stor kunskap om omregleringen. 

Transportstyrelsen och Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa och 

granska marknadens utveckling (Prop. 2009/10:32), vilket stärker trovärdigheten och äktheten 

av dokumentens innehåll. Dock är det svårt att säkerställa källans tendensfrihet, då 

informationen är framställd på en annans aktörs begäran (Thurén, 2013). För att skapa ett 

objektivt perspektiv har också ett flertal intervjuer genomförts med personer som arbetar i 

fordonsbesiktningsbranschen, på såväl företag som myndighet, samt att årsredovisningar från 

nyetablerarna har analyserats. 

Årsredovisningarna har lästs och analyserats för att skapa förståelse för nyetablerarnas 

verksamheter, tillväxt och finansiella utveckling. Alla årsredovisningar hos samtliga 

nyetablerare har granskats. Antalet årsredovisningar varierar mellan företagen beroende på 

vilket år de äntrade marknaden; Carspect har flest årsredovisningar, tre stycken, medan Opus 

bara har en tillgänglig. Företagsdokument ger ofta bra information om företaget, men behöver 

inte vara objektiva, förklarar Bryman och Bell (2005). Yin (2003/2007) förklarar vidare att 

dokumenten ofta är framställda i ett speciellt syfte och för en specifik målgrupp, inte till en 

forskare. Det innebär att dokumenten antagligen skildrar de aspekter som företagen anser 

viktiga och inte de aspekter som företagen tror att forskaren värdesätter. Men det är också 

vanligt att företag förskönar informationen i dokumenten, därför behöver informationen 

bekräftas av flera källor (Thurén, 2005). För att säkerställa dokumentens äkthet och 

trovärdighet har personer på företagen intervjuats. 

Genom att studera fordonsbesiktningsmarknaden med dokument utgivna av regeringen (som 

beskriver bakgrunden till omregleringen), myndigheter (som ansvarar för att följa 
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marknadsutvecklingen) och nyetablerare (som beskriver sin enskilda verksamhetsutveckling) 

behandlas studieämnet ur tre olika aspekter. Det stärker det empiriska underlagets 

trovärdighet.   

 

3.8 Analysmetod 

Undersökningen är i huvudsak baserad på kvalitativ data. Fördelen med kvalitativ data är att 

analysen kan påbörjas i samspel med datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005), vilket har 

applicerats i denna studie. Vartefter det empiriska materialet har samlats in, har informationen 

kategoriserats med utgångspunkt i de teman och huvudfrågor som finns beskrivna i 

intervjuguiden. Att analysera data successivt under insamlingen, medför ökad förståelse av 

data och tenderar att bidra till det teoretiska urvalet (Bryman & Bell, 2005).  

Inledningsvis lästes varje dokument separat, utan att försöka tolka innehållet. Efter distans till 

materialet lästes dokumenten återigen, men denna gång markerades textstycken och specifika 

ord samt att kommentarer noterades på dokumentens sidmarginal. Markeringarna och 

kommentarerna baserades på sådant som ansågs viktigt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Noteringar och markeringar underlättar arbetet med att analysera det enskilda 

dokumentet eller flera dokument tillsammans i efterhand (Bryman & Bell, 2005). 

Inledningsvis var syftet med dokumentstudierna att skapa en övergripande förståelse för 

fordonsbesiktningsmarknaden. Efterhand som mängden empiriskt material växte, i form av 

intervjusvar, lästes dokumenten återigen. Denna gång gjordes nya markeringar och 

kommentarer, baserade på framtagna teorier och tidigare intervjusvar. Detta för att kunna 

identifiera mönster mellan olika källor. Metoden kan liknas vid kodning, som innebär att 

textstycken får ett namn eller etikett som används för att kategorisera olika textinnehåll till ett 

visst sammanhang, vilket ska underlätta analysarbetet, berättar Bryman och Bell (2005).   

Intervjumaterialet har analyserats på ett liknande sätt som dokumenten. Efter att intervjuerna 

transkriberats har hela texten läst en gång för att skapa förståelse för dess kontext. Därefter 

har transkriberingen läst igen, men denna gång har markeringar och kommentarer noterats. 

Med hjälp av markeringarna och kommentarerna har olika textstycken kunnat kategoriseras 

utifrån intervjuguidens teman. Slutligen har dokument, transkriberingar och teorier studerats 

växelvis för att identifiera samband, likheter och skillnader. Processen beskrivs av Bryman 

och Bell (2005) som en rörelse fram och tillbaka mellan datainsamling, tolkning, 

begreppsbildning och analys. Yin (2003/2007) utvecklar resonemanget och menar att när 
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information från flera källor analyseras tillsammans stärks studiens tillförlitlighet, eftersom 

det utgör multipla mått på en viss företeelse.  

 

3.8.1 Disposition av insamlad data samt analys 

Precis som vi tidigare har nämnt så har studiens begränsningar och räckvidd diskuterats 

successivt tillsammans med valet av metoder och studiens tillvägagångssätt i detta kapitel. För 

att kunna angripa studieämnet brett vilar det empiriska underlaget på bransch- och 

företagsnivå. Det är nödvändigt för att kunna förstå nyetablerarnas handlingar utifrån 

branschens förutsättningar.  

Det insamlade empiriska materialet redovisas delvis i det första kapitlet, där bland annat 

marknadens tillväxt och utveckling beskrivs samt de regleringar som påverkar nyetablerarnas 

förutsättningar att verka på marknaden. I nästa kapitel, empirikapitlet, presenteras resterande 

data, dvs. svaren från intervjuerna och viss information från dokumentstudierna. Endast 

information som är relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar redovisas. Det 

empiriska materialet presenteras i en beskrivande text samt enstaka tabeller för att förtydliga 

särskilda resonemang.  

Analyskapitlet är strukturerat efter studiens tre delfrågor, det innebär att analyskapitlet är 

uppdelat i tre avsnitt med tillhörande underrubriker. Samtliga tre avsnitt följer samma 

struktur; inledningsvis analyseras det empiriska materialet tillsammans med studiens teorier 

för att identifiera mönster och skillnader, därefter följer en sammanfattande analys vars syfte 

är att konkludera delanalyserna. I avsnitt 1 analyseras nyetablerarnas syn på konkurrens-

situationen, i avsnitt 2 analyseras nyetablerarnas etablering och avslutningsvis i avsnitt 3 

analyseras nyetablerarnas strategival. Avsnitt 1 är den kvantitativt största analysen eftersom 

den ligger till grund för analyserna i avsnitt 2 och 3. Samtliga analyser görs för att slutligen 

utmynna i slutsatser som ämnar svara på studiens syfte och frågeställningar. 
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4. Marknadens förutsättningar och nyetablerarnas val 

I det här kapitlet presenteras det material som primärt har samlats in genom intervjuer, men 

också via dokument. Inledningsvis presenteras nyetablerarnas ekonomiska utveckling, som 

följs upp av respondenternas syn på marknadens förutsättningar och etableringshinder. 

Därefter redogörs nyetablerarnas etablering av stationerna och hur de ser på 

konkurrenssituationen samt hur de väljer strategi därefter. För att undvika långa 

återupprepningar förkortas varje respondents namn till två versaler (se tabell 3). När det står 

”de tre stora företagen” avses de tre företagen som har flest marknadsandelar; AB Svensk 

Bilprovning, Opus Bilprovning AB och Besikta Bilprovning i Sverige AB (se tabell 1 på sida 

3). När ordet ”besiktning” används syftar det till kontrollbesiktning av lätta fordon, om inget 

annat anges. När det står ”samtliga nyetablerare” innebär det att alla respondenter utom 

Peter Holmlund från Transportstyrelsen har fört ett liknande resonemang.  

Respondent Företag Alias 

Christer Alm Fordonsprovarna i Väst AB CF 

Johan Widman DEKRA Automotive AB JD 

Markus Falk Carspect AB MC 

Per Johansson Carspect AB PC 

Per Rosén Opus Bilprovning AB PO 

Peter Holmlund  Transportstyrelsen PT 
 

Tabell 3. Lathund över respondenternas förkortningar 

 

4.1 Nyetablerarnas ekonomiska utveckling  

Sex nya företag vars ägare inte ingick i det forna monopolföretaget har tagit sig in på 

fordonsbesiktningsmarknaden, genom förvärv eller successiv uppbyggnad av verksamheten, 

sedan omregleringen 2010 (Jarefors, 2013). Nyetablerarna har etablerat sig vid olika 

tidpunkter varpå det finns olika information om företagens finanser.  Det som går att 

utkristallisera, från nyetablerarnas årsrapporter, är att samtliga företag som har funnits på 

marknaden mer än två verksamhetsår har ökat sin omsättning år för år, se tabell 4 som 

illustreras på nästa sida. Carspect som har varit längst på marknaden har ökat sin omsättning 

från 2,4 miljoner till 70 miljoner på tre år. YBB som har en besiktningsstation har på tre år 

ökat sin omsättning från 1,5 miljoner till 6,5 miljoner. Såväl DEKRA som Fordonsprovarna i 

Väst har också ökat sin omsättning under sina två år på marknaden. DEKRA har ökat 

omsättningen från 19 miljoner till 30 miljoner, medan Fordonsprovarna i Väst har ökat från 

200 000 kronor till 5,3 miljoner. Opus och ClearCar har endast varit aktiva under ett 
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verksamhetsår, varpå det inte går att jämföra hur deras omsättningar har förändrats. 

Gemensamt för Carspect och DEKRA, som har startat sina verksamheter från grunden och 

expanderat sina stationsnät successivt, är att de har haft ett negativt resultat varje år. Båda 

enstationsföretagen, YBB och Fordonsprovarna i Väst, har under sitt andra verksamhetsår 

lyckats vände det negativa resultatet till ett plusresultat. ClearCar som bygger upp sitt 

stationsnät från grunden, i likhet med DEKRA och Carspect, visade ett negativt resultat under 

sitt första verksamhetsår. Opus visar ett plusresultat under sitt första år.  

 

Nyetablerare Kategori Årtal 

2010 2011 2012 2013* 

Carspect AB
1
 

Omsättning 2.416.000 34.391.000 70.275.000 - 

Årets resultat -35.247.716 -55.454.968 -44.696.795 - 

ClearCar AB
2
 

Omsättning     19.512.000 - 

Årets resultat     -5.958.650 - 

DEKRA Automotive AB
3
 

Omsättning   18.717.268 30.143.836 - 

Årets resultat   -8.954.105 -13.892.082 - 

Fordonsprovarna i Väst AB
4
 

Omsättning   206.112 5.299.256 - 

Årets resultat   -307.843 863.796 - 

Opus Bilprovning AB
5
 

Omsättning     444.602.855 - 

Årets resultat     26.981.383 - 

YBB Ystad Bilbesiktning AB
6
 

Omsättning   1.480.264 4.506.939 6.533.741 

Årets resultat   -475.100 516.328 767.694 
 

Källa: 1Carspect (2011, 2012, 2013), 2ClearCar (2013), 3Dekra (2012, 2013), 4Fordonsprovarna (2012, 2013), 5Opus (2013), 6YBB (2012, 

2013, 2014)  

Övrigt: * Endast YBB Ystad Bilbesiktning AB har offentliggjort sin årsredovisning för 2013, därför syns inte övriga nyetablerares 

ekonomiska siffror 2013. 

Tabell 4 – Nyetablerarnas omsättning och resultat 

 

4.2 Marknadens förutsättningar  

JD förklarar att den svenska fordonsbesiktningsmarknaden är ett högkvalitativt område, med 

gedigna tjänster. Kvalitets-, miljö- och säkerhetsaspekten är vitala faktorer som samtliga 

företag på marknaden måste beakta. Det finns många regler och lagar som företag måste följa, 

det handlar om att ha hög kvalitet på allt företaget gör. De strikta regleringarna är speciella 

jämfört med många utländska marknader. Den svenska marknaden är speciell, berättar JD och 

fortsätter resonemanget: ”Det är inte bara att sätta upp en mängd utrustning, du måste följa 

massa regler, du måste ha ett ledningssystem” (J. Widman, personlig kommunikation, 20 
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mars 2014).  JD menar alltså att dessa regler med oberoende, ackreditering och certifiering 

skapar speciella förutsättningar på marknaden. 

Detta citat får medhåll av övriga respondenter som tycker att branschen är strikt reglerad, men 

på ett positivt sätt. CF och MC menar att det är bra att den är reglerad och att kravet på 

oberoendet är högt. JD är inne på samma resonemang och berättar att den svenska marknaden 

skiljer sig från de skandinaviska marknaderna då den är unik med alla regelfrågor och krav. 

Han jämför den svenska marknaden med den danska, och säger: ”I Danmark är det lite 

slappare kring oberoendet. Vi tar väldigt hårt på oberoendet, vi får inte ens dela samma toalett 

med en bilverkstad, vi får aldrig vara beroende av en annan aktör” (J. Widman, personlig 

kommunikation, 20 mars 2014).  

JD berättar att Swedac, som har i uppgift att ackreditera företagen, lägger stor vikt vid själva 

oberoendekravet, han drar ytterligare paralleller utomlands och berättar: ”I Danmark till 

exempel, där kan mannen äga verkstaden och kvinnan äga besiktningen (...) I Tyskland får 

man vara ambulerade tekniker, det kan man inte vara i Sverige.” (J. Widman, personlig 

kommunikation, 20 mars 2014). PT understryker ytterligare branschens unika förutsättningar 

med:  

Den här marknaden är dubbelreglerad, både ackreditering av företag och certifiering av tekniker. Det är 

med andra ord en dubbel säkerhetsreglering. I vanliga branscher har man bara en (...) vi har en 

lagstadgad besiktning, och en kaka att ta av. Blir det fler tekniker minskar produktiviteten (P. 

Holmlund, personlig kommunikation, 9 april 2014). 

Vidare menar PT att branschen är speciell eftersom branschen är okänslig för konjunktur-

nedgångar och där priselasticiteten är väldigt nära noll. Han menar av det skälet att det kan 

vara ett defensivt sätt att investera i branschen. PO ger en ytterligare aspekt och säger att det 

har varit extremt låg prisutveckling på marknaden. Det var 12 år sedan Bilprovningen ändrade 

priset från 320 till 350 kronor idag. Att priset bara ökat med 30 kronor på 13 år är lågt. Han 

avslutar och säger: ”Det finns nog ingen annan tjänst som är så kontrollerad som du kan köpa 

för 350 kronor. Att lämna in en brödrost kostar mer.” (P. Rosén, personlig kommunikation, 22 

april 2014). Det han menar är att tjänsten har ett lågt pris i förhållande till dess kvalitet vid en 

jämförelse med andra tjänster och produkter. 
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4.3 Etableringshinder  

Alla respondenter berättar att det finns ett antal olika inträdeshinder inom fordonsbesiktnings-

branschen. PC berättar allmänt om dem och säger att det känns som om det blir svårare att 

komma in i branschen när det öppnas fler stationer. Han påpekar att det var lättare från början, 

när bara Bilprovningen fanns, nu har det öppnats över 130 nya stationer. Han berättar vidare:  

Det blir tuffare och tuffare, ska du starta upp ett företag så är det en rätt hög ribba att hoppa över. Dels 

för att ackreditera företaget, alla regler och dokumentation som krävs, du behöver ett bra kapital innan 

det kan trilla in lite pengar. Startkostnaden är väldigt hög innan du börjar generera pengar, man måste 

vara kunnig på området, det är en väldigt stor fördel att ha erfarenhet från branschen (P. Johansson, 

personlig kommunikation, 26 mars 2014). 

MC säger att det är komplext att komma in på marknaden eftersom det bland annat krävs ett 

kvalitetsledningssystem och stora uppstartskostnader. Han påpekar även att det finns stora 

kvalitetsbarriärer, men även kravet på oberoende vilket medför att företaget inte får sälja 

exempelvis bildelar. Det är stora investeringar, företaget måste i princip äga eller leasa sin 

utrustning vilket åtminstone kostar några hundratusen kronor. Han säger slutligen att företaget 

måste hitta en bra lokal som är tillräckligt stor, med bra dimensioner och takhöjd för och 

kunna besikta.  

PO berättar att det finns höga kvalitetskrav för att kunna visa att företaget följer Swedacs 

krav. Det är ett hinder, men samtidigt en kvalitetsstämpel för branschen. Det är ett steg att ta 

sig över, det kan förstås blir problematiskt att starta en verksamhet med bara två personer. CF 

säger att ett ytterligare etableringshinder är Bilprovningen.  Han berättar att många kunder 

inte vet om att det finns alternativ till Bilprovningen eller att marknaden är avmonopoliserad.  

PT anser att det nyetablerade företaget behöver ha bra med resurser för att kunna äntra 

marknaden. Det krävs kapital och företaget måste orka visa ett negativt resultat under en 

längre tid för att kunna växa. Alternativet är att göra som YBB och Fordonsprovarna i Väst, 

dvs. etablera verksamheten i en ort där företaget redan har tillgång till erfarna tekniker och 

etablerade kundkontakter. Han säger:  

Det är en fråga om uthållighet. Man måste ha muskler för att komma in. Det är inte som att starta en 

snickeriverkstad, mycket mer avancerat. Man drar på sig höga anläggningskostnader, det gäller att ha en 

genomarbetad affärsplan (P. Holmlund, personlig kommunikation, 9 april 2014). 
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4.3.1 Ackreditering och tekniker 

Majoriteten av respondenterna säger att det kostar mycket pengar och tid för att få sin 

ackreditering klar.  PC berättar att ackreditering för en station, om lokalen är klar, tar max två 

månader. Att ackreditera företaget, tar betydligt längre tid. Det ska bland annat finnas 

ledningssystem och det ska godkännas. Han menar att det kan ta upp mot ett halvår om 

företaget ska ta fram alla dokument från grunden. Om Carspect skulle starta upp sin 

verksamhet idag med de dokument som företaget förfogar över så skulle det gå betydligt 

snabbare. Men det är inte bara det administrativa arbetet som tar tid, det är också kostsamt. 

Han berättar att ackrediteringskostnaden för varje station kostar omkring 25 000 kronor. 

Vidare berättar han att det är olika ackrediteringskostnader beroende på företagets storlek. Har 

företaget fler stationer från början får de betala en tillsynsavgift uppåt 10 000 kronor per 

station. PT säger även han att det är relativt dyrt att utbilda tekniker. Han medger att det har 

riktats en viss kritik mot utbildningscentret för tekniker i Västerås, att de skulle vara dyra. 

Men nu har det kommit in en ny utbildningsleverantör, NDT, på marknaden så nu kan det bli 

bättre. Konkurrenssituationen kommer att gynna besiktningsföretagen. 

MC menar att avsaknaden av besiktningstekniker är en flaskhals för många företag. Antalet 

utbildade tekniker är begränsat, det är dyrt och tidskrävande att utbilda egen personal.  Han 

berättar: 

Det tar tre månader att få en person som jobbat på verkstad till att bli självgående tekniker, under den 

tiden får den personen lön etcetera vilket landar på en kostnad på typ 200 000 per person. De kan ta sex 

till nio månader innan denna når upp till en erfaren besiktningsman. Vi har lagt ner många miljoner på 

att utbilda tekniker. Som ny aktör måste man utbilda nya tekniker själv, eftersom det inte finns 

tillräckligt många på marknaden (M. Falk, personlig kommunikation, 25 mars 2014). 

Samtliga respondenter instämmer med MC. JD säger även att det är svårt att hitta rätt 

personal, som har den tekniska kunskapen, är organiserad och serviceinriktad. Han berättar att 

anledningen är att Bilprovningen tidigare var den enda arbetsgivaren och de tekniker som 

fanns täckte alla besiktningar per station. När marknaden ökat från 180 till 324 stationer har 

det blivit knepigt.  

PO berättar att de jobbar mycket med interna utbildningar och även utbildar egna tekniker 

som ackrediteras av ackrediteringsföretagen. Innehållet är detsamma, däremot kan de 

samtidigt utbilda personalen i service och kundbemötande. Det tar mer än två månader att 

utbilda en tekniker och det kostar mellan 300 000 och 400 000 kronor. Han menar att de har 

haft tur och att teknikerna söker sig till dem. Det är en liten bransch där mer eller mindre alla 
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känner alla. Opus har inte försökt värva någon, det har med ryktet och varumärket att göra, 

säger han avslutningsvis. 

 

4.3.2 Erfarenhet och kunskap 

Samtliga respondenter säger även här att det är viktigt med erfarenhet och kunskap från 

branschen. JD medger att det överlag finns mycket erfarenhet i de flesta bolagen, både från 

gamla Bilprovningen och från bilbranschen i stort. DEKRA finns i 55 länder i dagsläget och 

har på så sätt stor erfarenhet av branschen. JD säger vidare att det inte bara är bra att ha 

gammal personal från det forna monopolföretaget Bilprovningen. Han säger att de har en hel 

del tekniker och ledningspersonal från Bilprovningen, men också personal från den privata 

sektorn. Liknande resonemang för MC som förklarar att de har handplockat personal från 

gamla Bilprovningen, men även ny personal har utbildats. Han berättar att Carspect har stor 

erfarenhet från de utländska marknaderna, bland annat Finland, Belgien, Danmark, Estland 

och länder i östra Europa. Carspect har stor erfarenhet i organisationen eftersom företaget är 

dotterbolag till A-Katsastus Group som tidigare hade monopol på den finska marknaden för 

fordonsbesiktning.  

CF påpekar ännu tydligare varför erfarenhet och utbildning behövs i branschen: ”Du måste ha 

den erfarenhet och utbildning som jag och Kjell har. Du måste ha en besiktningsingenjör i 

varje län för att starta en station, och det är en dyr investering. Småföretag har inte råd att ha 

stationer i flera län.” (C. Alm, personlig kommunikation, 2 april 2014). CF menar att 

personalen måste ha en utbildning och den tar tid att införskaffa, likaså erfarenheten. 

PO berättar att moderbolaget Opus Group är ett stort företag som är uppdelat i två divisioner; 

en för besiktningsutrustning och en för besiktning. Från början sålde företaget endast 

besiktningsutrustning på den svenska marknaden, genom dotterbolaget Opus Equipment. Men 

numera besiktar företaget även fordon i Sverige genom dotterbolaget Opus Bilprovning AB. 

Viktigt är att poängtera att dessa två dotterbolag inte har med varandra att göra, på grund av 

oberoendekravet. Opus Group är en världsaktör på besiktningsmarknaden och är bland annat 

marknadsledande på den Amerikanska fordonsbesiktningsmarknaden.  

4.3.3 Kapital, lokaler och utrustning 

MC berättar att de köper all sin besiktningsutrustning och leasar därmed ingenting.  Enligt 

honom och PC kostar utrustningen till en station ungefär 400 000 kronor per bana. PC säger 

att de vanligtvis har en eller två banor per station. Det är sällan att totalkostnaden för en 
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station understiger en miljon kronor. Om de däremot tvingas bygga om en lokal, kan det kosta 

upp emot 3-4 miljoner kronor. Han säger slutligen att de har investerat mycket pengar på den 

utrustning de köpt in. Han nämner specifikt att de har höga krav på lyften, eftersom 

ambitionen är att den ska ta 50-100 kunder per dag. Men det finns också en viss oro kring 

besiktningsutrustningen menar PC. Han berättar att det kan komma ett nytt besiktningspaket 

från EU, som innebär att alla EU-länder ska ha en viss utrustning. Han förklarar: 

Det kan bli så att man måste byta ut all utrustning, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. I det här 

paketet ingår hur ofta vi skall besiktiga, orderstocken går ju ner om bilen bara behövs besiktigas var 

tredje år till exempel (P. Johansson, personlig kommunikation, 26 mars 2014). 

CF som är specialiserad på besiktning av tunga fordon, menar att det krävs helt andra 

investeringar för tung trafik jämfört med lätta fordon. Både en högre utbildning, högre krav på 

lokaler och uppstartskostnader. Han berättar vidare att det enda sättet för dem att kunna verka 

på marknaden var att de kunde hyra sin lokal. Att starta upp en station för tunga fordon kostar 

runt 12-14 miljoner, vilket medför att det finns höga hinder för att ta sig in på marknaden.  

Han berättar att han inte vågar fundera på vad en bit mark kostar. Det är en mycket hög 

kostnad för tung trafik eftersom företaget behöver ha mycket mark för att en lastbil ska kunna 

köra in och ut från stationen. Avslutningsvis berättar han:  

Det är otroligt viktigt att man inte har höga fasta kostnader, då är man handikappad.  Det är svårt att få 

ihop en station i början, tar några månader. Samtidigt ska folk ha sina löner, så kostnaden sprang iväg. 

Jag och min kollega jobbade i sex månader utan lön, det var inte lätt (C. Alm, personlig 

kommunikation, 2 april 2014). 

CF får medhåll från PC som säger att det är en helt annan investering att satsa på tung trafik. 

Teknisk utrustning kostar ungefär tio gånger så mycket på en station för tunga fordon samt att 

det behövs en större grop under bilen. PO berättar att det kostar ungefär 700 000 – 800 000 

kronor att bygga en besiktningsbana för lätta fordon.  

Konkurrenssituationen på leverantörssidan är inte optimal medger samtliga respondenter. PO 

menar att det finns otaliga alternativ vid företagens köp av den tekniska utrustningen, men 

majoriteten av respondenterna talar bara om Opus Equipment och att de har köpt sin 

utrustning därifrån. Majoriteten menar att det inte finns något riktigt alternativ till Opus 

Equipment.  

 



45 

 

4.4 Nyetablerarnas etablering  

JD berättar att DEKRAs etablering på den svenska marknaden för fordonsbesiktning skiljer 

sig från företagets etableringar i andra länder. Det var första gången som företaget startade 

upp verksamhet från grunden och inte genom förvärv av ett annat företag.  I juli 2011 

beslutade sig DEKRA för att äntra marknaden och den första stationen öppnades i Göteborg 

vid E6:an. Han är osäker varför de inte äntrade direkt vid omregleringen 2010, men ett skäl 

kan ha varit att ledningen ville vänta och se hur marknaden utvecklades. Dessutom skiljer sig 

den svenska marknaden från den tyska där moderbolaget finns. Men kort efter att den första 

stationen invigts, öppnades ytterligare elva stationer runt om i landet. För att få fart på 

expansionen ytterligare berättar JD att företaget bestämdes sig för att köpa upp företaget 

Applus, som då bedrev fem stationer. Detta skedde i januari 2013 och stationerna var 

placerade i Malmö, Helsingborg och Stockholm. JD berättar angående köpet av Applus: 

Jag tror att de hade tvingats expandera för att hänga med, det hade en VD som var administratör, det 

outsourcade allt, löner och så vidare. När man har fem stationer gäller det att fundera om man ska satsa 

eller inte, det krävdes en struktur som de inte hade. De hoppade av, troligtvis på grund av att det var för 

stor risk (...) numera jobbar den förra VD:n hos oss (J. Widman, personlig kommunikation, 20 mars 

2014). 

JD berättar att efter detta uppköp så blev det en rejäl satsning, de hade nu bestämt sig för att 

satsa stenhårt. De bytte ut ledningen och sedan satte etableringen fart. Vidare berättar han att 

DEKRA i dagsläget har 26 stationer runt om i landet, och angående frågan om vad deras 

vision är svarade han:  

Vi kommer fortsätta att anlägga de stationer som vi planerade. 2015 har vi sagt att vi skall ha 50 

anläggningar, de har vart grundpucken från början (...) vi vill ha 36 stationer det här året så vi fortsätter 

stärka vår position i hela landet. Nu har vi från Malmö till Umeå, vi är starka i Göteborg vi börjar bli 

starka i Stockholm. Men även på orter där vi inte finns idag (J. Widman, personlig kommunikation, 20 

mars 2014). 

JD menar alltså att DEKRA befinner sig i en expansionsfas där de vill sprida ut sig mer 

geografiskt och att öppna en station i månaden ungefär för att slutligen nå visionen. 

CF berättade att de startade sin första och enda station i december 2011 vid E6:an i Göteborg. 

Stationen ligger i en fastighet som också innehåller en stor fordonspark. Fastighetsägaren som 

också tillhandahåller fordonsparken ville ha närhet till att besikta fordonen och tillfrågade CF 

och hans kompanjon om de var intresserad att driva ett besiktningsföretag i hans byggnad. CF 

och hans kompanjon fick förfrågan 2010 och i december 2011 invigdes stationen.  Han 
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berättar att de hade tänkt öppna tidigare, men på grund av byggnationen och lång väntetid 

med ackrediteringsprocessen blev det först i december 2011. Fordonsprovarna i Väst planerar 

öppna en ny hall bredvid den befintliga under det kommande året. Detta för att öka 

kapaciteten.  

MC berättar att Carspect jobbade stenhårt för att kunna öppna sin första station i Tyresö vid 

omreglering den 1 juli 2010. På frågan varför det blev just Tyresö svarar han: ”Tyresö var 

intressant eftersom det inte fanns någon anläggning där. Deras makroläge var bra, det ligger 

nära centrum, lätt att ta sig till.” (M. Falk, personlig kommunikation, 25 mars 2014). Han 

berättar vidare att de fått direktiv från moderbolaget om att starta direkt för att på så sätt få 

gratis publicitet, eftersom de visste att de var den enda privata aktören på marknaden. MC 

säger att de hade många kunder i början och det känns som om de har ett försprång, eftersom 

de var så tidigt ute. Han berättar om tiden efter invigningen:  

Under det första halvåret hade vi fler kunder än vad vi kunde ta emot, vi hade öppet mellan sju på 

morgon och åtta på kvällen och på lördagar hade vi öppet i sex timmar. Varje dag fick vi neka kunder. 

Folk kom från hela landet, de som var desperata efter besiktning (M. Falk, personlig kommunikation, 25 

mars 2014). 

MC säger att sedan de öppnade sin station i Tyresö har de koncentrerat sina etableringar kring 

de fyra större städerna i Sverige. Enligt MC växer Carspect med 15-20 stationer per år, vilket 

gör att de idag är uppe i 55 stationer. Carspect är dock inte nöjda, utan har en vision som är 

80-100 stationer. Däremot säger PC att det inte bara är ett antal stationer som skall uppnås, 

lägena måste vara bra också. 

Sedan Opus köpte det nordöstra klustret av Bilprovningen har företaget öppnat tre nya 

stationer, vilket gör att de i nuläget har 73 stycken. PO säger att de har öppnat två i Karlstad, 

en för tunga fordon och en för lätta fordon.  Han menar att de var etablerade i alla orter i 

Värmland utom Karlstad, så det kändes naturligt. Han avslutar och säger: ”I Karlstad blir det 

konkurrens på riktigt, där finns alla aktörer utom Carspect. Där kommer man ju märka vem 

som attraherar kunden bäst, eftersom det är på en mikronivå.” (P. Rosén, personlig 

kommunikation, 22 april 2014). 

PO berättar vidare att deras vision är att göra det bättre för kunden. Något som har skett är att 

det har blivit kortare väntetider. Tidigare fanns det kunder som kunde vänta 6-8 veckor på en 

besiktning. Det fungerar inte när deras ambition är att öka marknadsandelarna som för 

nuvarande är ungefär 30 procent. Dock är det inte helt lätt att öka marknadsandelarna 
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eftersom antalet stationerna i landet har ökat med 70 procent. Så här långt är Opus den som 

tappat minst marknadsandelar av de tre stora företagen. De har stort fokus på kundlösningen, 

sedan om det innebär 28, 33, eller 42 procent av marknadsandelarna får framtiden utvisa. 

På frågan varför de väntade med att utöka sitt stationsnät, säger PO att de köpte upp alla 

stationer och personal från Bilprovningen, vilket blir en stor omställning för personalen. Han 

säger att en förändring måste få ta tid, så att personalen känner sig bekväma. Det tar tid att få 

alla att tänka i ett nytt kundperspektiv, det är inte bara en ny logo som byts ut. 

 

4.4.1 Strategi vid etablering 

Carspect och DEKRA har liknade strategier om var de väljer att etablera sig. De båda har tagit 

konceptet att etablera sig med relativt små stationer. JD säger att deras tanke är att öppna 

stationer där kunderna finns, vid köpcentrum eller populära stråk och inte mitt inne i staden. 

Han säger vidare att de etablerar sig främst kring de stora städerna i Sverige och förklarar att: 

Kunden kan lämna bilen på besiktning för och gå in och shoppa i centrum, sedan är det klart. Det andra 

sättet är att lägga oss nära bilkluster, så du vet att vi finns här. Vi har bland annat en väldigt bra 

samarbetspartner, Hedin Bil. De har 27-28 bilvaruhus (J. Widman, personlig kommunikation, 20 mars 

2014). 

JD förklarar att de inför en etablering av en ny station även tittar på vilka typer av bilar som 

finns inom en viss geografiskt närhet, även hur många bilar det finns i området och hur 

betalningsviljan är samt hur konkurrensen ser ut. Han berättar att DEKRA är noggranna med 

att sondera marknaden innan de etablerar sina stationer, och de stressar inte upp någon station 

i onödan, för då tappar företaget kvalitén. Han berättar:  

Där måste jag anse att i nio av tio fall så ligger vi bättre till, det vill säga att vi har sonderat marknaden 

ännu mer, utan att bara kolla fem minuter och ser att, okej en ledig lokal, den tar vi. Där vill vi gärna ha 

en åtanke så att det är bra (...) vi tar inte vad som helst och sätter upp en DEKRA-skylt, utan DEKRA 

sigillen ska stå för något (J. Widman, personlig kommunikation, 20 mars 2014). 

MC berättar att strategin bakom Carspects etablering har varit klar från början. Detta eftersom 

de började planera sitt inträde på marknaden ett par år innan omregleringen genomfördes. Han 

berättar:  

Vi är en ny aktör som har kunnat bestämma exakt vart vi velat etablera oss. Vi var först. Vi kunde 

handplocka personal, vilka vi vill anställda och så vidare. Vi har haft möjlighet att bygga en 

företagskultur och stationsnät, som vi inte skulle ha haft om vi köpte upp stationer (M. Falk, personlig 

kommunikation, 25 mars 2014). 
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MC berättar vidare att innan Carspect inleder ett stationsbygge, analyserar de vägar och vart 

folk bor. Det finns väldokumenterat varför de har valt att etablera sig på en viss ort. MC säger 

att de framför allt undersöker volymbusinessen och hur stort kundunderlag som finns med 

hjälp av kommunernas hemsidor. PC säger lite skämtsamt att de inte direkt tackar nej om 

deras nya tilltänkta station ligger nära något bilvaruhus eller bilverkstad. Han nämner att 

Carspect bland annat har samarbeten med Bilia och Mekonomen. MC säger att det är viktigt 

att etablera sig i rätt lägen, både i makro- och mikrolägen, alltså i staden och kommunen. De 

etablerar sig främst i kluster kring storstäderna och vidare påpekar MC att:  

Vi tycker att det är mycket positivt med flera stationer i en stad. Det får gärna finnas två stationer i 

närheten av varandra. För att kunna föra en gemensam marknadsföring, pola personal mellan 

stationerna vid sjukdom, men även mer stordriftsfördelar än om man bara har en station (M. Falk, 

personlig kommunikation, 25 mars 2014). 

MC berättar att de nästan uteslutande hyr alla sina lokaler och det är sällan som Carspect är 

den enda hyresgästen i en byggnad, som oftast ligger i en industrilokal. Men de har också 

enstaka stationer som ligger i gamla bensinstationer. MC säger att de inte har något intresse 

av att vara fastighetsägare. På frågan om hur lång tid det tar att etablera en ny station, svarar 

PC:  

Det beror helt på hur lång tid det tar att öppna en station, om de redan finns befintliga lokaler eller om 

de skall byggas. Processen kanske är 6-8 månader i vanliga fall, från att projektet startas till att det går 

att besiktiga. Ibland hittar man en lokal där man bara kan sätta in sin tekniska utrustning, då går det 

betydligt fortare (P. Johansson, personlig kommunikation, 26 mars 2014). 

CF berättar att stationens läge är bra, det är nära verkstäder och E6:an, där många tunga 

fordon åker dagligen. Han säger att vid tung trafik kostar det inte bara att besikta bilen, det 

kostar även att köra fram lastbilen till besiktningsstationen. Just läget vid E6:an gör att många 

tunga fordon slipper åka omvägar för att besikta. 

Opus köpte upp det nordöstra klustret när det gamla Bilprovningen styckades upp i tre delar. 

PO berättar att det fanns några stycken företag som visade intresse att köpa klustret. En av 

anledningarna till att Opus valde att köpa det nordöstra klustret och inte det sydvästra klustret 

var att Stockholmsregionen ingick. Det är där det största kundunderlaget finns. PO säger att 

en anledning till att köpa klustret, i stället för att bygga upp ett stationsnät från grunden var: 

Opus har sedan länge varit en stor leverantör av utrustning till besiktningsverksamhet i Sverige. För åtta 

år sedan var det bara Opus Equipment som fanns, så man ville inte gå in och stöta sig med alla sina 

kunder. Vid ett inträde skulle kunderna plötsligt bli våra konkurrenter.  Men när delen såldes så tänkte 
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man att man har erfarenhet av sådan här typ av verksamhet och vi gick in på marknaden (P. Rosén, 

personlig kommunikation, 22 april 2014). 

Han säger vidare att det finns både för- och nackdelar med att köpa ett färdigt stationsnät. 

Nackdelen är att de största stationerna kommer vara för stora i framtiden, dessa kommer 

behöva krympas. Han berättar att de har stationer som har 18-20 banor, men även en station 

med bara en bana. Fördelen är att varje station har återkommande kunder sedan tidigare. 

 

4.5 Konkurrenssituationen och marknadens utveckling  

Som det har nämnts i ovanstående avsnitt, 4.2 Marknadens förutsättningar, är 

fordonsbesiktningsmarknaden unik och det påverkar konkurrenssituationen. Detta medför 

enligt respondenterna att de bland annat blir tvungna att sälja homogena tjänster. MC 

förklarar:  

Tjänsten skall vara samma, sen kan man konkurrera med pris, eller hur man bemöter kunden, eller att 

ligga bäst till utifrån kundernas preferenser. Vi har även introducerat begagnattest till exempel, medan 

andra aktörer har andra tilläggstjänster (M. Falk, personlig kommunikation, 25 mars 2014).  

Utöver de obligatoriska besiktningstjänsterna har olika företag olika tilläggstjänster, berättar 

MC. En annan aspekt angående konkurrenssituationen är effekten av att Bilprovningen finns 

kvar på marknaden. Respondenterna har olika uppfattningar om detta men majoriteten håller 

med CF som menar att många kunder inte ens vet om att det finns alternativ till 

Bilprovningen, eftersom det är synonymt med fordonsbesiktning. JD berättar att varumärket 

Bilprovningen har stor betydelse för kunderna, till exempel kan DEKRA se vad kunderna 

söker på när de kommer in på deras webbsida. Kunderna söker på ”bilprovningen” och hittar 

sedan en länk där det står ”DEKRA”. Han tror att det finns en betydande del som inte vet att 

det finns alternativ till Bilprovningen. Det är ingen som tycker det är kul att besikta bilen, det 

är ingen bransch som kunderna sätter sig in i. MC har en annan syn angående Bilprovningen 

och säger:  

Jag tror mer och mer att folk är medvetna om att det finns ett alternativ. Det handlar om att få folk att 

bryta mönster, även om de vet att andra alternativ finns. Men man vet ju själv att man är en 

vanemänniska. Vi ser att vi börjar få återkommande kunder, men det är ju de här 85 procenten som bara 

har varit på Bilprovningens stationer som vi vill åt (M. Falk, personlig kommunikation, 25 mars 2014). 

För att övergå till den egna verksamheten berättar MC att Carspect har investerat mycket i 

deras profileringsarbete och för att göra varumärket välkänt.  Han menar att de fick ett stort 
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försprång mot de kommande konkurrenterna eftersom de var först in på marknaden. Carspect 

fick publicitet i media och folk ville pröva någonting nytt, speciellt de som inte var nöjda med 

Bilprovningen.   

 

4.5.1 Val av ackreditering 

Ett annat sätt att konkurrera inom branschen är valet av ackreditering. CF berättar att de mer 

eller mindre blev tvungna att satsa på att besikta tung trafik, dvs. ackrediteringskategori 2, 

eftersom prissättningen för att besikta lätta fordon var så pass låg. Bilprovningen har 

historiskt sett alltid haft en lågt pris vilket medför att det har varit svårt att konkurrera. Han 

berättar även att en anledning till att de valde att besikta tunga fordon var att han och hans 

kollega hade jobbat med tunga fordon tidigare, så där visste de att de hade kunder. Vidare 

förklarar CF att Fordonsprovarna i Väst också har ackreditering för lätta fordon, dvs. 

ackrediteringskategori 1. Han menar att det skulle vara dumt att inte ha det med avseende till 

antalet kunder. CF menar att deras främsta konkurrenter är YBB och Bilprovningen, men till 

viss del också DEKRA och Carspect.  

PC och MC menar att Carspect valde lätta fordon, ackrediteringskategori 1, för att den 

marknaden är mycket större och lättare att konkurrera på. De tunga fordonen kräver speciell 

utrustning, specifika lokaler och det är en större ekonomisk risk. Även antalet utbildade 

tekniker är färre. Men i framtiden är det möjligt att Carspect ger sig in på marknaden för 

tyngre fordon, berättar MC. 

JD säger att valet av ackreditering har vuxit fram, de ville satsa på alla tre ackrediterings-

kategorier för att företaget gör det i Tyskland, dvs. där moderbolaget finns. Han medger att 

företaget har störst fokus på lätta fordon i och med att företaget har 26 stationer för lätta 

fordon jämfört med tre stationer för tunga fordon. Den tredje ackrediteringskategorin är, 

precis som ackrediteringskategori 2, till för företagskunder. Det krävs speciella tekniker för 

dessa besiktningar. DEKRA får utföra dessa besiktningar, men har störst fokus på lätta 

fordon. JD berättar att DEKRA är unikt eftersom:  

Om du har en stor tankbil så ska både bil och tank bli besiktade. I nuläget måste du första göra bilen och 

sedan tanken, hos oss kan du göra båda i stället för att behöva åka till två separata ställen. Där har vi en 

fördel gentemot andra. Det blir enklare att göra båda hos oss (J. Widman, personlig kommunikation, 20 

mars 2014). 
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PT från Transportstyrelsen, vars uppgift är att övervaka marknaden, berättar att 95 procent av 

den totala mängden besiktningar som görs är kontrollbesiktningar av lätta fordon. Han menar 

vidare att marknaden för besiktning av ackrediteringskategori 3 är den minsta marknaden och 

är mest till för näringsidkare med exempelvis skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner. 

Holmlund m.fl. (2014) berättar att det totalt genomfördes 5,98 miljoner besiktningar i Sverige 

under 2013. 

PO säger att de i nuläget har ackrediteringskategorierna 1 och 2, eftersom det är där det finns 

mest bärighet i marknaden. Han tror att det i framtiden kommer etableras fler företag som är 

ackrediterade för alla tre kategorier. På vissa orter kan de se synergier där det finns 

kombination av ackrediteringskategori 1 och 3.  

 

4.5.2 Konkurrensutvecklingen 

PT berättar att i början av omregleringen tog inte konkurrensen fart alls. Ett år efter 

omregleringen 2011, hade Bilprovningen fortfarande 99 procent av marknadsandelarna. 

Vidare berättar PT att år 2012 var marknadsandelarna nere på 85 procent för Bilprovningen 

och det som satte igång konkurrensen var uppstyckningen av det forna monopolföretaget. 

Vidare berättar PT att målsättningen är att varje medborgare skall kunna välja företag på sin 

ort, på sin delmarknad. Så är det inte idag, på vissa orter finns det bara en aktör. Sedan är det 

ju så att från början att Bilprovningen hade som mål att det inte ska vara mer än 3 mil till 

närmsta station, så i Norrlands inland är förutsättningarna för konkurrens sämre. Han avslutar 

och säger att det kanske inte finns bärighet i vissa delar av marknaden, vilket medför lokala 

monopol på vissa orter. 

I nuläget säger nyetablerarna som har startat sina verksamheter från grunden att de främst 

konkurrerar med de tre stora företagen. MC menar att det är naturligt eftersom de tre stora 

företagen har 85 procent av marknadsandelarna. Han menar att det är de tre stora företagen 

som de tar marknadsandelar från. Konkurrensen mellan DEKRA, ClerarCar och dem själva är 

mindre. JD ger en mer detaljerad version och berättar så här om konkurrensen: 

Besikta Bilprovning är starka i de södra delarna, dem är våra främsta konkurrenter där. I Stockholm är 

det utan tvekan Opus och Carspect, dem är störst här. Tittar man norrut, ja Opus där lite grann, men 

framförallt Bilprovningen. Alla är mer eller mindre och nafsar på samma kunder, det är ju homogena 

produkter. ClearCar har man inte tagit på så sort allvar tidigare, men de har ju haft en stark spurt, så de 

är absolut med i spelet (J. Widman, personlig kommunikation, 20 mars 2014). 
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MC, PO och JD menar att vem som helst kan vara deras kund. MC berättar att Carspect har en 

ungefärlig fördelning av 80 procent privata kunder och 20 procent företagskunder. Han menar 

att det finns en viss problematik för att få återkommande kunder, och berättar: ”Om en station 

öppnar första januari så dröjer det tills vi får återkommande kunder. När en station fyller ett år 

får vi ökat antal kunder, dels återkommande kunder men även nya.” (M. Falk, personlig 

kommunikation, 25 mars 2014). Att få återkommande kunder tycker även JD är problematiskt 

eftersom det är reglerat hur ofta och när ett fordon ska besiktas.  Det är svårt att nå de kunder 

som ska besikta bilen vid rätt tillfälle genom exempelvis tv-reklam. Kunder som ska besikta 

bilen i juli och har sett en reklamfilm i december har förmodligen glömt reklamen när det är 

dags att besikta. Vidare berättar JD att de inte har riktat in sig på någon speciell målgrupp, alla 

fordonsförare är viktiga. Det som ska locka kunderna till DEKRA är deras höga kvalitet. CF 

på Fordonsprovarna i Väst, som är studiens minsta företag, säger att deras marknadsföring 

sker via ”word of mouth”, dvs. att vänner och kollegor pratar om företaget.  

PO menar liksom MC att det tar minst ett år att få återkommande kunder och säger att det tar 

ungefär tre år för en mindre station att få tillräckliga kundvolymer för att företaget ska tjäna in 

uppstartskostnaderna för den specifika stationen. Det är en relativt hög investeringströskel att 

komma över. För större stationer tar det betydligt längre tid, det kan ta närmare 8-10 år för att 

täcka stationens uppstartskostnader. Företaget kan visserligen ta stora marknadsandelar med 

en sådan stor station, men det är få som vill göra den investeringen. 

PO menar att direktmarknadsföring är jätteviktigt. Besiktningsperioden är fem månader och 

under den tiden måste du föreslå lösningar till kunden, med erbjudanden som ”Hej, nu är det 

dags att besikta bilen!”. Han säger att deras webbsida är viktig, men de har även reklam via 

radio. Men effekterna från radion är svåra att mäta. Den direkta marknadsföringen och 

webben är däremot lätta att mäta och de har en ”hitrate” på 30-60 procent vilket han tycker är 

bra. En av fördelarna som Opus har med förvärvet av Bilprovningens stationsnät är att 

kunderna kan hitta deras stationer från Bilprovningens webbsida. Denna förmån har företaget 

fram till januari 2015. I början bokade 90 procent av kunderna en besiktningstid genom 

Bilprovningen webbsida, den siffran har vridit sig och idag bokar 90 procent av kunderna tid 

genom deras egen webbsida.  

PO berättar att Bilprovningen är deras främsta konkurrent. Dels för att Bilprovningen är det 

enda företaget på marknaden som har fler marknadsandelar än Opus, men dem är också mest 

välkända bland kunderna. Han menar att kunderna ser ordet ”bilprovningen” som mer än bara 
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ett varumärke, bilprovningen är något kunden gör, dvs. besiktar bilen. Han förklarar också att 

det är svårt att konkurrera med Bilprovningen eftersom de ägs av staten och har andra 

förutsättningar gällande kapitalkostnader och avkastningskrav. 

 

4.5.3 Priset och marknadens mognadsgrad 

Precis som MC har sagt tidigare är prissättning ett sätt att konkurrera. JD säger att den 

svenska marknaden har låga priser internationellt sett. DEKRA och Carspect har liknande 

prissättningsmodeller, på landsbygden är det lite billigare och i storstäderna är priset något 

högre. MC berättar att Carspect i huvudsak konkurrerar med de tre stora företagen och 

framför allt med förbokade besiktningar som kostar mellan 295 och 395 kronor. Han säger att 

det känns bra att kunna erbjuda olika priser för att nå en bredare kundgrupp. Det lockar också 

kunder som är mer priskänsliga. Drop-in-tiderna är något dyrare, men de är glada att kunna 

erbjuda olika priser och ge kunderna möjlighet att styra sin tid.  

MC berättar att en vanlig privatperson besiktningar sin bil vanligtvis en gång på året och att 

en prishöjning på fem till tio procent inte spelar så stor roll eftersom beloppet är relativt lågt. 

Han menar att före omregleringen visste folk att det ungefär kostade 300 kronor och att det är 

en liten kostnad jämfört med andra bilkostnader. PT berättar att Bilprovningen har lägst priser 

i nuläget, men att priset har ökat under 2013, till i snitt 364 kronor. CF och MC säger att de 

flesta kunderna inte är så priskänsliga, de flesta vill betala för service och kvalité. Dock 

medger CF att de har satt ett högt pris på kontrollbesiktning av lätta fordon, jämfört med 

övriga företag. Fordonsprovarna i Väst är dyrast i landet med ett pris på 600 kronor. Det är ett 

medvetet val menar CF och berättar att det tar lika lång tid att besikta ett lätt fordon som att 

besikta ett tungt fordon. Det är på tunga fordon som företaget tjänar mest pengar, men de vill 

fortfarande erbjuda besiktning för lätta fordon. 

MC tror att priset kommer att stiga några procent varje år. 2010 tog Bilprovningen 300 kronor 

för en kontrollbesiktning av lätta fordon, jämfört med år 2002 då priset var 250-275 kronor. 

Han avslutar och säger att korrelationen mellan antalet kunder och pris är lågt, men att det i 

nuläget inte är kritiskt för deras lönsamhet. PO säger att Opus har samma prissättning i hela 

landet, förutom några få orter där det inte finns bärighet i marknaden Han anser att kunderna 

inte är priskänsliga och att en lågprisstrategi nog inte skulle löna sig. PO säger:  

Det är för lite pengar, kunden sparar ungefär två kexchoklader om året. Om kunden väljer att besikta 

bilen efter det billigare priset blir han förmodligen tvungen att åka två mil extra och då förlorar han den 

summa pengar som han tänkt tjäna (P. Rosén, personlig kommunikation, 22 april 2014). 
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PO berättar vidare att det har varit en reell marknad i ett år. Opus skulle kortsiktigt kunna 

tjäna mer pengar om de höjde till 450 kronor på en kontrollbesiktning. Men de vill vara mer 

effektiva och öka produktiviteten med fler tillgängliga tider.  Han tror att alla företag känner 

ett ansvar att kunden inte ska få ett för högt pris. JD berättar att de har fasta priser och att det 

är lätt för kunderna att veta vad DEKRAs priser är. Han anser att majoriteten av kunderna inte 

är speciellt priskänsliga. 

JD har en annorlunda syn och förklarar att de låga priserna gör att flera företage kommer få 

det svårt på lång sikt. Han jämför med den tyska marknaden där en bilbesiktning kostar 95-

107 euro och även i Finland där priserna är betydligt högre. Han räknar med att prisnivån 

kommer hamna omkring 500-600 kronor. Detta för att ens ha råd att kunna driva stationerna. 

Han medger att prisutvecklingen har ökat långsammare än vad han trott. 

Angående marknadens utveckling säger MC att det fortfarande finns goda möjligheter att 

etablera sig om man tittar på antalet besiktningar per år. I snitt genomförs det strax under 

20 000 besiktningar per station och år. Det innebär att det fortfarande finns möjligheter för 

fortsatt expansion och för nya företag att ta sig in i branschen. MC tror att antalet stationer 

kommer att öka. Han refererar även han till marknaden utomlands och tror att det kommer att 

vara 500-600 stationer om några år. Vidare anser han att små stationer är det bästa konceptet, 

eftersom de har lägre hyra och lägre personalkostnader.  MC, JD och PC tror att de stora och 

gamla stationerna kommer ha färre kunder och sämre lägen. PC förklarar: ”Bilprovningens 

gamla stationer ligger på billiga industritomter utanför städerna. Det var inga problem att 

ligga så när det var monopolmarknad, då var alla tvungna att åka dit.” (P. Johansson, 

personlig kommunikation, 26 mars 2014). Han menar att kunden numera åker till den station 

som ligger närmast. 

MC och PC tror att det i framtiden kommer etableras flera nya företag som endast driver ett 

fåtal stationer. De berättar också att de tycker att det är förvånade att inte fler större och 

utländska företag har tagit sig in på marknaden. JD menar däremot att han skulle bli förvånad 

om det skulle komma in nya företag på marknaden, det ”caset” måste vara gjort tidigare. Han 

menar att de nuvarande nyetablerarna kommer att fortsätta ta marknadsandelar från de tre 

stora företagen, i jämn takt. Antalet stationer kommer att öka och en överetablering kommer 

att ske och förmodligen kommer någon att få ge vika.   
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MC tycker att branschen är omogen eftersom kunderna är omedvetna om marknadens 

alternativ. Han hoppas att medvetenheten kommer att öka bland kunderna och ser inget 

negativt om ClearCar eller DEKRA öppnar fler stationer i samma stad som dem. Det skulle 

vara positivt eftersom det bidrar till större ”buzz”, dvs. branschen skulle få större 

uppmärksamhet då folk talar om företagen. PT går in mer detaljerat och resonerar kring hur 

mogen branschen är. Han säger att det finns olika parametrar man kan titta på.  I och med att 

stationerna ökar, går produktiviteten ner och det kan inte en marknad leva med i längden. Han 

säger även att det går att titta på antalet besiktningstekniker som finns i branschen. Tittar man 

på marknadsandelarna så har medvetenheten ökat, vilket kan vara en ytterligare parameter. 

Det går att se ett förändrat beteende hos fordonsägarna, de väljer olika besiktningsföretag. PO 

medger att fordonsägarnas medvetenhet har ökat, de har börjat inse att det finns alternativa 

besiktningsföretag. Men det finns fortfarande mycket att jobba på.  

 

4.6 Strategival  

Samtliga respondenter berättar att de främst fokuserar på kundbemötandet, bra service och att 

skapa trivsel för kunderna. Samtliga nyetablerare erbjuder någon form av tilläggstjänst, utöver 

de obligatoriska besiktningsformerna. JD säger att de känner sig tvungna att ha dessa frivilliga 

tjänster eftersom prisnivån är som den är. Bland annat har de utlåtande till företagskunder, 

inbytestest, men även konditionstest åt Bilia. Sedan säger han att det kommer fler tjänster i 

framtiden. 

MC säger att även om det inte är så roligt att besikta bilen så vill Carspect åtminstone skapa 

en trevlig stund för kunden. Han säger att de har en fördel jämfört med de tre stora företagen 

som har kvar sin gamla personalstyrka och är mer trögrörliga med att öka sitt kundbemötande. 

Han säger att de profilerar sina stationer med kundlounger där kunden kan sitta ner och läsa 

tidningar och dricka kaffe. PC berättar att Carspect tillhandahåller tilläggstjänster som 

kompletterar de obligatoriska besiktningstjänsterna, men att dessa inte har slagit igenom hos 

kunden ännu. 

CF menar att deras strategi är att vara flexibla, de ska lösa kundens ärende snabbt. Det innebär 

att de inte bokar upp sig mer än två veckor fram i tiden.  De fokuserar på kundservicen och att 

kunna svara på kundernas alla frågor direkt. Den servicen kan du i princip inte få hos någon 

annan, berättar CF.  Han säger vidare att nyckeln till deras framgång är att all personal på 

deras station drar in pengar. Vidare berättar han att kunderna mest är intresserade av de 
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obligatoriska besiktningstjänsterna och intresset för tilläggstjänster är inte lika stort.  PT är 

inne på samma resonemang och menar att företagens försäljning av tilläggstjänster inte är i 

närheten av försäljningen av de obligatoriska besiktningstjänsterna. PT menar att 

tilläggstjänsternas syfte är bra, det är bra att fordonsägarna kan kontrollera bilen på flera olika 

sätt. Men det finns också ett dilemma för kunden och exemplifierar; vid ett fel på bilen får 

kunden bara ett konstaterande att den behöver åtgärdas. Felet får inte åtgärdas av 

besiktningsföretaget på grund av oberoendekravet, det innebär att kunden måste åka till en 

bilverkstad. På bilverkstan kontrollerar de bilen igen för att identifiera felet för att sedan 

reparera den. Det kan alltså bli kostsamt för kunden att åka först till besiktningsföretaget, 

istället för att åka direkt till bilverkstan.  

PO säger att Opus fokuserar på att ha bättre kundlösningar och mer tillgänglighet än sina 

konkurrenter. Han menar att de i nuläget har ökat sin andel tillgängliga tider med 70-80 

procent. Vad han vet är Opus den enda aktören som erbjuder någon form av löften till kunden. 

De garanterar alla en tid inom 48 timmar var dem än bor i Sverige. De garanterar även en 

efterkontroll inom 20 minuter efter besiktningen. Om kunden inte får det, får dem bara betala 

halva priset. Han menar vidare att kontrollbesiktningen är viktigast, men att tilläggstjänster 

kommer bli allt viktigare i framtiden. PO poängterar att företagen inte får blanda dessa två till 

någon ”specialbesiktning”, utan den måste göras i två steg. En allt vanligare tilläggstjänst är 

gaskontroll av husvagn. Men det blir också allt vanligare att personer som köper och säljer 

bilar privat vill få en opartisk kontroll av fordonet, det tillhandahåller Opus.  
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras det empiriskt insamlade materialet tillsammans med de teorier 

som presenteras i kapitel 2. Inledningsvis analyseras konkurrenssituationen på marknaden 

för fordonsbesiktning med tillhörande faktorer, därefter analyseras i tur och ordning 

nyetablerarnas tillvägagångssätt vid etableringen av stationer samt nyetablerarnas 

strategival för att stärka sin position mot konkurrenterna. Det första avsnittet, 5.1 

Konkurrenssituationen, är analyskapitlet bas och ligger till grund för analyserna i avsnitt två 

och tre.   

5.1 Konkurrenssituationen 

Konkurrenssituationen på marknaden för fordonsbesiktning påverkas av de regleringar som 

finns. Utifrån dessa regleringar påverkas branschens mognadsgrad och livscykel, eftersom det 

uppstår inträdeshinder som gör det svårare för potentiella etablerare att äntra branschen. 

Konkurrensen i branschen är inte bara mellan de existerande företagen. Leverantörerna och 

köparna påverkar även konkurrenssituationen beroende på hur många av dessa det finns på 

marknaden. Resonemanget utvecklas vidare i nedanstående avsnitt.  

 

5.1.1 Regleringarnas påverkan 

Porter (2004) förklarar att makthavare och politiker kan påverka de regler och förutsättningar 

som gäller i branschen och därmed påverka konkurrenssituationen. Peter på 

Transportstyrelsen berättar att fordonsbesiktningsmarknaden är speciell med sin 

dubbelreglering, dvs. att både företag och besiktningstekniker ska ha åtskilda godkännanden, 

ackreditering respektive certifikat, för att företaget ska kunna bedriva besiktningsverksamhet. 

Vidare menar Porter (2004) att branschens förutsättningar och regleringar kan begränsa och 

hindra nya företag från att äntra branschen. Policys och att företag ska ha specifika licenser 

kan medföra långa väntetider, vilket resulterar i att det tar lång tid för företagen att ta sig in på 

marknaden. Samtliga intervjuade respondenter menar att det finns hårda regleringar på 

marknaden, vilket gör att det tar lång tid för företagen att etablera sig. Kraven är tuffa, till 

exempel får företagen inte syssla med någon närbesläktad verksamhet såsom sälja bildelar. 

Dessutom får företagen inte justera utförandet på de obligatoriska besiktningstjänsterna, till 

exempel kontrollbesiktningen som står för 95 procent av alla besiktningar. Men samtidigt 

menar respondenterna att de tuffa kraven är bra eftersom det är en kvalitetsstämpel på 

branschen. De lagstadgade besiktningstjänsterna medför att branschen är okänslig för 

konjunkturnedgångar.  
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Vi har noterat att det finns både positiva och negativa regleringar som påverkar branschens 

förutsättningar och därmed konkurrenssituationen. De hårda regleringarna medför att 

företagen tvingas att satsa på kvaliteten, vilket gör att standarden hos företagen på marknaden 

är hög för tillfället. Vid en lättnad kan det komma in mer företag som tummar på kvaliteten 

och endast tänker på profiten. Det skulle kunna påverka förtroendet för branschen. De 

nyetablerare som har tagit sig in på marknaden har en fördel mot eventuella nya företag 

eftersom de hinner förbereda sig på den nya konkurrensen då ansökningsprocessen tar lång 

tid.  

Att branschen är okänslig för konjunktursvängningar medför att det alltid finns kunder oavsett 

om konjunkturen är på väg upp eller ner, vilket kan locka nya företag. Men det ser också ut att 

finnas en klar gräns för hur många företag och stationer som kan finnas på marknaden 

eftersom lagen reglerar hur ofta ett fordon ska besiktas och därmed det totala utbudet. Vi 

exemplifierar hur vi menar: Under 2013 genomfördes det totalt 5,98 miljoner besiktningar i 

Sverige (Holmlund m.fl., 2014) och det finns 324 stationer. Det innebär att det genomförs 

omkring 18 500 besiktningar per station och år. Eftersom de flesta stationerna har stängt på 

helgerna och det finns 13 helgdagar per år innebär det att varje station i snitt gör 74 

besiktningar per dag. Eftersom det naturligtvis finns en gräns för hur många besiktningar en 

station ska klara av per dag för att vara lönsam finns det naturligtvis en gräns för hur många 

stationer som kan finnas på marknaden och samma sak för antalet företag.    

 

5.1.2 Konkurrenssituationen enligt branschens livscykel  

Att bedöma en bransch mognadsgrad kan vara problematiskt då gränserna mellan 

mognadsfaserna är diffusa. Desto tydligare går det att se hur antalet företag förändras med 

branschens mognad (Klepper, 1997). I nya branscher är företagens försäljning ofta svag 

inledningsvis, för att sedan öka markant under tillväxtfasen, innan den börjar avta i slutet av 

mognadsfasen, förklarar Porter (1980). Företagens huvudsakliga besiktningstjänster är 

lagstadgade och måste genomföras av varje fordonsägare för att fordonet ska få användas 

lagligt. Vi kan alltså konstatera att försäljningen av obligatoriska besiktningstjänster inte 

följer produktens livscykelkurva. De tjänster som går att härleda till livscykelkurvan är 

företagens tilläggstjänster. Samtliga nyetablerare erbjuder tjänster av detta slag, men ingen 

nyetablerare upplever någon större försäljning. Det innebär att vi ser likheter med 

introduktionsfasen. Vidare brukar antalet företag i en bransch följa samma kurva som 

produktlivscykeln, berättar Klepper (1997). Fordonsbesiktningsmarknaden har varit 
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avmonopoliserad i drygt fyra år. Under de tre första åren etablerades det två nya företag per 

år. Sedan december 2012 har inget nytt företag etablerats, med undantaget att Bilprovningens 

ägare delade upp företaget i två delar. Det innebär att ingen nyetablerare har etablerats på 

drygt 1,5 år. Däremot har antalet stationer ökat stadigt under hela perioden. Mängden 

stationer har ökat med 70 procent och samtliga respondenter berättar att de planerar fortsätta 

utöka sina stationsnät. De nyetablerare som har byggt upp sina stationsnät från grunden och 

har utländska moderbolag med finansiella muskler räknar med att etablera ungefär en station 

per månad de kommande åren. Med anledning av den kraftiga ökningen av stationer har 

efterfrågan på besiktningstekniker ökat. Tillväxtfasen i branschen livscykel präglas just av att 

företagen börjar sprida sig geografiskt och att det finns ett stort behov av kompetent personal 

samt att de har höga investeringar (Porter, 1980).  

I samtliga nyetablerares årsredovisningar syns ett tydligt mönster och det är att deras 

omsättningar ökar år för år. De nyetablerare som har en station har uppnått ett positivt 

finansiellt resultat efter två verksamhetsår, medan företagen som fortfarande öppnar nya 

stationer visar mångmiljonförluster. Vidare tenderar prissättningen vara hög i 

introduktionsfasen för att sedan sjunka under tillväxt- och mognadsfasen, berättar Porter 

(1980). Carspect som var första in på marknaden hade ett tämligen högt pris under den 

inledande perioden. Men allt eftersom fler företag har tagit sig in på marknaden har priset 

sjunkit och ligger idag mellan 295 och 600 kronor. I tillväxtfasen och framåt börjar det bli 

vanligt med företagsfusioner och att företag går i konkurs (Porter, 1980). Det som har skett är 

att DEKRA köpte upp konkurrenten Applus Bilprovning. Förvärvet fullbordades i januari 

2013, då hade Applus funnits på marknaden i 19 månader och DEKRA i 18 månader. 

Vi uppfattar fordonsbesiktningsmarknaden som nygammal. Den obligatoriska 

kontrollbesiktningen firar 70 år det kommande året, men det finns också aspekter som gör att 

marknaden kan uppfattas som relativt ny. Marknaden befinner sig i ett expansivt skede i och 

med att samtliga nyetablerare expanderar sina stationsnät. Det finns åtta företag på marknaden 

och majoriteten av respondenterna medger att det kan etableras nya företag på marknaden. 

Men samtidigt har inget nytt företag med nya ägare etablerat sig på marknaden på ett och ett 

halvt år, vilket tyder på att marknaden kan ha börjat mättas. Det kan också tyda på att 

branschen är oattraktiv i de potentiella etablerarnas perspektiv. Likaså har det introducerats 

nya tjänster på marknaden, men intresset är vagt från kundernas sida. Just kundernas 

medvetenhet har ifrågasatts av samtliga respondenter. Att många fordonsägare inte verkar 

veta att marknaden är avmonopoliserad och att det finns alternativ till Bilprovningen, tyder på 



60 

 

att marknaden är under utveckling. Ett skäl till att marknadens konsolidering är svår att 

bedöma är att marknaden har varit i monopol i 45 år och tjänsten köps vanligtvis ett fåtal gång 

per år per fordonsägare. Kundernas medvetenhet har stor påverkan av marknadens 

mognadsgrad, menar Cernusca m.fl. (2012) och därmed konkurrenssituationens utveckling.     

 

5.1.3 Hot från potentiella etablerare 

Branschens attraktionskraft kan härledas till vilka möjligheter som nya företag har att ta sig in 

i branschen. Höga inträdeshinder medför att det är svårt för nya företag att ta sig in och vice 

versa (Porter, 1980). De etableringshinder som finns i fordonsbesiktningsbranschen beror 

delvis på de regleringar som staten infört, till exempel ackreditering och certifiering. Men det 

finns även hinder som är hänförda till mängden kapital och antalet utbildade tekniker. 

Samtliga respondenter säger att det finns relativt höga inträdeshinder i branschen. Porter 

(1979, 2004) förklarar även att ett starkt varumärke och lojala kunder kan utgöra ett 

inträdeshinder, eftersom det försvårar nya företags möjligheter att locka över kunder. Att 

Bilprovningen finns kvar på marknaden är i sig ett hinder, medger flera respondenter. De 

menar att Bilprovningens varumärke fortfarande är väldigt starkt, vilket gör att kunderna 

knappt vet att det finns andra företagsalternativ. Respondenterna tror dock att medvetenheten 

kommer att öka desto mognare marknaden blir. Per på Opus säger att ordet Bilprovningen har 

blivit synonymt med att kontrollbesikta bilen. Dessutom är det problematiskt att konkurrera 

med staten eftersom de har andra avkastningskrav och kapitalkostnader. Porter (1979, 2004) 

medger att kapitalintensiva branscher kan utgöra ett hinder för potentiella etablerare. Detta 

hinder blir större om företaget behöver investera i anläggningar och för att täcka 

uppstartskostnaderna. Enligt respondenterna krävs det relativt mycket kapital för att ha 

möjlighet att starta besiktningsverksamhet. De intervjuade på Carspect berättar att det kan 

kosta uppåt 3-4 miljoner kronor att bygga om en hela stationen.  En enkel bana för besiktning 

av lätta fordon kostar ungefär en halv miljon kronor, exklusive lokalkostnaden. Dessutom 

krävs specifika lokaler som är anpassade i bredd och höjd. Kostnaderna blir mycket högre om 

företaget också ska kunna ta emot tung trafik, både vad det gäller lokaler och utrustning. Det 

kan kosta upp emot 12-14 miljoner att bygga en station för tung trafik. En annan investering 

företagen behöver göra är att ackreditera sig hos Swedac. Det kan kosta upp emot 25 000 

kronor per station, eventuellt mer, beroende på hur stort företaget är. Dessutom kostar 

utbildningen av besiktningstekniker, vilket är en stor kostnad för de nyetablerare som behövt 

rekrytera oerfarna tekniker. Att utbilda en besiktningstekniker tar tre månader och kostar 

200 000 kronor per person, berättar Markus på Carspect. 
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Ett annat hinder kan hänföras till företagens erfarenhet och kunskap. I branscher som kräver 

erfaren och utbildad arbetskraft ökar inträdeshindret för potentiella etablerare (Porter, 1979, 

2004). Förutom att fordonsbesiktningsmarknaden är kapitalintensiv, berättar majoriteten av 

respondenterna att det är viktigt med kunskap och tidigare erfarenhet från branschen. 

DEKRA, Carspect och Opus har kunskap och erfarenhet genom sina utländska moderbolag, 

som är aktiva på flera utländska marknader. Samtliga nyetablerare har också erfarenhet från 

den svenska marknaden eftersom de har personal som har jobbat på Bilprovningen under 

monopoltiden. Erfarenhet och utbildning är viktiga faktorer vid ackrediteringsansökan då det 

snabbar på processen, berättar Per på Carspect och Christer på Fordonsprovarna i Väst. Trots 

dessa inträdeshinder anser majoriteten av respondenterna att det ändå finns risk att det 

kommer in andra företag, framför allt större utländska aktörer. Oron ligger främst i framtiden 

när, eller om, Bilprovningen säljs. Johan på DEKRA anser att hotet från potentiella etablerare 

är lågt i nuläget, eftersom han anser att marknaden är överetablerad, det ”caset” måste ha 

gjorts tidigare säger han. Markus på Carspect anser däremot att det finns ett relativt stort hot 

från eventuella etablerare. Detta menar han eftersom det fortfarande finns ett stort 

kundunderlag fördelat på antalet nuvarande stationer. 

De splittrade åsikterna angående vad respondenterna tror om att nya företag ska äntra 

marknaden ser vi som logiskt. Det vi bedömer som talar emot att nya företag ska vilja etablera 

sig är att det finns tre stora företag med etablerade stationsnät, samt en kombination av höga 

kostnader och låg prisbildning som medför ökad risk. Just prisbildningen uppfattar vi vara en 

stark faktor som påverkar marknadens attraktivitet. I branscher som är mindre reglerade kan 

företag välja att rikta in sig på mer lågkvalitativa produkter. Det går inte i denna bransch 

eftersom fordonsbesiktning handlar om att främja trafiksäkerheten på vägarna. De 

nyetablerare som har flera stationer, har tagit sig in på marknaden med hjälp av finansiellt 

starka moderbolag och det krävs förmodligen något liknande om nya företag vill ta sig in på 

marknaden. Det framgår av nyetablerarnas årsrapporter att det är kostsamt att etablera 

verksamhet. Ett annat alternativ är att göra som Fordonsprovarna i Väst och YBB, dvs. 

etablera en station. Dessa båda företag har nått ett positivt resultat redan efter två år, vilket 

betyder att det går att få lönsamhet hyfsat snabbt. Något som däremot tyder på att marknaden 

kan räknas som relativt oattraktiv, dvs. att hotet från potentiella etablerare är lågt, är att det 

endast finns åtta företag på marknaden efter snart fyra år. Hade branschen varit attraktiv hade 

förmodligen fler företag etablerat sig redan nu. Dock visar nyetablerarna med sin expansion 

av stationer att det finns marknad att hämta vilket kan locka till sig eventuella etablerare. Det 
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indikerar att marknaden inte har uppnått sin fulla potential och konkurrenssituationen kan 

intensifieras. Även en prisstigning kan säkerligen höja marknadens attraktionskraft samt en 

eventuell försäljning av Bilprovningen. Det finns säkerligen ett par utländska 

besiktningsföretag med finansiella muskler som är ute efter Bilprovningens starka varumärke.  

 

5.1.4 Existerande konkurrens  

Förutsättningarna för att det ska finnas existerande konkurrens är att det finns flera företag i 

branschen. Ju fler företag som finns i branschen, ju större existerande konkurrens (Porter, 

1979, 2004). I nuläget finns det åtta besiktningsföretag med varierande storlek. Samtliga 

nyetablerare menar att Bilprovningen är en av deras främsta konkurrenter. De nyetablerare 

som har byggt upp sina verksamheter från grunden berättar också att de har Opus och Besikta 

Bilprovning som två huvudkonkurrenter. Markus på Carspect säger att de primärt konkurrerar 

med de tre stora företagen eftersom de har 85 procent av marknadsandelarna. Han menar att 

det är från de tre stora företagen som de tar marknadsandelar och att det inte är så mycket 

konkurrens mellan DEKRA, ClearCar och dem själva. Johan från DEKRA berättar att 

konkurrensen ser olika ut i landet. Han menar att Besikta Bilprovning är starka i södra 

Sverige, medan i Stockholm är det främst Opus och Carspect, medan Bilprovningen 

dominerar i de norra delarna. Enligt nyetablerarna är konkurrensen som störst i storstäderna 

och Peter från Transportstyrelsen menar att på vissa orter har det bildats lokala monopol, 

eftersom det inte finns bärighet i marknaden. Rivaliteten mellan de existerande företagen ökar 

vanligtvis när ett företag väljer att försöka förbättra sin position på marknaden, genom olika 

taktiker (Porter, 1979, 2004). Flera nyetablerare har valt att etablera stationer i mindre städer, 

vilket har medfört att det numera finns flera städer med flera olika företag. Per från Opus 

säger att i Karlstad blir det konkurrens på riktigt, där finns alla konkurrenter utom Carspect. 

Där kommer det märkas vem som attraherar kunden bäst, eftersom konkurrensen är på 

mikronivå. Porter (1979, 2004) menar att det företag som lyckas skilja sig från de 

konkurrerande företagen vinner fördelar. Företaget som inte lyckas differentiera sig blir ofta 

förutsägbara och agerar som konkurrenterna förväntar sig. 

Av vad vi har fått berättat av respondenterna är Bilprovningen den primära konkurrenten. Det 

som tyder på att de uppfattas som starkast är deras företagsnamn och varumärke samt att de 

har flest återkommande kunder, vilket gör att de har flest marknadsandelar. Dock ser vi 

tendenser som pekar på att Bilprovningens starka ställning håller på att minska i och med att 

kunderna blir alltmer medvetna om att det finns alternativa företag. Detta eftersom 
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nyetablerarna ökar sina marknadsandelar. Sedan avmonopoliseringen har marknaden utökats 

med över 130 stationer vilket tyder på att konkurrensen har intensifierats och rivaliteten ökat. 

Rivaliteten är inte helt oväntat störst i storstäderna eftersom kundunderlaget är störst där.  

Beträffande mängden företag i branschen, kan det uppfattas som relativt lågt. Mycket tyder 

även på att företagen har svårt att skapa unika strategier, dels för att branschen är reglerad, 

men även för att alla företag har full koll på vad konkurrenterna gör, och vad som kan 

förväntas av dem. Dessutom är tjänsterna homogena, de obligatoriska besiktningarna ska vara 

likadana oavsett vilket företag som utför dem. Det limiterar företagens möjligheter att skilja 

sig från sina konkurrenter. Avslutningsvis uppfattar vi att det är de tre stora företagen och 

främst Bilprovningen som rivaliteten cirkulerar kring. Detta kan dock förändras på sikt när 

någon eller några nyetablerare tagit in tillräckligt med marknadsandelar. 

 

5.1.5 Leverantörernas och köparnas förhandlingskraft 

Om det bara finns ett fåtal leverantörer i branschen eller om de har unika lösningar har de 

stark förhandlingskraft och kan påverka branschens lönsamhet genom att justera priset 

(Porter, 1979, 2004). Samtliga nyetablerare berättar att de har köpt sin tekniska utrustning av 

Opus Equipment och att det knappt finns några andra alternativ att välja på. Per på Opus 

menar dock att det finns många alternativ att välja mellan, men att Opus Equipment har 

lyckats attrahera de svenska företagen. Angående leverantörer som utbildar 

besiktningstekniker fanns det länge bara en utbildningsaktör, men nyligen etablerades en till, 

så numera finns det två stycken utbildningsaktörer. Vidare menar Porter att företagens 

personal kan ses som leverantörer och att kompetent personal har hög förhandlingskraft och 

kan exempelvis förhandla om lönen (Porter, 1979, 2004). Nyetablerarna har berättat att det är 

ont om utbildade och erfarna besiktningstekniker och att de ofta tvingas anställa personer för 

att sedan utbilda dem.  

Köparnas förhandlingskraft påverkas av antalet köpare på marknaden. När det finns få köpare 

är förhandlingskraften hög. Men även mängden företag i branschen påverkar köparnas 

förhandlingskraft. Om det finns många företag i branschen ökar köparens valmöjligheter och 

därmed köparens förhandlingskraft. Även kundgrupper som köper stora volymer anses ha 

stark förhandlingskraft (Porter, 1979, 2004). Samtliga nyetablerare medger att de har såväl 

privatpersoner och företag som kunder. Dock är kundutbudet begränsat till antalet fordon i 

landet och till den lagstiftning som reglerar hur ofta fordonen ska besiktas. Majoriteten av 

nyetablerarna menar att köparna inte är priskänsliga, eftersom besiktningspriset är en liten 
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kostnad jämfört med andra fordonskostnader. Ett fåtal respondenter menar dock att det finns 

kunder som lockas av lägre priser, vilket har resulterat i att vissa nyetablerare har olika 

prisnivåer under dagtid.  

Vi uppfattar det som att nyetablerarna har relativt få leverantörer, som tillhandahåller tjänster 

och produkter som tillhör besiktningsföretagens kärnverksamhet, att välja mellan. Visserligen 

är det delade meningar om det finns flera leverantörer av teknisk utrustning. Men eftersom 

samtliga nyetablerare har köpt utrustning från Opus Equipment, verkar det bara finnas ett 

företag som erbjuder en fördelaktig helhetslösning. Att det enbart har funnits en aktör som 

utbildar besiktningstekniker är märkligt, med tanke på att antalet utbildade tekniker har varit 

bristande sedan omregleringens början. Att det är brist på utbildade tekniker beror 

förmodligen på att antalet stationer har ökat kraftigt. Det har helt enkelt byggts fler stationer 

än det har utbildats besiktningstekniker. Detta har förmodligen bidragit till att teknikerna har 

stor konkurrenskraft och kan ställa krav på sin arbetsgivare och få högre lön. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att leverantörernas makt är hög gentemot företagen, 

vilket kan få konsekvenser genom att de får betala högre priser och därmed minskar 

nyetablerarnas lönsamhet. 

Vi uppfattar det som att köparnas makt är som störst i storstäderna eftersom det är störst 

konkurrens där. På landsbygden är den lägre, eftersom det finns färre företag och stationer 

där, vilket minskar köparnas valmöjligheter. Dock ökar den genomsnittlige köparens 

valmöjligheter gradvis eftersom nyetablerarna fortsätter att utvidga sina stationsnät. Det 

medför att allt fler köpare kan välja företag och station utifrån sina preferenser. Kunderna ser 

inte ut att vara priskänsliga och kan heller inte neka att besikta fordonet vid en prishöjning 

eftersom den obligatoriska besiktningen är lagstadgad. Om medelpriset på tjänsten höjs måste 

köparen fortfarande betala priset för att få köra fordonet. Det enda alternativet som finns är att 

inte besikta fordonet och få körförbud.    

 

5.1.6 Sammanfattande analys 

För att det ens ska kunna bli konkurrens på marknaden för fordonsbesiktning måste det finnas 

incitament för nya företag att äntra branschen. För närvarande har sex nyetablerare funnit att 

det är värt att pröva lyckan på marknaden. Avseende den finansiella utvecklingen ser vi att 

företagen har det relativt tufft, hälften av nyetablerarna visar negativt resultat på grund av 

höga uppstartnings- och expansionskostnader. De vinster som företagen gör, återinvesteras i 

verksamheten för att finansiera den vidare etableringen. 
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Vi tolkar det som att incitamenten för att ta sig in på marknaden idag är relativt små, på grund 

av att det finns relativt höga inträdeshinder i branschen. Dessa hinder är regleringar i form av 

ackreditering och certifiering, men även hinder som är hänförda till mängden kapital och 

utbildade tekniker som krävs för att äntra branschen. Den relativt låga prisutvecklingen tror vi 

även det spelar roll, eftersom det minskar den potentiella vinsten i branschen. Det som talar 

för branschens attraktivitet är att priselasticiteten är nära noll och att branschen är okänslig för 

konjunktursvängningar. För närvarande kan branschen uppfattas som oattraktiv eftersom 

kunderna anses ha en låg medvetenhet till att marknaden är omreglerad och att det finns 

alternativ till Bilprovningen. Men medvetenheten ökar vilket noteras i fördelningen av 

marknadsandelarna. Ju högre medvetenhet desto mer attraktiv kan branschen bli, vilket på sikt 

kan locka nya företag till branschen.  

Konkurrenssituationen är idag främst centrerad till de tre stora företagen i branschen. Detta är 

fallet eftersom dessa har flest marknadsandelar och flest stationer för tillfället, och har därmed 

större potential att attrahera fler kunder. Men dessa har även en fördel eftersom de ligger på 

Bilprovningens gamla stationsnät, vilket innebär att kunderna redan har en relation till 

stationen och är vana att åka dit. Nyetablerarnas primära konkurrent är för tillfället 

Bilprovningen eftersom de har ett etablerat varumärke och är mer eller mindre synonymt med 

fordonsbesiktning. Däremot är inte det sagt att Bilprovningen kommer att sitta kvar på sin 

starka position. Det finns en eventuell utförsäljning år 2015, som kan göra att 

konkurrenssituationen intensifieras ytterligare. Deras stationer är stora och placerade i 

utkanten av städer och det ser nyetablerarna ut att dra fördelar av då de kan placera sina nya 

stationer relativt fritt. Nyetablerarna sonderar marknaden och placerar stationerna utifrån vad 

de tror kommer att vara mest lönsamt. En annan fördel som de tre stora företagen har haft är 

att de från början har haft erfarna certifierade besiktningstekniker, medan övriga företag har 

fått värva eller utbilda nya besiktningstekniker.  

Konkurrensen är centrerad till de större städerna i Sverige, eftersom det är där det finns mest 

bärighet i marknaden. Även om antalet företag i branschen bara är åtta stycken för tillfället, 

har konkurrensen intensifierats i och med att antalet stationer har ökat med 70 procent. 

Nyetablerarna har ingen avsikt att stanna där, utan samtliga planerar att expandera vidare, 

vilket tyder på att branschen kan befinna sig i en tillväxtfas. I snitt genomförs det 74 

besiktningar per station och dag, vilket tyder på att det finns utrymme för fler stationer och 

eventuellt nya företag.   
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Konkurrenssituationen på marknaden för fordonsbesiktning liknar det som Barrett kom fram 

till när han undersökte den avreglerade flygmarknaden i Europa. Det finns ett fåtal stora 

aktörer som kan utnyttja stordriftsfördelar med sina stora stationer gentemot de nyetablerade 

företagen. Vi ser även kopplingar till det Milla m.fl. (2012) kom fram till när de studerade den 

avreglerade godstågsmarknaden i Sverige. Likt godstågsmarknaden valde de flesta av 

nyetablerarna på fordonsbesiktningsmarknaden att etablera sig från grunden eftersom de 

redan etablerade företagen hade en dominerande ställning. Detta berodde delvis på att de inte 

hade kapitalet, men även för att de ville starta sin verksamhet från grunden och därmed kunna 

styra sin etablering och för att kunna bygga upp en företagskultur. Ett annat samband är att 

erfaren personal lämnade sin arbetsgivare, monopolföretaget, för att starta egen 

konkurrerande verksamhet alternativt sätta sig i någon av de nyetablerade företagens 

ledningar. 

Även om alla inträdeshinder påverkar företagen i branschen verkar vissa nyetablerare drabbas 

hårdare än andra. Vi fick uppfattningen att Opus inte påverkades så mycket av 

inträdeshindrena, vilket troligtvis berodde på att de förvärvade ett färdigt stationsnät och 

behövde därmed inte gå igenom processer som att etablera stationer och anställa 

besiktningstekniker. Det som krävdes för detta uppköp var mycket kapital som kom från det 

starka moderbolaget. Opus har däremot stora utmaningar i att integrera den gamla personalen 

och kulturen med företagets nya visioner och värderingar. 

Vi fick uppfattningen att Carspect och DEKRA påverkades mer av inträdeshindrena, främst 

på grund av att de valde att etablera sina stationer från grunden, vilket gör att de gick igenom 

hela etableringsprocessen och därmed alla inträdeshinder. DEKRA köpte visserligen upp 

Applus stationer, men trots detta fick vi uppfattningen att de påverkades mer av 

inträdeshindrena än Carspect. Kanske kan det bero på att Carspect har längre erfarenhet av 

den svenska marknaden och hunnit längre med sin expandering av stationer. Genom att 

Carspect har expanderat mer än DEKRA och varit aktiva på marknaden en längre tid, har de 

blivit mer erfarna i det administrativa arbetet som krävs för att starta upp nya stationer. Med 

andra ord verkar inträdeshindrena vara som högst i början, för att sedan minska när företagens 

erfarenhet ökar. 

Vi tolkar det som att Fordonsprovarna i Väst påverkades mest av inträdeshindrena. Det 

kanske inte är så oväntat eftersom de inte har någon stark finansiär som kan fortsätta satsa 

pengar i verksamheten, vilket troligtvis är fallet i de övriga nyetablerare som intervjuats. 
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Dessutom fokuserar de främst på tung trafik vilket gör att de påverkas ännu mer av 

inträdeshindren. Detta eftersom det krävs en mer avancerad och dyrare utbildning för 

besiktningsteknikerna, samt att investeringen för bland annat lokalen är betydligt dyrare än för 

lätta fordon. Sammanfattningsvis uppfattar vi att de större företagen, framförallt de med flest 

stationer påverkas minst av etableringshindren. Opus verkar vara den nyetablerare som 

påverkas minst av etableringshindren. Ett skäl till detta kan vara att Opus fick köpa upp 

stationsnätet till ett relativt billigt pris, då det inte var så många budgivare med. 

Avslutningsvis tycker vi att Porters konkurrenskrafter är väl applicerbara på marknaden för 

fordonsbesiktning, trots att dessa teorier främst är framtagna för större industriföretag. Något 

som överensstämde väl med verkligheten på marknaden för fordonsbesiktning var Porters 

diskussion om inträdeshinder vilket har varit till stor nytta för oss. Teorins styrka är kanske att 

den är så generell att den går att applicera på olika marknader som dessutom har olika 

förutsättningar.  

 

5.2 Nyetablerarnas etablering  

Nyetablerarna kan antingen välja att starta upp sina stationer från grunden eller genom att 

köpa upp ett färdigt stationsnät. Det är ofta en lång förberedelse innan nyetablerarna väljer 

vart de ska placera sina stationer. Stationens geografiska placering är viktig för att attrahera så 

många kunder som möjligt. Det är även viktigt att det finns ett kundunderlag som kan 

motivera den valda platsen för stationen. Sedan måste nyetablerarna bestämma hur stor 

stationen ska vara samt om lokalen bör hyras eller köpas. Hur de bär sig åt analyseras 

nedanför. 

Det finns vanligtvis två olika tillvägagångssätt när ett företag ska äntra marknaden, antingen 

genom intern uppbyggnad eller genom att köpa upp andra företag (Porter, 1979, 2004). Av de 

studerade nyetablerarna har ett företag, Opus, valt att äntra marknaden genom att köpa ett 

färdigt stationsnät med tillhörande personal. Per på Opus berättar att en av anledningarna till 

att de förvärvade det nordöstra klustret var att Stockholm och dess stora kundunderlag ingick. 

Anledningen till att moderbolaget Opus Group inte valda att etablera ett eget stationsnät i 

början av omregleringen var för att deras dotterbolag Opus Equipment levererade 

besiktningsutrustning till de andra besiktningsföretagen. Ett inträde skulle resultera i att de 

började konkurrera med sina egna kunder. Men när försäljningen av Bilprovningen 

uppdagades beslöts sig företaget för att gå in på marknaden i alla fall. Han säger vidare att det 
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finns både för- och nackdelar med att köpa ett färdigt stationsnät. En av fördelarna är att varje 

station har lojala kunder sedan tidigare. Kundlojaliteten säger även Porter (2004)  är viktigt 

för att inte företaget ska tappa kunder till konkurrenterna. Per på Opus berättar vidare att 

nackdelen är att deras största stationer kommer vara för stora i framtiden och att dessa 

kommer behöva krympas. Han säger att de har stationer som har upp till 18-20 banor, men 

även en station med bara en bana.  Opus stationer finns främst på stora industritomter, en bit 

utanför stadskärnan. Carspect, DEKRA och Fordonsprovarna i Väst valde till skillnad från 

Opus att etablera sina stationer från grunden. DEKRA valde senare att under resans gång köpa 

upp företaget Applus för att komma vidare med etableringen. Carspect, DEKRA och 

Fordonsprovarna i Väst har samtliga tagit konceptet att etablera sig med små stationer. 

Markus på Carspect menar att de valde att bygga upp sitt stationsnät eftersom de då hade 

möjlighet att placera sina stationer var de ville, de kunde handplocka personal och bygga upp 

en företagskultur. Han säger att skälet till att ha små stationer är för att de ska få lägre 

underhållskostnader och att underlätta kundbemötandet. Per från Carspect säger att de förr 

eller senare kommer att ha stationer som är mindre lönsamma, när det väl sker, måste de 

kunna lägga ner stationerna.  

Arnold m.fl. (1983) menar att inköpsplatsens läge är viktigt när kunderna väljer ett specifikt 

företag. Lokalen ska ha en fördelaktig geografisk placering och den ska vara bekväm att ta sig 

till för kunderna. Samtliga respondenter överensstämmer med forskarna och säger att lokalens 

läge är viktigt för att attrahera kunderna. Nyetablerarna som medverkat i vår studie har 

koncentrerat sin etablering kring de större städerna i Sverige.  Detta görs eftersom 

kundunderlaget är störst där, men även för att konkurrensen är som starkast där.  

Carspect och DEKRA har liknade strategier om var de väljer att etablera sina stationer. De 

båda nyetablerarna gör en gedigen undersökning innan de väljer var de ska placera sina 

stationer. De tittar bland annat på antal resande, konkurrenssituationen, befolkningstätheten i 

kommunen och antalet bilar i området. Utifrån denna undersökning väljer de sedan var de vill 

etablera sina stationer. Carspect vill gärna ha två stationer i varje stad för att kunna flytta 

personal mellan stationerna vid sjukdom. I Stockholms innerstad finns idag ingen station, 

vilket tyder på att nyetablerarna söker sig utanför stadskärnan där lokalkostnaden är betydligt 

lägre. Enligt Johan på DEKRA placerar de sina stationer nära centrum och populära bilstråk. 

Fordonsprovarna i Väst har placerat sin station nära bilverkstäder och E6:an, där många tunga 

fordon åker dagligen. Vid tung trafik kostar det inte bara att besikta bilen, det kostar även att 

köra fram lastbilen till besiktningsstationen. Läget vid E6:an gör att många tunga fordon 
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slipper åka omvägar för att besikta. Något nyetablerarna även tittar på vid sin etablering, är 

om det finns någon bilverkstad eller bilvaruhus i närheten av den tilltänkta platsen. 

Nyetablerarna anser att prisets inverkan på val av station spelar mindre roll för kunden, 

eftersom det är en liten del av bilens totala kostnad. Vidare menar Per på Opus att stationens 

läge och närhet till kunden är viktig, däremot spelar det inte så stor roll om kunden får åka 

någon extra mil för att få ökad kvalité och service. Detta resonemang får medhåll från 

Gezelius och Wildenstam (2011)  som menar att kunden vanligtvis åker till det närmsta 

alternativet, det är bara om ett företag kan erbjuda något unikt som de åker längre.  

Etableringen av nyetablerarnas stationer följer ett ganska vanligt mönster enligt oss. Att 

etablera sig i större städer innebär ett större kundunderlag men även en ökad konkurrens. Vi 

tolkar det som att dessa två parametrar driver företagen framåt eftersom de tvingas till 

förbättringar för att inte tappa kunder till konkurrenterna. Dessutom är kunderna som minst 

priskänsliga i storstäderna, vilket förklarar ännu mer varför de väljer att etablera sig där. 

Eftersom antalet nya stationer ökar hela tiden ser det ut som att nyetablerarnas placering av 

stationer bli allt viktigare. Även om Carspect, DEKRA och Fordonsprovarna i Väst har haft 

möjligheten att placera ut sina stationer på mer attraktiva områden, så försvinner denna fördel 

en aning eftersom Opus har återkommande kunder då de har förvärvat ett fungerande 

stationsnät. Dock ser det ut som att denna ”fördel” kommer att öka i framtiden eftersom 

befolkningens medvetenhet ökar hela tiden. Vi uppfattar att vissa av de större stationerna i 

nuläget har stordriftsfördelar gentemot de små. Men likt respondenterna uppfattar vi det som 

att de mindre stationerna kommer vara mer fördelaktiga i framtiden. Denna tolkning gör vi 

eftersom det är lättare att lägga ner en mindre station, som troligtvis kommer att behövas när 

stationerna blir fler och fler. En annan parameter som talar för de små stationerna på sikt är att 

det dagligen genomförs 74 besiktningar per station. Detta tror vi i dagsläget är ett relativt bra 

underlag för de större stationerna. Men i framtiden när antalet stationer har ökat kommer de 

större stationerna förmodligen bli olönsamma på grund av för få kunder och höga 

lokalkostnader. Vi får även känslan av att de mindre stationerna kommer vara mer effektiva, 

på grund av närheten till kunden och att servicen förbättras. Vilket enligt våra respondenter är 

viktigast för att få återkommande kunder och därmed öka lönsamheten för företaget. Vi ser 

dock att företagen börjar söka sig utanför de större städerna, i Karlstad har nästan alla företag 

en besiktningsstation.  Med andra ord ser vi att konkurrensen börjar spridas till andra mindre 

städer i Sverige. 
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5.3 Nyetablerarnas strategival 

Nyetablerarnas val av strategi är viktig för att inskaffa konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter. På marknaden för fordonsbesiktning finns det regleringar som begränsar deras 

strategival. Utifrån detta väljer nyetablerarna att erbjuda olika typer av kundlösningar och 

personlig service för att attrahera kunderna.  

När företag utformar sin strategi är det viktigt att de tar reda på vilka styrkor och svagheter 

som finns i företaget relativt till konkurrenskrafterna. Olika företag kommer inneha olika 

unika styrkor och svagheter samt olika branscher domineras vanligtvis av olika krafter 

(Porter, 1979, 2004). Något som begränsar konkurrensen och som påverkar 

fordonsbesiktningsbranschen i stort är de regleringar och etableringshinder som finns. Utifrån 

dessa regleringar är nyetablerarnas val av strategier begränsade. Detta medför enligt 

majoriteten av respondenterna att de blir tvungna att sälja homogena tjänster. Markus på 

Carspect berättar att tjänsten skall vara samma, sen kan företaget konkurrera med pris, 

kundbemötande, eller att ligga bäst till utifrån kundernas preferenser.  

Opus styrka som företag är att de har ett stort stationsnät som täcker stora geografiska 

områden. De har även lojala kunder som följde med vid köpet av stationsnätet. Deras 

svagheter är enligt Per Rosén att de har för stora stationer som kommer bli olönsamma i 

framtiden. Däremot kan Opus i dagsläget nyttja stordriftsfördelar med sina största stationer 

och kan därmed uppnå en viss kostnadsöverlägsenhet. Att uppnå en lågkostnadsposition 

kräver enligt Porter (2004) oftast höga marknadsandelar, vilket Opus har för tillfället. Dessa 

kostnadsfördelar kan dock tänkas minska i framtiden. De har även stationer som ligger i 

Norrland där kundunderlaget inte är så stort. Opus har valt fokusera på att ha bättre 

kundlösningar och vara mer tillgängliga än sina konkurrenter.   

Fordonsprovarna i Väst största styrka är att de har kapitaliserat på de brister de 

uppmärksammat på deras förra arbetsplats Bilprovningen. De vill vara flexibla och de bokar 

inte upp sig mer än två veckor fram i tiden.  De fokuserar på kundservicen och att kunna svara 

på kundernas alla frågor direkt. Nackdelen är de är ett litet företag med begränsad ekonomi, 

och saknar därmed viss utrustning, till exempel handdatorer som skulle kunna hjälpa dem att 

arbeta effektivare. Carspects styrka är att de var först in på marknaden efter omregleringen 

och fick därmed gratis publicitet och skapade därmed ett medvetande hos kunderna. De växer 

även fort med avseende till antalet ökade stationer, och tar marknadsandelar av de tre stora 

företagen. De har en stark utländsk ägare som fortsätter att investera pengar i den vidare 
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etableringen av stationsnätet. Det som är lite oroväckande är hur länge de kan fortsätta 

expandera utan att generera vinster när den nuvarande prisnivån är relativt låg. Carspect vill 

jobba med små stationer. De hänvisar till den finska och danska marknaden där stationerna 

kommer att öka till 500-600 stycken, och då kommer de stora stationerna ha mindre kunder. 

Denna utveckling tror de kommer att ske i Sverige. De fokuserar mycket på kundbemötandet, 

de vill ha trevliga stationer med små lounger där kunderna kan sitta ner och dricka kaffe och 

ha en trevlig stund. 

DEKRA är relativt lika Carspect. De har en stark utländsk ägare med erfarenhet från 

internationella marknader med bilbesiktning och kvalitetsarbete. De har även valt att etablera 

sig med små stationer, och är inne i ett expansivt skede för att utöka dessa. DEKRA är 

dessutom den enda nyetableraren som har alla tre kategorier av ackrediteringar. DEKRA har 

avvaktat lite med expanderingen av stationer och de finns risk att de hamnar efter i kampen 

mot de tre stora företagen. Att ha alla ackrediteringar gör företaget mer diversifierat, men med 

ökade valmöjligheter försvinner lite fokus, till skillnad från att bara ha en ackreditering. 

Dessutom innebär det enorma investeringar för att kunna ta emot alla sorters fordon. DEKRA 

är måna om att ha professionella anläggningar med kvalitén i fokus. De tycker även det är 

viktigt med personal som har den tekniska kunskapen, men även att de är organiserade och 

serviceinriktade. 

Som nämnts ovan fokuserar nyetablerarna främst på kundbemötandet, bra service och att 

skapa trivsel för kunderna. Samtliga intervjuade företag erbjuder någon form av tilläggstjänst, 

utöver de obligatoriska besiktningsformerna. Nyetablerarna säger att tilläggstjänsterna är ett 

bra komplement, men att dessa inte slagit igenom hos kunden ännu.  DEKRA säger att de 

känner sig tvungna att ha dessa tilläggstjänster eftersom prisnivån är som låg.  

Gröönros (2002) säger att i en bransch där konkurrenterna har samma pris och kvalitet på sina 

produkter, måste företaget överträffa konkurrenterna genom att förse kunderna med fler 

tjänster än själva kärnprodukten. Han menar att det därför är viktigt för företaget att 

upprätthålla bestående konkurrensfördelar genom att erbjuda kunden ett totalerbjudande vilket 

innefattar kärnprodukten och andra tjänster, som rådgivning, eller personlig service. Detta 

resonemang som Gröönros för är väl applicerbart på fordonsbesiktningsmarknaden, där 

priserna är lika och kvaliteten likvärdig. Den personliga servicen och de tilläggstjänster som 

nyetablerarna erbjuder, bland annat konditions- och begagnattest, är sådant som används för 

att skapa ett totalerbjudande för kunden.   
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Att skapa konkurrensfördelar inom en bransch kan även göras med priset. I 

fordonsbesiktningsbranschen är som tidigare nämnts priset relativt lågt. På tolv år har priset 

höjts med 30-40 kronor till ungefär 360 kronor nu idag, vilket vi uppfattar som en liten 

förändring. Nyetablerarna tycker att prisutvecklingen går trögt och vissa försök till 

prishöjningar har gjorts. Däremot anser inte nyetablerarna att priset är det primära, istället 

menar de att förbättrad service ska leda till nöjda och återkommande kunder. Företagen i 

studien har lite olika prissättningar runt om i landet beroende på betalningsviljan hos 

kunderna. Prisnivån är som högst i Stockholm och billigast på landsbygden. 

De flesta av nyetablerarna har även drop-in tider för att göra det mer bekvämt för kunderna. 

Dessa tider är i regel lite dyrare än de förbokade tiderna som företagen kan erbjuda. Carspect 

och DEKRA säger att de förbokade tiderna är till för de kunder som är mer priskänsliga. 

Carspect har även så kallade ”röda tider” för de kunder som är ännu mer priskänsliga. Denna 

prisdifferentiering som de flesta nyetablerare använder är enligt Varian (1996) ett 

tillvägagångssätt för företagen att attrahera olika typer av kundsegment för att få ut den 

maximala betalningsviljan hos varje kund. 

Nyetablerarnas strategival upplever vi som begränsade på grund av marknadens 

förutsättningar. Det går med andra ord inte att skapa någon ny form av den lagstadgade 

besiktningen eftersom den ska vara lika för alla. Utifrån detta kan inte företagen konkurrera 

med exempelvis lågkvalitetstjänster, eftersom det hade äventyrat säkerheten på vägarna. 

Utifrån detta är den övergripande strategin format ur ett tjänsteperspektiv för att erbjuda ett 

mervärde till kunderna. Detta mervärde ska syfta till att få återkommande kunder, eftersom 

det tar åtminstone ett år för en station att få potentiellt lojala kunder. 

Den kanske vanligaste konkurrensstrategin är att företagen i en bransch konkurrerar om priset. 

Denna strategi upplever vi inte att nyetablerarna använder i hög grad, förutom vid prissättning 

av olika segment. Vi uppfattar det som att det borde vara lätt för företagen att höja priset 

eftersom priselasticiteten hos kunderna är närmare noll. Med andra ord påverkas knappt 

kundernas efterfrågan vid en prishöjning. Däremot görs detta inte i en sådan utsträckning. Det 

borde vara ett ypperligt tillfälle att öka lönsamheten för att täcka upp expansionskostnaderna. 

Det ser ut som att Bilprovningen är prissättare i branschen, och därmed följer resterande 

nyetablerarna efter i samma spår.  Detta eftersom Bilprovningen är mer eller mindre 

synonymt med besiktning, vilket vi tror gör att priset som Bilprovningen sätter, är det som 

gäller i kundernas medvetande. Om Bilprovningen säljs ut, kommer nog priset att gå upp i 
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snabbare takt än idag. Därmed tror vi att vissa företag kommer att lägga om sina strategier till 

att konkurrera mer om priset än vad de gör i dagsläget. 

Det verkar som om nyetablerarnas styrkor och svagheter inte har så stor inverkan på deras 

strategival, eftersom alla väljer mer eller mindre samma tjänsteperspektiv för att attrahera 

kunderna. Med andra ord är det fordonsbesiktningsbranschens regleringar som i hög grad 

påverkar nyetablerarnas val av strategier. Vår uppfattning är att Porters generiska strategier 

kan vara relativt svåra att applicera på branscher som är starkt reglerade, vilket är fallet på 

marknaden för fordonsbesiktning. Detta är något vi kommer att ta med oss i eventuella 

fortsatta studier. I detta fall kanske det vore bättre att anpassa sin strategi utifrån branschens 

förutsättningar, vilket nyetablerarna verkar göra. Med andra ord får vi hålla med om Murrays 

kritik mot Porter att ett företags strategi inte är manipulerbart utifrån konkurrenskrafterna, 

utan det är unika externa faktorer i branschen som påverkar företagens strategi.  
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6. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som undersökningen har utmynnat i. 

Slutsatserna är ett resultat från det föregående kapitels analyser och har i uppgift att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis finns en påminnelse om studiens syfte och 

frågeställningar, därefter presenteras slutsatserna för delfrågorna i kronologiskt ordning följt 

av huvudfrågeställningen. Avslutningsvis presenteras egna reflektioner om studien och 

förslag fortsatt forskning. 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om nyetablerare på marknaden för 

fordonsbesiktning, dvs. företag som etablerat sig på marknaden efter omregleringen och vars 

ägare inte ingick i det forna monopolföretaget Bilprovningen. I synnerhet ska nyetablerarnas 

etablering och strategiska val studeras för att ta reda på hur de agerar och reagerar på 

marknadens förutsättningar för att skapa konkurrensfördelar. De frågor som studien ämnar 

besvara är delfrågorna: (1) Hur ser nyetablerarna på konkurrenssituationen? (2) Hur 

etablerar nyetablerarna sina station-/er? (3) Vilka strategier använder nyetablerarna för att 

stärka sin position mot konkurrenterna? samt huvudfrågeställningen: Hur skapar 

nyetablerarna konkurrensfördelar på fordonsbesiktningsmarknaden?  

 

6.1 Konkurrenssituationen 

Fordonsbesiktningsmarknadens strikta regleringar har stark påverkan på konkurrens-

utvecklingen i branschen och därmed de förutsättningar som nyetablerarna måste ta hänsyn 

till när de försöker skapa konkurrensfördelar. Regleringarna medför höga inträdeshinder och 

begränsar den befintliga konkurrensen, men även ett eventuellt inträde från potentiella 

etablerare. Konkurrensen cirkulerar kring de tre företagen som innehar stationsnät från 

monopoltiden, och det är dessa tre stora företag som nyetablerarna tar marknadsandelar av. 

Bilprovningen är den primära konkurrenten eftersom de verkar ha ett namn som i allmänhet är 

synonymt med att utföra kontrollbesiktning. Kunderna upplevs i nuläget ha låg medvetenhet 

om att marknaden är omreglerad, även om nyetablerarna tror att kundernas alternativ till 

Bilprovningen ökar i och med att fler stationer öppnas. 

Möjligheterna till att differentiera sig är begränsade eftersom samtliga företag säljer 

homogena tjänster, dvs. tjänstens utförande får inte ändras. Ett sätt för företagen att skilja sig 
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från sina konkurrenter är vilken typ av ackreditering de väljer. Dock är det ett stort fokus på 

ackrediteringskategori 1, eftersom 95 % av alla kontrollbesiktningar görs på lätta fordon. 

Konkurrensen i branschen ökar, nyetablerarnas expansion och tilltänkta expansion gör att 

konkurrensen intensifieras. Även om över 130 nya stationer har öppnats sedan omregleringen 

anser nyetablerarna att det finnas plats för några nya företag på marknaden, eftersom det finns 

ett tillräckligt stort kundunderlag fördelat per station. Dock bör mängden utbildade tekniker 

öka för att möta den kraftiga expanderingen av nya stationer, då det i dagsläget är hård 

konkurrens om dem. 

 

6.2 Nyetablerarnas etablering av station-/er 

Opus var den enda nyetableraren som valde att köpa upp ett färdigt stationsnät. De köpte upp 

det nordöstra klustret där Stockholm med sitt stora kundunderlag ingick. Opus har fördelen att 

varje uppköpt station har lojala kunder sedan tidigare. Resterande nyetablerare valde i stället 

att starta upp sina station-/er från grunden, eftersom de ville ha möjlighet till att fritt placera 

dessa utifrån deras egna preferenser. Denna fria placering av station-/er gör att nyetablerarna 

kan skaffa fördelaktiga geografiska platser som ligger bra till för kunden. 

En nyetablerare har utökat sitt stationsnät genom förvärv av fem stationer. Samtliga av dessa 

stationer ligger i stora städer, dvs. platser med ett stort kundunderlag. De nyetablerare som 

utökar sina stationsnät fortsätter att etablera på orter där det finns ett stort kundunderlag och 

även i närheten av tidigare etablerade stationer. Det är viktigt att kunna flytta personal mellan 

stationerna vid sjukdom eller liknande. Nya stationer etableras också i närheten av platser som 

har en koppling till fordonsbranschen, såsom bilförsäljare.  

 

6.3 Nyetablerarnas strategival 

Nyetablerarnas val av strategier är begränsade eftersom branschen är hårt reglerad, vilket är 

bra för att upprätthålla tjänsternas kvalitet. Utifrån dessa regleringar försöker nyetablerarna 

stärka sin position genom att vara mer tillgängliga och ha bättre kundlösningar och service än 

konkurrenterna. De fokuserar mycket på kundbemötandet och utbildar sin personal därefter. 

Därför har nyetablerarna oftast mindre stationer för att miljön ska bli trevligare och mer 

personlig för kunden. De erbjuder även tilläggstjänster utöver den obligatoriska 
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besiktningstjänsten för att försöka skapa mervärde till kunden, vilket är viktigt för att få lojala 

och återkommande kunder. 

De flesta nyetablerarna använder även prisdifferentiering som strategi. Genom denna strategi 

kan de prissätta olika kundsegment utefter betalningsviljan hos kunden. Exempelvis görs detta 

genom att erbjuda förbokade tider till de kunder som är mest priskänsliga. För att vara mer 

tillgängliga till kunden erbjuder de flesta nyetablerarna drop-in-tider och ibland öppet på 

kvällar och helger, men då är priset ofta högre. Nyetablerarnas primära strategi verkar vara att 

skapa ett totalerbjudande till kunden medan priset får anses vara det sekundära. 

 

6.4 Nyetablerarnas skapande av konkurrensfördelar 

Nyetablerarna har svårt för att skapa konkurrensfördelar på grund av marknadens 

förutsättningar. De strikta regleringarna medför att samtliga nyetablerare säljer homogena 

tjänster, vilket gör att de inte kan ändra utförandet av de obligatoriska besiktningstjänsterna. 

Istället försöker nyetablerarna skapa konkurrensfördelar med egna tilläggstjänster. Dessa 

tilläggstjänster har dock inte slagit igenom hos kunderna.  

Nyetablerarna som har byggt upp sitt stationsnät från grunden har skapat konkurrensfördelar 

genom att de har kunnat etablera sig på mer gynnsamma platser ur kundernas perspektiv. Det 

kan jämföras med de tre stora företagen som mestadels har stationer i industriområden, en bit 

ut från stadskärnan. Dessa nyetablerare försöker alltså att skapa konkurrensfördelar genom att 

etablera sig på bättre platser än konkurrenterna. Den nyetableraren som köpte upp sitt 

stationsnät har en konkurrensfördel eftersom varje uppköpt station har lojala kunder sedan 

tidigare. 

Personlig service och trivsamma lokaler är en annan strategi som nyetablerarna använder för 

att skapa konkurrensfördelar mot konkurrenterna. Detta gör de genom att främst öppna små 

stationer med 1-2 banor för att därigenom få en mer personlig kontakt med sina kunder. Detta 

personliga syftar till att få återkommande och lojala kunder.  

Nyetablerarna kan även skapa konkurrensfördelar genom att välja olika ackrediteringar. 

Somliga nyetablerare har flera ackrediteringar vilket innebär att de når en större kundgrupp. 

Den vanligaste ackrediteringen är kategori 1, för lätta fordon, vilket alla nyetablerare har 

eftersom det största kundunderlaget finns där. 
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6.5 Avslutande reflektion 

Det var klart från början att vår studie skulle behandla av-/omregleringar, eftersom vi båda har 

ett genuint intresse av privat kontra offentligt ägande (I detta fall visade det sig att vi skulle få 

studera både privat och offentligt ägande vilket gjorde det extra intressant för oss). Vi ville 

välja en omreglering som var aktuell och som var relativt outforskad, vilket ledde oss in på 

marknaden för fordonsbesiktning. Det var även klart för oss att vi ville studera omregleringen 

utifrån de aktiva företagen i branschen och inte utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

med konsumenterna som utgångspunkt.  När vi väl började med studien märkte vi att denna 

marknad var väldigt speciell jämfört med andra omreglerade marknader. Det fanns en stark 

statlig ägare kvar, marknaden var hårt reglerad och tjänsten som företagen utför är viktig och 

syftar till att främja trafiksäkerheten. En annan bidragande orsak var att det knappt fanns 

någon tidigare forskning om den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden. Nu när vi är 

klara med studien har vi lärt oss mycket. Under processens gång har vi förstått att företagande 

under dessa förutsättningar är rätt problematiskt. Däremot så förstår vi att många av de 

intervjuade har lämnat sin trygga tillvaro på sina gamla arbetsplatser för att söka nya 

utmaningar på denna marknad.   

Det som vår studie ämnar bidra med är dels att skapa förståelse hur nyetablerare, dvs. företag 

som etablerat sig på marknaden efter omregleringen och vars ägare inte ingick i det forna 

monopolföretaget Bilprovningen, kan konkurrera på en omreglerad marknad som är hårt 

reglerad och där en statlig ägare finns kvar. Detta får konsekvenser för hur nya företag agerar 

och reagerar utifrån marknadens förutsättningar och de inträdeshinder som finns. Vi anser till 

stor del att vi lyckats med detta, även om det hade varit intressant att få med ClearCar i vår 

studie eftersom de har en intressant strategi, där de väljer att etablera sig på landsbygden. 

 

6.6 Vidare forskning 

Efter att ha studerat fordonsbesiktningsmarknaden ur nyetablerarnas perspektiv har vi bland 

annat kommit fram till att nyetablerarna anser att medvetenheten är relativ låg angående att 

marknaden är avmonopoliserad och att det finns alternativ till Bilprovningen. Av den 

anledningen skulle det vara intressant att genomföra en studie med svenska fordonsägare och 

ta reda på deras kunskaper och medvetenhet om marknadens omreglering. Vidare skulle det 

vara intressant att göra en undersökning som baseras på kundernas preferenser när de väljer 

besiktningsföretag och besiktningsstation. Hur påverkar priset? Hur påverkar stationens läge?  
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Ett annat angreppssätt som skulle vara intressant är att jämföra den svenska omregleringen 

med utländska fordonsbesiktningsmarknader som har blivit omreglerade. Förslagsvis skulle 

en jämförelse kunna göras med den danska eller finska marknaden, eftersom respondenterna i 

denna studie har dragit många paralleller och skillnader mellan dessa marknader.  
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Bilaga.  Intervjuguide 

Intervjuguiden innehåller sex teman och flertalet huvudfrågor med tillhörande underfrågor. 

Frågorna har endast använts som stöd för oss under intervjuerna. Frågorna har alltså inte 

ställts som de står skrivna till respondenterna, eftersom vissa frågor kan upplevas som 

ledande. Ledande frågor påverkar studiens trovärdighet negativt (Bryman & Bell, 2005).     

Denna intervjuguide användes vid intervjun med Markus Falk på Carspect AB.   

 

Tema 0. Om respondenten   

1.  Hur länge har du jobbat på Carspect? 

2.   Vad har du för erfarenheter från fordonsbesiktningsmarknaden innan omregleringen? 

3.  Vad har du för arbetsuppgifter/ansvarsområden? 

 

Tema 1. Allmänt om företaget och verksamheten 

 

4. Hur ser organisationsstrukturen ut för den svenska verksamheten?   

 Organisationsschema 

 Ansvarsområden - vem ansvarar för vad? (regionschefer etc.)   

 Antal anställda. 

5.  Vad har ni för affärsidé? 

6.  Vad har ni för vision? (marknadsandelar, antal besiktningar) 

7.  Hur många besiktningar (av lätta fordon) utför ni per år? 

8.  Varför har ni den ackreditering som ni har? 

 Finns det ambitioner att skaffa ackreditering för flera kategorier? 

9.  Vad kostar det att färdigställa en besiktningsstation för lätta fordon? 
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Tema 2: Företagets etablering 

 

10.  Vad hade ni för strategi/plan innan etableringen startade? 

 Stationer: Etableringsmönster, Geografiskt, Priser 

 Vilka direktiv fick ni från moderbolaget inför etableringen? 

 Äntrade marknaden samma dag som omregleringen, juli 2010. Varför? 

(Fanns det en politisk oro? Osäkerhet hur den nya marknaden skulle arta sig?) 

 

11.  Hur upplevde ni inträdet, gentemot vad ni förväntade er? 

 Varför bra/dåligt? 

 Vilka hinder (väntade och oväntade) stötte ni på? (lokaler & arbetskraft) 

 Vad hade ni kunnat göra annorlunda? 

 

12.  Hur tänker ni angående placering av stationerna?  

 Antal stationer, Geografiskt, Demografiskt  

 Samarbeten (t.ex. ClearCar har stationer i samma fastighet som Meca) 

13.     Hur har ni ett starkt samarbete med moderbolaget och hur används kunskap och 

erfarenheter koncernen (utländska dotterbolag)emellan? 

 Hur ser samarbetet ut mellan er, moderbolaget och de utländska dotterbolagen? 

 Kan ni dra lärdom av hur de utländska marknaderna fungerar? 

 Hur använder ni kunskap och erfarenhet från utländska dotterbolags marknader? 

(Är de utländska marknaderna lika den svenska, så att det är applicerbart?) 

 Har ni personer från moderbolaget som jobbar aktivt i Sverige? 

 Direktiv från moderbolag, inför etableringen? 
 

15.  Hur skulle du beskriva branschens utveckling ? Vart befinner sig marknaden?  

(inledningen, tillväxt, mogen) 

 

14.     Vilka möjligheter finns det för nya aktörer att ta sig in på marknaden? 
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 Inträdeshinder? 

 Man kanske måste ha kapital, både humant och finansiellt.  

 Tidsaspekt för att få klart en station? (certifiering, ackreditering, leverans av 

utrustning etc.) 

 Har de en stor nackdel eftersom det ligger efter i etableringen?  

 Tror ni stora eller småföretag etablerar sig främst?  

 Kanske är det bara utländska finansiellt starka som kan komma in?   

 Eller måste företagen hitta sin nisch, typ YBB (veteranbilar)?  

 Eller som ClearCar som har som nisch att etablera stationer i glebygden? 

    Vad tror du är anledningen till att det finns relativt få (8st) företag på marknaden? 

 

Tema 3: Konkurrenssituationen 

 

16. Vad är det som gör att kunden väljer Carspect? (Hur vill ni positionera er?) 

 Styrkor gentemot konkurrenterna 

 Hur har det förändrats sedan etableringen? 

 

17.  Vilka är era kunder? 

 Geografiskt, privatpersoner, företag, staten 

 

18.  Vilka är era viktigaste kunder?   - Varför? 

 

19.  Vilka är era primära konkurrenter?   - Varför? 

 

20.     Hur skiljer ni er från konkurrenterna? 

 Organisatoriskt- t.ex. antal besiktningstekniker på stationen? Korta väntetider?  

 Hur skiljer sig er tjänst till kunderna, jämfört med konkurrenternas?  

 Vad erbjuder ni mer än besiktningen? (mervärde) 

 Hur kan man förändra en tjänst som är homogen och reglerad av staten? 

 Varför finns det relativt få företag på marknaden? 
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 Nya tjänster (t.ex. begagnattest), hur attraktivt är den på marknaden? 

 Hur påverkas ni av de primära konkurrenternas aktioner vs. övriga? 

 Statistik över felbesiktningar… 
 

21.  Besiktningsföretagen har likande homogena tjänster, hur tänker ni angående 

prissättningen? 295-395kr – Billiga!) 

 Geografisk (storstäder, glesbygden) 

 Tider på dygnet/helg 

 

22.  Hur upplever ni att prissättningen påverkar kundens val? 

 Är de känsliga för priset? (företag, privatpersoner) 

 Trogna kunder? Eller byter företag? 

 

23.  Har ni stora valmöjligheter av leverantörer? (Kopplad till kärmverksamhet) 

         (Utrustning till stationer, certifiering av tekniker) 

 

24.    Beskriv marknaden för fordonsbesiktningstekniker. 

 Är det lätt /svårt att anställa tekniker? 

 Har ni nya tekniker eller har ni värvat några gamla Bilprovningstekniker? 

 Är det stor konkurrens kring dem? 

 

Tema 4: Marknadens utveckling 

 

25.  Idag har tre företag 91 % av marknadsandelarna och fem företag delar på resten.

 Hur tror du att marknaden kommer utvecklas? 
 

26.  Hur ser marknaden ut för köp/sälj av besiktningsstationer? 

 - Nyfikenhet: Hur lätt är det att lägga ner verksamheten om man skulle vilja? 
 

27.     Det finns tre företag som delar på det gamla stationsnätet & besiktningstekniker,

 hur påverkar det konkurrenssituationen? 



91 

 

 Att bilprovningen (staten) finns kvar, har de någon påverkan?  

 Varumärke? 

 (Det finns förmodligen en vana för människor att gå tillbaka till samma station.) 

 Hur påverkar det er ställning på marknaden? 

 

28.  Omregleringen är tidigast slutförd 2015, då Bilprovningen beräknas säljas. Eventuellt 

kan ett stort företag köpa upp Bilprovningen, eller så splittras det upp i mindre enheter, 

eller liknande. Klart är att den sista forna monopolenheten säljs. 

 Hur påverkar det branschen? 

 Hur påverkar det er? 

 

29.     Hur kan ni stärka er position under de kommande fem åren? 

 Vad kan ni förbättra er på? 

 

30.     Vad ser ni för faror de kommande fem åren?  

 Politiskt, t.ex. regeringsskifte 

 

 

5. Avslutande fråga 

31.  Är det något du vill tillägga? 

 

32.  Kan du rekommendera någon att intervjua? 

         (gärna jobbat sedan starten, insatt i etableringen, framtida planeringen) 

        (behöver höra saker från flera när man skriver uppsats) 

 

33. Får vi kontakta dig igen om vi har någon mer fråga? 


