
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilprovningen 
– nytt läge på en konkurrensutsatt marknad 

 

Författare: Per-Olov Arthurson Handledare: Leif Marcusson 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå och termin: Kandidatuppsats, VT-2011 



Förord 

 

Arbetet med denna uppsats har inneburit en rolig och mycket lärorik resa! Jag vill speciellt tacka 

de personer som hjälpt mig att genomföra studierna som ligger till grund för uppsatsen samt de 

som även bidragit till sammanställning och skrivande. 

 

Stort tack till min handledare Leif Marcusson för bra tips och värdefull konstruktiv kritik under 

arbetets gång. Med dina idéer och din stora erfarenhet inom området har du bidragit till att göra 

mig till en betydligt bättre vetenskaplig författare! 

 

Mycket stort tack också till Magnus Ehrenstråhle, VD för Bilprovningen, som tog sig tid att träffa 

mig och besvara alla mina frågor. Ditt engagemang i företaget och ämnet inspirerade mig 

verkligen! 

 

Tack till alla Bilprovningens kunder som besvarade min enkät.  

 

Tack också till medlemmarna i vår lilla uppsatsgrupp vid Linnéuniversitetet som under 

skrivandets gång bidragit med värdefulla synpunkter och kommit med bra idéer. 

 

Uppsala, juni 2011 

 

 

 

Per-Olov Arthurson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur Bilprovningen och dess kunder påverkats 

av konkurrensutsättningen av marknaden för fordonsbesiktning. Bilprovningen, som var ett 

monopol-företag fram till 1 juli, 2010, har nu fått konkurrens av framför allt Carspect som var 

det företag som ackrediterades först för personbilsbesiktning i Sverige. Flera företag är på väg 

in på marknaden och jag avsåg inhämta information om hur marknaden kan förutspås se ut 

om ytterligare något/några år. Då kundernas upplevda kvalitet av ett företags produkter och 

tjänster spelar stor roll för företagets framgång ville jag också få in kundernas syn på 

avregleringen och på Bilprovningens service i allmänhet.  

 

Mitt mål var att finna teorier som är relevanta för området och som, kopplade till empirin, kan 

användas för att dra korrekta och informativa slutsatser. Detta medförde att jag valde att dels 

genomföra kvalitativa intervjuer med VD för Bilprovningen samt dels utföra en 

enkätundersökning bland Bilprovningens kunder, vilken tolkades med ett mer kvantitativt 

angreppssätt. Således består undersökningsmetodiken i arbetet av både en kvalitativ och en 

kvantitativ del medan uppsatsen generellt kan sägas ha en abduktiv forskningsansats. 

 

Slutsatserna är att det i dagsläget inte finns några riktigt starkta konkurrenskrafter som verkar 

på Bilprovningen men att sådana, främst i form av branschkonkurrens, kan förväntas infinna 

sig på marknaden inom en relativt snar framtid. Bilprovningen håller lägre priser än 

konkurrenten Carspect, medan Carspect satsar större på utökade öppettider och drop-in. Dessa 

parametrar är just de som Bilprovningen fick kritik för i enkätundersökningen bland sina 

kunder, vilket alltså bör tas med i beaktande när Bilprovningen planerar sin 

konkurrensstrategi. Överlag var dock Bilprovningens kunder mycket nöjda med företaget, och 

då framför allt med personalens bemötande och yrkesskicklighet.  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet inleds med en översiktlig bakgrund av statliga monopol och dess 

avregleringar. Fokus ligger på marknaden för fordonsbesiktning och anledningen till att 

denna bransch är intressant att studera ur perspektivet konkurrensutsättning tas upp. Vidare 

diskuteras övergripande syfte och ett antal mer detaljerade frågeställningar som 

förhoppningsvis kommer att besvaras i uppsatsen. Arbetets avgränsning redogöres för, följt 

av en teoretisk genomgång av företaget AB Svensk Bilprovning. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den 1 juli 2010 togs det statliga monopolet på fordonsbesiktning bort. Detta innebär att 

marknaden nu är öppen för i princip vem som helst som önskar etablera sig inom 

fordonsbesiktning. Avreglering av statliga monopolmarknader är ingen ovanlighet och aktörer 

som gått före fordonsbesiktningen är bland andra Statens Järnvägar och Apoteket. 

Anledningen till att regeringen väljer att öppna upp marknader är att man önskar skapa en 

sund konkurrens som driver ner priserna och ökar servicen (Bjurek, 2000). I fallet med 

fordonsbesiktningen meddelade Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert att 

konkurrensutsättningen förväntades leda till att ”landets fordonsägare ska få tillgång till ett 

bredare utbud och större valmöjligheter..” (Transportstyrelsen, 2011). Ett krav för att en ny 

aktör ska få ta sig in på marknaden är att denne ackrediteras av certifieringsorganet 

SWEDAC. För att inte antalet besiktningsstationer skulle minska drastiskt i samband med 

konkurrensutsättningen fick dock de forna monopolinnehavarna ett halvårs dispens från 

ackrediteringen, fram till årsskiftet 2011. Från och med januari 2011 krävs således att 

samtliga besiktningsaktörer är ackrediterade. 

 

Besiktning av fordon (personbilar, lastbilar, traktorer, mobilkranar och motorredskap) har 

sedan mitten av 60-talet uteslutande genomförts av tre företag: AB Svensk  Bilprovning (från 

och med nu: ”Bilprovningen”), SMP Svensk Maskinprovning AB (från och med nu: ”SMP 

Maskinprovning”) samt Inspecta Sweden AB. I skrivande stund har Bilprovningen 

ackrediterats för besiktning av lätta och tunga fordon medan SMP Maskinprovning och 

Inspecta godkänts av SWEDAC för besiktning av traktorer, mobilkranar samt motorredskap. 

Detta innebär att majoriteten av besiktningsstationerna som fanns innan 
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konkurrensutsättningen får verka idag, även efter övergångsbestämmelsernas upphörande 

(Swedac, 2011). För att en aktör ska få bli ackrediterad kräver SWEDAC bland annat att: 

 

 Aktören har ett kvalitetssystem som tillmötesgår gällande krav 

 Aktören har kompetens och teknisk utrustning som krävs för ändamålet 

 Aktören är registrerad i Sverige 

 Aktören betalar skatt 

 Ingen i ledningen är dömd för grova brott 

 Aktören inte står i beroendeposition till någon bilverkstad 

 Aktören erbjuder kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning 

samt mopedbesiktning för de fordonskategorier denne önskar ackrediteras för. 

 

Transportstyrelsen är det organ som är ytterst ansvarigt för omregleringen av 

besiktningsmarknaden och det är också därifrån de nya reglerna skall följas upp och 

utvärderas.  

 

Efterfrågan på fordonsbesiktning är stor bland landets fordonsägare, eftersom ignorerande av 

besiktning leder till körförbud på fordonet. Detta medför att en fordonsägare inte kan välja 

bort besiktning av sitt fordon om denne anser att aktiviteten är för dyr eller har för dålig 

service, etc. Det finns således behov av fordonsbesiktning oavsett pris och andra rådande 

parametrar. Det förutspåddes, innan avregleringen, att priset för en besiktning skulle kunna 

komma att öka då detta varit resultatet i många andra europeiska länder som avreglerat det 

statliga monopolet (Hallengren, 2011). Även infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) 

uttalade sig i frågan och trodde på en potentiell prisökning som hon dock ansåg borde 

uppvägas av längre öppettider och bättre tillgänglighet (SvD Näringsliv, 2011). Det har vidare 

spekulerats i den mycket dominerande ställning som Bilprovningen har på 

besiktningsmarknaden. Potentiella nyetablerare torde behöva ett stort kapital för att kunna 

konkurrera med Bilprovningen på riksnivå (Hallengren, 2011). Vidare har paralleller dragits 

till grannlandet Finland där konkurrensutsättningen av fordonsbesiktningen medfört en ökning 

av antalet underkända bilar med ca 50% . Detta anses kunna ha ett samband med de 

ekonomiska vinningar privata besiktningsaktörer kan ha av ett större antal ombesiktningar 

(Hallengren, 2011). Oavsett vilken riktning spekulationerna tidigare har tagit kan man nu 
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konstatera att fordonsmarknaden är öppen för konkurrens och att svaren på de frågor man 

ställde torde stå att finna i verksamheten inom ett par år.  

 

1.2 Ackrediterade företag 

 

I skrivande stund har fem företag ansökt om att få bli ackrediterade fordonsbesiktare. Utav 

dessa har Bilprovningen, Carspect (A-besiktning AB), SMP Maskinprovning samt Inspecta 

hittills godkänts (2011-04-30). Därtill är ett ytterligare företags ansökan om ackreditering 

under behandling (vilket företag det handlar om är sekretessbelagt fram tills att 

ackrediteringen eventuellt godkänts). Beträffande certifiering av besiktningstekniker finns 

endast ett godkänt företag, nämligen Training Partner i Nyköping AB. Således, finns det idag 

två stycken företag som är verksamma på den svenska marknaden för besiktning av 

personbilar; Bilprovningen och Carspect.       

 

1.3 Bilprovningen 

 

År 1963 grundades Bilprovningen på begäran av riksdag och regering. Kort därefter, i juli 

1964, öppnades verksamheten på prov på sju orter; Stockholm-Frihamnen, Kalmar, 

Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn. Under året utökades antalet 

stationer för att vid årsskiftet utgöra hela 40 stycken i Sverige. År 1965 påbörjades sedan den 

periodiska fordonskontrollen som kom att bli den obligatoriska fordonsbesiktning som råder i 

dag. Bilprovningen finns till primärt för att göra trafiken säkrare och med mindre miljöfarliga 

utsläpp. Bland annat har antalet trafikolyckor minskat från tio till en procent sedan 

besiktningskravet infördes. Bilprovningens vision är att ”med ansvarskänsla, närhet och 

kunden i fokus” vara en ”trygghet för säkra fordon och bättre miljö” (Bilprovningen, 2011a). 

Affärsidén lyder som följer (Bilprovningen, 2011b): 

 

 Bilprovningen ska möta kundens behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, 

miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med rådgivning och kontroll av fordon. 

 Bilprovningen ska finnas nära kunden och erbjuda sina tjänster på det sätt som 

passar kunden. 

 Genom ständig utveckling av det personliga mötet, tjänsteutbudet och medarbetarna 

förädlar Bilprovningen den positiva kundupplevelsen.      
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Bilprovningen ägs av staten tillsammans med åtta stycken branschorganisationer. Staten äger 

drygt hälften medan en samling försäkringsbolag (Holmia Försäkrings AB, Folksam ömsesidig 

sakförsäkring, Länsförsäkringar Wasa försäkrings AB samt Trygg Hansa försäkrings AB) och 

Motorbranschens riksförbund är andra stora delägare (fig. 1).  

 
Fig. 1. Bilprovningens ägare (Bilprovningen, 2011c). 

 

Bilprovningen har 180 besiktningsstationer som sträcker sig från Karesuando i norr till 

Trelleborg i söder. Därtill finns två stycken mobila anläggningar som regelbundet besöker 

glesbygdsområden för att erbjuda besiktning. Bilprovningens huvudkontor är beläget i 

Vällingy utanför Stockholm. Årligen genomför Bilprovningen drygt 5 miljoner besiktningar 

och har till sin hjälp ca 2 000 anställda . Koncernen utgörs av moderbolaget AB Svensk 

Bilprovning samt tre helägda dotterbolag (Bilprovningen, 2011a): 

 

 Svensk Bilprovning Test och Information AB: bedriver all konkurrensutsatt verksamhet 

inom koncernen. 

 Fastighetsbolaget i Svealand AV: äger mark och bilprovningsstation i Sundbyberg. 

Hyresgäst är framför allt Bilprovningen. 

 Svensk Bilprovningen International AB: bedrev tidigare export av moderbolagets 

knowhow. Numera vilande verksamhet. 

 

Bilprovningens organisationsstruktur består av VD i toppen och ett antal underenheter enligt 

figur 2. 
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Fig. 2. Bilprovningens organisationsstruktur (Bilprovningen, 2011d). 

 

Nuvarande VD för Bilprovningen heter Magnus Ehrenstråhle och har varit anställd på 

nuvarande position sedan 2001. Han är jurist och har tidigare varit verksam som vVD och VD 

vid Industrifonden och Graphium AB. Under Ehrenstråhles tid som VD kan bland annat 

följande milstolpar noteras (Bilprovningen, 2011a): 

 

 År 2002: Bilprovningen lanserar tillsammans med Konsumentverket sajten 

Begbilguiden.se. Under åren 2002-2009 uppdateras guiden årligen med 

besiktningsstatistik. I dag är webbsidan ersatt av bilsmart.se. 

 År 2003: Bilprovningens mobila besiktningsanläggning invigs. 

 År 2004: Reserverad tid införs successivt över hela landet.  

 År 2005: Internetbokningen utvecklas till att även omfatta tunga fordon. 

 År 2006: Bilprovningens verksamhet miljöcertifieras. 

 År 2007: Delar av bilprovningen.se lanseras på elva språk. 

 År 2008: Lansering av internettjänsten ”Mina Fordon”. 

 År 2009: 200 miljoner personbilar besiktade. 

 År 2010: Marknaden för fordonsbesiktning avregleras den 1 juli.  

 

Bilprovningens totalresultat för delårsperioden januari-juni 2010 var 48,4 MSEK och 

periodens nettoresultat efter skatt blev 66,2 MSEK. Nettoomsättningen för samma period 

ökade med 1,2 procent från föregående års motsvarande period till 814,6 MSEK. Så hur 

mycket tar då Bilprovningen för en fordonsbesiktning? Det beror på vilken fordonstyp det 
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handlar om samt om det är en kontrollbesiktning eller en efterkontroll. För en vanlig personbil 

som skall kontrollbesiktigas handlar det exempelvis om 300 kronor (tabell 1).  

 

Tabell 1. Bilprovningens priser (Bilprovningen, 2011e) 

 

Fordon Bokad kontrollbesiktning Efterkontroll 

Personbil 300 200 

MC 260 180 

Lastbil, lätt 480 290 

Lastbil, tung 750 - 1 250* 330 – 560* 

Buss, lätt 670 290 

Buss, tung 1 200 – 1 800* 330 – 560* 

Lätt släpvagn 300 – 370 150 – 290** 

Tung släpvagn 860 – 1 240* 480 

Husvagn, bromsad 370 150 – 290** 

Husvagn, obromsad 300 150 – 200** 
 
Bilprovningens priser för fordonsbesiktning (kontrollbesiktning respektive efterkontroll). Priserna skiljer inom samma 

fordonskategori beroende på fordonets vikt* samt om ”enkel efterkontroll” kan utföras eller ej**. 

 

1.4 Carspect 

 

Företaget Carspect (A-besiktning) ingår i den finska koncernen A-Katsastus Group och var 

det första företaget som erhöll ackreditering för fordonsbesiktning i Sverige. Datumet för 

Carspects ackreditering var den 1 juli 2010, d v s den dag då besiktningsmonopolet släpptes 

fritt. Ackrediteringen gäller lätta fordon och släp upp till 3 500 kg. I dagsläget har Carspect 8 

stycken besiktningsstationer runt om i Sverige (Hässleholm, Kristianstad, Fosie, Svågertorp, 

Tyresö, Upplands Väsby, Vårby och Åkersberga), varav stationen i Tyresö var den första som 

öppnade den 1 juli, 2010. Enligt Bilprovningens VD, Magnus Ehrenstråhle, planerar företaget 

att ta 25 procent av marknaden för fordonsbesiktning, vilket motsvarar ca 100 stationer.   

 

A-Katsastus Group är ett företag grundat i Finland med mångårig erfarenhet av 

fordonsbesiktning. I Finland innehar A-Katsastus drygt 60 procent av marknaden för 

fordonsbesiktning och verksamhet finns i ytterligare åtta länder. Sammataget är företaget 

ledande i norra Europa vad gäller fordonsbesiktning. För en bokad kontrollbesiktning av 
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personbil tar Carspect 45 kronor mer än Bilprovningen, d v s 345 kronor (tabell 2). En 

efterbesiktning av personbil är det dock samma pris på hos Carspect som hos Bilprovningen, 

200 kronor.  

 

Tabell 2. Carspects priser (Carspect, 2011a) 

    

Fordon Bokad kontrollbesiktning Efterkontroll 

Personbil 345 200 

MC 300 200 

Lastbil, lätt 480 300 

Buss, lätt 700 300 

Lätt släpvagn 350 – 400 200 – 300 

Husvagn, bromsad 400 300 

Husvagn, obromsad 350 200 
 
Carspects priser för fordonsbesiktning på stationen i Tyresö (kontrollbesiktning respektive efterkontroll). 

 

Tabell 3. Bilprovningens och Carspects öppettider (Bilprovningen, 2011f; Carspect, 

2011a) 

 

 Bilprovningen Carspect 

måndag-torsdag 7-18 7-20 

fredag 7-18 7-18 

lördag 9-14 9-14 
 
Jämförelse mellan Bilprovningens och Carspects öppettider. Tiderna gäller Bilprovningens station i Nacka och Carspects 

station i Tyresö. 

 

Carspect har öppet 7-20 på sin station i Tyresö måndag-torsdag medan motsvarande 

öppethållande för Bilprovningens station i Nacka är 7-18 (tabell 3). Dessa två timmar per 

måndag-torsdag utgör skillnaderna i öppettider mellan de två aktörerna för berörda 

närliggande stationer. Vidare erbjuder Carspect alltid drop-in för kontrollbesiktning av 

personbil på samtliga stationer medan Bilprovningen erbjuder denna service på enbart fyra av 

sina stationer (Hedemora, Jönköping-öst, Tranås samt Växjö).  
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1.5 Problemdiskussion 

 

EU och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) uttryckte redan för ett antal år 

sedan ett visst missnöje med flera av de svenska monopolföretagen (Meyrowitsch et al., 

2005). Dessa sades utgöra statens kassakor vilka prioriterade att dra in pengar till statskassan 

framför att förbättra förutsättningarna för kunderna. Vid konkurrensutsättning av en marknad 

finns en viss risk för att två större företag bildar kartell och därmed representerar ett bestående 

oligopol (Krugman et al., 2007), men överlag anses avreglerade monopolmarknaden ge 

positiva effekter för samhället och kunderna. Regeringens avsikt med att avreglera marknaden 

för fordonsbesiktning var att förbättra för fordonsägarna i form av ”fler besiktningsstationer, 

längre öppettider och ett bättre serviceutbud” (Regeringskansliet, 2009). Därtill ville man 

skapa positiva samhällsekonomiska effekter med fler expansiva företag, ökad sysselsättning 

och sammanlagt ekonomisk tillväxt. Få europeiska länder har kvar sina monopol på 

fordonsbesiktning. Därtill visades Sverige, innan konkurrensutsättningen, ha en låg 

tillgänglighet i jämförelse med övriga europeiska länder, beträffande stationstäthet, öppettider 

och möjligheter till drop-in. Avregleringar av monopolmarknader har tidigare visats ha 

positiva effekter för kunderna; bl a i form av en tredubbling av antalet besiktningsstationer i 

Finland sedan deras konkurrensutsättning ägde rum, år 1994 (Regeringskansliet, 2009).     

 

När nu knappt ett år hunnit förlöpa sedan monopolet för fordonsbesiktning avreglerades här i 

Sverige är det intressant att studera hur situationen ser ut i dag. I samband med 

konkurrensutsättningen öppnades möjligheten till konkurrens för Bilprovningen. Detta ställer 

förändrade krav på företaget mot att bli mera kundorienterat, vilket kan leda till ett 

uppkommet behov av modifierad organisationsstruktur (Bolman and Deal, 2005). En sådan 

potentiellt drastisk strukturell förändring kan i sin tur motverkas av organisationens 

inneboende tröghet som bottnar i att alla organisationer i grund och botten är motvilliga till 

förändring. Anledningen till denna motvillighet är att medlemmarna i organisationen finner 

trygghet och kontroll i kontinuerliga strukturen och trögheten (Bolman and Deal, 2005). 

Således är det även en stor utmaning internt för Bilprovningen att vända hela ”skeppet” i ny 

riktning, till att tänka konkurrens och vinstdrivande organisation. Det är intressant att fundera 

över hur det hittills har gått för företaget och även över vilka strategier de valt att luta sig mot 

samt hur väl implementerade dessa lyckats bli i företagskulturen. Vidare kan man fundera 

över huruvida de forna monopolisterna fick den konkurrens som beslutsfattarna önskade? 

Medförde avregleringen utökade öppettider och bättre service på besiktningsstationerna? Gick 
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besiktningspriserna upp/ner? Ökade antalet underkända bilar, etc? Det finns många frågor 

som behöver besvaras för att man verkligen ska kunna dra slutsatser om effekterna av 

konkurrensutsättningen och de framtida utmaningar som marknaden går till mötes.  

 

1.6 Problemformulering 

 

Det övergripande syftet med det här arbetet är att reda ut hur avregleringen av monopolet 

påverkat Bilprovningen och deras kunder såhär knappt ett år efter att marknaden öppnades 

upp samt hur effekterna kan komma att se ut i framtiden. Jag vill dels ta reda på vad 

Bilprovningens VD har att berätta om den senaste tiden och företagets konkurrensstrategier 

samt dels hur Bilprovningens kunder upplever förändringen. Jag ämnar bygga upp arbetet 

kring nämnda huvudsyften baserat på fyra huvudsakliga frågeställningar, nämligen: 

 

 Hur ser konkurrenssituationen för Bilprovningen ut idag jämfört med för ett år sedan? 

Ett år framåt? 

 Vilken service erbjuder Bilprovningen idag och hur planerar företaget att bemöta en 

ökad konkurrens? Åtgärder? 

 Hur nöjda (och lojala) är kunderna med Bilprovningen och dess service? 

 Hur uppfattar kunderna avregleringen; har de märkt av någon förändring? 

 

Jag kommer att avgränsa detta arbete till att huvudsakligen behandla Bilprovningen utifrån 

det faktum att detta var den största aktören på marknaden innan avregleringen. De två övriga 

forna monopolinnehavarna är mindre och har fokus på traktorer, motorredskap och 

mobilkranar till skillnad från Bilprovningen som framför allt besiktar personbilar och lastbilar 

(Bilprovningen, 2011a). För att få en bättre bild utav konkurrenterna kommer även Carspect, 

som var det första ackrediterade fordonsbesiktningsföretaget, att studeras i en 

konkurrentanalys som jag sätter i relation till Bilprovningen. 
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2. Metod 

 

Det här kapitlet ämnar ge en beskrivning av tillvägagångssätt samt vetenskaplig ansats. Mitt 

syfte är att redogöra för och beskriva det experimentella upplägget i form av de metoder jag 

valt att använda. I kapitlet förs även en diskussion kring potentiella problem med de metoder 

jag valt i relation till de frågor jag önskar få besvarade. Metodbeskrivningen syftar till att ge 

varje läsare möjlighet att avgöra om slutsatserna dragna i arbetet är berättigade och 

baserade på rigida vetenskapliga stöd. 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ studie 

 

En induktiv forskningsansats innebär att teori tar form som ett resultat av empirin och 

forskningsresultaten genererade i den aktuella studien (Bryman, 2002). Den induktiva 

ansatsen förknippas vanligen med kvalitativa studier, vilka definieras som tolkningsinriktade 

med syfte att uppnå förståelse av den sociala realiteten (Bryman, 2002). Den kvantitativa 

studien, å andra sidan, analyserar relationer mellan siffror snarare än mellan människor (Trost, 

2005). Kvantitativa studier har ofta ett deduktivt angreppssätt där man forskaren önskar stärka 

bevisen för redan tidigare etablerad teori.  

 

I den här studien analyseras Bilprovningens situation och hur den förändrats i samband med 

avregleringen av monopolmarknaden för fordonsbesiktning. Detta sker genom dels 1) intervju 

och dels 2) en enkätundersökning. Intervjun utgör en kvalitativ undersökning medan 

enkätmaterialet huvudsakligen analyseras med ett kvantitativt angreppssätt. I enighet med den 

kvalitativa metodens kännetecken önskade jag vid intervjun att samla in information för en 

djupare förståelse av problemet samt för en beskrivning av helheten av sammanhanget som 

problemet inryms i (Holme and Solvang, 1997). Kvantitativa enkätdata möjliggjorde 

omvandling av ett relativt stort datamaterial till ett överskådligt statistiskt underlag. Därtill 

bidrog den kvantitativa analysen till att viss generalisering kunde göras på den resterande 

populationen av fordonsägare som inte besvarat enkätfrågorna (Bell, 2000).  

 

Huruvida uppsatsen bör kopplas ihop med en induktiv eller deduktiv utgångspunkt kan 

diskuteras. Slutsatser dras och hypoteser ställs baserat på forskningsresultaten, samtidigt som 

studiens syfte och frågeställningar trots allt utgår från en teoretisk bas kring avreglering av 
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statliga monopolmarknader, etc. Arbetet kan möjligen anses ha en abduktiv utgångspunkt i 

vilken det deduktiva och det induktiva arbetssättet kombineras. Ett abduktivt tillvägagångssätt 

innebär att undersökaren initialt använder sig av en induktiv ansats, där en teoretisk struktur 

arbetas fram utifrån en enskild studie, för att senare övergå till ett deduktivt arbetssätt när 

teorin prövas i nya studier. Abduktion anses begränsa undersökningen mindre och risken för 

att undersökaren låser sig sägs vara mindre än vid ett deduktivt eller induktivt arbetssätt (Patel 

and Davidson, 2003). Förhållningssättet i mitt arbete liknar det abduktiva då utgångspunkten 

finns i den empiri som samlas in medan analysen av insamlade data har en stark teoretisk 

förankring.  

2.2 Fallstudie 

Bilprovningen är något som berör landets samtliga fordonsägare, inklusive mig själv. Denna 

beroendeställning gör det extra intressant att se vad den nya konkurrenssituationen fört med 

sig, och kan komma att föra med sig, för oss kunder. Jag önskade med detta arbete få en 

djupare insikt i hur Bilprovningens VD samt ett urval av landets fordonsägare uppfattat 

avregleringen av marknaden för fordonsbesiktning och hur det förändrat Bilprovningens 

arbete. Enligt Denscombe (Denscombe, 2000) karaktäriseras en fallstudie av sin inriktning på 

enbart enstaka undersökningsenheter, i detta fall Bilprovningen. I stället för att rikta arbetet 

mot det breda spannet väljer man att gå djupare i en enhet. Fallstudien möjliggör vidare 

undersökning av samband mellan relationer och processer samt uppmuntrar till analys av 

komplexitet och påverkan av delar på varandra. Vid denna typ av undersökningsmetod syftar 

man vanligen till att förstå och förklara varför resultat uppstår snarare än att bara konstatera 

vilka resultaten är (Denscombe, 2000). Genom en fallstudie fokuserar man på upptäckt, 

tolkning och insikt. Samspelet mellan viktiga faktorer lyfts fram och variablerna som rör den 

specifika situationen smälter samman med kontexten och omgivningen (variablerna går inte 

att skilja från kontexten) (Merriam, 1994). Fallstudiens fördelar innefattar det faktum att ett 

specifikt problem undersöks samtidigt som ett generellt problem belyses. I det här arbetet 

undersöks primärt Bilprovningens situation samt dess kunders uppfattning av företaget och 

marknaden. Därtill belyses avregleringar av statliga monopolmarknader i stort. Genom att 

göra en fallstudie på Bilprovningen och dess kunder kan jag få en indikation om hur 

konkurrensutsättningen har påverkat dessa.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

 

Jag ämnade inhämta erfarenheter av omvärlden (definition empiri) (Patel and Davidson, 2003)  

genom dels en djupintervju med Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle samt dels en 

enkätundersökning bland ett slumpmässigt urval av Bilprovningens kunder (n=100). 

 

2.3.1 Litteraturstudie 

 

För att kunna utforma intervju- och enkätfrågor av hög kvalitet med potential att inbringa så 

mycket värdefull information som möjligt fann jag det tvunget att först och främst sätta mig in 

i vad som tidigare gjorts inom fältet. Således började jag mitt arbete med en litteraturstudie, 

omfattande framför allt vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter. Min primära avsikt 

var att fokusera på publikationer där något av följande behandlades: 

 

1. Bilprovningen 

2. Avreglering av svenska statliga monopolmarknader och deras konkurrenssituation 

 

För att hämta hem vetenskapliga publikationer använde jag mig av olika plattformar och 

databaser på Internet (bland annat Libris och LibHub) samt Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog, inklusive fjärrlån. Vikten av avgränsning blev på än gång mycket uppenbar, 

då all litteratur omöjligtvis kan gås igenom samtidigt som man ändå önskar få en representativ 

och övergripande bild av vad som gjort och vilka arbeten man önskar använda som referenser 

i sin egen studie. En kritisk blick användes till att skumma igenom titlar och abstract och ett 

antal relevanta publikationer plockades ut för mer detaljerad inläsning. Vid ett flertal tillfällen 

gick jag även vidare och läste artiklar som refererades till i de publikationer som jag hittade i 

mina ursprungliga litteratursökningar. 

 

2.3.2 Intervju 

 

Jag avsåg utföra intervjun i respondentens naturliga miljö, där han förhoppningsvis kände sig 

bekväm och avspänd. Naturligtvis finns det alltid en viss risk för att resultatet är subjektivt 

modifierat (Bell, 2000) då det är svårt att kontrollera all information mot objektiva källor. 

Dock kan intervjun i vilket fall som helst ses representera individens uppfattningar samt 

troligtvis också Bilprovningens. Då VD bäst torde representera företagen på övergripande 
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nivå var valet av respondent ett självklart val. Jag skickade inte ut intervjufrågorna i förväg 

utan berättade bara kortfattat per telefon vad syftet med min intervju var. Min tanke med detta 

var att undvika i förväg planerade svar och i stället stimulera till ett möte med så spontana och 

kreativa svar som möjligt. Intervjun genomfördes på Ehrenstråhles kontor och utgick från den 

intervjuguide jag sedan tidigare förberett. Mitt mål var dock att låta respondenten tala så fritt 

som möjligt därutöver (semistrukturerad intervju). Denna strategi möjliggör mer flexibilitet 

att spinna vidare på frågor som kommer upp oväntat samt att temporärt styra samtalet i andra 

riktningar (Bryman and Bell, 2005). Intervjun spelades in med diktafon för att i sin helhet 

kunna analyseras i lugn och ro i efterhand. Samtalet pågick under ca en timme och skrevs 

därefter ut ordagrant utefter inspelningen. Det sistnämnda gjorde att mina egna tolkningar 

uteblev från den kvalitativa analysen i det här skedet och intervjun kunde analyseras utifrån 

respondentens egna ord och uttryck.  

 

2.3.3 Enkäter 

Tillstånd att genomföra enkätundersökningen erhölls från Magnus Ehrenstråhle och 

platschefen för Bilprovningen i Nacka. Enkätfrågorna delades ut till de första 100 kunderna 

hos Bilprovningens station i Nacka den 30 mars, 2011, vilket kom att innebära att jag var 

verksam mellan klockan 7 och 14. Nacka är den av Bilprovningens stationer som ligger 

närmast konkurrenten Carspects först öppnade besiktningsstation i Tyresö, vilket var 

anledningen till att kunderna i Nacka fick besvara enkäterna. Min tanke var att dessa kunder 

mer sannolikt hade erfarenhet av att besikta även hos Carspect alternativt hade tänkt tanken 

att anlita dem eller åtminstone hört talas om dem. Detta urval av respondenter får anses 

representera en slumpmässigt utvald skara fordonsägare i Nacka som alltså i detta arbete 

utgjort basen för vad Bilprovningens kunder förmodas tycka om Bilprovningen och 

fordonsmarknadens avreglering. Bortsett från den strikt geografiska begränsningen, får 

enkätunderlaget anses utgöra ett slumpmässigt urval, då jag innan genomförandet inte var 

medveten om vilka kunder som skulle befinna sig på Bilprovningen den aktuella dagen och 

därmed utgöra mina respondenter. Ett slumpurval gör det möjligt att låta en liten grupp 

representera en större population och av de urvalsmetoder som finns utgör det rena 

slumpurvalet det mest representativa tillvägagångssättet (Jacobsen, 2002). Som jag tidigare 

nämnt, genomfördes enkätstudien som en kvantitativ undersökning.  
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Tre stycken kunder var av olika anledningar inte intresserade av att delta i studien, vilket 

resulterade i att 103 stycken kunder tillfrågades varav 100 stycken returnerade ifyllda enkäter. 

Enkätfrågorna var utformade så att de avsåg ge svar på hur svenska fordonsägare uppfattar 

Bilprovningens service samt hur de har uppfattat avregleringen av besiktningsmarknaden, 

med fokus på om och hur servicenivån förändrats hos Bilprovningen. Därtill tog jag med i 

beaktande att varje kund sannolikt inte befinner sig på stationen mer än 10-20 minuter, varför 

antalet frågor var begränsat till åtta stycken. Jag bifogade en kort skriftlig presentation av mig 

själv till respondenterna där jag mycket kortfattat presenterade mig och nämnde varför jag 

önskade svar på frågorna, för att om möjligt frammana en positiv inställning till deltagande.   

2.4 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten är en viktig faktor att ta hänsyn till, inte minst vid användning av en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer som i detta fall. Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, 

syftar till att minimera fel och skevheter i en undersökning (Yin, 2007). Reproducerbarheten i 

en undersökning är nära förknippad med reliabiliteten (Bryman and Bell, 2005) och frågan 

huruvida en upprepning av försöken skulle ge identiska resultat är helt klart värd en del 

eftertanke. Vid semistrukturerade intervjuer är undersökaren mindre bunden till 

förutbestämda frågor och naturligtvis kan detta innebära en potentiell risk för eventuell 

reproducerbarhet. En annan undersökare skulle potentiellt kunna vika in på andra spår och 

därmed erhålla andra svar. I en metodbeskrivning skall förfarandet finnas dokumenterat på ett 

sådant sätt att en oberoende person senare kan upprepa försöket, företrädesvis med samma 

resultat. En strategi som använts i detta arbete har varit noggrann dokumentation av intervjun, 

inklusive de frågor som ställts utanför intervjuguiden. För att avgöra om ett mått är 

tillförlitligt bör framför allt tre viktiga faktorer beaktas (Bryman and Bell, 2005), nämligen: 

 

 Stabilitet över tid 

 Intern reliabilitet och indikatorernas tillförlitlighet 

 Bedömarreliabilitet, tolkning av insamlad data 

 

Rosengren och Arvidsson framhåller vikten av att öka standardiseringen för att öka 

reliabiliteten, vilket bland annat kan göras genom bundna svarsalternativ (Rosengren and 

Arvidson, 2002). I enighet med detta innehåller den kvantitativa delen av detta arbete, d v s  

enkätformulären, en rad sådana bundna alternativ.  
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2.5 Validitet 

 

En studies validitet indikerar dess relevans för frågeställningen och det egentliga problemet 

som avses i arbetet (Grønmo, 2006). Hög validitet på en uppsats tyder på ett relevant 

datamaterial. Både intern och extern validitet beskrivs, där den interna validiteten innefattar 

materialets tillförlitlighet och den externa validiteten mer beskriver hur pass överförbart 

materialet torde vara till andra liknande situationer (Bryman and Bell, 2005; Grønmo, 2006). I 

vissa sammanhang tas även begreppsvaliditet upp som en egen del av validitet (Yin, 2007). 

Denna belyser vikten av att använda flera olika källor för datainsamling samt kunna 

presentera en beviskedja som löper genom hela studien. Validiteten i detta arbete grundas på 

intervju- (kvalitativ del) och enkätfrågor (kvantitativ del) konstruerade baserat på de 

identifierade forskningsfrågorna. Ett flertal respondenter har använts och paralleller mellan 

teori och empiri dragits genom hela arbetet för att höja validiteten. Därtill har respondenten i 

intervjun informerats om studiens syfte innan frågorna besvarats och därmed varit införstådd i 

studiens innehåll.   

 

2.6 Metodkritik 

 

Framför allt kvalitativa undersökningar får ofta kritik, dels för att de kan vara bristfälliga i 

reliabilitet och validitet (Ryen, 2004) och dels för att de ofta representerar en alltför liten 

skara av befolkningen för att kunna visa på generaliserbara statistiska samband (Trost, 2005). 

I detta arbete kan enkätundersökningen (kvantitativ) sägas motverka bristerna i de kvalitativa 

intervjuerna, då uppsatsen också, i och med enkäterna, kan visa på mer generaliserbara 

trender i populationen.  

 

Jag började detta arbete med att göra en litteraturstudie där jag ämnade sätta mig in i ämnet 

för att få en god grund att bygga vidare studien på. Denna genomgång av vetenskapliga 

publikationer bör ha bidragit till en högre reliabilitet och validitet genom att jag blev 

medveten om vad som tidigare gjorts inom området och därmed kunde utgå från den korrekta 

nivån. Sökning och genomgång av källor utgör en potentiell risk, då det finns mycket 

litteratur och bara den som är relevant för det fortsatta arbetet bör fokuseras på. Mitt mål var 

att hålla mig inom identifierad referensram för denna studie samt prioritera nyare litteratur 

framför äldre sådan. Naturligtvis kan jag ha missat relevant litteratur genom att begränsa mina 
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söktermer alltför snävt. Å andra sidan har jag läst peer-review-granskade artiklar publicerade i 

goda vetenskapliga tidsskrifter och därifrån även gått vidare och läst speciellt intressanta 

artiklar som det refererats frekvent till i de ursprungligen funna artiklarna. Detta borde 

innebära att jag ändå hittat de viktigaste, och mest citerade, referenserna relevanta för aktuell 

studie.  

 

Naturligtvis kan en viss snedvridning uppkomma då jag valt ut en enstaka station för 

undersökningen och detta bör finnas med i åtanke vid tolkning av resultaten.  

Beträffande enkäterna har respondenterna befunnit sig i ett strikt begränsat geografiskt 

område (Bilprovningen i Nacka), vilket skulle kunna innebära en snedvridning i den 

insamlade informationen och eventuellt en minskad empirisk signifikans. För att minimera 

den personliga prägeln på den inhämtade informationen skulle flera Bilprovnings-stationer i 

landet kunnat ha valts som mål för enkätundersökningarna. Därtill kunde tidsfaktorn ha 

eliminerats genom att lämna ut enkäter vid ett större antal tidpunkter, årstider, etc. Logistiska 

och praktiska omständigheter satte dock gränser för vad som var genomförbart i arbetet och 

därav begränsades antalet undersökta stationer till en. Även den respondent som jag 

muntligen intervjuade utgör enbart ett begränsat urval av Bilprovningens ledning, men får 

ändå sägas kunna representera organisationen i och med sin starkt ledande position. 

Respondenten för intervjun kan naturligtvis ha påverkat resultatet genom sin starka 

anknytning till företagen. Å andra sidan var det Bilprovningens ledares syn på situationen 

som efterlystes i samband med intervjun, varför respondentens svar får anses representativt i 

det här fallet. Jag kan inte vara helt övertygad om att respondenten var helt igenom ärlig, men 

värdet av denna spekulation är svår att fastställa. Bekvämlighetsurval kan lätt leda till icke 

tillförlitliga slutsatser av populationen och det kan vara komplicerat att påvisa signifikansen 

av resultaten (Holme and Solvang, 1997). I det här arbetet har jag till viss del använt mig av 

ett bekvämlighetsurval (om än även randomiserat) i samband med enkätstudien. Detta gör att 

resultaten blir applicerbara företrädesvis på fordonsbesiktning i Stockholmsregionen där det 

redan finns konkurrerande företag och således inte bör generaliseras med avsikt på besiktning 

i hela riket.   

 

Min egen roll i intervjuer och enkätstudie har jag försökt hålla så neutral som möjligt, men 

även detta kan ha påverkats av den litteratur jag läst och den information jag fått från tidigare 

respondenter, etc. Då jag spelat in intervjun får sannolikheten att jag förvrängt informationen 

som jag fick där anses som relativt liten. Vid tolkningen av enkätsvaren hade jag de skriftliga 
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underlagen att gå tillbaka till, varför även denna bit torde kunna representera en relativt 

objektiv tolkning och utvärdering. 
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3. Teori 

__________________________________________________________________________ 

Syftet med detta kapitel är att ge en god förståelse för, och insikt i, de teorier och modeller 

som används längre fram i arbetet, i analysen av den empiriska informationen. 

_________________________________________________________________________ 

 

3.1 Branschstrukturanalys 

 

En branschstrukturanalys kan genomföras för att finna ett företags lönsamhet och 

konkurrenskraftiga styrkor. Målet med att ha en konkurrensstrategi är att företaget ska kunna 

inta en position på marknaden där det har bäst förutsättningar att kunna försvara sig mot 

konkurrenskrafter samt vända de till sin egen fördel (Porter, 1980). För att utarbeta en optimal 

konkurrensstrategi krävs det att man först genomför en analys av både företaget i fråga samt 

av dess omgivande branschsituation (Liljedahl, 2001).  

 

Porter´s strukturanalys och femkraftsmodell 

 

Michael Porter utvecklade i slutet av 1970-talet den så kallade femkraftsmodellen (Porter, 

1979), vilken han senare även uppdaterat och reviderat (Porter, 2008). Femkraftsmodellens 

huvudsakliga utgångspunkt är att det är konkurrensen mellan företag som stimulerar de till att 

leverera värde till kunderna samt skapa samhällsnytta (Porter, 1980). De ekonomiska och 

tekniska parametrar som påverkar branschstrukturen avgörs av konkurrenskrafternas styrka 

och följaktligen vilka strategier som företagen har. Branschstrukturen är beroende av fem 

primära drivkrafter som utgörs av olika former av hot (fig. 3), nämligen potentiella 

nyetablerare, köpares och leverantörers förhandlingsstyrka samt substitutvaror och konkurrens 

bland redan existerande företag. Branschstrukturen bestäms av den totala intensiteten i dessa 

fem drivkrafter (Porter, 2008). Vinstmöjligheterna skiljer sig vidare åt mellan branscher, 

vilket huvudsakligen kan förklaras av att de fem drivkrafternas totala styrka skiljer sig åt 

mellan branscher (Porter, 1998). 
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Fig. 3. Drivkrafter, enligt Porter (1980), i branschkonkurrensen. Källa: Porter, 1980.  

 

 

Drivkraft nummer 1; potentiella nyetablerare 

 

Beroende på vilka inträdeshinder som finns på en marknad kan hotet om nyetablerare 

vara mer eller mindre allvarligt för ett företag. Exempel på inträdeshinder på en marknad kan 

vara kapitalbehov, kundlojalitet, stordriftsfördelar, lagar och regler. Nyetablerade företag tar 

vanligen marknadsandelar och är således något som kan skrämma redan etablerade aktörer. 

En konkurrent som planerar att ta marknadsandelar kommer att göra detta av en redan 

etablerad konkurrent, vilket normalt resulterar i lägre priser och sänkt lönsamhet (Krugman et 

al., 2007). Det som påverkar branschstrukturen är just själva hotet i sig och inte den faktiska 

frekvens av företag som etablerar sig på marknaden (Porter, 1980). Om redan befintliga 

företag på en marknad har stordriftsfördelar medför det att potentiella nyetablerare måste ha 

finansiella resurser så att de antingen kan producera i samma skala alternativt acceptera de 

kostnads-nackdelar som småskalig produktion i fallet medför. Att därtill övervinna hinder 

såsom kundlojalitet kräver i många fall en gedigen etablering och marknadsföring av det egna 

varumärket. Även myndigheter och gällande/kommande regelverk påverkar i stor 

utsträckning hur hotet från nyetablerare ser ut (Porter, 1980).   

 

Drivkraft nummer 2; köparens makt 

 

Branschstrukturen påverkas av hur stor förhandlingskraft kunderna av produkterna har. Om 

det exempelvis finns många konkurrerande företag som producerar liknande varor 

(svårdifferentierade från andra liknande produkter) på en marknad anses köparna starka och 
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mycket priskänsliga och selektiva. I branscher där kvalitet värderas högt och ett gediget utfört 

arbete högre än priset är kunderna däremot relativt svaga i förhandlingskraft. Köpare med 

makt kan tvinga ner priserna, förhandla sig till bättre kvalitet samt spela ut de agerande 

företagen mot varandra (Porter, 1980).  

 

Drivkraft nummer 3; leverantörers förhandlingsstyrka 

 

Även leverantörernas makt påverkar branschstrukturen, där mycket starka leverantörer ibland 

helt kan eliminera möjligheterna till lönsamhet i en bransch. Om det finns få leverantörer på 

en marknad får dessa stor makt och hög förhandlingsstyrka över de företag som är beroende 

av deras produkter. Även avtal som medför höga kostnader vid leverantörsbyte gagnar 

leverantörernas förhandlingsstyrka. Om denna drivkraft blir stor avstår många potentiella 

nyetablerare från att ge sig in på marknaden, då osäkerheten är stor och de potentiella 

kostnaderna väntas blir höga. Målet för ett företag torde vara att befinna sig i en sådan 

position att både köparnas och leverantörernas makt är så liten som möjligt (Porter, 1980). 

Starka leverantörer kan pressa upp priserna och/eller dra ner på kvaliteten av sina 

varor/tjänster.  

 

Drivkraft nummer 4; substitutprodukter 

 

Tillgängliga substitutionsprodukter indikerar vart det maximala priset som ett företag kan ta 

för sin produkt befinner sig. Med andra ord anger branschens substitutprodukter företagens 

potentiella vinst. Med ett starkt hot från substituerande produkter blir vinstpotentialen liten. 

Om kunderna däremot är beredda att sträcka sig längre (betala mera) för att få just den 

specifika produkten (om/när inga substitutvaror finns) blir vinstpotentialen större. Ett företag 

som får många substitutprodukter till sin egen produkt på marknaden bör satsa på 

marknadsföring för att effektivt differentiera sin ”original-produkt” från substituten (Porter, 

1980). Alla företag i en viss bransch konkurrerar med alla branscher som erbjuder 

substitutprodukter.  

 

Drivkraft nummer 5; konkurrenter i branschen 

 

Om det finns många konkurrerande företag i en bransch som konkurrerar mycket intensivt blir 

denna femte drivkraft mycket stark. Om branschen har liten tillväxt stimuleras konkurrensen 
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bland etablerade företag, då det blir extra viktigt att behålla och ta nya marknadsandelar. 

Därtill är konkurrensen hög på marknader där det främsta konkurrensmedlet är priset, såsom 

vid mycket lika produkter där kostnaden för kunden att byta produkt är låg. Å andra sidan, om 

exempelvis service och marknadsföring utgör de huvudsakliga konkurrensmedlen blir 

situationen ofta omvänd (Porter, 2008). Konkurrenssituationen kan också påverkas av 

utträdeshinder och huruvida dessa är höga eller låga (Aaker, 2001). Långa kontrakt med 

leverantörer, hyresvärdar och kunder kan t ex göra att utträdeskostnaderna blir höga och att 

därmed färre företag väljer att träda av marknaden.    

 

3.2 Konkurrentanalys 

 

Ett företag gör lämpligen en konkurrentanalys som hjälpmedel för att komma fram till vilken 

konkurrensstrategi som är bäst att använda. Enligt Porter (1980) har konkurrentanalysen som 

syfte att ge en överskådlig bild av styrkor och svagheter bland konkurrenter. Vidare menar 

han att den ger indikationer om vilka strategiska förändringar som konkurrenter sannolikt 

väljer att genomföra samt hur de väljer att svara på eventuella branschförändringar. I en 

konkurrentanalys inkluderas vanligen de befintliga konkurrenterna, men det kan också vara av 

värde att ta hänsyn till möjligt potentiella konkurrenter (Porter, 2008). Syftet med den här 

typen av analys är att analysera konkurrenternas styrkor och svagheter och sedan sätta det i 

relation till de omgivande externa faktorerna som ligger bortom företagets kontroll. Genom att 

identifiera den strategiska respons som konkurrenterna förväntas svara med på omgivande 

externa faktorer, kan det analyserande företaget agera i förebyggande syfte på framtida 

situationer (Knee and Walters, 1990). Porter (1980) presenterar en mall för konkurrentanalys 

där konkurrenternas framtida mål, nuvarande strategi, möjligheter samt föreställningar är 

inkluderade. Dessa fyra parametrar tillsammans utgör konkurrenternas reaktionsprofiler, 

enligt Porter (1980). Först när man förstår hur konkurrenterna tänker kan man börja spekulera 

i hur de kommer att agera och reagera på framtida marknadsförändringar.  

 

Framtida mål 

 

Genom att identifiera konkurrenters framtida mål kan man få en bild av hur nöjd respektive 

konkurrent är med sin nuvarande situation. Om man finner att konkurrenten i fråga verkar 

otillfredsställd kan man även få begrepp om hur troligt det är att konkurrenten byter strategi 

inom nära framtid (Porter, 1980).  
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Föreställningar 

 

Huruvida konkurrenter ser sig själva som marknadsledande, det mest prisvärda alternativet, 

etc, kan avslöja en hel del om hur företagen handskas med förändringar och hur de reagerar 

som svar på sådana. Förutom konkurrenternas uppfattningar om sig själva studeras även 

konkurrenternas föreställningar om branschen och de företag som utgör den (Porter, 1980). 

 

Aktuell strategi 

 

Den strategi som konkurrenterna följer för tillfället ger goda antydningar om hur företagen 

agerar för att uppnå sina uppsatta mål. Därtill ger denna punkt information om hur företagen 

mest sannolikt reagerar på marknadsförändringar (Porter, 1980). 

 

Möjligheter  

 

Under denna punkt utvärderas konkurrenternas möjligheter; d v s vad företaget i fråga gör i 

relation till vad det kan göra. För att besvara dessa frågeställningar utgår man ifrån en 

förenklad SWOT-analys där konkurrenternas styrkor och svagheter identifieras. Dessa resultat 

kombineras med sammanfattande data från framtida mål, föreställningar och aktuell strategi i 

konkurrentanalysen för att på så vis kunna se vilka möjligheter som konkurrenten har (Porter, 

1980).  

 

Konkurrenters reaktionsprofil 

 

De fyra punkterna ovan utgör en bas för att kunna förutsäga konkurrenternas beteende vid 

framtida marknadsförändringar. Konkurrentens reaktionsprofil fås vid sammanställning av de 

fyra punkterna och indikerar vilka offensiva respektive defensiva åtgärder konkurrenten 

sannolikt vidtar för att stärka sin konkurrenskraft respektive öka sin defensiva bas (Porter, 

1980).  
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3.3 Konkurrensstrategier 

 

I en växande konkurrens handlar det till stor del om att försöka förutse framtida möjligheter 

samt hur dessa på bästa sätt kan tas tillvara av det egna företaget. Det går ut på bejaka 

innovativa idéer och bryta ny mark snarare än att följa den gamla trygga vägen. Enligt Hamel 

och Prahalad (1995) kommer ett företag knappast först till framtiden genom att följa efter i 

konkurrerande företags fotspår. För att nå framtiden först och därmed sannolikt bli ett 

framgångsrikt företag identifierar Hamel och Prahalad (1995) ett antal viktiga kriterier som ett 

företag bör ha, nämligen: 

 

 En god förståelse för hur konkurrensen kommer att utvecklas 

 En väl fungerande metod med vilken framtidens affärsmöjligheter kan identifieras 

 En strategi och förmåga till att rusta och utveckla företaget för det som kommer att 

krävas framöver 

 En förmåga att övervinna konkurrenter och, utan att riskera för mycket, nå framtiden 

först 

 

Enligt det här tänkesättet krävs en konkurrensstrategi som utmanar tryggheten i det gamla 

beprövade. Här fokuserar man på att kunna förutse hur framtidens marknader kommer att se 

ut, vilket kan bli avgörande för företagets framgång (Hamel and Prahalad, 1995).   

 

Enligt Porter (2008) motsvarar en konkurrensstrategi en generell formel för på vilket sätt ett 

företag skall konkurrera, vilket syfte som finns med konkurrensen samt vilken typ av politik 

man ämnar använda för att nå målen. För att ett företag skall överleva och bli framgångsrikt 

krävs att det har varaktiga konkurrensfördelar (Porter, 1998) gentemot konkurrenterna. För att 

sådana konkurrensfördelar skall kunna fås till stånd samt behållas konkurrenskraftiga måste 

företaget envist arbeta mot sin utarbetade konkurrensstrategi. När ett företag skall utarbeta en 

konkurrensstrategi krävs en föregående konkurrentanalys samt en branschstrukturanalys där 

branschsituationen analyseras med avseende på olika tidsperspektiv. Ett företag bör sedan 

optimalt finna en unik strategi som tar hänsyn till det specifika företagets speciella 

omständigheter (Porter, 1980) och på så vis ger bästa möjliga förutsättningar för dess 

konkurrenskraft. Fyra strategiska vägar att bemöta konkurrens på har identifierats av 
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Grönroos (2004) och enligt Porter (1980) bör ett företag satsa på en strategi snarare än att ta 

lite från alla. Strategierna, enligt Grönroos (2004) är: 

 

Kärnproduktperspektivet 

 

Konkurrensfördelarna fås genom att hålla en hög kvalitet på kärnprodukten, enligt 

traditionellt tyloristiskt perspektiv. Genom att höja kvaliteten på sin produkt gör sig företaget 

unikt och företrädesvis företag med permanenta teknologiska fördelar sägs kunna dra nytta av 

denna typ av perspektiv. Tjänsterna i ett sådant företag har inte någon strategisk roll men 

måste givetvis ändå finnas med. Detta perspektiv kan resultera i att ett företag hamnar i en 

prisfälla såvida det inte har en tillräckligt konkurrenskraftig teknologisk fördel.  

 

Prisperspektivet 

 

Det främsta konkurrensmedlet utgörs av låga priser. Här anser man att kundens viktigaste 

upplevda värde är just priset, d v s att ge så litet pengar som möjligt. Tjänsternas kvalitet står 

inte i fokus utan det viktiga utgörs av att hålla nere kostnaderna. Företag som väljer den här 

konkurrensstrategin är helt beroende av sina kostnadsfördelar och det kan bli farligt om 

ytterligare konkurrenter kommer in på marknaden och driver ner priserna.  

 

Imageperspektivet 

 

Här handlar mycket om marknadskommunikation och marknadsföring. Företag som använder 

sig av imageperspektivet skapar en image till sin produkt och säljer sina produkter snarare 

tack vare deras image än kvaliteten på produkterna i sig. Genom marknadskommunikation 

skapas ett immateriellt värde utöver det egentliga värdet på kärnprodukten. För att det här 

perspektivet ska fungera slagkraftigt krävs det att företaget har en fungerande och attraktiv 

kärnprodukt att basera sin marknadskommunikation på. Därtill måste företaget ha de 

ekonomiska medel som krävs för att hela tiden kunna göra stora investeringar i 

marknadskommunikation.  
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Tjänsteperspektivet 

 

Företag som tillämpar ett tjänsteperspektiv vill överträffa konkurrenterna baserat på olika 

tjänster som per automatik kommer med köpet av kärnprodukten. Företaget kan ha samma 

kvalitet och pris som sina konkurrenter på kärnprodukten men har alltså en konkurrensfördel i 

att de ger tjänster (icke inkomstgivande sådana), såsom personlig uppmärksamhet, rådgivning 

och information, tillsammans med kärnprodukten. Här är det det totala erbjudandet 

(kärnprodukt + tjänster) som gör ett företag framgångsrikt eller ej. Tjänsteinnehållet är med 

andra ord det som har strategisk betydelse medan priset intar en sekundär roll.  

 

3.4 Kundnöjdhet och kundlojalitet 

 

Det viktigaste för ett företag att utröna när en konkurrensstrategi skall utarbetas är kundernas 

uppfattade kvalitet, d v s hur nöjda kunderna är med konceptet (Gummesson, 2002). Här 

spelar marknadsföring av produkten en avgörande roll och kan i många fall helt överspegla 

produktens faktiska kvalitet (se längre ner: imageperspektiv) (Lange et al., 2005). Lange et al 

(2005) menar vidare att för att etablera en hög uppfattad kvalitet behöver företaget bygga upp 

ett förtroende bland kunderna för sin produkt. Ett företag som erbjuder tjänster måste bedöma 

den kundupplevda kvaliteten av tjänsterna, då kundernas upplevelser säger mycket om 

kärnproduktens kvalitet, enligt Grönroos (2004). Ett företag som lyckas identifiera denna sorts 

kvalitet har goda förutsättningar att skapa ett högt kundvärde (en hög kundupplevd kvalitet), 

vilket tillsammans med varor och tjänster som fyller behov har de bästa förutsättningarna för 

att bli konkurrenskraftiga (Gummesson, 2002). Kundupplevd tjänstekvalitet kan delas upp i 

två delar, nämligen en teknisk respektive en funktionell del (Grönroos, 2004). Enligt 

Grönroos (2004) motsvarar den tekniska delen vad kunden får medan den funktionella delen 

anger hur kunden får det. Den tekniska kvaliteten påverkar ofta i hög utsträckning hur kunden 

upplever kvaliteten, vilket dock även påverkas av den funktionella kvaliteten, d v s på vilket 

sätt kunden erhåller den tekniska kvaliteten (Grönroos, 2004).  

 

Den funktionella kvaliteten är vanligen mer subjektivt bedömd än den tekniska kvaliteten, och 

beroende på individen som bedömer kan samma funktionella kvalitet skattas relativt olika 

(Grönroos, 2004). Kundupplevd totalkvalitet utgörs av kundens kvalitetsupplevelse vid köp 

av vara/nyttjande av tjänst i kombination med den marknadsföring som företaget investerat i 

(fig. 4). Kunder har förväntningar på ett företag de anlitar, vilka kan baseras på 
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marknadsföring, personliga kontakter, etc. Kundernas upplevda kvalitet bör motsvara eller 

överstiga deras förväntade kvalitet för att kunderna efter köpet skall bedöma kvaliteten av 

företagets produkt som hög. Enligt Grönroos (2004) blir en kund med alltför höga 

förväntningar på ett företags produkt, på grund av exempelvis marknadsföring som lovar för 

mycket, lätt besviken även om den faktiska kvaliteten objektivt kan vara hög. Således kan det 

vara en god idé att som företag gå ut med något mindre högtravande löften i sin 

marknadsföring och därmed i stället kunna erbjuda positiva överraskningar vid köp/nyttjande. 

Att använda sig av sådan mera blygsam marknadsföring kan skapa lojala och återkommande 

kunder (Grönroos, 2004).    

 

 
Fig. 4. Huvudsakliga komponenter som avgör hur en kunds totala upplevda kvalitet av ett företag blir. Källa: Grönroos, 
2004.  

 

Många förväntar sig att en nöjd kund som upplever en hög totalkvalitet är en sådan som 

kommer tillbaka till samma leverantör vid nästa köp (Söderlund, 1997), vilket resulterar i att 

företag generellt har stort intresse för kundnöjdhet. Vidare associerar många företag nöjda 

kunder med att dessa sprider den goda uppfattningen om företaget till vänner och kollegor och 

därmed bedriver effektiv marknadsföring för detsamma. Sammanfattningsvis anses således en 

nöjd kund utgöra en lönsam kund på lång sikt, enligt Söderlund (1997). För att ett företag 

skall kunna öka sin kundnöjdhet krävs det att man håller sig uppdaterad om kundernas behov, 

konkurrenternas förändrade strategier samt omvärldsförändringar (Best, 2005), vilket 

understryker vikten av regelbundna kundundersökningar, konkurrent- samt branschanalyser.  

 

Dock menar Söderlund (1997) att det är relativt meningslöst att som företag enbart utvärdera 

hur tillfredsställda kunderna är, då detta inte utger någon konkret information om hur man kan 

förbättra nöjdheten. I stället bör man enligt Söderlund (1997) koppla samman dessa mått med 
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information om vad som faktiskt resulterar i en viss grad av tillfredsställelse så att man har 

möjlighet att omsätta informationen till en förbättrad kundnöjdhet. Exempelvis behöver inte 

en kund som är nöjd efter ett inköp nödvändigtvis enbart ha påverkats till att bli så nöjd av 

enbart leverantören utan kan även ha en allmänt bra dag som gör att allt känns 

tillfredsställande. Detta kan göra att kunden är mycket lätt att tillfredsställa vid inköpet och 

kanske inte alls kan jämföras med hur en annan kund, med en mindre tillfredsställande dag, 

skulle känna i exakt samma situation (Söderlund, 1997). Kundtillfredsställelse kan således 

vara mycket subjektivt men naturligtvis också utgöra ett objektivt mått om det mäts på ett 

korrekt sätt. I detta sammanhang blir begreppet kundtillfredsställelse än mer viktigt att sätta in 

i ett sammanhang av orsak samt vidare verkan och effekt för företaget för att på så vis kunna 

extrahera det objektiva snarare än det subjektiva ur den inhämtade informationen.   

 

På senare tid har begreppet kundlojalitet blivit mer och mer viktigt. Fördelarna med lojala 

kunder har länge känts till, men har som sagt fokuserats mera på under senare år (Söderlund, 

2003). Att detta är fallet kan bero på en lång rad faktorer, såsom att fler och fler produkter blir 

allt mer likvärdiga, att konkurrensen hårdnar och också att tillväxten i befolkningen sjunker så 

att man fokuserar mer på de redan existerande kunderna (Söderlund, 2003). Söderlund (2003) 

beskriver kundlojalitet såsom en persons tendens att frekvent uppvisa liknande beteende i 

återkommande situationer. En kund kan t ex välja att köpa samma produkt eller märke i 

samma butik varje gång denne behöver köpa en identisk eller liknande produkt (Söderlund, 

1997), och alltså därmed uppvisa en hög grad av kundlojalitet. I motsats till vad många tror är 

dock inte en nöjd kund nödvändigtvis detsamma som en lojal kund och således mäts 

kundlojaliteten hellre i beteende än i inställning till ett specifikt företag eller produkt 

(Söderlund, 2003). Ett dylikt beteende kan exempelvis mätas genom att ta reda på hur ofta en 

kund handlar och hur stor del av dessa denne handlar i en viss butik, eller hur stor sannolikhet 

det är att kunden för en vis typ av köp. 

 

Enligt Lawfer (2003) är det inte förrän en kund handlat ett större antal gånger av ett företag 

som en vinst kan uppstå. Med andra ord är det kostnadskrävande att locka till sig en kund och 

dessa investeringar får företaget inte tillbaka förrän kunden blivit lojal och återkommer. Enligt 

Hill och Alexander (2000) kan kunderna delas in i sex olika segment baserat på hur väl insatta 

de är i företaget samt hur lojala de är mot detsamma. De sex nivåerna av kundlojalitet är: 
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1. ”Suspects” 

Kunderna känner inte till företagets produkter och har således ingen tanke på att köpa 

dem. 

2. ”Prospects” 

 Kunderna känner till företaget men har aldrig köpt dess produkter. 

3. ”Customers” 

Kunderna har handlat av företaget någon enstaka gång men har inga relationer till 

företaget. 

4. ”Clients” 

Kunderna köper upprepat företagets produkter eller tjänster och har en positiv 

inställning till företaget. 

5. ”Advocates” 

Kunderna köper företagets produkter kontinuerligt och rekommenderar företaget till 

andra personer. 

6. ”Partners” 

Kunderna känner sig som en del av företaget, antingen bara genom stark samhörighet  

alternativt genom att ha investerat i företagets aktier. 
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4. Empiri 

_________________________________________________________________________ 

Jag vill med detta kapitel presentera det som framkommit vid intervju med Bilprovningens VD 

samt vid de enkätundersökningar som genomförts bland kunderna vid Bilprovningens station 

i Nacka, Stockholm. Intervjun har bearbetats och skrivits om med egna ord och är 

sammanställd i enighet med de, i Teorin, behandlade modellerna. 

__________________________________________________________________________ 

 

Informationen i empirin bygger på data som inhämtats vid intervju med Magnus Ehrenstråhle, 

VD för Bilprovningen. Därtill är den empiriska informationen kring kundnöjdhet och 

kundlojalitet baserad på en enkätundersökning genomförd bland 100 stycken kunder hos 

Bilprovningen. 

 

4.1 Branschstrukturanalys 

 

Inom en bransch har alla konkurrerande aktörer en mer eller mindre väldefinierad 

konkurrensstrategi baserad på hur företaget vill konkurrera för att uppfylla sina syften och 

mål. Konkurrensstrategier är högst beroende av hur branschstrukturen förändras 

(branschstrukturanalys) samt vilka strategiförändringar konkurrenter gör (konkurrentanalys). 

Bilprovningen har en välplanerad strategi hur man vill bemöta den ökade konkurrensen. 

Ehrenstråhle berättar att det framför allt handlar om att jobba mycket kundfokuserat och tre 

kärnvärden för att genomföra detta har tagits fram; nämligen Kundvård, God affärsmässighet 

samt Ansvarsfull företagskultur. Konkret vill man bland annat skapa ännu bättre möjligheter 

till tidsbokning för kunderna samt öka tillgängligheten till stationerna för kunderna.   

 

Konkurrensen på marknaden för fordonsbesiktning har utvecklats betydligt långsammare än 

vad Ehrenstråhle hade förväntat sig i samband med konkurrensutsättningen. Konkurrensen på 

marknaden i dag består, som tidigare nämnts, framför allt av Carspect men även av det tyska 

företaget Dekra som hittills har påbörjat sin verksamhet i Göteborgsområdet. Enligt 

Ehrenstråhle har Carspect som mål att ta 25 procent av marknadsandelarna på marknaden för 

fordonsbesiktning framöver. Därtill, berättar Ehrenstråhle, finns det spanska företaget Aplus 

som också är på väg in på marknaden. Varken Dekra eller Aplus är dock ackrediterade 

fordonsbesiktare ännu så det torde dröja ett tag innan verksamheterna utgör fulla 

konkurrenter. Därutöver finns även en ytterligare aktör på marknaden, nämligen Ystads 



 30

bilbesiktning, som är främst inriktad på entusiastfordon samt registrering av importfordon, 

enligt Ehrenstråhle.  

 

För att som ny aktör kunna ta sig in på marknaden för fordonsbesiktning krävs först och 

främst en investering, enligt Ehrenstråhle. Lokalkostnaden kan naturligtvis variera kraftigt 

men förutom denna krävs utrustning i storleksordningen 1,5 till 2 miljoner kronor för att 

komma i gång med besiktning av personbilar. Därtill kostar ackrediteringsprocessen minst 

300 000 kronor och för att kunna bli ackrediterad krävs i sin tur lokalen samt certifierad 

personal. Ett kvalitetssystem krävs för ackrediteringen och handböcker behövs. Ehrenstråhle 

berättar vidare att Bilprovningen har ett system av handböcker som kontinuerligt uppdateras, 

vilka företaget nu säljer till konkurrenter och verkstäder. Detta görs med utgångspunkt i att 

man inte vill konkurrera om besiktningarnas kvalitet och bedömning då dessa ur 

trafiksäkerhets- och miljösynpunkt bör vara lika oavsett vilken aktör man väljer. Utan 

tillgången till dessa handböcker hade nya aktörer haft stora problem med att bli ackrediterade, 

enligt Ehrenstråhle.  

 

Andra inträdeshinder ligger i att Bilprovningen är ett så oerhört väl etablerat koncept. Många 

kunder sätter likhetstecken mellan Bilprovningen och besiktning och med den imagen blir det 

mycket svårt för nyetablerare att slå sig in. Ehrenstråhle berättar att det sannolikt är lättare att 

etablera sig i liten skala och därmed göra mera manuellt jämfört med att satsa på en mera 

rikstäckande verksamhet då en helt annan typ av infrastruktur, och därmed investering, blir 

nödvändig. Således får etableringshindrena anses vara relativt höga, då både utrustning och 

ackreditering krävs som kostar en hel del pengar. Utträdeshinder finns framför allt i form av 

stationerna som man antingen äger eller hyr. Lokalerna är vanligtvis högst specialiserade för 

besiktningsverksamheten och kan vara svåra att använda till andra ändamål, enligt 

Ehrenstråhle. Beträffande leverantörer av Bilprovningens utrustning finns det flera stycken att 

välja mellan. Tidigare, innan konkurrensutsättningen, var dock företaget tvunget att följa 

lagen om offentlig upphandling (LOU) och var därmed begränsade i sitt val av leverantör. 

Köparens makt har självklart vuxit i och med avregleringen av monopolmarknaden, då denne 

nu kan välja att anlita en annan aktör vid eventuellt missnöje med Bilprovningen. Det enda 

substitutet som finns är möjligheten att inte äga något fordon med krav på besiktning; med 

andra ord kvarstår bland annat alternativen veteranbil och moped klass 2.    
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4.2 Konkurrensstrategier  

 

Fyra strategiska konkurrensmetoder har identifierats för ett företag. Dessa strategier är: 

kärnproduktperspektivet, prisperspektivet, imageperspektivet samt tjänsteperspektivet.  

 

Bilprovningen har hela tiden ställt sig positiva till konkurrensutsättningen, enligt 

Ehrenstråhle, framför allt av följande anledningar: 

 

 Nu får Bilprovningen chans att visa vad de går för och visa att de verkligen kan leva 

upp till det goda rykte som de har, både nationellt och internationellt. 

 Utvecklingsmöjligheterna ökar. Innan konkurrensutsättningen fanns reglerna om att 

Bilprovningen enbart skulle göra noll-resultat varpå möjligheterna till utdelning till 

aktieägarna inskränktes. Därtill har Bilprovningen i vissa situationer anklagats för att 

utnyttja sitt monopol i konkurrenssyfte när man ämnat utveckla verksamheten och 

därmed utgjort viss konkurrent till andra verksamheter. Efter konkurrensutsättningen 

elimineras dessa risker i och med att Bilprovningen nu faktiskt får och bör utgöra 

konkurrens.  

 Det blir en förbättring för kunderna i och med den ökade tillgängligheten. 

 

Ehrenstråhle anser att det är mycket viktigt att Bilprovningen fortsätter att lägga stor vikt vid 

kärnprodukten, d v s besiktningen, som är den klart dominerande intäktskällan för företaget. 

Därutöver blir det allt viktigare, i takt med att konkurrensen växer, att satsa på attraktiva 

erbjudanden som kan uppväga det Bilprovningen tappar till konkurrenterna i antal 

besiktningar. Å andra sidan poängterar Ehrenstråhle att det inte är kvaliteten och 

bedömningarna av själva besiktningarna man vill konkurrera med, utan att dessa bör bli 

bedömda på samma grunder oavsett besiktningsföretag. Däremot vill Bilprovningen skilja sig 

från kommande konkurrenter i form av bra erbjudanden och hög servicegrad, berättar 

Ehrenstråhle. Därtill har Bilprovningen fördel av att ha omfattande statistik långt tillbaka i 

tiden (bilsmart.se), vilket man kommer att profilera sig med. 

 

Den största skillnaden för Bilprovningen efter konkurrensutsättningen är att nu måste 

företaget söka sig ut till kunderna snarare än att mera passivt kunna invänta dem som tidigare, 

berättar Ehrenstråhle. En konkret effekt av detta är att man nu letar nya mer attraktiva lägen 

för besiktningsstationer där man kommer närmare kunderna (t ex nära trafikleder, verkstäder, 
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handelscentra och bostadsområden). Tidigare har Bilprovningen vanligen haft en stor station i 

utkanten av städerna, oftast i ett industriområde, vilket framöver sannolikt kommer att ersättas 

med flera mindre stationer med attraktivare lägen.  

 

Det kostar idag 300 kronor att kontrollbesiktiga sin personbil hos Bilprovningen, ett pris 

vilket Ehrenstråhle berättar att företaget strävar efter att behålla. Bland annat kan priset 300 

kronor sättas i relation till vad motsvarande besiktning kostar hos konkurrenten Carspect, 

nämligen 345 kronor. En tänkbar utveckling för Bilprovningen är att höja priset för besiktning 

vid mindre lönsamma stationer, framför allt i glesbygd, och på så vis ändå kunna hålla 

stationerna i fråga öppna. Ehrenstråhle berättar vidare att kundundersökningar indikerar att 

kunder i glesbygd faktiskt är beredda att betala lite mer för en besiktning för att ändå få 

behålla möjligheten till besiktning nära hemmet.         

 

Företag som använder sig av imageperspektivet skapar en image till sin produkt och säljer 

sina produkter snarare tack vare deras image än kvaliteten på produkterna i sig. 

Bilprovningens image består av dess mycket starka varumärke, dess långa tradition samt att 

företaget, enligt Ehrenstråhle, uppfattas som originalet bland konsumenterna. Bilprovningen 

uppdaterar sig även genom bland annat förändrad logga, viss omstrukturering av stationerna 

m m, vilket tydliggör förändringen för både konsumenter och personal.  

 

Med tjänsteperspektivet önskar ett företag överträffa konkurrenterna baserat på olika tjänster 

som per automatik kommer med köpet av kärnprodukten. Bilprovningen har en tillgänglighet 

i hela landet, vilket är en fördel i arbete med större rikstäckande företag som finns 

representerade på flera orter. Ehrenstråhle berättar att Bilprovningens personal därtill är 

oerhört kompetent och lojal och företagets balansräkning är mycket stark vilket ger god 

förmåga till uthållighet. En viktig tjänst som Bilprovningen vill ska följa med kärnprodukten, 

d v s besiktningen, är en hög servicenivå. Detta inkluderar allt ifrån ett välkomnande 

bemötande till att informera kunden om hur man kan förbättra sitt bilägande, med bland annat 

tips på vad man i ett tidigt skede kan åtgärda på sin bil för att slippa framtida dyrare åtgärder 

och nedslag på kommande besiktningar (annalkande rostangrepp, små glapp i 

styrleder/spindelleder etc). Ehrenstråhle berättar att företaget strävar efter att erbjuda en hög 

servicenivå i bokningsystemet med en översiktlig vy över de fordon man äger, när dessa skall 

besiktigas, etc (”mina fordon” på Bilprovningens hemsida). Därtill är det viktigt att kunna 

erbjuda bra tider som passar kunderna, enligt Ehrenstråhle. 
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4.3 Kundnöjdhet och kundlojalitet  

 

Den fortsatta empirin baseras på svaren som inkom i enkätstudien genomförd bland 

Bilprovningens kunder, i vilken 100 stycken respondenter deltog. Av dessa var 46 procent 

män i åldrarna 41-65 år medan totalt 30 procent av respondenterna var kvinnor (fig. 5). 

Nämnas bör också att jag, vid sammanställningen av resultaten, upptäckte att jag placerat 

65-åringarna i två olika grupper (41-65 år resp 65- ). Detta skulle kunna innebära att någon 

person blivit placerad i fel åldersgrupp, vilket dock sannolikt inte borde påverka resultaten 

nämnvärt.   

 

 
Fig. 5. Köns- och ålderfördelning bland de 100 respondenter som deltog i enkätstudien.  

 

 

Kundnöjdheten motsvarar som bekant inte nödvändigtvis kundlojaliteten, och sannolikt 

kommer kunderna i framtiden att välja besiktningsstationer baserat på läge och pris snarare än 

att vara ”lojala”. Bilprovningen har ändå fått mycket bra betyg från sina kunder. Under 2010 

var 95 procent av företagets kunder nöjda enligt en undersökning innehållande Nöjd Kund 

Index som genomfördes av Bilprovningen, vilket dock som sagt inte nödvändigtvis behöver 

innebära att de är lojala (Söderlund, 2003) när nu konkurrerande verksamhet börjar ta form.  

 

Enbart 2 procent av respondenterna hade provat en konkurrerande verksamhet (tabell 4). Båda 

dessa kunderna var män i åldern 41-65 år. Av de kunder som tänkt tanken att prova en 

konkurrent (34 procent) uppgav en klar majoritet att detta övervägande gjorts på grund av att 

det var svårt att snabbt få ”bra” besiktningstider hos Bilprovningen. 39 procent av de manliga 

respondenterna uppgav att de tänkt tanken att prova en konkurrent medan motsvarande siffra 

för kvinnorna var 23 procent.  
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Tabell 4. Anlitande av konkurrent 

 Män  

18-25 år 

n=1 

Kvinnor 

18-25 år 

n=2 

Män  

26-40 år 

n=15 

Kvinnor 

26-40 år 

n=12 

Män  

41-65 år 

n=46 

Kvinnor 

41-65 år 

n=13 

Män  

65- år 

n=8 

Kvinnor 

65- år 

n=3 

Provat en 

konkurrent? 

0 0 0 0 2 (4%) 0 0 0 

Tänkt prova 

en konkurrent? 

0 0 6 (40%) 3 (25%) 17 (37%) 2 (15%) 4 (50%) 2 (67%) 

Antal respondenter uppdelat per ålder och kön som provat, respektive övervägt att prova, en konkurrerande aktör för 

besiktning av sin bil. Andelen respondenter av den totala subgruppen som provat respektive övervägt att prova en konkurrent 

är angivet inom parentes.  

 

De allra flesta respondenterna var nöjda eller mycket nöjda med den service de fick hos 

Bilprovningen (tabell 5). Av respondenterna i åldern 65+ svarade 55 procent att de var 

mycket nöjda (svarsalternativ ”5”) med Bilprovningens service; i åldersgruppen 41-65 år var 

39 procent mycket nöjda och i gruppen 26-40 år var 7 procent mycket nöjda. Av 

respondenterna i åldersgruppen 18-25 år var 0 procent mycket nöjda. Två stycken 

respondenter var mycket missnöjda med Bilprovningens service, och dessa utgjordes av män i 

åldrarna 41-65 år. Det som de flesta, oavsett kön och ålder, specificerade som extra bra var 

bemötandet från personalen och deras kompetens. Det som angavs som mindre bra var bristen 

på tider och drop-in.  

 

Tabell 5. Bilprovningens service 

Skattning av 

Bilprovningens 

service?  

Betyg: 

Män  

18-25 år 

n=1 

Kvinnor 

18-25 år 

n=2 

Män  

26-40 år 

n=15 

Kvinnor 

26-40 år 

n=12 

Män  

41-65 år 

n=46 

Kvinnor 

41-65 år 

n=13 

Män  

65+ år 

n=8 

Kvinnor 

65+ år 

n=3 

1; mycket 

missnöjd 

0 0 0 0 2 (4%) 0 0 0 

2 0 1 (50%) 1 (7%) 4 (33%) 3 (7%) 1 (8%) 0 0 

3 1 (100%) 0 4 (27%) 3 (25%) 6 (13%) 2 (15%) 1 (13%) 0 

4 0 1 (50%) 9 (60%) 4 (33%) 16 (35%) 6 (46%) 2 (25%) 2 (67%) 

5; mycket nöjd 0 0 1 (7%) 1 (8%) 19 (41%) 4 (31%) 5 (63%) 1 (33%) 

Antal respondenter uppdelat per ålder och kön som skattat den service de får hos Bilprovningen  på skala 1-5 där 1 motsvarar 

”mycket missnöjd” och 5 ”mycket nöjd”. Andelen respondenter av den totala subgruppen är angivet inom parentes.  
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4.4 VDs respektive kunders synsätt på konkurrensutsättningen 

 

93 procent av de manliga respondenterna var införstådda med att konkurrensutsättningen hade 

ägt rum, medan motsvarande siffra bland de kvinnliga respondenterna var 72 procent. Således 

var majoriteten av deltagande kunder medvetna om att det numera finns möjlighet att som 

konkurrent etablera sig på marknaden. Vidare ansåg 33 procent av männen och 9 procent av 

kvinnorna att servicen hos Bilprovningen förändrats under det senaste året och den absoluta 

majoriteten av dessa (81 procent) ansåg att det skett i riktning mot en förbättring 

(svarsalternativ ”4” eller ”5” i enkäten).  

 

I intervjun med Ehrenstråhle uppgav denne att konkurrensutsättningen hittills inte medfört 

några större förändringar på Bilprovningens verksamhet, i form av öppettider, service, etc. 

Således tror inte Ehrenstråhle att kunderna ha märkt av konkurrensutsättningen i någon högre 

grad, förutom möjligtvis i vissa begränsade områden i Stockholm där konkurrerande 

verksamhet tidigt etablerats. Många kunder har inte hört talats om konkurrensutsättningen 

över huvudtaget och andra har missuppfattat omregleringen, enligt Ehrenstråhle. Många 

kunder i den senare gruppen tror att det handlar om en privatisering och att Bilprovningen inte 

längre kommer att finnas kvar. Detta beror, enligt Ehrenstråhle, till stor del på ett 

informationsbrev från Transportstyrelsen som gick ut till landets fordonsägare där det inte var 

helt tydliggjort vad konkurrensutsättningen egentligen innebar.  
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5. Analys 

__________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet integreras den presenterade teorin med insamlade empiriska data. Med 

analysen syftar jag till att diskutera de frågor som är identifierade i problemdiskussionen 

samt att uppfylla syftet med uppsatsen. 

__________________________________________________________________________ 

 

5.1 Branschstrukturanalys 

 

Styrkan av de krafter som ingår i Porter´s femfaktor-analys avgör en branschs vinstpotential 

och för det enskilda företaget handlar det om att hitta den position där man på mest effektivt 

sätt kan använda krafterna till sin egen fördel alternativt bäst försvara sig mot dem (Porter, 

1980). De fem faktorerna applicerade på fordonsbesiktnings-branschen redogörs för nedan 

(fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Porter´s femfaktormodell applicerat på fordonsbesiktnings-branschen. 

 

5.1.1 Potentiella nyetablerare 

 

Det krävs en hel del investeringar, både i form av kapital och tid, för att kunna nyetablera sig 

på marknaden för fordonsbesiktning. Dels behöver man införskaffa, alternativt hyra, en lokal 

som är förenlig med besiktningsverksamhet och dels så krävs inköp av en hel del dyr 
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utrustning. Ehrenstråhle uppskattar investeringarna för utrustning till upp emot 1,5-2 miljoner 

kronor. Därtill krävs det att man blir ackrediterad av SWEDAC vilket i sin tur kräver att man 

har en redovisat välfungerande och genomtänkt verksamhet samt även redan certifierad 

personal. Dessutom behöver man ett internt kvalitetssystem och omfattande handböcker, 

vilket också kostar en del. Vad gäller ackrediteringen är det flera månaders behandlingstid av 

ansökan, varför det inte går att köra igång verksamheten direkt. Lång och stor erfarenhet 

underlättar, vilket gör att företag som är stora inom branschen utomlands får det lättare att ta 

sig in på marknaden. Sammantaget leder kraven på investeringar och erfarenhet till att jag 

bedömer det som relativt höga inträdeskrav för en potentiell nyetablerare som vill ta sig in på 

marknaden. Att man måste ha certifierad personal redan innan man ansöker om ackreditering, 

och således långt innan man startar upp verksamheten, borde kunna sätta käppar i hjulet för 

mindre företag. Denna personal vill troligen ha betalt då de blir anställda och att klara av alla 

dessa utgifter innan man kan börja få in pengar på besiktningar (d v s innan ackrediteringen 

har accepterats) är en tuff utmaning för en nyetablerare.  

 

De relativt sett höga etableringshindren borgar för en fortsatt hög kvalitet inom branschen, 

vilket kan anses bra. Vidare bidrar de höga etableringshindren till att konkurrensen blir mer 

sparsam (Porter, 1980), vilket även kan ses på den svenska marknaden där egentligen bara ett 

ytterligare företag kommit igång ordentligt knappt ett år efter konkurrensutsättningen. Det är 

självklart bra att kvaliteten inom branschen hålls hög, samtidigt som att ökad konkurrens är 

bra för kunderna. Således torde det optimala vara att hitta en lagom balans i anpassningen av 

inträdeshinder (främst ackrediteringsprocessen). Det företag som hittills har börjat etablera 

sig, d v s Carspect, planerar att ta marknadsandelar, vilket i sådana fall kommer att ske på 

bekostnad av Bilprovningen. I långa loppet kan detta leda till lägre priser för konsumenterna 

och lägre lönsamhet för de konkurrerande företagen, inklusive Bilprovningen.  

 

Bilprovningen har ett försprång gentemot nyetablerarna i form av sitt mycket starka 

varumärke i kombination med sin rikstäckande representation och långa historia (vilka dock 

även skulle kunna utgöra nackdelar; se empirin). Enligt Porter (1980) ökar hindren för 

nyetablerare om redan verksamma företag har ett starkt varumärke och en hög kundlojalitet. 

Kundlojaliteten är som sagt inte detsamma som kundnöjdheten, men man kan ändå passa på 

att dra slutsatsen att kunderna varit mycket nöjda med Bilprovningen under dess monopol 

(kundnöjdhetsindex, 2010 var 95%). Detta var dock innan konkurrerande företag kom in på 

marknaden och således innan konsumenterna hade något att jämföra med. Det kommer att bli 
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intressant att se framöver om kundnöjdheten för Bilprovningen förändras eller ligger stabilt på 

över 90 procent. Oavsett vilket, så kommer sannolikt nyetablerande företag att få en tuff 

utmaning i att konkurrera med Bilprovningen. I princip alla invånare i Sverige vet vad 

Bilprovningen är och många likställer troligen företagsnamnet med fordonsbesiktning, d v s 

bilbesiktning är detsamma som Bilprovningen. Med så många nöjda kunder genom åren 

måste konkurrenterna locka med någonting extra för att ta kunder från Bilprovningen. Om 

konkurrenterna inte erbjuder någonting extra utöver det som Bilprovningen gör finns det 

sannolikt få anledningar för nöjda kunder att byta besiktare.  

 

VD för Bilprovningen tror att det geografiska läget och tillgängligheten på stationerna 

kommer att spela stor roll för fordonsägarnas val av aktör och kanske kommer detta att 

resultera i en relativt låg lojalitet bland privatkunder. Jag kan relatera detta både till mig själv 

och flera kunder som jag pratade med när jag genomförde min enkätundersökning hos 

Bilprovningen, d v s att lokalisationen för stationen samt om det finns tider lediga spelar störst 

roll för vilken aktör jag väljer. Därtill, om jag åter går till mig själv, skulle jag även väga in 

kvaliteten på besiktningen, vilken man ju hoppas är jämförbar mellan åtminstone dagens 

konkurrenter. För företagskunder innebär det oftast en större procedur att byta 

fordonsbesiktare och här kommer sannolikt andra parametrar än enbart geografiskt läge att 

styra. Slutsatsen av detta blir att privatkunderna antagligen är det kundsegment som 

Bilprovningen måste fokusera på att tillmötesgå lite extra i detta tidiga stadium på den 

konkurrensutsatta marknaden.  

 

5.1.2 Köparens makt 

 

Ju fler producenter av liknande varor som finns på en marknad, desto starkare och mer 

selektiva anses köparna vara. I samband med konkurrensutsättningen fick köparna större makt 

då fler konkurrenter uppkom. Nu kan man som köpare välja att besikta bilen hos Carspect om 

man är missnöjd med Bilprovningen, vilket ju inte var möjligt under monopoltiden. Däremot 

har man som köpare inte möjlighet att välja bort besiktningen till förmån för ett substitut, då 

det är lag på att besikta sin bil (med undantag för vissa veteranbilar, etc) och detta måste göras 

hos en ackrediterad aktör. Naturligtvis kan man välja att sälja sin bil och därmed utöva sin 

makt som köpare gentemot besiktningsaktörerna. Detta är dock antagligen inte särskilt lätt att 

genomföra för de flesta, då man skapat sig ett behov av bil och inte är beredd att sälja den 

bara för att visa ett eventuellt missnöje för besiktningsaktörerna. Sammanfattningsvis får 



 39

kunderna anses ha relativt liten makt i fordonsbesiktningsbranschen, om än något högre idag 

jämfört med innan konkurrensutsättningen.  

 

5.1.3 Leverantörers förhandlingsstyrka 

 

På en marknad med få leverantörer får dessa stor makt och förhandlingsstyrka över de företag 

som är beroende av deras produkter. Leverantörer med mycket makt pressar upp priserna och 

kan även ibland dra ner på sina varors/tjänster kvalitet. Besiktningsaktörerna kan välja mellan 

ett antal leverantörer av sin tekniska utrustning och eftersom att dessa är relativt många i antal 

och med liknande produkter har inte leverantörerna någon stor makt gentemot 

besiktningsföretagen. Man kan även, såsom Porter (1980), betrakta besiktningsföretagens 

personal som leverantörer då ju dessa levererar en ovärderlig tjänst till företaget. På samma 

sätt som med köparnas makt kan personalens makt sägas ha vuxit i samband med 

konkurrensutsättningen, då de fått ytterligare en potentiell arbetsgivare (hittills) på 

marknaden. Här kan man så småningom tänka sig att personalen blir så ovärderlig att 

företagen väljer att låsa upp dessa personer till att stanna inom företaget en viss bestämd tid. 

Detta kan naturligtvis också göras för att inte företagens interna konkurrensstrategier skall 

läcka ut till konkurrenter vid eventuellt byte av arbetsgivare.   

 

5.1.4 Substitutprodukter 

 

Ett företags vinstpotential krymper ju starkare hot som finns från substitutprodukter. Om 

kunderna däremot så gärna vill ha ett företags speciella produkt att de är beredda att betala lite 

mer bara för att få den, ökar vinstpotentialen. Alla företag i den aktuella branschen 

konkurrerar även med samtliga branscher som saluför substitutprodukten. Några egentliga 

substitut finns inte på besiktningsmarknaden. Vid en efterbesiktning kan man istället välja att 

anlita en auktoriserad verkstad för att få sina tvåor släckta, vilket i viss mån kan anses vara ett 

substitut. Ett fullt substitut skulle dock innebära att man kunde välja att ha ett fordon men att 

inte besikta detta hos ackrediterad besiktare, vilket inte är fallet. Tanken med att ha 

ackrediterade besiktningsaktörer är ju att garantera en hög kvalitet på besiktningen och att 

därmed värna om trafiksäkerhet och miljö. Således är avsaknaden på substitut en garant för att 

bibehålla den höga kvaliteten på landets rullande fordon. 

 

 



 40

5.1.5 Konkurrenter i branschen 

 

I en bransch med många konkurrenter som konkurrerar mycket intensivt blir denna drivkraft 

mycket stark. Konkurrensen är hög på marknader där det huvudsakliga konkurrensmedlet är 

priset, t ex vid lika produkter där kostnaden för kunden att byta produkt är låg. Om service 

däremot utgör det främsta konkurrensmedlet blir denna drivkraft ofta lägre. I dagsläget finns 

enbart Carspect som ackrediterad konkurrent för besiktning av lätta fordon till Bilprovningen. 

Denna femte drivkraft är alltså inte särskilt stark i dagsläget. Ett antal nya företag är på väg in 

på marknaden och sannolikt kommer antalet konkurrenter att öka, om än långsammare än vad 

branschen hade förutspått. Det här anser jag är den drivkraft som kommer att växa sig 

potentiellt starkast inom några få år. De företag som väl är inne på marknaden och lyckats ta 

sig förbi ackrediteringsprocess och investeringar utgör hot till Bilprovningen. Därtill kan 

dessa företag som är nya på marknaden helt och hållet anpassa sig efter dagens förutsättningar 

med bland annat stationer i mer attraktiva områden och därigenom undvika Bilprovningens 

svagheter i form av stationer som måste avvecklas och/eller byggnader som måste säljas. 

Konkurrenter bör inte konkurrera genom bedömningar eller kvalitet på besiktningarna utan 

skall istället fokusera på att skapa den bästa servicen, de bästa erbjudandena, etc. Detta för att 

bibehålla trafiksäkerheten även efter konkurrensutsättningen. Att inte konkurrera om sin 

kärnprodukt innebär att företagen tvingas arbeta väldigt kundfokuserat med anpassade 

erbjudanden och högkvalitativa tjänster, vilket torde gagna oss som fordonsägare framöver. 

Därtill ställer det stora krav på kommande konkurrenter, då det inte på något sätt räcker med 

att ha etablerat en godkänd besiktningsprocedur utan även kräver stort engagemang i form av 

tillmötesgående aktiviteter gentemot olika målgrupper. 

 

5.2 Konkurrentanalys 

 

För att komma fram till den lämpligaste konkurrensstrategin för ett företag är det viktigt att 

undersöka potentiella strategiförändringar som konkurrenterna skulle kunna göra samt vilken 

framgång detta leder till för de konkurrerande företagen. Carspect är den konkurrent till 

Bilprovningen som hittills kommit igång bäst, med 8 stationer i dagsläget, varför detta är den 

konkurrent som jag kommer att fokusera på i detta arbete. I en konkurrentanalys bör fyra 

parametrar beaktas, nämligen Framtida mål, Föreställningar, Nuvarande strategi samt 

Möjligheter. Jag har naturligtvis inte tillgång till all den information som skulle behövas för 

att göra en detaljerad konkurrentanalys av Carspect, men jag kommer att använda den 
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information som jag trots allt kunnat hitta om företaget för att ta fram en så rättvis bild som 

möjligt.  

 

5.2.1 Framtida mål 

 

Genom att studera sina konkurrenters framtida mål kan ett företag få en god uppfattning av 

hur nöjd konkurrenten i fråga är med sin nuvarande position på marknaden. Om man kommer 

fram till att konkurrenten verkar otillfredsställd finns det en stor sannolikhet att denne byter 

strategi inom en nära framtid. Enligt Ehrenstråhle vill Carspect växa för att inom några år 

inneha 25 procent av fordonsbesiktningsmarknaden. Företaget vill, enligt sin hemsida, 

fokusera på flexibla öppettider, drop-in, personligt bemötande, servicetänkande samt att 

”finnas där människor finns” (Carspect, 2011b). Carspect är således inte tillfredsställd med 

sin marknadsposition, men då företaget är såpass nytt skulle jag ändå inte vilja dra slutsatsen 

att företaget byter strategi inom nära framtid. Innan ett eventuellt strategibyte kommer man 

antagligen att se hur mycket man kan växa på nuvarande strategi och när/om tillväxten 

avstannar, först då revidera planen.  

 

5.2.2 Föreställningar 

 

Hur konkurrenter ser på sig själva kan indikera hur företagen handskas med förändringar och 

hur de väljer att agera som respons på sådana. Förutom konkurrenternas uppfattningar om sig 

själva är det även intressant att titta på konkurrenternas föreställningar om branschen. 

Carspect (moderbolaget) har stor erfarenhet av framgångsrik fordonsbesiktning i flera andra 

länder, vilket sannolikt ökar självkänslan hos företaget även på den svenska marknaden. 

Bilprovningen, däremot, har mycket lång erfarenhet från den svenska marknaden, vilket 

skulle kunna fungera som ett konkurrensmedel; d v s att Bilprovningen känner den svenska 

marknaden bäst. Carspect är snabbare i vändningarna än jätten Bilprovningen och detta kan 

sannolikt även få konsekvenser när det gäller att anpassa sig till den snabbt förändrande 

marknaden nu i början av konkurrensetableringen. Det är lättare för Carspect att snabbt 

införskaffa lokal med rätt läge på ny ort och snabbt anpassa öppethållandena efter efterfrågan 

än för Bilprovningen att först och främst göra sig av med den lokal med fel läge som dem 

sedan tidigare har på orten och sedan därefter leta nytt.   
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5.2.3 Aktuell strategi 

 

Den strategi som konkurrenterna har valt att anamma ger förståelse för hur företagen väljer att 

handla i strävan mot målen. Man kan här även få information om hur företagen mest troligt 

reagerar på marknadsförändringar. Carspect vill expandera mot ökade marknadsandelar. 

Stationerna skall finnas nära kunderna (Carspect, 2011b). Företaget verkar ha en hög 

flexibilitet och är positivt inställda till otraditionella öppettider och bokningsformer så länge 

kunderna är beredda att betala lite mer. Carspect satsar stort på drop-in och fokuserar därtill 

på kundbemötande, vilket är trevligt för fordonsägarna. Dock är detta något som även 

Bilprovningen gör, och sedan tiden som monopolföretag, har Bilprovningen förändrat 

kundhanteringen och bland annat upphört med kundregister baserade på registreringsnummer. 

Jag har kommit fram till att kundbemötande blir viktigt för besiktningsföretagen i framtiden 

men kommer sannolikt inte att utgöra en enskild avgörande differentieringsstrategi.  

 

5.2.4 Möjligheter 

 

Genom utvärdering av konkurrenters möjligheter kan man få en bild av vad företaget i fråga 

gör i förhållande till vad det skulle kunna göra. Här utgår man vanligen från en SWOT-analys 

i vilken konkurrenternas styrkor och svagheter tas fram. Dessa kombineras sedan med 

sammanfattande data från framtida mål, föreställningar och aktuell strategi i 

konkurrentanalysen för att på så vis kunna se vilka möjligheter som konkurrenten har. 

Carspect är en del av den mycket väletablerade finska koncernen A-Katsastus Group vilket 

borgar för goda förutsättningar till expansion även på den svenska marknaden (ekonomiska 

resurser samt branscherfarenhet). Carspect är ett ungt företag i Sverige och sannolikt relativt 

okänt ute bland kunderna, vilket kan vara en svaghet. Å andra sidan har företaget möjlighet att 

helt utarbeta sin profil och sin image anpassade efter marknaden av idag, till skillnad från 

Bilprovningen som ju har en lång historita på marknaden. I jämförelse med Bilprovningen har 

Carspect ett mycket litet antal besiktningsstationer men har med sina 8 stationer ändå vuxit 

relativt mycket på kort tid. Därtill har Carspect valt strategiska, kundnära lägen för sina 

stationer, vilket utgör en möjlighet. En svaghet är företagets brist på kontaktnät och avtal med 

större kunder. De sistnämnda kan förmodas ha en relativt hög lojalitet gentemot 

Bilprovningen efter många års anlitande, vilket kan bli en utmaning för Carspect. Carspect är 

dock något nytt, vilket vissa kunder gärna testar. Därtill har Carspect (A-Katsastus Group) 
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erfarenhet ifrån liknande etableringar på nyligen konkurrenssläppta marknader utomlands, 

vilket ger dem en potentiell fördel.    

 

5.2.5 Reaktionsprofil 

 

Genom att kombinera ihop informationen från de fyra punkterna ovan tas en reaktionsprofil 

för respektive konkurrent fram. Denna ger indikationer om hur konkurrenternas beteende vid 

framtida marknadsförändringar kan komma att se ut. Carspect är ett relativt nytt företag på 

den svenska marknaden och är inte nöjda med sin position. De är offensiva och planerar att ta 

marknadsandelar från Bilprovningen. Eventuellt skulle det kunna finnas en fara i att de 

fokuserar alltför mycket på just Bilprovningen och därmed förbiser hotet från nya etablerare. 

Dock har Carspects moderföretag stor erfarenhet av fordonsbesiktning i andra länder, vilket 

tyder på att företaget har erfarenhet att inte begå sådana ”banala” misstag. I och med att 

Carspect har en resursstark moderorganisation i ryggen får man anta att företaget blir mindre 

sårbart för samhällsekonomiska händelser jämfört med en helt nystartad organisation. Att 

Carspect har kapital att tillgå innebär att de sannolikt kan konkurrera på samma villkor som 

Bilprovningen och därmed utgöra en mer potent konkurrent än ett helt nyetablerat företag. 

Därtill har Carspect en hel del branscherfarenhet att hämta från sina internationella kollegor, 

vilket också gör de mer konkurrenskraftiga och mindre sårbara. Carspect satsar hårt på drop-

in och annorlunda öppettider, vilket sannolikt är sådana parametrar som kommer att vara 

viktiga i kampen om kunder i detta tidiga skede. När sedan Bilprovningens arbetsbelastning 

minskar i samband med att vissa kunder väljer att åka till konkurrenter kommer fler tider att 

frigöras och drop-in-funktionen kan komma att tappa i värde som konkurrensstrategi (då man 

kan boka en ordinarie tid med kort framförhållning och till lägre pris än för en drop-in tid).   

 

5.3 Konkurrensstrategi 

 

En konkurrensstrategi kan sägas motsvara en generell formel för hur ett företag skall 

konkurrera, vilket syfte företaget har med att konkurrera samt vilken politik man vill använda 

sig av i konkurrensen. Konkurrensfördelar är ett absolut måste för ett företag som vill nå 

framgång och för att uppnå och bibehålla dessa krävs att företaget jobbar enträget mot sin 

framtagna konkurrensstrategi. Fyra strategier för att bemöta konkurrens och uppnå 

konkurrensfördelar har identifierats, nämligen: 
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 Kärnproduktperspektivet: konkurrensfördelarna fås genom att hålla hög kvalitet på sin 

kärnprodukt. 

 Prisperspektivet: konkurrensmedlet utgörs av låga priser. 

 Imageperspektivet: fokusering på marknadskommunikation och marknadsföring för att 

uppnå konkurrensfördelarna. 

 Tjänsteperspektivet: konkurrensmedlet utgörs av olika tjänster som per automatik 

följer med köpet av kärnprodukten. 

 

Bilprovningen får sägas arbeta utifrån ett övergripande tjänsteperspektiv. Att konkurrera 

genom kvaliteten på själva besiktningen, d v s genom ett kärnproduktperspektiv, vore fel ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv. På samma vis som med kärnproduktperspektivet är inte heller 

imageperspektivet tillämpligt på besiktningsföretagen, då som sagt kärnprodukten inte är det 

man önskar konkurrera på basis av. Bilprovningen kan även sägas använda sig av 

prisperspektivet i viss mån då man valt att ta 45 kronor mindre per kontrollbesiktning 

(personbil) jämfört med Carspect. Bilprovningen planerar att hålla kvar priset på 300 kronor 

så länge det bara är möjligt. Detta skulle kunna bli en viktigt skiljepunkt mellan 

Bilprovningen och Carspect; eg. väljer jag att betala lite mindre och bokar min tid med lite 

längre framförhållning alternativt betalar lite mer och får besiktningstid (drop-in) samma dag? 

Det är naturligtvis individuellt från kund till kund, men om jag ser till mig själv skulle jag nog 

välja Bilprovningens koncept i normala fall, men Carspect om jag hade missat att boka tid 

och/eller behövde få en bil besiktigad snabbt.  

 

Priset intar dock enbart en sekundär roll för Bilprovningen vars huvudsakliga fokus ligger på 

servicenivå gentemot kunderna och kompetent bemötande från personalen. Bilprovningen 

önskar överträffa sina konkurrenter genom att hålla en hög servicenivå, i form av bland annat 

ett bra och personligt tidsbokningssystem, bättre öppettider, hög kompetens, ett bra 

bemötande samt attraktiva erbjudanden till kunderna. Nu har ju inte jag tillgång till något av 

företagens mer detaljerade konkurrensstrategier, men vid första anblicken kan ju trots allt 

besiktningsföretagens övergripande strategier te sig mycket snarlika.  

 

Carspect har differentierat sig mot långa öppettider och drop-in på stationer med kundnära 

lägen. Detta är något som kostar lite mer för kunden men som alltså är en klar 
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differentieringsstrategi från Carspects håll. Drop-in är något som kunderna efterfrågar, vilket 

man ser i enkätstudien som ingår i detta arbete. Å andra sidan skulle efterfrågan på drop-in 

sjunka om tillgången på ”vanliga” besiktningstider ökade, vilket kan förväntas ske i och med 

en ökad konkurrens. När fler konkurrenter inom en snar framtid sannolikt etablerar sig på 

marknaden kan tillgången på tider hos Bilprovningen väntas bli bättre och således behöver 

kunderna inte betala dyrt för drop-in utan kan istället boka in en ordinarie tid med kortare 

framförhållning. Detta kan alltså medföra att differentieringen mot drop-in kanske inte är den 

bästa trots allt, utan att Bilprovningen bör finna en annan lämpligare strategi. I samband med 

konkurrensutsättningen drog Bilprovningen ner på sina kostnader (bl a personal) för att på så 

vis möta den kommande konkurrensen. Denna konkurrens lät dock vänta på sig, vilket 

medförde långa köer till Bilprovningens besiktningstider. Således kan slutsatsen dras att 

Bilprovningen måste lägga stor vikt på att förbättra tillgången på tider för främst 

privatpersoner, då dessa är de som försvinner till konkurrenterna snabbast. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att Bilprovningen hittar en konkurrensstrategi som är 

gångbar när nu konkurrensen kan förväntas börja hårdna och att man genom sitt totala 

erbjudande, d v s besiktning (kärnprodukt) plus service (tjänster), ser till att man får behålla 

en så stor del av kunderna som möjligt.  

 

5.4 Kundnöjdhet och kundlojalitet 

 

För att kunna ta fram en anpassad konkurrensstrategi behöver man framför allt känna till 

kundernas uppfattade totalkvalitet och varför de värderar produkterna/tjänsterna som de gör. 

För att kunna bestämma vad kundvärde är för ett företags kunder krävs att man först förstår 

vem kunden är och vilka som är dennes behov. Den gemensamma egenskapen bland 

Bilprovningens kunder är att de är fordonsägare. Därtill kan man anta att åldrarna spänner 

från 18 år till någonstans upp emot 80-90 år som mest. Olika segment inom den stora 

målgruppen är sannolikt attraherade av olika slags erbjudanden. En pensionär med lediga 

dagar kanske skulle nappa på billigare besiktning dagtid medan en stressad, arbetande 

småbarnsförälder hellre skulle betala lite mer för större valmöjlighet bland kvälls-/helgtiderna.  

 

Kundundersökningar som Bilprovningen tidigare genomfört visar att dess kunder kopplar 

ihop företaget med kvalitet och kompetens, vilket indikerar att kunderna har förtroende för 

företagets koncept. Förväntningarna på Bilprovningen är sannolikt höga, då företaget har en 

lång historik och ett, överlag, gott rykte. Dessa höga förväntningar kan göra att kunder lättare 



 46

blir besvikna vid besiktning, då det är svårare att överträffa och leva upp till alltför höga 

förväntningar från Bilprovningens sida. För att i stället göra kunderna positivt överraskade 

kan man tänka sig att den mera tillbakadragna marknadsföring som Bilprovningen hittills fört 

(p g a risken för anklagelse för missbruk av sin dominerande ställning av Konkurrensverket) 

kan löna sig sett ur ett kundnöjdhetsperspektiv.   

 

Bland de 100 kunder hos Bilprovningen i Nacka som ingick i enkätstudien i detta arbete var 

31 procent kvinnor och 69 procent män. Vidare var en klar majoritet i åldrarna 41-65 år (61 

procent) medan 18-25-åringar enbart var svagt representerade (3 procent). Denna 

snedfördelning kan bland annat bero på att stationen ligger i ett område som eventuellt är 

överrepresenterat av personer i medelåldern och/eller att undersökningen utfördes under 

dagtid då inte alla ålderskategorier hade samma möjlighet att besikta. Vid tolkningen av 

enkätsvaren bör man också ha med i bakhuvudet att urvalet inte är representativt för hela 

landet utan enbart omfattar en mindre population i Nacka, Stockholm. Enbart 2 procent av de 

tillfrågade hade provat en konkurrerande verksamhet, av vilka 100 procent var män i åldrarna 

41-65 år. Vidare hade 39 procent av de manliga respondenterna tänkt tanken att prova en 

konkurrent medan motsvarande siffra för kvinnorna var 23 procent (totalt 34 procent av 

respondenterna). Även om underlaget var relativt litet kan man spekulera i huruvida 

kvinnorna är mera lojala mot Bilprovningen medan männen har en starkare tendens till att 

vilja prova någonting nytt. De allra flesta uppgav att anledningen till att vilja prova något nytt 

var bristen på tider hos Bilprovningen. Såsom jag diskuterat ovan kan man förvänta sig att det 

blir fler och fler lediga tider ju mer konkurrens som kommer in på marknaden, vilket 

teoretiskt skulle kunna föra tillbaka de 34 procenten av respondenterna till Bilprovningen.  

 

En nöjd kund, tror många, är en kund som kommer tillbaka vid nästa köptillfälle, vilket leder 

till att många företag har ett mycket stort intresse för just kundnöjdhet. Ett företag som vill 

öka sin kundnöjdhet gör klokt i att hålla sig uppdaterat om kundernas förändrande behov och 

koppla detta till konkurrenternas strategier. Mer än hälften av respondenterna i åldersgruppen 

65+ uppgav att de var mycket nöjda med Bilprovningens service, vilket skulle kunna bero på 

den långa erfarenheten som dessa något äldre personer har av besiktning hos Bilprovningen. 

De yngre respondenterna var betydligt mindre nöjda med den service de fick hos 

Bilprovningen, vilket skulle kunna indikera att dessa åldersgrupper även är mer benägna att 

prova en konkurrent. Därtill måste även tas i beaktande att ett relativt litet underlag utgjordes 

av den allra yngsta åldersgruppen (18-25 år), vilket gör att även små skillnader får stora 
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effekter på den procentuella fördelningen. Gemensamt för nästintill alla kunder som 

uppskattade servicen hos Bilprovningen var att de specificerade framför allt personalens 

bemötande och kompetens som positivt. Således verkar den kundupplevda totalkvaliteten av 

Bilprovningen vara övervägande positiv.  

 

Vidare ligger det även ett högt kundvärde i möjligheterna till att snabbt hitta en lämplig 

besiktningstid, vilket var det som den största andelen kunder fann negativt i den här 

undersökningen. Kunderna upplever att de får en hög teknisk kvalitet hos Bilprovningen av 

kompetent personal samt en hög funktionell kvalitet i form av ett professionellt och 

välkomnande bemötande. Det som drar ner på den kundupplevda totalkvaliteten är således 

enbart den upplevda bristen på ”snabba” besiktningstider och/eller möjlighet till drop-in på 

sin ort. Enligt Söderlund (1997) bör utvärdering av kundnöjdheten kopplas ihop med konkret 

information om vad som faktiskt resulterat i en viss grad av nöjdhet. Detta har således gjort i 

denna studie varpå framför allt bemötande, kvalitet och kompetens identifierats som starka 

egenskaper medan tidsbristen är något som Bilprovningen bör förbättra i den fortsatta kampen 

om kunderna.   

 

Det kan vara intressant att jämföra hur Bilprovningen respektive kunderna ser på 

avregleringen av monopolmarknaden, då detta kan indikera om företagsledaren tänker på 

samma sätt som kunderna. De allra flesta respondenterna i enkätstudien, d v s Bilprovningens 

kunder, var medvetna om att marknaden var avreglerad. Ehrenstråhle uppgav att de flesta 

kunder troligen inte märkt av konkurrensutsättningen förutom möjligtvis de som bor i vissa 

begränsade områden i Stockholm där konkurrenter etablerat sig. Ett sådant område skulle 

kunna vara Nacka med dess närhet till Tyresö, där ju Carspect öppnade sin första station på 

avregleringsdagen. Då enkätundersökningen genomfördes enbart bland kunder i Nacka är det 

omöjligt att dra slutsatser om kundgrupper i resten av landet. Det man kan säga är att 

kunderna i Nacka ändå verkar ha en god insikt i att marknaden öppnats upp och således 

sannolikt är medvetna om möjlighten att söka sig till konkurrerande aktörer, såsom Carspect. 

33 procent av de manliga respondenterna ansåg att Bilprovningens service förändrats under 

det senaste året jämfört med 9 procent av kvinnorna. 81 procent av de respondenter som ansåg 

att servicen hade förändrats uppgav att det hade skett i riktning mot en förbättring. 

Ehrenstråhle berättade i sin intervju att konkurrensutsättningen hittills inte medfört några 

större förändringar i Bilprovningens service. Dock kan man spekulera i att Bilprovningens 
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personal ändå mentalt mer och mer har börjat identifiera sig med ett vinstdrivande företag och 

därmed börjat tänka mer på den service de ger till kunderna.  

 

Till skillnad mot vad många tror är en nöjd kund nödvändigtvis inte en lojal kund, varför 

kundlojaliteten bör mätas även i beteende hos kundernas och inte bara i deras inställning till 

företaget. För att få en indikation på hur lojala kunderna är ett företag kan man t ex ta reda på 

hur ofta en kund handlar och hur stor del av dessa gånger som kunden väljer att handla i en 

viss butik. I fallet med Bilprovningen kan sägas att konkurrenssitutationen ju är väldigt ny och 

flera av kunderna troligen inte hunnit informera sig om existerande konkurrenter. Däremot var 

hela 84 procent av respondenterna ändå medvetna om att konkurrensutsättningen hade ägt 

rum i juli 2010 och således kanske även mer benägna att kolla upp vilka konkurrerande 

verksamheter som etablerats. Såsom jag nämnt ovan var det enbart 2 procent av de tillfrågade 

kunderna som hade provat att besikta bilen hos en konkurrent och således får 98 procent 

hittills anses lojala mot Bilprovningen. Då besiktning är något som man gör så pass sällan 

som ca en gång per år kan det vara svårt att etablera en riktigt förtrogen relation med kunden 

som borgar för lojalitet. Jag kan tänka mig att det blir allt mer viktigt att även hålla kontakten 

med kunden mellan besiktningstillfällena, i form av påminnelser, små tips om fordonsskötsel, 

etc.  

 

Inte förrän en kund har handlat ett relativt stort antal gånger av ett företag kan denne sägas 

medföra en vinst till företaget. Det är således kostnadskrävande att locka till sig kunder och 

dessa pengar får inte företaget tillbaka förrän kunden blivit lojal och återkommer. Enligt Hill 

och Alexander (2000) kan man dela in kunderna i sex olika segment beroende på hur insatta 

de är i företaget samt hur lojala de är gentemot företaget. De sex segmenten är beskrivna i 

Teori-avsnittet och utgörs av suspects, prospects, customers, clients, advocates och partners. 

Applicerat på Bilprovningens kunder kan man spekulera i att majoriteten av kunderna faller in 

under rubrikerna clients, advocates och partners. Detta högst spekulativa resonemang baserar 

jag på att de flesta respondenter var nöjda med företagets service samt att de inte aktivt sett 

sig om efter och provat konkurrerande verksamhet. För att kunna dra statistiskt säkerställda 

slutsatser kring kundlojalitet skulle det krävas ett betydligt större undersökningsunderlag än 

det jag inhämtat här, varför ovanstående spekulationer får ses just som spekulationer och 

indikationer snarare än fakta. Slutsatsen jag drar är att som monopolföretag har Bilprovningen 

lyckats mycket bra med att tillfredsställa sina kunder men hur mycket detta är värt för 

kunderna nu när möjligheten att besikta hos konkurrenter finns får framtiden utvisa. Min 
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gissning är att Bilprovningen kommer att presentera attraktiva differentieringsstrategier inom 

en snar framtid och därmed behålla en stor del av kunderna. Sannolikt kommer dock även 

Carspect att lyckas ta en hel del marknadsandelar och det blir spännande att se hur balansen 

mellan dessa företag och nya konkurrenter ser ut om 5-10 år.   
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6. Slutsats 

__________________________________________________________________________ 

Nedan lyfts de viktigaste slutsatserna från uppsatsen fram och jag besvarar de initialt 

identifierade frågeställningarna och syftena. 

__________________________________________________________________________ 

 

I skrivande stund har inte Bilprovningen fått någon nämnvärd konkurrens på marknaden. Den 

konkurrent som bäst kommit igång hittills är Carspect med sina åtta stationer runt om i 

Sverige. Dock kan man, av ackrediteringsansökningarna att döma, misstänka att 

Bilprovningen kommer att få tampas med fler företag om en inte alltför avlägsen framtid. Det 

är omöjligt att veta exakt vad fordonsägarna vill ha, men troligt är att attraktiva stationslägen, 

hög tillgänglighet på besiktningstider samt ett positivt bemötande är faktorer som kommer att 

spela roll i det framtida valet av besiktningsstation. Bilprovningen har klara 

konkurrensfördelar i och med sitt starka varumärke, men samtidigt kan den långa historiken 

och den relativa trögheten i och med företagets storlek, komma att utgöra svagheter framöver. 

Hittills verkar Bilprovningens kunder mycket nöjda med den service de får från företaget. Det 

blir spännande att följa nöjdkund-utvecklingen och se hur konkurrenterna påverkar denna 

samt hur stor del av de nöjda kunderna som faktiskt är lojala mot Bilprovningen även i 

fortsättningen. En central del i Bilprovningens framtida konkurrensstrategi torde vara att finna 

attraktiva differentieringsstrategier som gör att kunderna väljer Bilprovningen även nu när de 

som sagt faktiskt fått just möjligheten till ett val.    

 

6.1 Diskussion kring uppsatsens frågeställningar 

 

Sammanfattningsvis, kan jag nu besvara uppsatsens huvudsyften: 

 

Hur ser konkurrenssituationen för Bilprovningen ut idag jämfört med för ett år sedan? Ett 

år framåt? 

 

 Konkurrensen börjar långsamt komma. Bilprovningen har börjat få konkurrens (av 

Carspect hittills), men den har framskridit långsammare än vad man hade trott. De 

relativt höga etableringshinder på marknaden, som jag identifierat i denna uppsats, är 

sannolikt en avgörande faktor för att konkurrensen inte kommit snabbare än vad den 

gjort. Jag drar således slutsatsen från uppsatsen att höga inträdeshinder försvårar 
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konkurrensen, vilket bland annat Porter även påpekar (Porter, 1980). Av antalet 

ackrediteringsansökningar att döma kommer antalet konkurrenter att öka något under 

den snara framtiden och då framför allt komma att utgöras av stora företag med 

branscherfarenhet från andra länder (Tyskland, Spanien). Att företagen på väg in på 

marknaden tillhör stora internationella koncerner är troligen ingen tillfällighet, utan 

tillgången på stora resurser är nog snarare ett krav för att kunna lyckas som 

fordonsbesiktare.   

 Branschkonkurrenterna – en växande kraft? I dagsläget finns inga riktigt starka 

konkurrenskrafter som verkar på Bilprovningen. Jag drar dock slutsatsen, baserat på 

den branschstrukturanalys som gjorts i arbetet, att den kraft som sannolikt kommer att 

växa sig allt starkare är branschkonkurrensen från redan etablerade aktörer. 

Inträdeshindren på marknaden är relativt höga, men de företag som väl lyckats bli 

ackrediterade och som därtill har starka resurser (ekonomi samt internationell 

branscherfarenhet) i ryggen kan med stor sannolikhet komma att utgöra uppriktiga hot 

till Bilprovningen inom en relativt snar framtid, eventuellt inom ett år.  

 

Vilken service ger Bilprovningen idag och hur planerar företaget att bemöta en ökad 

konkurrens? Åtgärder? 

 

 Utökade öppettider, i viss mån drop-in. Bilprovningen har kontinuerligt under de 

senaste åren arbetat med att utöka öppettider och förbättra bemötandet gentemot 

kunderna. Företaget har även infört drop-in på vissa stationer. Inget drastiskt på dessa 

punkter har dock skett under det senaste året sedan avregleringen. Däremot erbjuder 

Carspect något utökade öppettider på sin station i Tyresö, samt betydligt fler öppna 

timmar på sin station i Svågertorp i Skåne. Därtill erbjuds kunderna drop-in-besiktning 

på samtliga Carspects stationer närhelst det är öppet, jämfört med Bilprovningen som 

erbjuder drop-in på enbart fyra av sina ca 200 stationer. Just öppettiderna och bristen 

på drop-in var även just det som Bilprovningen fick kritik för i enkätundersökningen 

och således något som är viktigt för Bilprovningen att försöka förbättre framöver. Det 

verkar som att Carspect har kommit lite längre i frågan om utökade öppettider och 

tillgänglighet medan Bilprovningen har fått ett något sämre läge där i och med att de 

valde att i samband med konkurrensutsättningen anpassa sin personalstyrka efter en 

konkurrens som inte riktigt kom.  
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 Personligt bemötande. Carspect profilerar sig starkt mot personligt bemötande. Detta 

är även något som Bilprovningen jobbar mer och mer mot sedan avregleringen och av 

enkätresultaten att döma verkar kunderna generellt nöjda/mycket nöjda med det 

bemötande de får.       

 Arbeta kundfokuserat och dela med sig av sin kompetens. Bilprovningen planerar 

att bemöta den kommande konkurrensen genom att jobba mycket kundfokuserat och 

satsa extra på kundvård, god affärsmässighet samt att bibehålla en ansvarfull 

företagskultur. Man kan reflektera över att det kundfokuserande temat är något som 

både Bilprovningen och Carspect trycker hårt på och det återstår att se vem som 

lyckas tillmötesgå den breda målgruppens behov bäst. Därtill ser Bilprovningen också 

värdet av den långa statistiska besiktnings-historik som företaget besitter i 

kombination med den mycket höga kompetens och erfarenhet som finns inom 

företaget. Bilprovningen har också uppdaterade handböcker för besiktningsprocessen 

som de nu säljer till etablerande konkurrenter. Att företaget väljer att dela med sig av 

sin kompetens och erfarenhet indikerar att man inte vill använda besiktningskvaliteten 

som konkurrensmedel, vilket gagnar såväl oss trafikanter som den globala miljön.  

 Tjänsteperspektivet som huvudsaklig konkurrensstrategi. Då även SWEDAC och 

Transportstyrelsen sätter upp regelverk som borgar för att ingen konkurrens sker på 

bekostnad av kvaliteten på själva besiktningsbedömningen, så återstår framför allt 

tjänsteperspektivet som tänkbar konkurrensstrategi. Förutom en välfungerande 

konkurrensstrategi har Bilprovningen styrkor och svagheter som kommer att påverka 

dess framtid på marknaden, och en stor roll kommer sannolikt den erbjudna servicen 

att spela. Service i det här sammanhanget kommer antagligen framför allt att handla 

om hur nära kunderna man finns, vilket pris och vilken flexibilitet (öppettider, 

bokningssystem, erbjudanden, etc) man erbjuder. Beträffande närhet till kunderna har 

Bilprovningen traditionellt haft stationer med relativt ocentrala lägen, medan Carspect 

införskaffat sina lokaler med tanke på de nya förutsättningarna, d v s mer centralt 

belägna stationer. Bilprovningen har dock en rikstäckande representation av stationer 

vilket bland annat kan ses som en fördel när det handlar om att få större 

företagskunder som finns representerade på flera ställen i landet. Beträffande pris så 

ligger Bilprovningen lite lägre än Carspect för de flesta besiktningsformer. Carspect 

har dock en större andel stationer med möjlighet till drop-in besiktning samt även 

generellt längre öppettider än vad Bilprovningen har.   
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 Hitta en unik differentieringsstrategi. Bilprovningen kommer sannolikt att behöva 

differentiera sig ännu mer mot privatkunder och därmed, i detta tidiga konkurrensläge, 

anpassa sina öppettider och drop-in-möjligheter för att få behålla sina kunder. När 

konkurrenterna blir mer väletablerade på den svenska marknaden kommer kunder att 

testa dessa, vilket leder till att Bilprovningen får fler tillgängliga tider. Detta i sin tur 

resulterar i att man som kund kan boka en ordinarie besiktningstid hos Bilprovningen 

med relativt kort framförhållning. I ett sådant läge tappar drop-in-funktionen värde, då 

man kan boka en ordinarie tid till lägre pris utan att för den skull behöva vara ute lång 

tid i förväg. När konkurrensen har kommit i gång på det sättet måste Bilprovningen i 

stället hitta sin egen differentieringsstrategi, som således inte nödvändigtvis behöver 

innefatta drop-in och/eller utökade öppettider.   

 

Hur nöjda (och lojala) är kunderna med Bilprovningens service? 

 

 Anledningar för nöjda kunder att prova någonting annat? Överlag är kunderna 

mycket nöjda med Bilprovningens service och då framför allt med personalens 

bemötande och deras yrkeskompetens. Generellt verkar yngre kunder vara mindre 

nöjda med Bilprovningen än vad äldre är och således kanske detta är en kundgrupp 

som man bör fokusera lite extra på. Därtill verkar män ha en större benägenhet till att 

prova konkurrerande verksamheter än vad kvinnor har. Bilprovningen har verkligen en 

stor konkurrensfördel genom sin långa erfarenhet och sin gediget uppbyggda 

kompetens. Det är klart att konkurrenterna på sikt kommer att kunna locka över en del 

av Bilprovningen medarbetare till sig, vilket kanske också kan driva upp 

yrkesgruppens löner och arbetsvillkor. Däremot anser jag att Bilprovningens 

kompetens ligger så djupt rotad i dess företagskultur så den kommer inte att påverkas 

av att några besiktningstekniker byter arbetsgivare. För att nöjda kunder skall ”svika” 

Bilprovningen krävs det att konkurrenten kan erbjuda något som inte Bilprovningen 

kan, och det återstår att se exakt vad detta innebär och hur stor del av kunderna som 

nappar på sådana erbjudanden.  

 

Hur uppfattar kunderna avregleringen; har de märkt av någon förändring? 

 

 Få kunder har upplevt en förändring. Överlag upplever majoriteten av 

Bilprovningens kunder ingen större skillnad i servicen hos Bilprovningen under det 
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senaste året. Av de 27 procent (n=100) som trots allt märkt en skillnad uppgav den 

klara majoriteten att förändringen gått i riktning mot en förbättring. Om jag går till 

mig själv i egenskap av fordonsägare, kan jag inte heller säga att jag märkt av någon 

förändring, delvis p g a att jag bara besöker Bilprovningen en till två gånger per år. Jag 

hinner nästan glömma vilken service jag fick sist, om den nu inte varit riktigt 

utmärkande i endera riktning. Detta poängterar vikten av att hålla kontakten med 

fordonsägarna mellan besiktningstillfällena, d v s att hitta en form av kontakt som 

kunderna uppskattar.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

 

Den avreglerade marknaden för fordonsbesiktning är väldigt ny och sannolikt kommer man 

att kunna se fler effekter som konkurrensutsättningen medfört om ett par år. Således vore det 

intressant att titta på de besiktningsaktörer som finns om 2-3 år, jämföra deras 

konkurrensstrategier och relatera dessa till företagens framgång och resultat på marknaden.  

 

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i Bilprovningen. Det skulle kunna vara intressant att 

även följa en konkurrent över tid och se hur dess konkurrensstrategier utvecklas i relation till 

dess förändrade situation på marknaden. 

 

Det här är en relativt liten studie och det vore intressant att utvidga den med ett större 

enkätmaterial samt även jämföra kundernas syn på den service man får hos Bilprovningen 

respektive konkurrerenter. Vilken roll spelar detta för vilken besiktare man väljer? När 

konkurrensen kommit igång bättre är det även intressant att utvärdera vilka faktorer som 

kunderna värderar högst vid val av besiktningsföretag. 

 

Avslutningsvis vore det intressant att titta på hur det går för Bilprovningen på den avreglerade 

marknaden och se hur deras verksamhet utvecklas framöver. Hur väljer de att differentiera sig 

gentemot övriga aktörer och vilken roll kommer deras starka varumärke och långa historik att 

spela i praktiken?  
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Bilaga 1; intervjuguide, Magnus Ehrenstråhle 
 
Inledande frågor 

1.  Hur länge har du arbetat som VD för Bilprovningen? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Kan du berätta lite om hur det är att vara VD på Bilprovningen? 

4. Beskriv en ”typisk” dag för dig här på arbetet. 

 

Allmänt om konkurrens och avreglering 

5.  Hur ser konkurrensen på marknaden för fordonsbesiktning ut idag? 

6.  Hur tror du att konkurrenssituationen kommer att utvecklas under de närmast kommande 

åren? 

7.  Vilka blev de största skillnaderna för er i och med avregleringen av monopolmarknaden 

för fordonsbesiktning? 

8.  Blev det som ni föreställt er? 

9.  Hur planerar ni att bemöta en ev ökad konkurrens? Åtgärder/strategier? 

10. Hur tror du att kunderna uppfattat avregleringen; tror du de märkt någon förändring? 

11. Vad har avregleringen haft för effekt på Bilprovningens företagsimage; t ex service, 

priser, öppettider, kunskap? 

12. Hur har avregleringen påverkat Bilprovningens företagsidentitet; t ex hur har företagets 

kultur, service och personal påverkats? 

 

Identitet och varumärke 

13. Har Bilprovningen några ledord? 

14. Hur skiljer sig Bilprovningen från sina konkurrenter? 

15. Hur tror du att Bilprovningen kommer att stå sig i den konkurrens som kan uppstå inom 

den närmaste framtiden? 

16. Vilka styrkor och svagheter skulle du säga att Bilprovningen har? 

17. Planerar Bilprovningen en mer utåtriktad, kundfokuserad marknadsföring nu efter 

monopolets upphörande? 

18. Vad vill Bilprovningen förmedla med sitt varumärke? 

19. Hur tror du att kunderna idag uppfattar ert varumärke? 
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Relationer och kundkontakter 

20. Hur arbetar ni för att göra ett gott och varaktigt intryck hos kunden? 

21. Hur gör ni för att skapa goda relationer med kunderna? 

22. Arbetar ni med relationsmarknadsföring? 

23. Behövs inte marknadsföring än så länge i och med att målgruppen är så självklar och er 

roll så självklar? 

  

Branschanalytiska frågor 

24. Vad krävs av en potentiell ny aktör på marknaden för att denne ska lyckas ta sig in på 

marknaden? Kunskap, kostnad, tid? 

25. Vilka nackdelar har en ny aktör på marknaden jämfört med Bilprovningen som erfaren 

sådan? 

26. Hur ser du på etableringshindren; låga/höga? Varför? 

27. Vilka typer av utträdeskostnader finns för en aktör som önskar träda av marknaden? 

28. Hur stor tror du att kundlojaliteten är gentemot er? 

29. Hur ser leverantörssituationen ut för er? Finns det flera att välja mellan? 

30. Har ni stor makt som köpare gentemot leverantörerna? 

31. Hur ser kundernas makt ut över Bilprovningen nu efter avregleringen? 

 

Avslutande fråga 

32. Finns det något mer du tycker är viktigt att jag är medveten om i sammanhanget? 
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Bilaga 2; Enkät till Bilprovningens kunder 
 
 
 
 

                                           

 

Hej! 

 

Mitt namn är Per-Olov Arthurson och jag läser ekonomi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Med anledning av mitt examensarbete 

undersöker jag den svenska marknaden för fordonsbesiktning och dess 

kunder. Syftet med enkäten som du håller i din hand är att utvärdera 

kunders syn på den service som Bilprovningen ger samt på 

besiktningsmarknaden i stort. 

För att jag skall kunna dra korrekta och relevanta slutsatser i detta 

arbete ber jag dig, som kund hos Bilprovningen, att besvara följande 

enkät. Enkäten består av 8 kryssfrågor som tar ca 5 minuter att 

besvara. Ditt svar är självklart anonymt och därtill mycket värdefullt 

för mig. 

 

Stort TACK! 

Per-Olov Arthurson 
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Enkätfrågor till Bilprovningens kunder 
 

1.  Kön:          kvinna  □            man     □ 
 
2.  Hur gammal är du? 

  18-25   □            26-40   □              41-65   □            65-     □ 
 
3. Är du medveten om att det statliga monopolet för fordonsbesiktning tagits bort nyligen 

(juli, 2010)?                 

   Ja   □     Nej   □ 
 
4. Har du använt någon av Bilprovningens konkurrenter vid besiktning av ditt/dina fordon? 

  Ja   □ vilken:___________________ Nej   □ 
 
5. Om nej på fråga 4, har du någonsin tänkt tanken att prova en konkurrerande 

fordonsbesiktning? 

  Ja   □ Nej   □ 
  
 Om ja, i såfall varför? 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
  
6. Är du nöjd med Bilprovningens service (såsom öppettider, tillgänglighet, kompetens)? 

  1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 
      mycket missnöjd                                                                                    mycket nöjd 
 
 
 Specificera gärna det som du upplever som bra respektive mindre bra: 
 Bra:________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Mindre bra: __________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
7. Generellt, hur nöjd är du med personalens bemötande vid besiktning? 

  1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 
      mycket missnöjd                                                                                    mycket nöjd 
 
8.  Anser du att servicen hos Bilprovningen har förändrats under det senaste året? 
 

  Ja   □    Nej   □ 
 
 Om ja; i vilken riktning: 

  1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 
    kraftig försämring                                                                                    kraftig förbättring 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


