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Sammanfattning 
Det har arbetet handlar om hur återförsäljares och konsumenters förutsättningar har och 
kommer att ändras långsiktigt på bilmarknaden. Fokus ligger på den svenska marknaden. 
För att analysera detta har jag främst tittat på två variabler, trenderna på den globala 
marknaden och de nya förutsättningar EU:s nya konkurrensrättsliga regler innebär. 
Återförsäljarna har en mycket liten förhandlingstyrka gentemot tillverkarna. Detta förhållande 
har analyserats med hjälp av Porters femkraftsmodell. 
Den globala bilmarknaden styrs av ett mycket lågt antal tillverkare, vilket gör deras makt 
betydlig. Det dominerande antalet biltillverkare lider idag av dålig lönsamhet och 
överkapacitet. Företagsfusioner och standardisering med hjälp av stordriftsfördelar har blivit 
ett sätt att överleva på denna mättade marknad. Biltillverkarna har tagit tillvara på sin 
oligopolliknande position på den globala marknaden, vilket har kvävt konkurrensen och ökat 
pristelheten.  
EU vill öka konkurrensen på den reglerade europeiska marknaden. Av denna anledning har 
man satt upp nya konkurrensrättsliga regler. (s k gruppundantag, se s.16 och definition i 
bilaga) 
 
Syftet med det nya gruppundantaget var att:  
• Stärka återförsäljarnas kommersiella frihet 
• Öka konkurrensen mellan återförsäljare av samma bilmärke  
• Underlätta parallellhandel mellan EU:s medlemsstater 

 
EU vill med det nya gruppundantaget i en större utsträckning utsätta biltillverkarna för de 
globala marknadsekonomiska krafterna, vilket förhoppningsvis i slutändan skall förbättra 
konsumenternas förutsättningar. Konkurrensen hos bilhandeln och verkstäder skulle öka, 
vilket skulle dra ner priserna för konsumenten.  Men vilka effekter har gruppundantaget 
(påverkat av de globala trenderna) fått på återförsäljarna?: 
 
• Biltillverkaren kan idag i sina avtal med återförsäljaren ställa kvalitativa och 

kvantitativa krav, vilket betyder att de har ytterligare en maktfördel i 
avtalsförhandlingarna med återförsäljarna.  

• Asiatiska märken får genom flermärkeshandel det lättare att etablera sig på den 
svenska marknaden 

• De stora och finansiellt starka återförsäljarna kan idag lagligt köpa upp mindre 
återförsäljare vilket ökar deras förhandlingstyrka gentemot tillverkaren. 

• Koncentrationen av återförsäljare på den svenska marknaden kommer troligtvis att öka 
betydligt.  

 
Återförsäljarna inom Sverige minskar, vilket borde betyda att konkurrensen mellan distrikt 
troligtvis ökar eftersom marknadsföring utanför ett specifikt ”exklusivt” distrikt idag är 
möjlig. Situationen är dock sådan att tillverkare försöker anpassa sina affärsvillkor så att 
återförsäljarna inte skall ha något intresse av att marknadsföra sig utanför sitt närområde. 
Detta kan bromsa denna utveckling.  Återförsäljarnas marginaler ligger idag på i genomsnitt 
1,5 %, vilket betyder att satsning på att skapa mervärden och kundlojalitet troligtvis blir allt 
vanligare. Biltillverkare kan också allt mer intresseras av detta på lång sikt. 
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Frågan som kvarstår är hur konsumenternas förutsättningar har ändrats?: 
 
• Parallellhanden i Sverige kommer troligtvis att minska, eftersom biltillverkarna har 

kontroll över prisregleringen. Priserna i den europeiska marknaden rör sig idag mot ett 
genomsnittspris där Tysklands nybilspriser är riktmärket. Detta kommer leda till att 
nybilspriserna i Sverige och den största delen av övriga Europa höjs. 

 
• Oberoende reservdelstillverkare har idag möjligheten att sälja likartade billigare 

reservdelar än biltillverkaren. (undersöks ej i detta arbete)  
 
• Flermärkeshandeln möjliggör direkta fysiska jämförelser mellan olika bilmärken på 

plats. Om detta är något som konsumenten har eftersträvat i hög grad går dock att 
diskutera. Konsumenterna visar nämligen en mycket stor märkeslojalitet till specifika 
bilmärken, återförsäljarna i Sverige ligger redan idag relativt nära varandra etc. 

 
EU har troligtvis med andra ord förverkligat två av deras syften. Den ökade parallellhandeln 
som i huvudsak skulle förbättra förutsättningarna för konsumenten ser ut att utebliva. Trots 
detta kommer framförallt Internet förbättra konsumenten informationsmöjligheter. 
Konsumenter kan troligtvis förvänta sig att få mer personinriktad reklam, något dyrare priser 
(kort sikt) på nya bilar och en allt större beslutsvånda innan köpet (och förhoppningsvis lite 
mindre efter).  
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1. Inledning 

1.1 Bilhandeln - en bakgrund 
Den svenska ekonomin påverkas i betydande utsträckning av bilindustrin. I Sverige har vi två 
stora biltillverkare samt en årlig nybilsförsäljning som kan uppskattas till uppåt 40 miljarder 
kronor.(www.bilsweden.se) De svenska hushållens sparande och ekonomi påverkas av 
förutsättningarna på bilmarknaden. Bilen är för många den dyraste produkt de någonsin 
kommer att köpa. Bilen är därför för väldigt många en stor utgift som kräver mycket åtanke 
och engagemang. 

1.1.1 Köp av nya bilar 
I Sverige såldes år 2005 cirka 275000 nya bilar. (ibid) Knappt hälften var tjänstebilar. Antalet 
tjänstebilar är stabilare än antalet privatbilar som säljs. Privatbilar påverkas mer av hög- och 
lågkonjunkturer. Volvo och SAAB står ungefär för två tredjedelar av tjänstebilmarknaden. 
(Björn Forsell) Av den svenska marknaden (2005) hade Volvo 26 %, GM Norden (inkl 
SAAB) 12%, Svenska Volkswagen 18%, Toyota 8 % , Peugeot 6,5 %  och Ford 6%. I Sverige 
såldes år 2005 cirka 275000 nya bilar. (www.bilsweden.se)  

1.1.2 Eftermarknad 
Konjunktursvängningar och konsumenters bilinvesteringar har ett starkt samband. Vid 
högkonjunkturer köper konsumenter nya bilar, vid lågkonjunkturer behåller de sin gamla bil 
och reparerar den samt köper reservdelar (Mekonomen, Årsredovisning 2004). 
Utgiftsposten på service under en bils levnadscykel är ofta lika stor som det belopp den nya 
bilen köpts för. Detta betyder att om konsumenten köper en bil, har den i 15 år och sedan 
skrotar den, har troligtvis reparationer och service kostat lika mycket som nybilspriset var. 
(inräknat inflation) 
 
Det är huvudsakligen på eftermarknaden som återförsäljarna och även biltillverkarna tjänar 
sina pengar. Eftermarknaden består huvudsakligen av begagnade bilar, reservdelar, service 
och reparationer. En bilägare kan skjuta upp ett nybilsköp, men inte en reparation eller 
service. Försäljning av bilar kan jämföras med försäljning av elektriska tandborstar. Det är 
inte på den elektriska tandborsten som exempelvis Braun tjänar sina pengar utan det är på 
borstmunstyckena. (Björn Forsell) Det är mycket viktigt för tillverkarna att även ta del av 
denna marknad.  

1.1.3 Verkstäder  
Ungefär 25 % av antalet utförda reparationer av bilar görs av oberoende verkstäder. Dessa 
verkstäder har avtal med biltillverkare, men ägs inte av någon återförsäljare. Enligt MRF finns 
det idag cirka 2000 bilverkstäder i Sverige. Detta är dock statistik som är svår att mäta 
eftersom en definition på vad en bilverkstad är varierar. Trenden är sådan att antalet 
verkstäder i Sverige hela tiden minskar. Detta är bland annat en konsekvens av att bilar blir 
alltmer tekniskt avancerade. (ibid)   
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1.1.4 En global industri 
Jag har hittills talat om den svenska marknaden. Vi skall inte gömma att Sverige är ” ett 
avrundningsfel i Europa”, vilket gör Sverige nästintill ”osynligt”. Europa påverkar/ påverkas 
enormt av de globala trenderna. Den globala bilmarknaden är en mogen marknad med ett 
internationellt oligopol, som generellt lider av låg lönsamhet, låg tillväxt och överkapacitet.  
Det råder en världsomspännande konkurrens mellan biltillverkare som resulterar i en stark 
prispress. Detta bemöter biltillverkare med en massiv kostnadspress både internt och i 
förhållande till deras leverantörer. Strategin för att uppnå denna kostnadseffektivisering har 
varit strukturell fusionering i form av uppköp, utförsäljning, samgående eller andra allianser 
och geografisk förflyttning 

1.1.5 Konkurrensregler för bilförsäljning  
Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrens-
begränsande samarbete mellan företag (6 §) och en som förbjuder företag med en 
dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt (19 §). Det första förbudet gäller när 
företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt 
eller på sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete. 
Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden.  
Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin 
marknadsmakt. Konkurrenslagen syftar bland annat till att gynna de små företagen. 
Inom bilhandeln har som ovan beskrivits distributionssystemet kännetecknats av tillverkarnas 
starka styrning av återförsäljarledet. Denna styrning kan sägas ha begränsat konkurrensen i 
återförsäljarledet på ett sätt som inte ligger helt i linje med konkurrenslagens allmänna 
bestämmelser om dominerande ställning gentemot bland annat distributörer. Konkurrenslagen 
innehåller dock bestämmelser om undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande 
samarbete. Genom ett s k gruppundantag har särskilda regler gällt för konkurrensen inom 
bilhandeln i stället för de som följer av konkurrenslagens allmänna bestämmelser. 
En av EU:s nyckelroller är att verka för fri konkurrens inom gemenskapen. Den svenska 
konkurrenslagstiftningen styrs av EU:s förordningar inom området. 2002 skärpte EU de 
konkurrensrättsliga reglerna för gruppundantag inom bilhandeln (2003 i Sverige).  
Framför allt innebar det att tillverkarna inte längre kunde förbjuda återförsäljarna att ägna sig 
åt flermärkesförsäljning.   

1.1.6 Ökade spänningar mellan generalagenter och åt erförsäljare 
Bilia, Sveriges största Volvoåterförsäljare har börjat sälja märken som direkt konkurrerar med 
Volvo. Dessa märken är idag det koreanska bilmärket Kia och Hyundai. Kia var det bilmärke 
som efter Volkswagengruppen och BMW sålde bäst förra året (år 2005). Enligt uppgift stör 
Kia:s bilförsäljning Renault, vilket påverkar generalagenten Volvo Personbilar eftersom de 
importerar Renault till Sverige. (DI, 26 jan 2006) 
 
Flermärkeshandeln är inte den enda anledningen bakom missnöjet till Bilia hos den svenska 
generalagenten Volvo Personbilar. Under våren 2004 ville Bilia köpa bilhandlaren Eneqvist 
Bil med anläggningar i det östra Stockholmsområdet. Köpet skulle ge Bilia dominans i den 
viktiga Stockholmsregionen, vilket gjorde att Volvo Personbilar fullkomligen gick i taket. 
(ibid) I ett sju sidor långt brev till Konkurrensverket argumenterade Volvo Personbilar för att 
köpet skulle stoppas, detta hade dock ingen effekt och konkurrensverket gav tillstånd till 
affären. Volvo Personbilar har efter detta gått till motangrepp. Den fristående Volvohandlaren 
Upplands Motor har med stöd från Volvo Personbilar investerat 400 miljoner kronor i en ny 
anläggning i Stockholm. 
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Frågan är om inte detta är ett lite desperat beslut från Volvos sida för att bibehålla 
maktpositionen. Bilias VD Jan Pettersson kommenterar investeringen med frågan: Finns det 
verkligen så många potentiella Volvoköpare i Stockholmsområdet? Om inte marknaden växer 
menar Mats Qviberg (ordförande i Bilia) så kommer troligtvis marginalerna krympa 
ytterligare för återförsäljarna. 
 
En förändring som diskuteras i stor utsträckning är etableringsfriheten som har blivit möjlig 
med det nya gruppundantaget.  
Eftersom biltillverkarnas exklusiva distributionssystem inte gäller längre har återförsäljarna 
idag friheten att etablera sig vart de vill. Det betyder att återförsäljare från alla världens hörn 
har friheten att etablera sig på den svenska marknaden och tvärtom. (Dan Olsson, 
Distriktschef, Stockholm, MRT) Förhoppningen med detta var att konkurrensen skulle öka i 
landet och därmed sänka priserna för konsumenten. (www.konsumentverket.se. Se bilaga)  
Etableringsrätten har gjort att Bilia har börjat köpa upp återförsäljare i både Köpenhamn och 
Oslo. I Oslo köpte Bilia upp Norges största BMW handlare. I Stockholm har dessutom Bilia 
köpt upp Sveriges största Hyndai- handlare. (DI, 26 jan 2006) 
 
Stora återförsäljarkedjor kan långsiktigt antas bli ännu större, vilket förstärker deras 
förhandlingstyrka gentemot tillverkarna. De amerikanska biljättarna GM och Ford har det 
däremot allt svårare. Båda företagen kommer att tvingas att genomföra drastiska sparprogram 
för att inte riskera att gå i konkurs i framtiden. Med nuvarande förluster har GM tre år på sig 
att vända bolagets rörelse. (DI, 18 jan 2006) 

1.1.7 Asiatiska bilmärken sätts i ett nytt ljus 
Den svenska bilbranschen styrs idag till väldigt stor del av tillverkarna, som i huvudsak ägs av 
koncerner från Europa och Amerika. Konkurrenterna till de europeiska och amerikanska 
bilarna har under en lång tid främst varit japanska och kinesiska bilar.  
Om man kan diskriminera produkten bil utefter nationellt ursprung går självklart att 
ifrågasätta. Anledningen till att denna aspekt tas upp är främst av två anledningar. 
Den första anledningen grundar sig till stor del hos biltillverkarnas kontroll och maktposition. 
Den svenska bilmarknaden har under en lång tid varit en mycket reglerad marknad och är det 
fortfarande. Tillverkarna som ägs av amerikanska och europeiska företag har till stor del styrt 
återförsäljarna, vilket har gjort att återförsäljarna inte har haft möjlighet att sälja en 
substitutprodukt i form av en bil av ett annat märke. Idag när flermärkeshandel är tillåtet kan 
kunden i en fysisk butik få möjlighet att jämföra bilar av olika märken och olika ”härkomst”. 
Detta kan sätta konkurrensen på bilmarknaden i en ny situation. Utbudet av japanska och 
kinesiska bilar hos svenska återförsäljare ökar, vilket betyder att även troligtvis exponeringen 
av dessa bilar i butiker och i reklam ökar. När konsumenten även kan jämföra de olika bilarna 
i en fysisk butik är det högst troligt att de i många fall kommer att välja det billigare 
alternativet, som i många fall är japanska och kinesiska bilar. Dessa bilar har alltid varit 
billigare men även ansets vara av sämre kvalitet. De japanska och kinesiska bilarna har dock 
sålt i stora mängder, vilket har gjort att företagen har blivit mer kapitalstarka och haft råd att 
med tiden förbättra kvaliteten. Japanska tillverkare som Toyota (som idag är världstvåa och 
har det överlägset största aktiekapitalet) samt Nissan är två företag som under den senaste 
tiden haft stora försäljningsökningar medan amerikanska koncerner som Ford och GM har 
haft stora försäljningsförluster . (TT 2005-10-03, SVD 2005-03-03)  
Den andra anledningen rotar sig i kundens medvetande och märkeslojaliteten. En form av 
nationell diskriminering som görs av konsumenter. Medborgare tenderar att köpa märken från 
sitt eget land, i Sverige har Volvo och Saab sålts i störst mängder. Men den ökade 
globaliseringen med bland annat företagsfusioner kan tänkas sudda ut de nationella känslorna.   
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Jag skall försöka belysa detta påstående med ett exempel.  I Sverige har vi ägt två stora 
biltillverkare nämligen Volvo och Saab. Idag ägs båda dessa företag av amerikanska 
koncerner, trots detta sker en större del av tillverkningen fortfarande i Sverige. Kommer detta 
att påverka försäljningen av Volvo och Saab för våra nästkommande generationer? Under hur 
lång tid kommer Volvo och Saab kännas svenskt? Om de mindre tillverkarna fortsätter att 
köpas upp av de större och gruppundantaget förbättrar konkurrensen som är dess syfte, 
kommer de japanska och kinesiska förtagen enligt min mening allt mindre uppfattas som 
substitut i kundens medvetande och därmed även till viss del sudda ut de nationella gränserna.  
Vilket kan leda till en ännu större framgång för de asiatiska märkena. Idag har även de stora 
olönsamma biljättarna anledning att vara oroliga för den asiatiska marknaden som växer med 
stormsteg. 

1.2 Forskningsfråga och syfte 
På vilket sätt kommer de globala trenderna på bilmarknaden och EU:s nya konkurrensrättsliga 
regler påverka återförsäljarnas och konsumenternas förutsättningar på den svenska 
marknaden? 
Syftet med detta arbete är att ge konsumenter ett bredare perspektiv och en större förståelse 
för bilmarknaden. Grundläggande information av förutsättningarna som finns på 
bilmarknaden är också intressant för entreprenörer som funderar på att starta eget inom 
bilbranschen samt personer som har ett annat affärsmässigt eller personligt intresse av 
bilmarknaden.  
En av mina förhoppningar med detta arbete är det skall kunna användas som ett uppslag för 
mer nischade forskningsfrågor inom bilbranschen.  

1.2.1 Avgränsning 
Jag har valt att fokusera mitt arbete på maktförhållanden, trender och flermärkesförsäljning 
gällande nyförsäljning av personbilar på den svenska marknaden. Med tanke på att den största 
delen av pengarna tjänas på eftermarknaden kan man lätt fråga sig varför detta arbete om 
bilmarknaden inte fokuserar på eftermarknaden. Mitt svar på denna fundering är att det är vid 
köpet av en ny bil som själva födseln av bilen sker. Kunden har vi detta tillfälle investerat sina 
pengar i ett varumärke. Bilen kommer efter detta köp att kräva underhåll precis som alla andra 
”levande organismer”. Det är av denna anledning som köpet av en ny bil är intressant.  

1.3 Metod 
Metoden består i huvudsak av studier av sekundära källor, samt ett fåtal intervjuer med 
branschkunniga personer.  Jag har med dessa studier bildat mig en helhetsuppfattning av 
bilmarknaden. Detta har även gett mig en möjlighet att återge den mer detaljerade 
informationen som behandlar mitt problemområde. (Använda källor finns i källförteckning). 
Jag har gjort tre intervjuer. En av dessa var en djupintervju. Detta var med Björn Forsell 
förbundsjurist på MRF. MRF är en förkortning av Motorbranschens Riksförbund. MRF är en 
branschorganisation för den seriösa bilhandeln och verkstäderna i Sverige. MRF är enligt min 
mening en högst trovärdig källa. Varför jag valde en jurist, är därför att denna person hade 
gett mycket utförliga och bra svar (enligt mig) om uppgifter gällande bilmarknaden (i ett 
examensarbete skrivet av Gezelius) Björn Forsell har varit en stor hjälp i detta arbete, när jag 
har fastnat och varit osäker på specifik information och mönster.  
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1.4 Arbetets uppläggning och struktur 
Jag har valt att beskriva och analysera bilmarknaden på först makronivå och sedan på 
mikronivå. Detta skall ge ett perspektiv på de olika marknader de olika aktörerna - tillverkare, 
generalagenter, återförsäljare och konsumenter - verkar inom. 
Fokus ligger på förhållandet mellan biltillverkare och återförsäljare, där tillverkarna verkar på 
den globala marknaden och återförsäljarna på en nationell ofta lokal marknad.  
Det finns enligt min uppfattning i huvudsak tre olika konkurrenssituationer som föreligger på 
olika nivåer och marknader. De olika nivåerna av konkurrenssituationer påverkar varandra 
och även konsumenten i slutändan.  
 
Så här ser hierarkin ut. 

1. Konkurrens mellan biltillverkare (Global marknad) (Horisontellkonkurrens) 
2. Konkurrens mellan biltillverkare samt återförsäljare (Europeisk marknad) 

(Vertikalkonkurrens) 
3. Konkurrens om slutkunderna mellan samtliga aktörer (Svensk marknad) (Vertikal- och 

horisontell konkurrens) 
 
Kapitel 2 - Bilbranschen, en översikt 
Kapitel 2 ger en bakgrund till resten av arbetet med en kort beskrivning av de två 
huvudaktörerna kring distribution av bilar, tillverkare och återförsäljare. Kapitlet innehåller 
också en analys av bilbranschen med Porters femkraftsmodell som det teoretiska redskapet.  
 
Kapitel 3 - Den globala bilmarknaden – trender och förändringar 
Inom den konkurrenssituation som föreligger på den globala marknaden kämpar 
biltillverkarna med lönsamhetsproblem och prispressar. Denna konkurrenssituation redovisas 
i kapitel 3. 
 
Kapitel 4 - Den europiska marknaden och nya konkurrensrättsliga regler  
Den andra konkurrenssituationen som diskuteras handlar om de förändringar som EU:s nya 
konkurrensrättsliga regler har inneburit för den europeiska marknaden. 
 
Kapitel 5. Konsumentattityder och flermärkeshandel 
Den tredje konkurrenssituationen behandlar den svenska marknaden.Den svenska marknaden 
behandlas både i kapitel 4 och 5. Det är kunden som i slutändan bestämmer vilka företag som 
i slutändan står som segrare. I detta kapitel förs även spekulationer om den idag lagliga 
flermärkeshandeln, där en återförsäljare har tillstånd att sälja vilka bilmärken denne vill.  
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2. Bilbranschen - en översikt 

2.1 Distribution av bilar- aktörerna på bilmarknade n 
Distributionskostnaden utgör ungefär 30 % av biltillverkarens totala kostnad på bilen.(Björn 
Forsell, 2005) Att skicka runt tekniskt avancerade komponenter och stora ”plåtlådor” runt om 
i världen kostar mycket pengar i logistik, frakt, administration etc. I distributionskostnaden 
ingår även marknadsföringskostnader som utgör ungefär hälften av denna kostnad. I 
distributionskostnaden ingår även beloppen som läggs på avtal mellan återförsäljare och 
tillverkare. Här talar vi om åtskilliga miljoner eller t o m miljarder.  
Eftersom relationen mellan biltillverkare och återförsäljare skall diskuteras i detta arbete är 
det mycket viktig att hela tiden ha i åtanke följande förhållande.  
Biltillverkare verkar på en global arena med utomordentligt stort kapital. Återförsäljare å 
andra sidan är små pluttar i jämförelse som antingen är verksamma inom specifika nationer i 
form av lite större kedjor eller så är det mindre företag/ ”handlare” som jobbar på ett än mer 
lokalt plan. Detta gör att återförsäljarens kapital och därmed ofta makt är förhållandevis 
obefintligt gentemot biltillverkaren. Kontrasten mellan dessa två aktörer är med andra ord 
enorm. I detta avsnitt tänker jag beskriva de olika aktörerna som är verksamma inom 
distributionskedjan. 

2.1.1 Tillverkaren 
Tillverkaren producerar ett antal olika kapitalkrävande produkter som sedan säljs i mycket 
stora volymer på en global marknad. För att ett företag skall kunna ta sig in på marknaden 
som biltillverkare krävs ett stort kapital. Detta kapital bör även förräntas eller annars blir 
tillverkaren troligtvis uppköpt. 
Om man tar Sverige som exempel så var framförallt Volvo men även SAAB två av de riktigt 
stora byggstenarna i den Svenska Industrin. Dessa två företag blev offer för 
branschkoncentrationen vilket gjorde att de blev uppköpta.  
Bilindustrin har under en lång tid kännetecknats av företagsfusioner. Idag är det främst ett 
fåtal företag som dominerar marknaden. ( Nedan redovisas de största tillverkarna i 
storleksordning baserat marknadsandelar 2004) 
 
• GM - General Motors (Chevrolet, Pontiac, Hummer, Buik, Saab, Cadillac, Opel etc) 
• Toyota  
• Ford (Volvo, Jaguar) 
• Daimler-Chrysler   (Mercedes, Dodge, Chrysler, Jeep etc) 
• Volkswagen 
• PSA/Peugeot-Cintroen SA    (2004, MRF) 

 
Därefter följde Nissan, Honda, Hyundai och Renault.  

2.1.2 Återförsäljaren 
Tillverkaren har främst två olika mellanhänder som båda sköter distributionen på olika nivåer.  
Den ena mellanhanden är generalagenter som specificerar sig på enskilda märken för 
särskilda länder. Generalagenten är enskilda företag som i Sverige ägs av biltillverkaren. I 
Sverige finns det 27st generalagenter (www.bilsweden.se).  
Den andra mellanhanden är återförsäljaren som sköter distributionen på lokal nivå och 
försäljningen till slutkunden. I Sverige finns det 110 återförsäljare. (http://katalogen.sunet.se) 
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Den traditionella återförsäljaren har mycket små vinstmarginaler på sin försäljning av nya 
bilar. Enligt MRF - Motorbranschens Riksförbund - uppgår den i genomsnitt till 1,5 % av 
resultatet efter finansnetto. (Vissa bilåterförsäljare i Sverige har upp till 4-5% i vinstmarginal. 
Återförsäljarnas vinstmarginal i övriga Europa är oftast lägre än 1,5 %). 
Däremot har de goda marginaler på verkstad och reservdelsförsäljning.  
Cirka 90 % av återförsäljarnas vinst ligger på andra saker än försäljningen av nya 
bilar.(Uppskattning av Björn Forsell,2005) Den absolut största delen ligger på 
eftermarkanden. Men det finns även andra strategier som kan generera vinst, exempelvis egna 
finansbolag. De flesta återförsäljare har även en verkstad. Det finns dock återförsäljare i 
Sverige som inte har det, och trots detta ”klarar sig”. (ibid) 
Lustigt nog har bilåterförsäljare i många fall inte tjänat de stora pengarna på sin primära 
verksamhet utan på fastigheten de har sålt sina bilar i. Med tidens gång har städer i många fall 
växt upp runt deras bilhall. Detta har gjort att marknadsvärdet har ökat kraftigt. Några av de 
större återförsäljarkedjorna i Sverige är: Svenska Bil ( SAAB, Opel), Bilia (Volvo, Renault, 
Kia) och Europeiska motor (Toyota). (Rosa sidorna, 2006) 

2.2 Porters femkraftsmodell  
Konkurrens påverkar lönsamheten i ett företag. Detta samband gör det intressant att analysera 
konkurrensen utifrån olika perspektiv. Genom att kartlägga de olika krafter som påverkar 
konkurrensen i en bransch, kan man hitta en position i branschen där man bäst kan påverka 
och undvika krafterna och därmed öka lönsamheten. Med femkraftsmodellen har Porter tagit 
fram fem olika faktorer som påverkar konkurrensen i en bransch. Branschen som analyseras 
är i denna modell är bilhandeln där biltillverkarna är ”leverantörerna” och konsumenten är 
”köparen”. 
  
• Rivaliteten mellan existerande företag 
• Hotet från nyetablerade företag 
• Hotet från substitutprodukter 
• Köparnas förhandlingstyrka 
• Leverantörers förhandlingstyrka 

 
Porters modell har använts för att strukturera upp olika variabler som kan komma att påverka 
förändringar på bilmarknaden. Den bransch som jag tänker beskriva utefter Porters modell är 
bilåterförsäljning. I denna modell är biltillverkarna leverantörer och konsumenten köparna.  

2.2.1 Rivalitet mellan branschens företag 
Konkurrensen mellan återförsäljarna har fram till idag mestadels skett på lokalnivå, mellan 
olika bilmärken. Leverantörsledet som består av biltillverkarna har styrt och kontrollerat med 
hjälp av såkallade exklusiva distributionssystem, vilket har skapat möjlighet till lokala 
monopol. EU:s nya gruppundantaget har dock öppnat upp återförsäljarbranschen, vilket har 
gjort att leverantörerna (tillverkarna) inte längre kan kontrollera konkurrensen mellan märken 
och inom märken i samma utsträckning som tidigare. Detta betyder att t ex flera av Volvos 
återförsäljare har rätten att etablera sig inom samma distrikt, samt att en återförsäljare har 
rätten att ägna sig åt flermärkesförsäljning.   
Det är huvudsakligen de större återförsäljarna som har en viss förhandlingstyrka. Detta beror 
på att återförsäljaren i det här fallet köper in relativt stora volymer i förhållande till 
leverantörens försäljning.  
För att bli en framgångsrik och stark återförsäljare bör man alltså sälja stora volymer. Annars 
blir man troligtvis helt kontrollerad av tillverkaren eller köpt av en större återförsäljare. 
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2.2.2 Hotet från nyetablerade företag 
Bilar är enormt kapitalkrävande produkter. Detta är en av de främsta orsakerna till att 
bilbranschen kännetecknas av stora etableringshinder, vilket gör att graden av hot från 
nyetablerade företag minskar. Bilar är stora och kostsamma produkter vilket gör att 
stordriftfördelar är en viktig faktor till att bli framgångsrik i branschen. Det är de stora 
återförsäljarna (och även tillverkarna) som har störst makt, vilket gör mindre kapitalstarka 
nyetablerade företag mindre hotfulla. Distribution, omställningskostnader, kundlojaliteter och 
image är även det variabler som minskar graden av hot från nyetablerade företag.  

2.2.3  Hotet från substitutprodukter 
Substitut produkter till bilar är främst andra transportmedel såsom tåg, cykel, buss etc.  
Jag tror att det utifrån min problemformulering är mer givande att diskutera andra 
substitutprodukter som kan utgöra ett hot.  
Den ena substitutprodukten till bilåterförsäljare är Internetförsäljning av bilar. En bransch 
som till viss del liknar bilbranschen är hemelektronikbranschen. 
Hemelektronik är liksom bilar kapitalstarka produkter och kännetecknas av relativt små 
marginaler. Svenska hemelektronikkedjor har med tiden fått alltmer konkurrens av 
Internetförsäljningen. Detta tror jag beror på att kunden har blivit alltmer välinformerad av 
produkterna han/hon är intresserad av. För de mer Internetvana kunderna finns även sajter 
som redovisar de bästa priserna på en specifik produkt inom landet och inom EU. (tex 
pricerunner) 
Försäljning av begagnade bilar är även det ett substitut. Det finns idag en mängd olika sajter 
som säljer begagnade bilar både inom Sverige och inom EU.  

2.2.4 Köparnas förhandlingstyrka 
Det är konsumenten som är den slutgiltiga köparen. Eftersom återförsäljaren är mellanhanden 
påverkas konsumentens förhandlingsstyrka till väldigt stor del av återförsäljarens 
förhandlingstyrka. Bilbranschen är en lågmarginalbransch vilket betyder att priset är väldigt 
hårt pressat redan hos återförsäljaren vilket gör att konsumentens förhandlingstyrka vad gäller 
pris är mycket liten. Förhandlingstyrkan dessutom liten inom privatsegmentet, eftersom 
konsumenten köper en ringa del av återförsäljarens försäljning. Inom företagssegmentet är 
dock förhandlingstyrkan större eftersom de köper större volymer. Vid inköp av tjänstebil så 
görs ett ramavtal mellan generalagenten och köparen (Företaget). Här förhandlar man fram 
hur många procent billigare företaget skall få köpa bilarna för. Efter detta vänder sig företaget 
till en återförsäljare med ramavtalet och affären genomförs. Mindre företag får direkt vända 
sig till återförsäljaren utan ett ramavtal.  
 
Porters modell säger följande: Om produkten är standardiserad, så kan leverantörerna spelas 
ut mot varandra. Detta påstående blir ganska intressant om det tillämpas på bilbranschen.  
Bilar kan tyckas vara ganska standardiserade.  
En bil är ett transportmedel som skall ta oss från punkt A till B. Alla bilar följer en viss 
standard vad gäller biltyp, instrumentpanel, kaross, utseende, motor etc. Säkerhet, trygghet, 
kvalité, ekonomi, miljö, körglädje och estetik är dock faktorer som differentierar de olika 
bilmärkena.  
Två andra faktorer som anses vara mycket viktiga är status och märkeshängivelse. (se Uggla) 
Att köra en bil av ett visst märke innebär en viss form av självförverkligande. 
På detta sätt har biltillverkarna lyckats differentiera en relativt standardiserad produkt, vilket 
gör att bilar enligt mig ej kan antas vara standardiserade produkter.    
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2.2.5 Leverantörers (Tillverkares) förhandlingstyrk a 
De villkor som gör leverantörerna mäktiga är till stor del en spegel av dem som gör köparen 
stark.Det är dock ett antal faktorer som är värda att ta upp.  
Bilbranschen domineras av ett fåtal tillverkare som säljer till en stor mängd olika 
återförsäljare, detta gynnar självklart tillverkarna eftersom de inte är utbytbara på samma sätt 
som återförsäljarna.  
Tillverkarnas produkt är en mycket viktig del i återförsäljarnas verksamhet, de flesta 
återförsäljare säljer endast ett märke, vilket gör att tillverkarens produkt är avgörande. 
Återförsäljarna har varken kapital eller plats att ha något betydande lager, vilket förstärker 
tillverkarens makt. Produkten anpassas i de flesta fall till en specifik kund, återförsäljaren gör 
då en beställning hos tillverkaren utifrån kundens önskemål. Tillverkaren kan även själv hota 
med att själv etablera sig som försäljare till slutkunderna.  
Kundlojaliteten är större hos biltillverkarna, än hos återförsäljarna. Vilket är ännu en 
maktfaktor som gynnar tillverkarna. Om kunden är nöjd med sin nuvarande bil är 
sannolikheten stor att nästa bil han/hon köper kommer att vara av samma märke. (CapGemini 
underökning) Det krävs stora omställningskostnader för kunden att byta bilmärke. Eftersom 
en bil dessutom är en mycket kapitalkrävande produkt väljer många att köpa en bil som känns 
trygg och välbekant.  
Sammanfattningsvis kan bilmarknaden med hjälp av tillämningen av Porters modell ses som 
ett skolexempel där samtliga variabler talar emot någon form av förhandlingstyrka utifrån 
återförsäljaren. Björn Forsell (Förbundsjurist, MRF) har varit med på avtalsförhandlingar 
mellan biltillverkare och återförsäljare. Om återförsäljaren inte är nöjd med villkoren i avtalet, 
påminner biltillverkaren dem om hur situationen ser ut. Det är biltillverkaren som sitter med 
den stora plånboken, vilket gör att de även har tillgång till de dyra advokaterna. Björn Forsell 
på MRF tycker inte att biltillverkarna i USA (GM, Ford) har någon fin syn på det samarbete 
som bör föreligga mellan de båda parterna. Björn sympatiserar med de biltillverkare som 
respekterar sina återförsäljare och respekterar deras strävan att också tjäna pengar. Toyota är 
ett av företagen som har en sådan policy. (ibid). I avtalsförhandlingar är det de respektive 
parternas ekonomiska intresse som står i centrum. I den större delen av alla stater i Amerika 
har biltillverkaren inte någon möjlighet att äga sina återförsäljare. Detta gör att samtalstonen 
mellan återförsäljare och biltillverkare är en annan. Eftersom relationen baseras på 
ekonomiska intressen har troligtvis även storleken på återförsäljarna en betydelse. 
Återförsäljarna är i de flesta fall större i Amerika. ( I Europa har England de största 
återförsäljarkedjorna). 
 
Alla de faktorer som har tagits upp gör det alltmer klart att återförsäljarens och därmed även 
konsumenternas förhandlingstyrka är minimal i förhållande till tillverkaren. Som tidigare 
nämnts är det framförallt de större återförsäljarkedjorna som har en viss förhandlingstyrka. 
EU:s nya gruppundantag kan dock mildra detta maktförhållande något.  
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3. Den globala marknaden - trender och förändringar  
Den globala bilmarknaden är en mättad marknad med ett globalt oligopol av tillverkare, som 
generellt lider av låg lönsamhet och låg tillväxt. 
Jag har tagit del av en antologi med namn ”Arbetsliv i omvandling” av Arbetslivsinstitutet. En 
stor del av detta kapitel kommer att bygga på denna antologi. Marita Christmansson som är 
docent i produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers Tekniska Högskola har 
tillsammans med Kathe Nonås som är organisationspsykolog och fil lic i psykologi skrivit en 
text som heter ”Trender och förändringar i fordonsindustrin”. 
De har gjort en intervjuundersökning under juni 2003 med 14 aktörer i den Västsvenska 
fordonsindustrin som representerar fordonstillverkare, branschföreträdare, arbetsmarknadens 
parter och företrädare för regionen. Ur detta material har jag sammanställt och funderat kring 
de delar som känns väsentliga för mitt arbete. 

3.1 Företagsklimat  
Fordonsindustrin verkar på en global arena. Globaliseringen kännetecknas av att flöden av 
varor, tjänster, kapital, teknologi kompetens och arbetskraft går i flera olika riktningar 
mellan världsdelar och nationer samt att produktions- och produktionsutvecklingsenheter 
integreras lokalt i världsomspännande nätverk.  
De råder en världsomspännande konkurrens mellan biltillverkare som resulterar i en stark 
prispress. Detta bemöter biltillverkare med en massiv kostnadspress både internt och i 
förhållande till deras leverantörer. Strategin för att uppnå denna kostnadseffektivisering har 
varit strukturell fusionering i form av uppköp, utförsäljning, samgående eller andra allianser 
och geografisk förflyttning. (Chistmansson, Nonås, 2003) 
 

3.1.1 Ökad globalisering 
Geografiskt omfattar biltillverkarvärden idag huvudsakligen av tre olika länder som alla är 
benägna i tre olika världsdelar, dessa är USA, Tyskland och Japan.  
Eftersom Bilbranschen i stor utsträckning drivs enligt skalekonomins logik, finns det många 
som anser att den rådande hierarkin och maktfördelningen konsolideras inom och mellan de 
sex dominerande biltillverkargrupperingarna, vilket skulle betyda att störst förblir störst.  
Det finns även ett andra scenario om globaliseringen på bilmarknaden som talar om en 
frammarsch för andra länder och aktörer. Kina, Ryssland och Indien kan inom de närmaste tio 
åren utveckla radikalt nya roller.  

3.1.2 Företagsfusioner 
En av de två verkställande direktörerna på det sammanslagna Diamler-Chrysler intervjuades i 
tidskriften ”Fortune Magasine” 1999. Vid den tidpunkten var det endast 10 stycken av de ca 
40 stycken biltillverkare som då fanns på världsmarknaden som faktiskt tjänade pengar. Av 
dessa var det kanske fem biltillverkare som täckte sina kapitalkostnader. Ett annat tecken på 
att bilbranschen under en lång tid har haft dålig lönsamhet är dess överkapacitet. Det 
genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet har länge legat runt 70% , branschen borde visa upp ett 
kapacitetsutnyttjande på 80% för att vara lönsam.   
Det finns ett antal skäl till varför biltillverkare idag fusionerar, där effektivisering och 
besparing är de två stora drivkrafterna. (Gilabert,Thelning,1999) 
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• Minska den rådande överkapaciteten i branschen 
• Förbättra den ofta dåliga lönsamheten  
• Fördela de idag högre utvecklingskostnaderna på större tillverkningsvolymer 
• Förbättra förutsättningarna till en global marknadsnärvaro  
• Samordna inköp och öka tillgången till fler gemensamma komponenter 

3.1.3 Toyota är en utstickare 
Det finns idag inte särskilt många tillverkare i västvärlden. De stora globala jättarna GM och 
Ford har det mycket svårt idag. Toyota däremot har under en lång tid haft en policy att alltid 
tänka långsiktigt. De har hela tiden uppträtt stabilt och inte ändrat deras strategi i lika hög 
frekvens som GM och Ford.(Björn Forsell) Både GM och Ford har även fokuserat på att sälja 
stora bilar, vilket har varit en dålig strategi eftersom ökade bensinpriser har gjort att mindre 
bilar har blivit allt populärare. (DI, 18 jan 2006) 
Toyota har koncentrerat sig på att hela tiden förbättra sina produkter. Vilket har gjort att 
produkten långsikt hela tiden har fått en bättre kvalitet. Toyota har aldrig köpt upp andra 
företag, de har valt att istället växa organiskt. (se Normann, 1999) Idag har Toyota ett så stort 
aktiekapital att de i teorin skulle kunna köpa upp de stora biltillverkarna GM och Ford . 
Toyota är även på väg att gå om GM volymmässigt. De räknar med att öka sin produktion i år 
(2006) med 10 %, vilket skulle göra dem till den största tillverkaren i världen. (SVD 2005-12-
21) 

3.2 Stordriftfördelar är ordet 
Utvecklingskostnaderna per bilmodell stiger alltmer i kombination med allt mindre serier. För 
att uppnå stordriftsfördelar väljer man att samverka inom olika biltillverkare genom 
tillexempel gemensamma plattformar.(Christmansson, Nanås, 2003) Genom ökad 
standardisering sker förändringsarbetet med nya bilmodeller genom bland annat ”bench 
marking” som gör att implementeringen av nya system sker snabbare och blir mindre 
kostsamma med snarlik utformning och produktionsupplägg. Inom GM, Ford och Toyota 
finns det ett begrepp som kallas Lean product development som omfattar olika metoder som 
utnyttjar tillgängliga resurser och minskar kostnaderna i produktionsprocessen. (Hallström, 
2005) 
Exempel på Lean production development är de gemensamma plattformar som har nämnts 
tidigare. Dessa används i ett flertal bilmodeller, bland annat VM Golfplattformen som 
används i SEAT, Skoda; Audi och andra modeller inom VM Golf. Denna plattform sälj i en 
årsvolym av 2 miljoner bilar värden över, detta kan jämföras med de 0,5 miljoner bilar 
Sverige producerar och de 50 miljoner som produceras världen över. För oss svenskar är det 
även intressant att informera om att Saab 93 använder samma plattform som Opel Vectra. 
Volvo S40 modellen använder samma plattform som Ford Focus och Mazda 3. 
(Christmansson, Nanås 2003) 
 

3.2.1 Standardisering av komponenter 
En stor del av de respondenter som forskarna Christmansson och Nanås intervjuade menar att 
standardiseringen av komponenter kommer att bli allt vanligare och att biltillverkare i allt 
minde omfattning kommer att använda sig av egenutvecklade komponenter såsom motorer 
etc. Designfilosofin fungerar på det sättet att kundanpassningen görs på sådant som lätt kan 
varieras och som kunden ser. Idag görs olika programmering på identiska motorer för att ge 
olika bilmodeller olika prestanda, vilket i det här fallet är ”osynligt” för konsumenten.   
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3.2.2 Produktframtagning 
Kravet på förmågan att utveckla nya modeller på kortare tid har ökat. För runt 20 år sedan tog 
det drygt sex år att utveckla en bilmodell, från koncept till avslutat utvecklingsprojekt. För 
ungefär 10 år sedan tog samma process 4,5 år, för 5 år sedan tog processen 4 år.  
Idag tar motsvarande projekt för många biltillverkare 18 till 25 månader. Biltillverkaren 
Toyota vill ytterliggare förkorta processen och har som mål att korta produktlivscykeln till 12 
månader. Inom tillexempel Scania tar det 3-4 år att ta fram ett nytt fordon, 6 månader att 
utveckla elektroniken och 4 veckor att utveckla programvaran.  

3.2.3 Leverantörer av nya komponenter  
Leverantörerna verkar även dem alltmer på en internationell marknad, med en geografisk 
närhet till kunderna. Biltillverkarna vill ha stora pålitliga internationella leverantörer, vilket 
har gjort att större systemleverantörer såsom Lear och Flextronics har blivit allt vanligare. 
Även leverantörerna av bildelar påverkas av de ekonomiska krafterna i form av prispress och 
stordriftsfördelar. Dessa mega systemleverantörer har i många fall ett antal nischade 
underleverantörer, som specialiserar sig inom mindre delområden. Bilbranschen kan enligt 
min mening efterliknas den globala ekonomiska marknaden och dess företagsstruktur där de 
stora globala jättarna och de extremt nischade företagen ofta står som vinnare.  

3.2.4 Förskjutning i värdekedjan 
Bilindustrins värdekedja är uppdelad mellan olika aktörer, från tillverkare av råmaterial, 
leverantörer (av råmaterial, komponenter, utrustning och verktyg), systemleverantörer till 
biltillverkare. Tidigare har det varit vanligt att andra företag än biltillverkaren har skött 
distribution. En tydlig trend är att biltillverkare alltmer ägnar sig åt distribution och service 
och samtidigt lämnar nya uppgifter till leverantörskedjan, som får allt större ansvar för 
systemutveckling och produktion. Trenden närmar sig ett fenomen som kallas 
funktionsförsäljning.  

3.2.5 Funktionsförsäljning 
Med funktionsförsäljning menas att företagen i större utsträckning säljer funktioner med 
såväl en tjänste- eller servicedel som en materiell del istället för enbart fysiska produkter. 
Kunden äger då inte hårdvaran, utan leverantören äger, morderniserar, underhåller och 
byter den vid behov. Den stora drivkraften i funktionsförsäljningen är de ökade vinster den 
kan leda till. Företag kan se nya möjligheter till kunskapsbaserade tjänster och utveckla och 
omdefiniera sin affärsidé som ett medel att höja sin omsättning och lönsamhet. Man kommer 
med funktionsförsäljning tillförlita sig alltmer på informationsteknologi där utveckling och 
uppgradering av programvaran kan ge en produkt nya egenskaper, utan ett byte av den fysiska 
hårdvaran. Detta minskar i sin tur resursförbrukningen i produktion, transport, insamling och 
återvinning.  
 
Ett exempel på detta kan vara motorerna jag tidigare talade om som var identiska, det var 
mjukvaran som gjorde att dess prestanda skiljde dem åt. Problemet med att tillförlita sig på 
mjukvara är enligt mig att kontrollen för i det här fallet biltillverkaren minskar och de istället 
kan gå miste om intäkter.  
Ex: En vän till mig lämnade in en Audi A4 till en verkstad som ändrade programvaran på 
deras motor, vilket gjorde att den fick ökad prestanda.  
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Denna verkstad hade inte tillåtelse från biltillverkaren vilket gjorde att garantin på bilen 
slutade att gälla. Däremot gick det att teckna en tilläggsförsäkring på bilen som täckte alla 
delar på bilen utan kopplingen.  
Begränsningarna är i det här fallet inte fysiska, vilket gör att det alltid finns omvägar.( Men 
troligtvis täcks dessa förluster av de besparingarna standardiseringen innebär)  

3.2.6 Outsourcing 
En strategi som biltillverkarna använder sig till stor del av är outsourcing. Fenomenet innebär 
att biltillverkarna koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och anlitar andra företag att 
genomföra det som de är specialiserade på, detta för att uppnå kostnadseffektivitet och 
skalfördelar. Trenden som beskrivs skulle kunna betyda att biltillverkaren gör allt mindre av 
tillverkningen och istället får en allt större närhet till slutkunden. En av de intervjuade 
spekulerar om en ökad strävan efter att bli bilförsäljare och varumärkesvårdare och även 
lämna monteringen av komponenterna till en leverantör. Drivkraften till detta påstående ligger 
i att biltillverkaren idag ofta tjänar för lite på den egna kärnverksamheten.  
 

3.3 Nya Försäljningsvägar 
Enligt Björn Forsell kommer inte biltillverkarna i någon större utsträckning att ägna sig ut 
bilförsäljning till slutkunden. (Förskjutningar i värdekedjan)  
Den amerikanska standarden är att biltillverkare måste lämna försäljningen av bilar (till 
slutkunden) till återförsäljaren. Trenden har varit den att privatägda återförsäljare har generat 
en högre lönsamhet. Vilket kan förklaras i det enskilda entreprenörskapet . En annan tanke 
kan vara att detta beror på att kunden i många fall uppskattar mindre bilhallar när de köper 
sina bilar. Kunden vill ofta inte köpa sin bil ifrån ett gigantiskt jätteföretag, utan föredrar det 
lokala och i många fall mer personliga. ”En bil är en personlig sak”. (Björn Forsell) Detta 
påstående kan försvaras i Cap Gemini och Ernest and Youngs undersökning som presenteras 
senare och även en undersökning som gjordes av EU-kommissionen före det nya 
gruppundantaget.  
 
Återförsäljare ägs dock i Sverige i viss utsträckning av biltillverkare. Toyota som i många fall 
kan ses som ett ideal har sålt alla sina återförsäljare. Volvo äger inga återförsäljare på pappret, 
men har dock betydande aktieandelar i vissa företag.  
Saab äger inga återförsäljare förutom ett i Trollhättan. Volkswagen däremot äger många 
återförsäljare, vilket troligtvis är en mindre bra strategi på lång sikt. (ibid)  
 
Biltillverkaren skulle likt Dell kunna rikta sig direkt till slutkunden (konsumenten) utan någon 
mellanhand och leverera bilen direkt. Men bilbranschen är en lågmarginalbransch.  
Det kan helt klart ifrågasättas om biltillverkaren är intresserad av denna relation till 
konsumenten, då detta troligtvis inte kommer att generera någon större lönsamhet. 
Biltillverkarna kanske däremot skall använda sig av direktmarknadsföring till konsumenten i 
större utsträckning (Stephan Hedborg, Cap Gemini och Ernest & Young, 2003) 

3.4 Trenderna på bilmarknaden påverkar återförsälja rna 
Jag har nu beskrivit en bilmarknad där skalfördelar, standardisering och stordriftsfördelar kan 
ses som slagord. Alla dessa ord grundas egentligen endast på ett faktum, nämligen att stora 
volymer resulterar i lägre kostnader per enhet. Trenderna talar även om en förskjutning i 
värdeskedjan som är ett resultat av standardiseringen.  
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Denna förskjutning kan göra att tillverkaren vill närma sig slutkunden i större utsträckning. 
Vad kan detta betyda för återförsäljaren?  
Återförsäljaren kan som jag tidigare sagt i de flesta fall ses som en liten pluttig handlare som 
är kvävd av tillverkarens krav. Den amerikanska marknaden kan ses som en marknad där 
stordriftsfördelar enklare kan tillämpas eftersom detta är en någorlunda ”förenad” marknad 
med enorma volymer av konsumenter. Den europeiska marknaden är mer fragmenterad, vilket 
gör att återförsäljaren får allt mindre att säga till om. EU hade uppmärksammat ett antal 
trender på bilmarknaden och ändrade de konkurrensrättsliga reglerna.  
 

4 Den europeiska marknaden och de nya reglerna 
Konkurrens är något som eftersträvas av EU. En marknad mår bra av hög konkurrens. 
Konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av 
varor och tjänster breddas. Konkurrens stimulerar samtidigt till en bättre användning av 
samhällets resurser och gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden. 
(www.kkv.se) EU-kommissionen använder lagen som instrument för att öka konkurrensen i 
branscher som anses vara alltför reglerade. Bilbranschen är en sådan bransch. Av den 
anledningen finns det ett såkallat gruppundantag i bilbranschen. Regeringen har beslutat om 
undantag för vissa grupper av avtal, så kallade gruppuntantag.(se bilaga för definition på 
gruppundantag) Detta kapitel inleds med en historia som skall fungera som ett hjälpmedel för 
att pedagogiskt sammanfatta den situation som Sverige och Europa befinner sig i.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 

 
David och Goliat  

 
Detta är historien om David och Goliat, eller Återförsäljarna och Biljättarna som de heter i 
verkligheten. En verklighet där David under en lång tid inte har haft någon chans att 
sticka upp. Historieberättaren (EU) ville göra deras historia mer barnvänlig 
(samhällsnyttig) och ändrade därför lite i manuset. Men vi tar det från början:  
 
Det var en gång ett land som hette Svedala. Ett land som blivit söndertrasat av blixt och 
dunder och då splittrats upp i små öar (distrikt). Invånarna behövde farkoster för att ta sig 
mellan öarna, och sådana gick att köpa på varenda ö. David sålde farkoster på sin och han 
köpte in dem från jätten Goliat. Det fanns sex jättar som sålde farkoster till Svedala och 
”länderna i fjärran”. Det enda som skiljde jättarnas farkoster åt var färgen. Varje vecka 
skickade Goliat brev till invånarna i Svedala, som talade om vilken färg de gillade. Därför 
visste alla invånare vad de hade för smak när det gällde färger.  
 
Jätten Goliat var affärsman. Eftersom det fanns flera jättar att köpa farkoster av, och 
eftersom Goliat var så stark med sin järnhand, ställde han många villkor som David var 
tvungen att följa om han ville ha några farkoster att sälja vidare. David fick exempelvis 
bara skicka brev om sina farkoster till invånarna på sin egen ö. Goliat ville nämligen inte 
att David skulle sälja farkoster till andra öar och speciellt inte till ”landet i fjärran”. Goliat 
ville själv kunna ha full koll på alla led i sina affärer. Ett annat krav var att David inte fick 
ha några affärer ihop med någon annan. Därför kunde David inte välja färg på de farkoster 
han sålde.  
 
Ibland bjöd Goliat in David till slagsmål (avtalsförhandlingar). Lockbetet var att David 
skulle kunna förbättra sina villkor om han vann. Som den affärsman han var tog David 
alltid emot denna inbjudan med samma entusiasm. Problemet var att resultatet alltid blev 
detsamma. Goliat vann lätt med hjälp av sin järnhand och sin enorma kroppshydda.  
 
Historieberättaren förstod att en sådan historia varken var engagerande eller barnvänlig, 
vilket gjorde att han tog ifrån Goliat järnhanden och gav David en kniv (lagen). David 
klarade sen slagsmålen bättre och villkoren ändrades något så att David kunde sälja sina 
farkoster var han ville och skicka brev till vem han ville. David fick även möjligheten att 
sälja farkoster av alla färger. Kanske kommer David mu att kunna växa till sig och bli 
starkare framöver Och vem vet, en vacker dag kanske David får chans att kräva ännu 
bättre villkor av Goliat. … 
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4.1 EU:s konkurrensrättsliga regler                          
Distribution, service och reparation av bilar har länge utmärkts av särskilda 
konkurrensproblem. Det har sedan 20 år tillbaka funnits speciella konkurrensrättsliga regler i 
form av gruppundantagsförordningar.  
Sedan den 1 juli 1995 var namnet på EU-kommissionens förordning 1475/95. Denna 
förordning hade främst tre syften:  

 
• Ge återförsäljare större kommersiell självständighet gentemot tillverkarna 
• Ge fristående tillverkare och distributörer av reservdelar ökade möjligheter till inträde 

på marknaden  
• Förbättra konsumenternas position så att de kan dra fördelar av den gemensamma 

marknaden  
 
På en viktig punkt skilde sig denna förordning från sin föregångare, tillverkarna kunde inte 
längre förbjuda att återförsäljarna ägnade sig åt flermärkesförsäljning.  (Gezelius, 2005)  
För att en flermärkesförsäljning skulle godtas krävdes dock vissa förutsättningar. De olika 
bilmärkena skulle ha separata försäljningslokaler, separat ledning samt separata juridiska 
enheter, allt detta för att undvika sammanblandning mellan märkena.  
 
Gruppundantaget fick inte den effekt EU hade hoppats på. För att kunna fatta ett beslut om 
vilka regler som fortsättningsvis skulle gälla, bestämde sig kommissionen för att utöka sina 
kunskaper om bilbranschen. Enkätundersökningar, sammanträden och utvärderingsrapporter 
var de tre främsta metoderna som användes. 

 
4.2 Ny gruppundantagsförordning 
Den 1 oktober 2002 trädde det nya gruppundantagandet i kraft. I Sverige började 
gruppundantaget att gälla den 1 oktober 2003 (Björn Forsell) Syftet med det nya 
gruppundantaget var följande: (Remnelid, Månsson, 2002) 
 
• Stärka återförsäljarnas kommersiella frihet 
• Öka konkurrensen mellan återförsäljare av samma bilmärke 
• Underlätta parallellhandel mellan EU:s medlemsstater 

 
Denna åtgärd blev nödvändig eftersom det fortfarande rådde stora konkurrensproblem inom 
bilbranschen. En bidragande orsak till detta var att biltillverkarna Volkswagen, Opel och 
Daimler Chrysler hade vidtagit åtgärder för att försvåra parallellhandeln mellan länder. Dessa 
åtgärder var troligtvis gjorda för att öka kontrollen. EU bötfällde företagen på sammanlagt 
cirka 236 miljoner euro. (ibid)  

4.3 Uppmärksammade trender före det nya gruppundant aget  
Följande trender hade uppmärksammats av EU kommissionens utvärderingsrapport av 
förordning 1475/95 (Gezelius, 2005) 
 
 
• Begränsade distributionssystem 
• Bristande inommärkeshandel  
• Otillräcklig flermärkesförsäljning 
• Återförsäljares beroendeställning 
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4.3.1 Distributionssystem  
Distributionssystemen gjorde att tillverkare hade fullständig kontroll över återförsäljare. 
Samtliga tillverkare hade etablerat i stort sätt identiska distributionssystem. 
Bilar distribuerades innan gruppundantaget genom kombinerade exklusiva eller selektiva 
distributionssystem. Man kombinerade selektivitet och exklusivitet. 
 
Ett exklusivt system innebär att biltillverkaren utser endast en enda återförsäljare i ett visst 
geografiskt område. (Remnelid, Månsson, 2002) I det här fallet förbinder sig biltillverkaren 
att inom detta område endast leverera bilar till en specifik återförsäljare, som åtar sig att 
koncentrera sina marknadsföringsansträngningar på detta område. Många återförsäljaravtal 
var även exklusiva på det sättet att återförsäljare endast hade tillåtelse att sälja ett märke.   
Återförsäljaravtalen hade även selektiva inslag. De skulle bland annat rätta sig efter vissa 
kvalitativa kriterier, såsom krav på utformningen av utställningslokalen, presentationen av 
bilarna, personalens kompetens, skyldighet att ha demonstrationsbilar etc.  
 
Återförsäljarnas exklusiva distrikt fungerade som lokala monopol och andra återförsäljare 
tilläts inte förvärva kunder därifrån. (Gezelius, 2005)   

4.3.2 Inommärkeshandel  
Inommärkeshandel innebär att handel är möjligt inom samma bilmärke mellan olika distrikt 
och länder. Inommärkeshandeln ansågs vara bristande både inom distrikt och över nationella 
gränser. Återförsäljarna tilläts inte använda sig av direktreklam eller aktiv försäljning till 
kunder utanför det egna distriktet/ försäljningsområdet.  
Direktreklam innefattar i det här fallet tidningsreklam, personliga brev och annan form av 
direkt marknadsföring. Återförsäljare tilläts endast använda sig av passiv försäljning och 
marknadsföring utanför det egna distriktet eller landet. Reklam på Internet är i det här fallet 
passiv marknadsföring. (Remnelid, Månsson, 2002) Dessa regler begränsade återförsäljarna 
att direkt eller indirekt kunna nå konsumenter inom EU, vilket i sin tur minskade 
konsumenternas urval och valmöjligheter.  

4.3.3 Flermärkesförsäljning 
I utvärderingsrapporten uppmärksammades även det låga antalet återförsäljare som ägnade sig 
åt flermärkeshandel. I de nordiska länderna var flermärkeshandel något vanligare än i övriga 
Europa. Detta kan bland annat förklaras av den låga befolkningsdensiteten. De återförsäljare 
som ägnade sig åt flermärkeshandel, sålde i de flesta fall bilar som hade producerats av 
samma tillverkare. Det sätt på vilken flermärkeshandel reglerades i den tidigare förordningen 
(1475/95) gjorde sådan försäljning ekonomisk oattraktiv för återförsäljare. De regler som 
tidigare gällde gjorde det omöjligt för återförsäljare att tillägna sig skalfördelar från 
försäljning av ytterligare varumärken. Återförsäljare hade även fått indikationer av tillverkare 
att man skulle hålla sig till ett märke annars kunde man i framtiden nekas att saluföra 
ytterligare märken. (Gezelius, 2005) 

4.3.4 Återförsäljares beroendeställning 
Reglerna gällande återförsäljaravtalet ansågs otillfredsställande. Det viktiga i denna punkt var 
dock att förordning 1475/95 hade uppmärksammat återförsäljaren som den svaga parten vilka 
var ekonomiskt helt beroende av tillverkaren.  
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4.4 Effekter av det nya gruppundantagandet 
Det har nu gått drygt tre år sedan det nya gruppundantagandet trädde i kraft. I detta avsnitt har 
jag tänkt informera om de effekter som gruppundantagandet har medfört. Dessa effekter 
kommer att sättas i relation till de konkurrensproblem som i föregående text redovisades.  

4.4.1 Selektiva distributionssystem med höjda kvali tativa krav 
Det nya gruppundantagandet har gjort att tillverkare har tvingats välja mellan selektiva och 
exklusiva system.  
Eftersom tillverkaren har gjort detta val utefter vad som gynnar dem bäst har de valt det 
selektiva systemet. Detta ger dem nämligen bäst förutsättningar till bibehållen kontroll av sina 
distributionsnät. Det selektiva systemet har gjort att tillverkarna kan ställa kvalitativa krav 
som återförsäljarna är tvungna att leva upp till. (Gezelius, 2005) 
De ändrade förutsättningarna gällande de kvalitativa kraven är från tillverkarnas synvinkel 
positiv eftersom de har givit dem styrka att driva igenom och realisera de krav som de tidigare 
har kämpat för. Efter gruppundantaget trädde i kraft så gick biltillverkarna och återförsäljarna 
in i nya avtalsförhandlingar. Fokuseringen på det selektiva distributionssystemet innebar att 
biltillverkarna i Sverige krävde alltför höga kvalitativa och kvantitativa krav. Följden av detta 
blev att biltillverkarna en tid efter detta blev tvungna att sänka kraven eftersom inte många 
kunde följa dessa. 
Situationen har blivit svår för de återförsäljare som låg någonstans emellan de gamla höga 
kraven och de nya lägre kraven.(Björn Forsell) De hade i dessa fall gjort investeringar i t ex 
personalkompetens och butiksupplägg.  
De kvalitativa kraven har i många fall ökat friktionen mellan tillverkare och återförsäljare. 
Majoriteten av återförsäljarna har upplevt att de kvalitativa kraven har höjts avsevärt. 
(Gezelius, 2005) Detta har i sin tur medfört att kostnaderna har ökat för återförsäljarna.  
 
”De kvalitativa kriterierna har höjts rejält vilket är negativt ur såväl återförsäljarnas som 
konsumenternas synvinkel. Det är i slutändan konsumenterna som får betala för de ökade 
kostnaderna”.  Per Helgesson , Scania Volkswagen återförsäljarförening (Gezelius, 2005) 
 
En anledning till att de kvantitativa kriterierna har varit så höga var att tillverkarna 
behandlade flera länder efter en generell standard. Tillverkarna har däremot med tiden i 
många fall insett detta problem och anpassat den nya kravnivån och därmed minskat onödiga 
kostnader för återförsäljaren.  

4.4.2 Ökad inommärkeskonkurrens gynnar stora återfö rsäljare 
Det nya gruppundantagandet har gjort det möjligt för återförsäljare att ägna sig åt försäljning 
och marknadsföring utanför närområdet. Situationen är sådan att tillverkare försöker anpassa 
sina affärsvillkor så att återförsäljarna inte skall ha något intresse av att marknadsföra sig 
utanför sitt närområde. De etablerade tillverkarna har dessutom redan ett heltäckande 
distributionsnät.  
Stora aktörer som t ex Bilia samt vissa nyetablerade återförsäljare marknadsför sig idag aktivt 
utanför sitt närområde. Vilket innebär att trenden kan ändras i framtiden, detta gäller troligtvis 
främst de större aktörerna, eftersom de har de ekonomiska förutsättningarna samt 
kompetensen att göra så. Det är de stora och finansiellt starka återförsäljarna som har 
möjlighet att expandera utanför tillverkarnas kontroll, detta kommer att leda till att de större 
aktörerna blir större på de mindres bekostnad. (ibid) 
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4.4.3 Ökad flermärkesförsäljning gynnar asiatiska b ilmärken 
De möjligheter som har skapats genom det nya gruppundantagandet har gjort att återförsäljare 
nästan uteslutande har tagit upp asiatiska märken. (Gezelius, 2005) 
De asiatiska märkena har utnyttjat redan befintliga distributionsnät och utnyttjat de 
investeringar som tidigare gjorts i dessa nät. De har även bedrivit en aggressiv 
marknadsföring och erbjudit återförsäljarna bra villkor med låga kvalitativa krav.  
 
”De nya asiatiska märkena har inte en stor ryggsäck med overheadkostnader. De har därför 
mottagits välvilligt och fått bra affärslägen direkt. Kia, till exempel, kan i princip ta sig in i 
vilka lokaler de vill.” Per Johansson , VD MRF  (ibid) 
 
Det parodoxala i denna effekt är att en EU-regel i viss mån har gjort att asiatiska märken 
gynnas på bekostnad av de europeiska märkena.  
Den stora återförsäljarkedjan Bilia som tidigare endast har sålt Volvo har i Stockholm även 
börjar sälja Kia. Efter detta har Volvo skaffat sig nya återförsäljare och därmed bräddat sitt 
återförsäljarnät i Stockholm och Göteborg där Bilia tidigare dominerat helt.  
Om Bilias val av flermärkesförsäljning var den riktiga anledningen till Volvos ändrade 
strategi går att diskutera. Bilias vd Jan Pettersson inte kan utesluta den orsaken. Jan Petterson 
nämner dock i artikeln att Volvo och Bilia inte har kommit överens om vilka volymer som 
varit rimliga. (Lövgren, DI, 2005) 

4.4.4 Stora återförsäljare har blivit mindre beroen de av tillverkare  
Efter det nya gruppundantagandet är det inte längre möjligt för tillverkare att säga upp 
återförsäljare utan sakligt grundade själ. Trots detta har den nya regeln för uppsägning inte 
gjort att återförsäljarna har blivit mindre beroende av tillverkarna praktiskt och mentalt. Detta 
kan bero på den djupt rotade kultur som finns inom bilbranschen, men även det faktum att 
många återförsäljare ofta inte känner till innebörden av de nya reglerna. (Gezelius, 2005) Men 
förmodligen framförallt att det ekonomiska beroendet gentemot tillverkare fortfarande är 
stort. 
Det nya gruppundantagandet har gjort det möjligt för återförsäljare att köpa upp andra 
återförsäljare inom samma märkesnät. Det är framförallt de stora och finansiellt starka 
återförsäljarna som har möjlighet till detta, vilket förmodligen kommer leda till ökad 
koncentration av större återförsäljare.  

4.5 Parallellhandel  
Ett av EU:s syften med gruppundantaget var att underlätta handeln mellan EU:s 
medlemsländer. Det finns av denna anledning en etableringsfrihet som möjliggör för 
återförsäljare att etablera sig vart de vill inom EU. Förhoppningen var troligtvis att 
återförsäljare från ett lågprisland skulle etablera sig i ett högprisland och därigenom sänka 
prisnivån där. Så kommer det inte att bli eftersom investeringskostnaderna är höga och 
biltillverkaren snabbt skulle höja priset i lågprislandet och göra investeringen olönsam. I 
exempelvis Sverige har tillverkaren höjt priset på bilmodeller som vidareexporterats.  
Ett annat sätt att påverka prisnivån var att underlätta för kunder att köpa bil i annat EU-land. 
Ingen av dessa förändringar har för svenskt vidkommande haft någon nämnvärd betydelse då 
vi har relativt låga nybilspriser och det sedan lång tid varit lätt att köpa bil i Sverige för EU-
medborgare. (Björn Forsell) Förra året exporterades 14500 bilar varav flertalet är begagnade. 
6300 bilar var högst 3 år gamla (www.bilsweden.se).  
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Vi har sedan många år en betydande direktimport av begagnade bilar från främst Tyskland 
men också en del nya bilar från främst Danmark. En stor del av importen av begagnade bilar 
sker inte på för den seriösa handeln konkurrensneutrala villkor. Denna handel är fortfarande 
förknippad med ekonomisk brottslighet i form av momsfusk, skruvade mätare och bristfälligt 
reparerade bilar. (Björn Forsell)Förra året importerades drygt 36000 bilar varav knappt 5000 
var mindre än 3 år gamla (www.bilsweden.se).  
 
Vad som händer nu är att priserna utjämnas med de tyska priserna som riktmärke vilket för de 
flesta länder inklusive Sverige kommer att leda till höjda bilpriser.(Björn Forsell) Detta 
bevisar att det främst är biltillverkarna som fortfarande har makten. 
 

5 KONSUMENT ATTITYDER OCH 
FLERMÄRKESHANDEL 
En av EU-kommissionens förhoppningar med de nya gruppundantaget var att förbättra 
situationen för konsumenterna. Men har situationen för konsumenten förbättrats och vad har 
egentligen konsumenten för attityder till bilbranschen?   

5.1 Konsumenters attityder till bilbranschen  
Den 14 0ktober 2003 publicerades en marknadsundersökning gjord av konsultföretaget 
CapGemini & Ernest and Young. Detta var idag drygt två år sedan, vilket gör att vissa delar 
av trenderna kan ha ändrats, dock troligtvis endast marginellt.  
I denna undersökning intervjuades 3 500 kunder, återförsäljare och tillverkare i Sverige, USA, 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kanada och Italien. Konsumenters verkliga behov och 
krav jämförs med återförsäljares och biltillverkares uppfattningar.  
Studien visar att det finns en missmatch inom områden som marknadsföring, 
Internetsatsningar och eftermarknadstjänster. (www.se.capgemini.com) 

Återförsäljare och tillverkare hanterar enligt studien konsumenter som en massmarknad 
snarare än en grupp individer med varierande behov och preferenser. T ex satsar återförsäljare 
och tillverkare i huvudsak på massmarknadsföring, istället för att satsa på 
direktmarknadsföring till utvalda målgrupper genom flera kanaler.  

Endast 18 % av konsumenterna sade att tv-reklam påverkade deras köpbeslut. 76 % av 
återförsäljarna och 57 % av tillverkarna ansåg att tv-reklam hade stort inflytande. En egen 
invändning till detta är att TV-reklam även kan tänkas påverka konsumenterna på ett 
omedvetet plan.  

 
Studien visar att konsumenter har en betydande varumärkeslojalitet till bilmärken, tre 
fjärdedelar av konsumenterna uppger att de kommer att köpa samma märke nästa gång de 
köper bil. Lojaliteten är starkare för nybilsköpare jämfört med begagnatköpare. 
Bilmärkeslojaliteten är starkare för den första bilen kunden handlar i sitt liv än för den andra 
bilen. Detta är konstigt uttryckt i kommentarerna till denna undersökning.  
Vad de troligtvis menar är att konsumenten har en bestämd uppfattning om vilket bilmärke 
han / hon vill ha innan personen i fråga har ägt en bil i sitt liv. Detta betyder att 
”märkeslojaliteten” till stor del uppkommer av den individuella uppfattningen av ett bilmärke 
och inte nödvändigtvis att konsumenten i själva verket är så väldigt nöjd med sin nuvarande 
bil. 
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Lojaliteten till återförsäljarna är betydligt lägre, endast 38 % svarade att de förmodligen går 
tillbaka till samma återförsäljare. Av de respondenter som intervjuades i USA var Toyota, 
Audi, Volvo, BMW och Ford de bilmärken som hade högst lojalitet. Vad man inte får 
glömma är ett varumärke består av flera delar. I bilmärkets fall består det i huvudsak av 
återförsäljare, tillverkare, service och verkstad och helheten som detta bildar. (Björn Forsell) 
”Biltillverkarna borde utnyttja den starka varumärkeslojaliteten hos kunderna på ett bättre 
sätt och bygga en direktrelation med konsumenterna i större utsträckning, istället för att 
överlåta den relationen till återförsäljarna”, säger Stephan Hedborg expert på bilindustrin 
inom företaget CapGemini och Ernest & Young. 

5.1.1 Bättre kunskap om konsumenten nödvändig  
Specialerbjudanden uppskattas mycket av kunderna. 57 % av konsumenterna ansåg att “0 %/ 
låg finansiering” var en viktig faktor för deras beslut att handla. Detta kan sättas i relation till 
biltillverkarna uppfattning. Endast 38 % av biltillverkarna ansåg att finansiella erbjudanden 
var viktiga för konsumenterna. 

En annan slutsats är att återförsäljarna missar i eftermarknadsservicen. Hela 81 % av de 
efterfrågade konsumenterna tycker att vänlig personal är det viktigaste attributet vad gäller 
service. Endast 42 % av återförsäljarna satsar på att ha vänlig personal. “One-stop shop” 
(service, försäkring, tillbehör och finansiering under ett och samma tak) var viktigast enligt 
dem (63 %), vilket färre än hälften av konsumenterna tyckte var angeläget.  

Bilar är en högengagemangsprodukt, vilket betyder att konsumenten antas söka information 
långt innan köp. (se Solomon, 2002) En hög andel av konsumenterna börjar söka information 
redan sex månader före köpet. Internet används allt oftare som informationskanal. Nästan två 
tredjedelar vill hitta detaljerad prisinformation på webben. Av respondenterna vill 53 % ha 
kostnadskalkyler och 50 % information om inbyten. Trots detta erbjuder endast 41 % av 
tillverkarna detaljerad prisinformation, 30 % har kostnadsberäkningar och 11 % information 
om inbyten. Tillverkarnas Internet satsningar anses med denna anledning vara missriktade. 
Kunder har även höga krav vad gäller återförsäljarnas kundsupport. De flesta av 
respondenterna förväntar sig att få ett svar på sina e-mejl eller webbfrågor inom 24 timmar. 
81 % av konsumenterna säger att de skulle söka en annan återförsäljare om svarstiden är för 
lång och nära hälften skulle söka en ny tillverkare. Vad som anses vara för lång tid, redovisas 
tyvärr inte i kommentarerna till undersökningen.  

Denna marknadsundersökning visar att bilbranschen, både tillverkare och återförsäljare bör 
skaffa sig bättre kunskaper om hur konsumenterna köper sina bilar, samt vilka faktorer som 
påverkar deras köp. Stephan Hedborg tror att de aktörer som inte förstår detta kommer att bli 
förlorare.  

5.2 Bilvaruhus med flermärkeshandel 
Studien CapGemini och Ernest & Young säger att återförsäljare hanterar konsumenterna som 
en massmarknad, snarare än som en grupp av individer.  
Hög service, trevlig personal, specialerbjudanden och effektiv kundsupport är faktorer som 
värderas mycket högt hos konsumenterna. Konsumenterna har hög lojalitet till tillverkare och 
en ganska låg lojalitet till återförsäljare. Ett stort antal av konsumenterna söker information av 
produkten redan sex månader innan köpet. Alla dessa faktorer som förklarar konsumenternas 
attityder och beteende talar enligt min mening till stor del emot en efterfrågan på bilvaruhus 
med flermärkeshandel. Men det finns statistik som säger något helt annat.  
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I en undersökning i Dagens Industri (2005) visade det sig att runt 50 % av konsumenterna var 
positiva till bilvaruhus.  Återförsäljarnas attityd gentemot flermärkesförsäljning har även den 
blivit alltmer positiv. Hösten 2003 var cirka 40 procent av återförsäljarna i Sverige negativa 
till att införa flermärkesförsäljning. och idag är denna siffra 25 procent. 16 till 17 procent av 
återförsäljarna i Sverige är idag flermärkesförsäljare och antalet fortsätter att växa. (Gezelius, 
2005)  
Ett bilvaruhus är en stor sak som kommer att kräva försäljning av stora volymer 
(stordriftsfördelar). Ett bilvaruhus måste även kräva enorma ytor samt stora lagerkostnader för 
visningsbilar. 
Jag har tidigare jämfört bilbranschen med hemelektronikbranschen, vilket jag tänkte göra 
igen. I hemelektronikbranschen så finns bland annat stora återförsäljarkedjor som El-Giganten 
och Siba. I dessa butiker blir servicen från personal lidande till fördel för det stora utbudet av 
produkter samt de låga priserna. El-Giganten köper in stora volymer till ett fördelaktigt pris, 
vilket gör att de kan pressa priserna till slutkunden. (www.el-giganten.se) Kommer ett 
bilvaruhus bli ett El-Giganten fast med bilar? Troligen är detta förhoppningen.  
Om man tillämpar produktmixen på El-Giganten, så framstår framförallt plats och pris som 
särskilt intressanta i denna jämförelse. El-Giganten positionerar sig med ett lågt pris och 
erbjuder dessutom platser som ligger nära konsumenten (bland annat Kungsgatan i centrala 
Stockholm). Kan bilvaruhus erbjuda något liknande till kunden? Kan bilvaruhus med 
återförsäljarnas små marginaler pressa priserna tillräckligt? Kan bilvaruhus erbjuda platser 
som ligger relativt nära konsumenten? Idag går personer in på hemelektronikbutiker, tittar lite 
på en TV och går sedan ut med en vattenkokare och en el-visp. Kommer bilvaruhus att 
erbjuda något liknande? Kommer bilvaruhus erbjuda ett mervärde för konsumenten?  
MRF (Motorbranschens Riksförbund) har en branschtidning som heter Motorbranschen där 
återförsäljare har redovisat sin inställning till flermärkeshandel om flermärkeshandel.  

5.2.1 Återförsäljarna positiva till flermärkeshande l 
MRF (Motorbranschens Riksförbund) skickar varje år ut en enkät som besvaras av 
återförsäljarna och generalagenterna. Enkätens primära syfte är att fungera som ett instrument 
för att värdera och utveckla affärsrelationen mellan Återförsäljare och General Agenter.  
(Motorbranschen, september 2005). Svarsfrekvensen på dessa undersökningar är mycket hög. 
 
I denna undersökning visade det sig att lite drygt 50 % av de olika märkenas återförsäljare 
hade tagit upp eller övervägde att ta upp fler märken inom sin bilförsäljning. Saab 
återförsäljarna var i störst utsträckning positiva, där 75 % var positiva till flermärkeshandel.  
Vid 70 procentsträcket låg även Chevrolet, Ford och Opel. De som i minst grad var positiva 
till flermärkeshandel var Toyota och Alfa Romeo där endast cirka 30 procent visade sig vara 
intresserade. Endast cirka 15 procent av Hondas handlare var positiva till flermärkeshandel.  
Värt att tillägga är att det förmodligen inte är en slump att bilmärken som Saab och Ford är 
positiva medan Toyota och Honda mestadels är negativa. Samtliga återförsäljare som var 
mycket positiva tillhörde nämligen större koncerner exempelvis GM och Ford.  De som var 
”minst” positiva var återförsäljare till koncerner som endast hade ett märke.  
Å andra sidan har exempelvis återförsäljaren Bilia börjat sälja det koreanska märket Kia, 
vilket betyder att det finns andra drivkrafter som styr. Tomas Ulander som jobbat med 
enkäten på MRF tror att entreprenörsanda och nyfikenhet är två stora drivkrafter till den 
positiva inställningen till flermärkeshandel. Bilhandlarna talar ofta om kompletteringsmärken 
i sammanhanget, märken med exempelvis en annan prisnivå eller ett speciellt 
produktsegment. En annan anledning är självklart den ekonomiska, där återförsäljaren söker 
leverantörer (bilmärken) som inte driver upp kostnader för märkesrepresentation för högt.  
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Orsakerna till intresset varierar mycket mellan återförsäljarna. Detta beror på bland annat 
variationen i de egna resurserna, generalagentrelationerna, osäkerheten och 
verkstadskapaciteten menar en del av återförsäljarna. Många återförsäljare menar att tankar 
runt flermärkeshandel är en mognadsprocess. Återförsäljaravtalen efter det nya 
gruppundantaget förhandlades fram under olika press och vånda, Tomas Ulander menar att 
även detta kan påverka valet att ta upp fler märken.  
Hos de återförsäljare som hade smidiga förhandlingar väcktes troligtvis färre tankar på 
kompletteringsmärken. Många återförsäljare har upplevt att kraven varit höga och irrelevanta, 
där de ibland inte ser någon koppling till ren kundnytta.  
En stark anledning till inställningen av flermärkeshandel beror även på återförsäljarens 
kapacitet. Om det bilmärke en återförsäljare har stått bakom har tappat stora marknadsandelar 
under en kort tid, så finns kapacitet kvar i form av personal och lokaler.  
Motsatsen är de återförsäljare som har stor framtidstro på sitt bilmärke, en stor öppenhet hos 
generalagenten, samt anses ha en bra produktkvalité. 

5.2.2 Hur har flermärkeshandeln gått i utlandet? 
För att kunna spekulera i flermärkeshandelns framtid i Sverige så känns det viktigt att se hur 
det har gått i andra länder.  
 
Flermärkeshandeln har inte varit särskilt lyckosam i USA (Björn Forsell). Björn menar att det 
individuella engagemanget hos mindre återförsäljare i många fall väger tyngre en de fördelar 
man får utav stordriftsfördelar.  
 
I Finland däremot har det gått bättre. Men Björn menar att detta har varit en naturlig 
utveckling. Under de dåliga tiderna en bit in på 90-talet (när Sverige bland annat upplevde 
kraftiga kronfall) påverkades självklart även bilbranschen. Majoriteten av invånarna kunde 
inte köpa nya bilar. I Finland ledde detta till strukturrationaliseringar vilket på bilmarknaden 
betydde att återförsäljarna blev mindre till antal och tog upp fler märken. Detta var en naturlig 
utveckling och flermärkeshandeln har fungerat bra i Finland. Björn vill dock tillägga att en 
återförsäljare som ägnar sig åt flermärkeshandel inte alltid behöver betyda att alla olika 
märken säljs under samma tak.  Enligt Björn är det fullt möjligt att finska flermärkeshandlare 
ger sig in på den svenska marknaden. Ett företag som tagit steget längre är den svenska 
återförsäljaren Holmgrens Bil AB, de säljer 9 olika bilmärken från olika koncerner under 
samma tak. 

5.2.3 Holmgrens Bil- Ett exempel 
Holmgrens Bil AB har byggt ett stort bilvaruhus i Jönköping med plats för 800 bilar, där flera 
märken samsas under samma tak men med separata försäljningsytor. Byggnaden sträcker sig 
300 meter längs E 4, där 25 miljoner fordon passerar varje år. (DI 2005-12-21)  
Holmgrens Bil AB är ett familjeföretag som startades redan 1960 av Sonny Holmgren. Sonen 
Benny, driver företaget idag.  
Holmgrens säljer följande märken under samma tak: Saab, Opel, Chevrolet, Peugeot, Toyota, 
Lexus, Cadillac, Corvette och Hyundai. Detta är märken från olika koncerner.  
 
Det som gör Holmgrens affärsidé konkurrenskraftig idag är att de efter distributionen av 
bilarna från biltillverkaren inte släpper in några andra företag i någon större utsträckning. 
Vilket för Holmgrens betyder ökad lönsamhet och större kontroll. Holmgrens Bil har ett eget 
finansbolag. De har även ett försäkringsbolag med eget namn, dock är det ett sedvanligt 
försäkringsbolag som ligger bakom detta. 
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Hos de flesta andra återförsäljare i Sverige tecknar kunden vid ett bilköp en försäkring i ett 
utomstående försäkringsbolag, exempelvis If. (Försäkringsbolaget If är det företag som 
dominerar den svenska bilförsäkringsmarknaden). För detta får återförsäljaren av 
försäkringsbolaget en inte allt för ansenlig summa på runt 50 kr. (Björn Forsell) 
Försäkringsbolaget tjänar med andra ord mycket pengar medan återförsäljaren kan köpa sig 
en hamburgare.  

5.2.4 Är bilvaruhus ett koncept för den svenska mar knaden? 
Det är konsumenten som i slutändan bestämmer om ett koncept är lyckosamt eller ej. Om 
bilvaruhus är något som konsumenten har eftersträvat i hög grad går att diskutera. 
Konsumenterna visar en mycket stor märkeslojalitet till specifika bilmärken, återförsäljarna i 
Sverige ligger redan idag relativt nära varandra etc. Björn Forsell håller med om att det 
absolut inte är givet att det är ett bilvaruhus som konsumenten vill ha. Två stora 
undersökningar (EU- kommissionen, Cap Gemini & Ernest & Young) som jag tidigare har 
nämnt visar att konsumenten vill ha personlig service, detta är det absolut viktigaste. Ett annat 
tecken på vilken serviceinriktad bransch återförsäljarna befinner sig i är något som kallas 
”Costumer Satisfaction Index”. Kundens nivå av ”nöjdhet” mäts på något sätt vilket gör att 
återförsäljaren vid stor nöjdhet får mer bonus av biltillverkaren. (Björn Forsell) 
Björn vill även tillägga vikten av hur företaget sköts. Stordriftsfördelar har i många fall haft 
en tendens att tala emot båda dessa variabler. Här har vi dock ett ideal att nämna, Ingvar 
Kamprad och hans IKEA. Framgången beror givetvis på det enskilda företaget. 
 
Ett koncept som känns naturligt skulle vara om bilvaruhus inriktade sig på olika segment.  
T ex ett bilvaruhus som endast sålde kombibilar. Björn Forsell tror inte på detta koncept. Han 
tror att märkeslojalitet är viktigare i detta fall. Dessutom skiljer sig konsumentbeteendet stort. 
Det kanske möjligtvis är en familj som kommer in och köper en bil till mannen, kontakten 
från återförsäljaren fortsätter efter detta vilket gör att familjen besöker återförsäljaren 
ytterligare en gång. (Den här gången köper de exempelvis en VM Golf till frugan) En bil är 
inte som vilken produkt som helst. ”En bil är en personlig sak”. Bilen är en kär och väsentlig 
ägodel menar Björn.  
 
Den största positiva aspekten med bilvaruhus är den fysiska jämförelsen som möjliggörs. 
Innan konsumenten köper en bil vill även han/ hon provköra bilen, detta kan givetvis även det 
göras i ett bilvaruhus. Att ta på produkten, sitta inne i den etcetera är även detta mycket 
viktigt.    
 

6.Slutsatser  
Följande slutsatser är ett kondensat av resonemang som har förts i intervjuer och studier av de 
tryckta källor som behandlats. Varje påstående skulle kunna förses med reservationer.  
 
Min forskningsfråga har varit följande: 
På vilket sätt kommer de globala trenderna på bilmarknaden och EU:s nya konkurrensrättsliga 
regler påverka återförsäljarnas och konsumenternas förutsättningar på den svenska 
marknaden? Bilmarknaden är en mättad marknad vilket gör att förändringar sker mycket 
långsamt. Följande slutsatser som presenteras antas av denna anledning ske långsiktigt. (10 år 
och uppåt)  
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6.1 De globala trenderna  
De globala trenderna har i detta arbete fokuserat på biltillverkarnas förutsättningar. I samma 
takt som den tekniska utvecklingen och prispressen fortgår kommer standardisering och 
outsourcing troligen bli allt vanligare. En ökad tilltro på mjukvaror och informationsteknik 
kan även det bli en fortsatt trend, i linje med att konsumenternas förväntningar förändras. Men 
även med tanke på de kostnadsbesparingar i form av standardisering och den ökad effektivitet 
detta kan leda till.   
 
Biltillverkarna kommer långsiktigt i en allt högre utsträckning utsättas för 
marknadsekonomins krafter, vilket är en följd av att bilmarknaden inte längre är reglerad på 
samma sätt som tidigare.  
Med andra ord betyder detta att biltillverkarna till högre grad påverkas av den globala 
marknadens naturliga konkurrens. Det finns ett antal scenarion som diskuteras gällande 
följderna till detta.   
Ett av dessa är ökade konsolideringar vilket kommer att betyda fler företagsfusioner och 
därmed ökad koncentration med endast ett litet antal biltillverkare på den globala marknaden 
(i den gamla industrivärlden) . Det andra scenariot tar upp ett antal nyetablerare i form av 
biltillverkare från främst Kina, Ryssland och Indien. Man kommer i framtiden att se element 
av båda scenarierna. Kina, Indien och Ryssland kommer att etablera nya varumärken. Liksom 
det koreanska märket Kia kan dessa märken tänkas använda sig av europeiska 
distributionsnät, vilket leder till kostnadseffektivisering. Lönsamhetspress tvingar tillverkare 
att sälja de återförsäljare som fortfarande ägs av tillverkare. I Sverige är det redan idag väldigt 
få tillverkare som äger sina återförsäljare. (bara Volkswagen i någon större utsträckning) 
 
GM och Ford har etablerat ett gemensamt bolag för elektronisk handel. Om allianser av det 
här slaget är möjliga kan man helt klart fråga sig vad detta kan betyda i framtiden.  
Finansiering, försäkringar, gemensamma komponenter, ”kundklubbar” och andra 
helhetslösningar kan även detta skapa ett mer kostnadseffektivt mervärde för kunden och 
troligtvis även öka lönsamheten för tillverkaren. (förskjutning i värdekedjan) Detta kan vara 
en väg för tillverkarna att förbättra relationsmarknadsföringen. Kundundersökning gjord av 
Cap Gemini och Ernest & Young som jag tidigare har skrivit om talade även om för oss att 
märkeslojaliteten för den första bilen är större än för den andra. Detta är konstigt utryckt i 
kommentarerna till undersökningen, hur kan man vara lojal till något som man inte tidigare 
har köpt? Vad de troligtvis menar är att konsumenten har en starkare uppfattning gällande 
vilket märke han/ hon skall köpa vid det första bilinköpet i livet, än det andra.  Detta är 
intressant det betyder nämligen att konsumenter har en större lojalitet till något som han/hon 
inte har en större fysisk relation till. Vilket bevisar att tillverkaren i många fall har lyckats 
intala konsumenten om deras ofta ”skapade” varumärkesvärde.  
Om tillverkaren lyckas skapa ett mervärde för konsumenten och ett bättre lojalitetsförhållande 
kanske sannolikheten blir större att konsumenten även köper sin andra bil inom samma 
varumärke. T ex kan tillverkaren erbjuda bättre finansiering eller försäkringsvillkor vid det 
andra bilköpet eller liknande.  
Mass costumazation är ett fenomen som är tydligt idag. (se Feurst, 1999) Fenomenet innebär 
att företag anpassar produkterna till kunden fast i mycket stora volymer. Biltillverkaren 
erbjuder mervärden i form av mugghållare, GPS, TV-apparater, TV-spel etc. Det går idag på 
många av tillverkarnas hemsida att virtuellt bygga ihop sin egen personbil efter behov.      
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6.2 EU:s konkurrensrättsliga regler (gruppundantag)  
Trenden är så att återförsäljarna blir större och färre. Gruppundantaget har påverkat trenden 
att gå i denna riktning.  
 
• Det nya gruppundantaget gav biltillverkarna chansen att höja de kvalitativa och 

kvantitativa kraven. Detta var en konsekvens av att biltillverkarna efter det nya 
gruppundantaget blev tvungna att välja endast ett distributionssystem, vilket i alla 
fallen blev det selektiva. 

 
• Flermärkeshandeln har gjort att små biltillverkare har fått chansen att sälja sina bilar 

till stora återförsäljare. Detta får en konsekvens. De återförsäljare som i detta fall 
endast skulle sälja ”det lilla bilmärket” (t ex Kia) upphör att existera.   

 
• Etableringsrätten har gjort att återförsäljare har friheten att etablera sig var de vill, 

detta kommer att gynna de stora återförsäljarkedjorna.   
 
De medelstora återförsäljarna kommer att få det svårast. Denna trend hänger ihop med det 
fenomen jag tidigare beskriv när jag behandlade den globala bilmarknaden. Det är de 
nischade samt de stora företagen som oftast står som vinnare.  
Björn Forsell  menar att den enskilda entreprenören har en enorm betydelse i dessa 
sammanhang. Att ett företag är stort behöver inte nödvändigtvis betyda att det har en god 
ekonomi. Vilket helt klart kan jämföras med biljättarna jag tidigare har beskrivit, trots den 
enorma storleken ”brottas” dessa företag med en dålig lönsamhet och svaga balansräkningar.  
  
Det är i konsumenterna som i slutändan bestämmer vart penningströmmarna går. 
Konsumenter har idag bättre information och valmöjligheter. Internet och flermärkeshandel 
har bland annat gjort denna utveckling möjlig. Men har konsumenternas förutsättningar 
förbättrats?  
 
I det här fallet påverkar de globala trenderna. Biltillverkarnas prisregleringar gör att nya bilar 
troligtvis kommer att bli dyrare i Sverige.Sverige har idag relativt låga nybilspriser och en 
svag valuta. Effekten av detta är att även privatimporten blir låg. Idag sker en prisutjämning 
mellan EU:s länder. När prisutjämningen nått tillräckligt långt kommer privatimporten av nya 
bilar i Sverige att minska ytterligare. (Björn Forsell, 2006)   
 
Återförsäljarna kommer att tvingas att ytterligare förbättra mervärdet på kunderna i 
framförallt eftermarknaden (oberoende reservdelar osv) 
Finansiering, försäkringar och andra lösningar kan även det bli vanligare i takt med att 
återförsäljarna blir större. Holmgrens AB är därför ett lysande exempel på nya affärsmässiga 
lösningar inom denna bransch.  
På den svenska marknaden finns drygt 100 återförsäljarkedjor.  Stora återförsäljarkedjor från 
utlandet kan idag slå sig in på den svenska marknaden Det är inte alls omöjligt att dessa 
åtminstone ”minst” kan halveras långsiktigt. Koncentrationen kan lika väl fyrdubblas, vilket 
betyder en fjärdel så många återförsäljare som idag.  Detta är dock svårt att spekulera om.  
Konsumenters beteende kommer dock inte ändras i särskilt hög grad.  
Trygghet, tidsbrist, fysisk relation till produkten och trevlig, personlig personal kommer även 
i framtiden vara enorm viktiga variabler. Lokala mindre återförsäljare kommer av denna 
anledning vara mycket populära även i framtiden. De lokala återförsäljarna kan dock tänkas 
bli uppköpta av större kedjor. Detta är endast en ägarfråga vilket inte behöver betyda att några 
större omstruktureringar sker gällande det lokala företagets affärsidé, personal och dyl. 
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Flermärkeshandel kan med andra ord bli väldigt vanligt, men detta behöver inte nödvändigtvis 
ske under samma tak. De lokala återförsäljarna ägda av större kedjor kan komma att ändra 
sina sortiment, med mindre lojalitet till ett specifikt varumärke. Relationen mellan 
generalagenter och återförsäljare behöver inte försämras av detta eftersom återförsäljarkedjan 
fortfarande köper in stora volymer av tillverkarens samtliga produktutbud. Skillnaden är att 
återförsäljaren anpassar sig efter de lokala entreprenörernas tankar gällande sortiment, 
marknad, service etc. I USA har stora aktörer köpt återförsäljarföretag och bildat kedjor vilka 
sedan haft svårt att nå lönsamhet. (ibid) 
 Detta är något som talar emot den utvecklingen som jag resonerat omkring. Vad som har 
gjort att dessa återförsäljarkedjor har haft det svårt att nå lönsamhet kan vara ett antal olika 
variabler bland annat bristande kontroll från enskilda entreprenörer, kedjorna kanske är i 
etableringsfasen, USA kan vara en för stor marknad för fenomenet etc.  
 
Flermärkesförsäljningen skall göra det möjligt för konsumenter att mera direkt kunna jämföra 
olika modeller av olika bilmärken vid bilinköp.  
En av tankarna bakom detta är att konkurrensen mellan biltillverkarna skall öka. (Remnelid, 
Månsson, 2002) En annan tanke är att öka förutsättningarna för nya och mindre biltillverkare 
att träda in på marknaden.  
Två problem som Remnelid och Månsson tar upp kan komma att ge återförsäljarna ökad 
makt. Återförsäljarna kan undvika att ge konsumenterna objektiv information, utan kan 
istället välja att sälja de märken som ger högst marginal. (ibid, ACEA-rapport) 
Återförsäljarna kan välja att leverera bilar av det konkurrerande märket till storvolymskunder 
som leasingbolag, vilket kan bli kostsamt för den ”primära” biltillverkaren.  
 

6.3 Slutord 
De globala trenderna och EU:s nya konkurrensrättsliga regler kommer att påverka 
förutsättningarna på följande sätt. 
 
Koncentrationen fortsätter i såväl tillverkar som återförsäljarledet, där starka företag blir ännu 
starkare. Tillverkarnas absoluta makt minskar till viss del. Eftersom återförsäljarmarknaden 
alltmer i framtiden kan liknas med ett oligopol av specifika bilmärken Den ökade 
koncentrationen av återförsäljare kan ytterligare öka prispressen för tillverkarna. Men med 
tanke på de låga marginalerna och biltillverkarnas ofta dåliga ekonomi kan man helt klart 
fråga sig om det finns något att ta av. En motsatt effekt skulle kunna bli att nybilspriserna höjs 
med återförsäljarnas oligopol, vilket dock inte är troligt och därför omöjligt att dra några 
slutsatser om. Att EU ytterliggare ökar subventioneringarna till tillverkarna är dock inte alls 
omöjligt. 
 
Den ökade parallellhandel leder till att priserna i Europa utjämnas med de tyska priserna som 
riktmärke. (Björn Forsell, 2006) För Sverige och majoriteten av de andra länderna inom EU 
kommer detta att betyda att bilpriserna höjs. På kort sikt kan med andra ord förutsättningarna 
för konsumenten försämras, på lång sikt är det svårare att säga vad som händer.  
 
Biltillverkarnas globala oligopol, gör att konkurrensen kommer bli svår att släppa lös på det 
sätt som troligtvis var EU:s förhoppning. De amerikanska jättarna GM och Ford har det idag 
mycket svårt, de är tvungna att göra besparingar för att överleva som företag. Med en ökad 
konkurrens från framförallt den asiatiska marknaden kan många av de idag ledande 
tillverkarkoncernerna få det svårt att behålla den kontroll de har idag. EU-kommissionen kan 
med andra ord få hjälp från Asien för att få fart på konkurrensen.  
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Problemet med detta är att pengarna i EU:s ögon kommer att hamna i fel ficka. Om detta i 
slutändan kommer att stimulera de europeiska tillverkarna till att till skillnad från idag istället 
fokusera på mindre segment går att diskutera. Men det får ett annat arbete handla om.  
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Bilagor 

Intervjumall  
Till djupintervju med Björn Forsell (Förbundsjurist på MRF) 

Fakta frågor 
Tjänstebilar. Hur stor del av marknaden utgör av dessa? Skrivs avtalen i dessa fall mellan 
General Agenten och Företaget? 
 
Jag läste någonstans att konsumenten i många fall lägger ner samma belopp som han/ hon 
köpt bilen för på reservdelar, reparation och service, stämmer detta? 
 
Eftermarknaden kännetecknas som jag har förstått det av större marginaler, än marknaden på 
nybilar. Hur stor del av vinsten skulle du uppskatta att de svenska återförsäljarna får från 
reservdelar och service?  
Hur stor del av biltillverkarens vinst utgörs av reservdelsförsäljning? 
 
Hur stor del av biltillverkarnas vinst utgörs av försäljning av nya bilar?  
 
Har biltillverkarna egna försäkringsbolag, finansbolag etc?  
 
Vilka biltillverkarkoncerner har vilka bilmärken? (ta reda på någon annanstans)  
 

Diskussionsfrågor 
 
Kommer återförsäljarna att bli större och mindre till antal (som trenden har varit hos 
biltillverkarna)? 
 
Har inte gruppundantaget gjort det svårare för de små bilhandlarna att klara sig på 
marknaden? 
 
I en text utgiven av Arbetslivsinstitutet talade man om förskjutningar i biltillverkarens 
värdekedja. Man talade om att biltillverkarna kan tänkas alltmer inrikta sig på bilförsäljning 
och varumärkesvårdande. Vad tror du om detta? 
 
Tror du att biltillverkarna kommer att ändra sin affärsverksamhet i framtiden? 
Kommer de att bli ännu större och/ eller samarbeta i större utsträckning? 
 
Biltillverkarna ägnar sig alltmer åt distribution och service. Kan biltillverkarna börja rikta sig 
mer mot slutkunden i framtiden. Kan t ex GM tänkas öppna en egen återförsäljarkedja i 
Sverige, med en helhetslösning gällande såväl finans, försäkring, service och dyl. 
 
Tror du att konkurrensverket i Europa skulle godkänna en sådan sak? 
 
Hur ser bilvaruhusen (flermärkesförsäljning under samma tak) ut i exempelvis USA. Finns det 
bilvaruhus i USA som äga av en eller flera koncerner? 
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I tidningen Motorbranschen säger ni att flermärkeshandel är vanligt i Finland. Hur går detta? 
 
Dagens Industri hade en konferens med namnet ”Stora bildagen” den 15 november 2005. Var 
du på denna?  
 
Här talade Benny Holmgren på Holmgrens Bil AB om deras strategier och framtidsplaner.  
Vet du/kommer du ihåg vad dessa var? 
 
Vad anser du gör ett bilvaruhus konkurrenskraftigt i ett land som Sverige? 
 
Jag har förstått att stordriftsfördelar och försäljning av stora volymer är enormt viktigt i denna 
bransch.  
Men vilka fördelar har kunden av att besöka ett bilvaruhus?  
 
Pris och plats känns i sammanhanget som mycket viktiga. Kommer priset på bilen att vara 
märkbart billigare i ett bilvaruhus?  
 
Finns det en tillräcklig volym av möjliga kunder runt de områden där bilvaruhus har byggts?  
 
En bil är troligtvis den dyraste produkten en konsument köper. I en undersökning av Cap 
Gemini och Ernest and Young att en hög bilköpare börjar leta information redan 6 månader 
innan köpet. Internet är allt oftare den stora informationskällan.  
En av de stora fördelarna med bilvaruhus är att du kan jämföra bilar i den fysiska butiken. 
Tror du att detta är så viktigt att kunden åker långa vägar till ett bilvaruhus för att jämföra 
bilarna fysiskt? Kan man provåka de nya bilarna i dessa bilvaruhus?  
 
Denna undersökning säger nämligen att märkeslojaliteten till bilmärkena är väldigt hög.  
 
Tror inte du att valet ofta redan står mellan två märken redan efter informationssökningen. 
Sedan när det är dags att besöka fysiska butiker så åker man till de närmaste återförsäljarna.  
 
 
 

Gruppundantag Definition 

Med stöd av 8a § konkurrenslagen (tidigare 17 §) har regeringen beslutat om undantag för vissa 
grupper av avtal, så kallade gruppundantag. Avtal som omfattas av gruppundantag behöver inte 
anmälas till Konkurrensverket.  
Företagen får själva och på egen risk avgöra om avtalet omfattas av något gruppundantag eller 
inte.  
(www.kkv.s)  
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Mejl från Patrik Adamsgård. 
(Marknadsansvarig på Motor Magasinet) 
 
Hej Tomas! 
Gå in på www.motormagasinet.net och skriv in gruppu ndantaget i Sök i 
artikelbasen. Du får artiklar skrivna i kortform. 
 
Bilsweden på www.bilsweden.se för att se bilförsälj ningen och 
marknadsandelar. 
 
Mer om gruppundantaget: 
Konsumentverket.se 
avd. bilar 
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/  
 
Här är min personliga tanke på de närmaste årens ut veckling: 
 
EU:s förändrade gruppundantag 
 
- Allt fler bilverkstäder blir auktoriserade eller ansluter sig till 
verkstadskedjor. De mindre utrustade verkstäderna f år stora svårigheter att 
hänga med i den tekniska utvecklingen. Investeringa rna är stora och det 
krävs volym för att verkstaden ska kunna gå med vin st.  
 
- Att reparera sin bil själv sker mer sällan då äve n enkla bilreparationer 
blir komplexa genom avancerad bilelektronik vilket självklart gynnar 
verkstäderna. 
 
- Den traditionella bilåterförsäljaren som med dage ns låga vinstmarginaler 
(enligt MRF - Motorbranschens Riksförbund 0,9%) har  svårt att förlora sin 
goda marginaler på verkstad och reservdelsförsäljni ng där de blir 
konkurrensutsatta.  
 
- Priskonkurrensen inom det egna bilmärket hårdnar då utländska 
återförsäljare 
etablerar sig i Sverige.  
 
- Fri konkurrens på originaldelar kommer att innebä ra lägre priser vilket 
kommer att pressa alla leverantörer men troligen gy nna de fria 
reservdelsdistributörerna med ökad volym.  
 
-En fortsatt utslagning av en del originalleverantö rer som inte klarar 
biltillverkarnas nya krav med t ex lägre priser och  global leveransförmåga 
i takt med världsefterfrågan.  
 

Ökad konkurrens för bilhandel och verkstäder (Konsu mentverket) 
Bilägare kan se fram emot lägre priser på bilar, reparationer och reservdelar. Det är tanken 
bakom nya EU-regler, som infördes i Sverige från januari 2003. Reglerna ska öka 
konkurrensen mellan olika bilhandlare och verkstäder.  
De nya reglerna innebär bland annat att biltillverkare inte längre kan styra lika hårt över vilka 
återförsäljare som får sälja deras bilar och i vilka regioner. Vid reparationer kommer 
biltillverkarnas egna originaldelar att utsättas för ökad konkurrens från andra reservdelar. 
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Självständigare bilhandel 
En poäng med de nya reglerna är att återförsäljarna ska bli mer självständiga gentemot 
biltillverkarna. Bland annat får tillverkarna svårare att säga upp ingångna avtal med 
återförsäljare. På så sätt ska de inte kunna använda detta som hot för att styra återförsäljarnas 
agerande.  
Bilhandlarna får större frihet att sälja bilar av olika märken under samma tak. Syftet är att 
skapa en ökad konkurrens mellan återförsäljare.  
För konsumenterna kan detta leda till ökad valfrihet och lägre priser i bilhandeln. Dessutom är 
tanken att en ökad konkurrens i säljledet också ska kunna leda till att biltillverkarna höjer 
kvaliteten på sina produkter, till exempel genom bättre konstruktioner, mer utrustning, 
generösare servicevillkor och liknande. 

Specialiserade säljare 
En viktig nyhet är att biltillverkarna inte längre kan kräva att återförsäljarna ska sköta 
servicen av de bilar de säljer. Bilhandlarna kan lika gärna kontraktera någon verkstad i 
tillverkarens servicenät för att ta hand om detta.  
Det här skapar möjligheter för företag att specialisera sig på enbart försäljning - eller service - 
av bilar.  

Lättare att importera 
EU-kommissionen har också velat göra det lättare för konsumenter att dra nytta av lägre 
bilpriser i andra medlemsländer. Sedan tidigare har alla konsumenter i EU rätt att kunna köpa 
en bil med samma specifikationer som i sitt eget land hos en bilhandlare i något annat 
medlemsland.  
Nu försvinner dessutom tidigare begränsningar för ombud, så kallade förmedlare, som köper 
bil i ett EU-land på uppdrag av en konsument i ett annat EU-land.  
Återförsäljare får också större möjligheter att ragga kunder i andra EU-länder, både via 
reklam och genom att sätta upp filialer.  

Fler verkstäder 
Även inom service och verkstäder siktar de nya reglerna på att skapa ökad konkurrens och 
större valmöjligheter för konsumenterna.  
Till exempel ska fler verkstäder kunna bli auktoriserade inom biltillverkarnas servicenät. 
Tillverkarna får heller inte hindra dem att reparera bilar av andra märken.  
Även icke-märkesverkstäder får bättre förutsättningar. De nya reglerna ger dem rätt att få 
tillgång till originalreservdelar, teknisk information, verktyg och utbildning så att de kan vara 
med och konkurrera om kunderna.  

Friare handel med reservdelar 
Det ska också bli bättre konkurrens på reservdelssidan. Företag som tillverkar reservdelar åt 
andra ska kunna sälja sina produkter även i sitt eget namn. Auktoriserade verkstäder får inte 
hindras att köpa reservdelar från andra leverantörer än de bilmärken de servar.  
Det blir också större valfrihet mellan vilka reservdelar som ska användas vid reparationer. 
Biltillverkarna får till exempel inte hindra auktoriserade verkstäder att använda andra delar än 
originaldelar, om de har jämförbar kvalitet.  
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När det gäller vissa slags reparationer kan verkstäderna dock vara skyldiga att använda 
biltillverkarens originaldelar, till exempel vid fri service, garantireparationer, återkallelser och 
liknande.  

Ny författning 
Den nya förordningen gäller från den 1 januari 2003 och fram till 31 maj 2010, då EU 
kommer att ta ställning till reglerna igen. Det är Konkurrensverket som har tillsynsansvaret.  
För befintliga distributionsavtal finns en övergångsperiod fram till den 30 september 2003 och 
för lokaliseringsklausuler till den 30 september 2005. 

Viktigt att följa upp 
Det är ännu svårt att sia om de nya konkurrensreglerna inom motorfordonssektorn verkligen 
kommer att ge konsumenterna alla de fördelar som är tanken. Det går även att se risker. Ett 
ökat utbud och en ökad tillgänglighet av bilar och servicetjänster skulle också kunna leda till 
ökade kostnader och sämre kvalitet. Konsumentverket betonar att det är viktigt att reformen 
följs upp och utvärderas.  

Broschyr förklarar 
EU-kommissionen har tagit fram en särskild broschyr för att förklara hur de nya reglerna 
fungerar. Broschyren är riktad till alla berörda parter, det vill säga till såväl konsumenter som 
olika företag i branschen. Information som är intressant för konsumenter finns främst i kapitel 
5.  
Distribution och underhåll av motorfrodon inom den europeiska unionen - förklarande 
broschyr  
 
 
 
 
 


