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SAMMANFATTNING 

 

Den 30 juni 2010 avreglerades fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige. Dagen därpå var det 

öppet för nya besiktningsföretag att konkurrera på en helt ny marknad i Sverige där fri 

prissättning råder. I den här studien undersöks avregleringens effekter på medelpriset för 

kontrollbesiktning av personbil. Detta görs med hjälp av difference-in-differences-analyser, 

med den sedan 1990-talet avreglerade finländska fordonsbesiktningsmarknaden som 

kontrollgrupp. Den tidsperiod som studeras och analyseras är åren 2008 till 2016. Analysen gav 

ett statistiskt signifikant resultat som visade att avregleringen medfört höjda medelpriser på 

kontrollbesiktning av personbil i Sverige. Dessutom har ett antal nya besiktningsföretag 

ackrediterats och trätt in på marknaden. 

 

Nyckelord: avreglering, besiktningsmarknad, Bilprovningen, difference-in-differences, 

ekonomipolitik. 
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1. INLEDNING 
 

År 1963 kom startskottet för en ny monopoliserad marknad i Sverige, den för kontroll av 

dugligheten hos motorfordon. Detta till följd av Sveriges riksdags beslut om grundande av det 

statligt ägda företaget AB Svensk Bilprovning. Året därpå var företagets verksamhet igång och 

sedan dess har besiktningen varit ett återkommande inslag i en bilägares liv. Genom åren har 

flera milstolpar i svensk bilprovningshistoria passerats, 1970 infördes miljökontroll på 

bensindrivna fordon, 1988 började Bilprovningen hålla kvällsöppet, 1998 besiktigades för 

första gången över en miljon personbilar under samma år, och under 2009 besiktigades den 200 

miljonte personbilen sedan starten 45 år tidigare. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv torde 

dock den hittills viktigaste händelsen ha ägt rum den 1 juli 2010, då 

fordonsbesiktningsmarknaden avreglerades och privata aktörer gavs möjlighet att konkurrera 

på en helt ny marknad i Sverige. Besiktningsmarknaden i Sverige och följderna av 

marknadsavregleringen är vad den här uppsatsen handlar om. En marknad som idag omsätter 

över två miljarder kronor varje år, och med 253 omkomna i trafikolyckor det gångna året (2017) 

så är det bokstavligt talat en marknad som kan innebära skillnaden mellan liv och död.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida prisutvecklingen på den svenska 

fordonsbesiktningsmarknaden har påverkats till följd av avregleringen. Målet är att studera i 

vilken riktning priserna har förändrats sedan avregleringen, samt om en eventuell 

riktningsförändring kan kopplas till avregleringen. Studiens frågeställning bli följaktligen 

vilken effekt avregleringen har haft på priset för kontrollbesiktning av personbilar, samt hur 

stor effekten har varit. För att besvara frågeställningen undersöks prisutvecklingen på 

marknaden åren 2008-2016. För att kontrollera för avregleringens effekter görs difference-in-

differences-analyser med Finlands fordonsbesiktningsmarknad som kontrollgrupp. Med hjälp 

av analyserna uppskattas effekten av avregleringen på priset för kontrollbesiktning av 

personbilar i Sverige. 

 

Med den borgerliga Regeringen Bildt i spetsen fattades under våren 1994 beslut i Riksdagen 

om att monopolmarknaden för fordonsbesiktningar från och med 1 januari 1995 skulle öppnas 

för ackrediterade företag. Under hösten 1994 skedde dock ett maktskifte och den nu 

socialdemokratiskt ledda Regeringen Persson beslutade att skjuta fram öppnandet av 

besiktningsmarknaden till 1 januari 1996. Efter att nya utredningar gjorts beslutade samma 

regering under hösten 1996 att monopolmarknaden skulle fortlöpa som tidigare. 
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År 2009, återigen under borgerligt styre, beslutade Riksdagen att monopolmarknaden skulle 

öppnas för fler aktörer att tillhandahålla fordonsbesiktningar. Den 30 juni 2010 avslutades ett 

drygt 45 år långt monopol för Aktiebolaget Svensk Bilprovning (Bilprovningen) på den svenska 

fordonsbesiktningsmarknaden. Dagen därpå var marknaden öppen för nya aktörer att 

konkurrera om besiktningarna (Nilsson 2012, 44). 

 

Det var först under 1960-talet som det på allvar började komma studier som angrep 

fordonsbesiktningsområdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Precis som i många av de senare 

studierna så är det främst trafikolyckor, skadade trafikanter, dödstal och materiella skador som 

behandlas i dessa studier. Ofta med utgångspunkt i huruvida fordonsbesiktningar ska vara en 

obligatorisk företeelse som regleras i lag eller inte. Vad gäller studier som tar upp frågan om en 

monopoliserad fordonsbesiktningsmarknad eller en avreglerad konkurrensutsatt dito med fri 

prissättning är att föredra, så är det skralare. Det här betyder inte att sådana studier inte existerar 

men de är jämförelsevis färre. Bara från Sverige finns flertalet rapporter och undersökningar 

angående fordonsbesiktningsmarknaden. 

 

Ylvinger (1998) undersökte på 1990-talet effektiviteten hos det svenska 

fordonsbesiktningsmonopolet. Det datamaterial som analyserades hämtades ifrån AB Svensk 

Bilprovnings (Bilprovningen) interna databas och innehåller huvudsakligen uppgifter om 

arbetskraften. För att mäta effektiviteten analyserades data med en icke-parametrisk DEA (data 

envelopment analysis). För varje produktionsenhet angavs en rad optimeringar och en gräns för 

best-practice. Effektiviteten för en given produktionsenhet mättes sedan efter hur stort avståndet 

mellan enheten och best-pratice-gränsen var. Resultaten visade att den tekniska effektiviteten 

var ganska hög och att det inte fanns några större empiriska indikationer som stödde en 

avreglering. 

 

Precis som i den här uppsatsen så använder sig Nyström (2014) av datamaterial från 

Transportstyrelsen när han studerar välfärdseffekter från avregleringen av 

fordonsbesiktningsmarknaden samt fordonsbesiktningens existensberättigande. 

Avregleringens förväntade samhällsekonomiska effekt studeras utifrån ett välfärdsteoretiskt 

perspektiv. Det resoneras kring tänkbara scenarier utifrån en utbud-efterfråge-modell samt 

huruvida avregleringen har skapat nya marknader. Resultaten påvisar inga välfärdsförluster till 

följd av avregleringen och inte heller några prishöjningar på marknaden. Dock med reservation 

för att studien gjordes endast ett fåtal år efter att avregleringen ägt rum. 
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Ekonomer brukar generellt föredra privat ägande och avregleringar framför statligt ägande 

(Mankiw och Taylor 2014, 309). Ett talande exempel på det är nämnda Ylvingers (1998) studie 

där några empiriska bevis som talar för en avreglering inte upptäcks. Trots detta garderar han 

sig i sina slutsatser genom att påpeka att andra problem tas upp i studien som kan vara motiv 

för en avreglering. Även Nyström (2014) har i sin studie, trots flera olika perspektiv, svårt att 

motivera att avregleringen skulle ha lett till någon försämring av marknaden. Istället menar han 

att avregleringen är till godo med hänseende till den förväntade framtida 

marknadsutvecklingen. 

 

Jag har inte kunnat finna några tidigare studier som haft samma empiriska strategi, för att 

undersöka avregleringens effekter på fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige, som jag har i den 

här uppsatsen. Det finns ett flertal studier och rapporter som berör avregleringen, dock har jag 

inte funnit någon som använt sig av difference-in-differences-analys på det vis som jag har valt 

att göra. 

 

Huvudresultaten i den här uppsatsen är att effekten från avregleringen av svensk 

fordonsbesiktningsmarknad har medfört högre medelpriser på marknaden. De medelpriser som 

studeras gäller kontrollbesiktning av personbil. Effekten av avregleringen beräknas vara att det 

inflationsjusterade (2018 års prisnivå) medelpriset på kontrollbesiktning av personbil ökat med 

93 kronor till följd av avregleringen. 

 

Mankiw och Taylor (2014) för flera resonemang kring regleringar och privat kontra offentligt 

ägande. Utifrån deras resonemang skulle en strikt definition av en avreglerad marknad innebära 

en marknad som aktörer fritt kan träda in och ut på. Dessutom ska helt fri prissättning från 

aktörerna råda. Det vill säga att varje aktör på marknaden själv kan välja vilket pris de sätter på 

sin tillhandahållna produkt eller tjänst. 

 

Den avreglerade fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige uppfyller dock bara delvis denna 

definition av avreglering. Fritt in- och utträde på marknaden råder inte efter avregleringen. Alla 

företag som vill agera på marknaden genom att utföra någon form av fordonsbesiktning måste 

först ackrediteras av myndigheten Swedac, vilket är det nationella ackrediteringsorganet i 

Sverige. De ställer vissa krav på bland annat kompetens, teknisk utrustning och företagsledning. 

Även om det är Swedac som är ackrediterande myndighet så är Transportstyrelsen den 
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reglerande myndigheten vad gäller kraven för ackreditering (Swedac 2018). För ackrediterade 

företag råder fri prissättning efter avregleringen (proposition 2009/10:32). 

 

Det här innebär möjligen att någon (med all rätt) skulle argumentera för att reformeringen av 

svensk fordonsbesiktningsmarknad är att betrakta som en omreglering snarare än en 

avreglering. I Sverige har dock reformen kommit att kallas för en avreglering, både i den 

politiska debatten, mer formella sammanhang, såväl som i vardagligt tal. I och med det torde 

avreglering vara att betrakta som det vedertagna begreppet och därför används också det 

begreppet i den här uppsatsen. 

 

I avsnitt 2 ges en kort teoretisk bakgrund där bland annat vissa prediktioner framförs. Därefter 

följer avsnitt 3 med en presentation av det inhämtade källdatamaterialet till den här studien samt 

viss deskriptiv statistik. I avsnitt 4 redogörs för den empiriska strategi med vilken resultat och 

analys av källdatamaterialet görs. Avsnitt 5 och 6 består av framställande av resultat samt analys 

av resultat. Avslutningsvis redogörs kort för slutsatser i avsnitt 7. 

 

 

2. TEORETISK BAKGRUND 

 

Vad gäller reglering och avreglering i fallet fordonsbesiktning i Sverige så handlar skillnaderna 

på marknaden till syvende och sist om statligt kontra privat tillhandahållande av tjänsten. Så 

som fordonsbesiktningsmarknaden ser ut i Sverige idag så tillhandahålls tjänsten både statligt 

av Bilprovningen och privat av andra ackrediterade företag. Rosen och Gayer (2014) tar upp 

flera teoretiska aspekter som gäller generellt för statligt och privat tillhandahållande av varor 

och tjänster. Kostnaderna för att producera varorna eller tjänsterna kan exempelvis vara olika i 

den statliga och den privata sektorn. Vilket i sin tur kan handla om att lönekostnaderna är olika 

på grund av att villkoren för de anställda skiljer sig åt mellan sektorerna. Oftast är lönerna högre 

i den privata sektorn. En annan aspekt är mångfalden av preferenser i samhället då människor 

har olika tycke och smak. Om en sådan mångfald finns på marknaden så säger teorin att den 

privata sektorn kommer att föredras av kunderna och vara mer effektiv. Det här beror på att 

möjligheten för kunden att skräddarsy sin konsumtion av varan eller tjänsten efter smak finns 

hos de privata aktörerna i högre grad. Det statliga utbudet av samma tjänst antas vara mer 

standardiserat. En tredje teoretisk aspekt som författarna nämner handlar om distribution och 
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tillgänglighet av varor och tjänster. Statligt tillhandahållande av varor och tjänster kan i högre 

grad (om så anses önskvärt) garantera tillgänglighet för fler människor. I slutändan handlar det 

om att de privata aktörernas intresse ligger i att maximera sin vinst och reducera sina kostnader, 

ett intresse som inte finns på samma sätt i den statliga sektorn. 

 

Enligt den av Riksdagen bifallna propositionen (2009/10:32) bedömdes att avregleringen skulle 

leda till ett något högre pris. Hur mycket högre priset skulle bli antogs bero av hur mycket mer 

kunderna var villiga att betala för den utvidgade tillgängligheten och servicen (som man utgick 

ifrån att avregleringen skulle leda till). 

 

Den här prediktionen är signifikativ för vad studier gällande avregleringar i Sverige brukar 

komma fram till. Nämligen ökade konsumentpriser efter en avreglering. Enligt Nyström (2014) 

är ett troligt scenario ökade besiktningspriser efter avregleringen eftersom den möjliggör nya 

submarknader på fordonsbesiktningsmarknaden. Efterfrågan på besiktningar antas vara relativt 

oförändrat då det är lagen som avgör vilka fordon som är besiktningspliktiga. Vad gäller utbudet 

däremot så kan fler aktörer ge sig in på marknaden, en marknad där fri prissättning råder sedan 

avregleringen. Teorin är att eftersom produktdifferentieringen är väldigt låg (samma krav ställs 

på samtliga kontrollbesiktningar) så kommer nya aktörer börja konkurrera om något annat. Till 

exempel öppettider. Nya aktörer kan ha som sin marknadsnisch att ha öppet sena kvällar eller 

vara mer flexibla med drop-in-tider. Det här medför i sin tur högre kostnader för aktörer, 

exempelvis högre personalkostnad (obekväm arbetstid). Eftersom fri prissättning råder på 

marknaden så säger teorin att ett högre konsumentpris kommer sättas av de nya aktörerna. Ett 

pris som konsumenter i sin tur är villiga att betala för den utökade servicen. Vad som förväntas 

hända efter avregleringen är således fler marknadsaktörer och högre priser. 

 

 

3. DATA 

 

Lejonparten av datamaterialet som använts i den här uppsatsen kommer ifrån 

myndighetsrapporter. Det gäller data för både Sverige och Finland. 

 

Varje år sedan 2011 släpper Transportstyrelsen i Sverige en rapport vars syfte är att beskriva 

hur läget och utvecklingen på fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige har sett ut under det 
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gångna året (det vill säga året innan respektive rapport författats). Till den här studien har 

uppgifter om priser och prisutveckling på fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige mellan åren 

2011 och 2016 inhämtats från dessa rapporter. Den metod som rapportförfattarna i sin tur 

använt sig av för att inhämta prisuppgifter är genom att följa utvecklingen av priserna på 

marknaden via prislistor på de olika fordonsbesiktningsföretagens hemsidor. Det här gör 

Transportstyrelsen varje kvartal och utifrån dessa priser beräknas sedan genomsnittspriser två 

gånger om året, alltså vartannat kvartal (Holmlund et al. 2018, 23-28). 

 

I och med att Transportstyrelsen saknar prisuppgifter gällande fordonsbesiktningar från åren 

innan 2011 och därmed från åren innan avregleringen, så har data för dessa år inhämtats från 

det statligt ägda företaget Bilprovningen. Via mejlkontakt med kommunikationschefen hos 

Bilprovningen har deras priser från tidigare år rörande kontrollbesiktning av personbil erhållits. 

Av störst intresse var priserna från år 2010 och bakåt. Under dessa år var Bilprovningen ensam 

aktör på fordonsbesiktningsmarknaden, vilket innebär att deras pris även sammanföll med 

genomsnittspriset på marknaden. 

 

Vad gäller data som berör prisuppgifter i Finland så har samtliga uppgifter inhämtats från 

offentliga myndighetsrapporter. År 2012 publicerades en undersökning gjord av Ramboll 

Management Consulting (2012) på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) begäran. Syftet med 

undersökningen var att ge information om det dåvarande läget på fordonsbesiktningsmarknaden 

i Finland. Från undersökningen har information om fordonsbesiktningspriser på den finländska 

marknaden åren 2008 till 2012 hämtats till den här studien. Slutligen har prisdata för åren 2013 

till 2016 hämtats från Trafikverkets (Trafi) (2017) rapport Katsastusalan tilannekatsaus, vilken 

kan ses som en uppföljning till tidigare nämnda finländska rapport. Samtliga rapporter har 

funnits tillgängliga för allmänheten på internet. 

 

Data gällande BNP per capita och inflationsnivåer i Sverige har hämtats från internetsajten 

Ekonomifakta.se, vilken Svenskt Näringsliv står som ägare till. Här presenteras olika fakta som 

rör ekonomi. Motsvarande data för Finland har inhämtats från Statistikcentralen, vilket är en 

finländsk myndighet som producerar och presenterar officiell statistik för Finland. En 

motsvarighet till Statistiska centralbyrån i Sverige. 
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3.1 Deskriptiv statistik 

 

Nedan följer deskriptiv statistik för det inhämtade källmaterialet till den här uppsatsen. I Tabell 

1 redovisas prisutvecklingen gällande kontrollbesiktning av personbil i Sverige åren 2008-

2016. De angivna priserna är det beräknade genomsnittspriset under varje år. I Tabell 2 

redovisas även prisutvecklingen för motsvarande fordonsbesiktning i Finland under samma 

period. Även de finländska priserna anger genomsnittspriset under de gångna åren. Priserna i 

Tabell 1 och 2 anges i den inhemska valutan för landet i fråga. De löpande priserna som anges 

är genomsnittspriset uttryckt i rådande prisnivå vid respektive år och i respektive land. De fasta 

priserna är de löpande priserna som har inflationsjusterats till 2018 års prisnivå i Sverige samt 

Finland. 

 

Tabell 1. Genomsnittspriser för kontrollbesiktning av personbil i Sverige 

År Löpande priser Sverige (SEK)1 Fasta priser Sverige (SEK)2 

2008 300 328 

2009 300 329 

2010 300 325 

2011 302 318 

2012 322 337 

2013 355 371 

2014 376 394 

2015 403 422 

2016 438 455 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De löpande genomsnittspriserna har hämtats från Blom Hesselgren (2018), Holmlund et al. (2014, 2015, 2016), 

Holmlund och Svensson (2017) samt Jarefors (2013) och motsvarar priserna för respektive års prisnivå utan hänsyn 

till inflationen i Sverige. 
2 De fasta genomsnittspriserna är de inflationsjusterade löpande priserna och är angivna enligt 2018 års svenska 

prisnivå. Inflationsjusteringen har skett manuellt med hjälp av Ekonomifakta (2019). 
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Tabell 2. Genomsnittspriser för besiktning av personbil i Finland 

År Löpande priser Finland (EUR)3 Fasta priser Finland (EUR)4 

2008 65 73,15 

2009 67 75,4 

2010 67 74,5 

2011 66 70,92 

2012 66 69,2 

2013 66 67,99 

2014 65 66,26 

2015 62,5 63,84 

2016 62,5 63,61 

 

Observera att det hädanefter är de inflationsjusterade fasta priserna som åsyftas i text och figurer 

om inte annat anges. Ingen analys av de löpande priserna kommer att göras i den här studien, 

det är istället de fasta inflationsjusterade priserna som är av intresse. 

 

I den här studien är det alltså de inflationsjusterade priserna som jämförs och analyseras. De 

finländska priserna har även konverterats till svensk valuta för underlätta och göra resultat och 

analys mer rättvisande. Resultatet av valutakonverteringen presenteras i Tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 De löpande genomsnittspriserna har hämtats från Ramboll Management Consulting (2012) samt 

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) (2017) och motsvarar priserna för respektive års prisnivå utan hänsyn till inflationen 

i Finland. 
4 De fasta genomsnittspriserna är de inflationsjusterade löpande priserna och är angivna enligt 2018 års finländska 

prisnivå. Inflationsjusteringen har skett manuellt med hjälp av Finlands banks myntmuseum (2018). 
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Tabell 3. Inflationsjusterade besiktningspriser angivna i svensk valuta 

År Fasta priser Sverige (SEK) Fasta priser Finland (SEK)5 

2008 328 683 

2009 329 704 

2010 325 696 

2011 318 663 

2012 337 646 

2013 371 635 

2014 394 619 

2015 422 596 

2016 455 594 

 

Priserna som anges i Tabell 3 är alltså de inflationsjusterade fasta priserna för Sverige och 

Finland, båda angivna i svensk valuta (SEK). De finländska priserna har konverterats från euro 

till svenska kronor med en växelkurs där en euro motsvarar 9,3422 kronor. Den här växelkursen 

är den beräknade genomsnittliga växelkursen som förelåg under perioden 2008-2016. Det är 

priserna angivna i Tabell 3 som kommer användas till resultat och analys. Det kan återigen 

förtydligas att det följaktligen rör sig om de inflationsjusterade priserna och att dessa dessutom 

är konverterade till samma valuta, svenska kronor. 

 

Något ytterligare som berörs i den här studien handlar om BNP-nivåer. Närmare bestämt BNP 

per capita. I Tabell 4 presenteras BNP per capita-nivåer under perioden 2008-2016 i Sverige 

och Finland. Nivåerna presenteras i 2018 års prisnivå i Sverige respektive Finland, det vill säga 

i den svenska prisnivån 2018 för Sverige och i den finländska prisnivån 2018 för Finland. 

Siffrorna presenteras i svensk valuta för båda länderna, det här är också de siffror som används 

i kommande analys. 

 

 

 

 

 

                                                
5 De finländska fasta priserna har konverterats från EUR till SEK manuellt genom att beräkna den genomsnittliga 

valutakursen hos Sveriges riksbank (2019) under perioden 2008-2016. 



13 

 

Tabell 4. BNP per capita i Sverige och Finland uttryckt i 2018 års prisnivåer och i svensk valuta 

År Sverige - BNP per capita (SEK)6 Finland - BNP per capita (SEK)7 

2008 432 595 383 497 

2009 406 494 356 685 

2010 427 293 362 571 

2011 435 348 366 962 

2012 431 167 361 637 

2013 432 697 359 955 

2014 439 426 358 367 

2015 454 311 365 093 

2016 460 734 373 221 

 

Källa: Ekonomifakta (2018) och Statistikcentralen (2017). 

 

Sedan avregleringen i Sverige har ett antal nya aktörer trätt in och ut på den svenska 

fordonsbesiktningsmarknaden. I Figur 1 nedan beskrivs hur utvecklingen av antalet 

ackrediterade aktörer på marknaden har förändrats under åren efter avregleringen. Observera 

att siffrorna rör antalet aktörer ackrediterade för kontrollbesiktning av personbilar. Aktörer som 

är eller har varit ackrediterade för endast någon annan fordonstyp är alltså inte medräknade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Data om BNP per capita i Sverige uttryckt i SEK och i 2017 års prisnivå har hämtats från Ekonomifakta (2018), 

dessa siffror har sedan manuellt konverterats till 2018 års prisnivå med hjälp av Ekonomifakta (2019). 
7 Data om BNP per capita i Finland uttryckt i EUR och i löpande prisnivåer har hämtats från Statistikcentralen 

(2017), dessa siffror har sedan manuellt konverterats till 2018 års prisnivå med hjälp av Finlands banks 

myntmuseum (2018) samt konverterats till SEK med hjälp av Sveriges riksbank (2019). 
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Figur 1. Marknadsutveckling av antalet ackrediterade aktörer som genomför kontrollbesiktning av personbil i 

Sverige åren efter avregleringen 2010 

Källa: Holmlund et al. (2014, 2015, 2016, 2018) och  Holmlund och Svensson (2017). 

 

 

4. EMPIRISK STRATEGI 
 

4.1 Kvasi-experiment 
 

För att undersöka huruvida avregleringen av besiktningsmarknaden i Sverige påverkat priset på 

kontrollbesiktningar så används ett kvasi-experiment och difference-in-differences-analyser. 

Ett typexempel på en situation där ett kvasi-experiment lämpar sig väl är enligt Teorell och 

Svensson (2007, 79) då en politisk reform genomförs i vissa kommuner men inte i andra. 

Grundtanken med ett kvasi-experiment är att det experimentella inslaget finns där i form av en 

experimentell behandling. Det vill säga att en förändring av något slag har inrättats och att 

effekterna av denna förändring kan studeras, däremot saknas möjligheten att göra en 

randomiserad indelning. Häri ligger också problematiken med den här typen av före- och 

efterstudier. Då indelningen i behandlings- och kontrollgrupp inte sker genom randomisering 

så kan det förekomma andra omständigheter än behandlingen, vilka kan vara förklaringen till 

den eventuellt uppmätta skillnaden mellan grupperna efter behandlingen. Snarare än att 

skillnaderna beror på själva behandlingen som undersöks. 

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är det renodlade experimentet ofta inte möjligt att 

genomföra. Då det gäller verkliga händelser går den kontrollerade experimentsituationen inte 
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att åstadkomma. Möjligheten till kvasi-experiment med verkliga händelser kan dock uppstå av 

tillfälligheter och i mångt och mycket likna det renodlade experimentet (Esaiasson et al., 2012, 

334-335). 

 

Eftersom möjligheten till ett renodlat experiment inte finns så används i den här uppsatsen ett 

kvasi-experiment. En före- och efterstudie görs på två länder där en behandling gjorts i ett land 

men inte i det andra. De två länderna är Sverige och Finland och behandlingen består i 

avregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige. I studien agerar således Sverige som 

behandlingsgrupp medan Finland är kontrollgrupp. Vad som undersöks är priserna på 

fordonsbesiktning av personbil i de två länderna. 

 

4.2 Difference-in-differences 

För att undersöka avregleringens effekter så används difference-in-differences-analyser. Det är 

en analysmetod som används för att uppfatta och jämföra skillnader i utfall mellan en 

behandlings- och kontrollgrupp efter att en behandling skett. Det bästa är om grupperna liknar 

varandra och att den enda skillnaden är just att behandlingsgruppen utsatts för behandling men 

inte kontrollgruppen. De båda gruppernas trender före behandlingen sker bör också likna 

varandra. Däremot behöver inte de faktiska variablerna som undersöks ha samma värden före 

behandlingen (Stock och Watson 2015, 542-545). 

 

 

Figur 2. Illustration av difference-in-differences 

Källa: Egen figur efter tolkning av Stock och Watsons (2015, 542-545) resonemang och figur. 
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Figur 2 visar tanken bakom en difference-in-differences-analys. Behandlings- och 

kontrollgrupp jämförs före och efter behandling (det heldragna vertikala strecket), därefter kan 

antaganden om behandlingens effekter göras. Den kontrafaktiska kurvan för 

behandlingsgruppen i figuren visar hur utvecklingen hos behandlingsgruppen hade förväntats 

se ut om behandlingen aldrig ägt rum. Utmarkerat i figuren är också vad som antas vara den 

kausala effekten av behandlingen. 

 

För att jämföra skillnader mellan grupperna som uppkommit till följd av behandlingen används 

ett mått som kallas för difference-in-differences-estimator. Det difference-in-differences-

estimatorn anger är skillnaden mellan genomsnittet före och efter behandling hos 

behandlingsgruppen, minus skillnaden mellan genomsnittet före och efter behandling hos 

kontrollgruppen (Stock och Watson 2015, 542). Det vill säga: 

 

Difference-in-differences-estimator = (Ȳbehandlingsgrupp, efter – Ȳbehandlingsgrupp, före) – (Ȳkontrollgrupp, 

efter – Ȳkontrollgrupp, före) = ΔȲbehandlingsgrupp – ΔȲkontrollgrupp 

 

I ovanstående ekvation motsvarar ΔȲbehandlingsgrupp skillnaden mellan genomsnittsvärdet hos 

behandlingsgruppen före respektive efter behandlingen. ΔȲkontrollgrupp motsvarar skillnaden 

mellan genomsnittsvärdet hos kontrollgruppen före respektive efter behandlingen. 

 

Vid analysen i den här uppsatsen är Sverige behandlingsgrupp och Finland kontrollgrupp. 

Behandlingen som studeras är avregleringen av den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. 

Alla ekonometriska beräkningar görs med hjälp av dataanalysprogrammet Stata. 

 

4.3 Är Sverige och Finland jämförbara länder? 

Utgångspunkten i ett naturligt experiment av typen difference-in-differences är att 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen är jämförbara med varandra. I det här sammanhanget 

betyder det att Sverige och Finland i bästa fall har parallella trender före avregleringen och att 

ländernas besiktningsmarknad i övrigt liknar varandra. På så sätt kan skillnaden hos de svenska 

priserna mätas relativt de finländska priserna efter avregleringen och ses som en konsekvens av 

densamma (Stock och Watson 2015, 544). 
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Både Sverige och Finland har under hela den undersökta tidsperioden varit medlemsländer i 

EU. Det betyder att olika mål och krav rörande fordonsbesiktning som kommit ifrån EU i form 

av direktiv har gällt på samma sätt för båda länderna. 

 

Länderna liknar även varandra geografiskt och klimatmässigt. Med Köppens klassificering 

anses länderna ha samma klimattyp (SMHI, 2017). Eftersom klimat är något som påverkar ett 

fordons prestanda och livslängd så har även hänsyn tagits till det. 

 

Sverige och Finland har däremot delat upp de olika typerna av besiktning som genomförs olika. 

I priset för det som i Sverige kallas för kontrollbesiktning ingår utsläppsmätning 

(Bilprovningen, 2017) medan man i Finland har en tilläggsavgift för sådan mätning 

(Trafiksäkerhetsverket (Trafi), 2017). De priser som i den här uppsatsen studeras och jämförs 

är därför priserna för kontrollbesiktning i Sverige samt priserna för motsvarande besiktning i 

Finland där utsläppskontroll ingår. 

 

En skillnad mellan länderna som är av betydelse är inflationen. Inflationen är något som 

påverkar prisnivåer och inflationsnivåerna har inte varit desamma i Sverige och Finland under 

perioden 2008-2016. Därför har priserna i Sverige och Finland inflationsjusterats till 2018 års 

prisnivå i respektive land innan de jämförs och analyseras. 

 

Ytterligare en viktig skillnad mellan länderna är valutorna. I Sverige används svenska kronor 

(SEK) medan Finland är en av medlemsstaterna i euroområdet och har euro (EUR) som valuta. 

Den här skillnaden har funnits under hela den studerade tidsperioden. I den här uppsatsen 

konverteras de finländska priserna till svensk valuta så att priserna i de båda länderna jämförs 

och analyseras i samma valuta. Detta för att difference-in-differences-måttet ska bli så 

rättvisande som möjligt. Konverteringen av de finländska europriserna till svenska kronor har 

gått till så att en genomsnittlig valutakurs för den studerade perioden (2008-2016) har beräknats 

och använts vid konverteringen. Denna valutakurs har beräknats genom att de genomsnittliga 

valutakurserna för vart och ett av åren summerats och därefter beräknades ett medelvärde 

utifrån den summan. De faktiska genomsnittliga växelkurserna för vart och ett av åren har 

inhämtats från Sveriges riksbank (2019). Den beräknade genomsnittsväxelkursen för studerad 

period har beräknats till 9,3422 svenska kronor per euro. Anledningen till att en 

genomsnittsväxelkurs för perioden beräknats och använts, istället för att använda den faktiska 

genomsnittsväxelkursen för varje år, är för att undvika en valutakursbias. Anta att olika 
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växelkurser använts för varje år istället, det skulle kunna göra att vad som till synes är en 

prisförändring i själva verket är en valutakursförändring just det året. Det här eftersom valutan 

är mer volatil än priset på fordonsbesiktningar. Vid jämförelsen av de svenska och finländska 

priserna så handlar det alltså och priser som först inflationsjusterats till samma års prisnivå och 

därefter konverterats till samma valuta. Allt för att göra måtten så jämförbara som möjligt. 

 

Även storleken hos BNP är något som skiljer länderna åt. Det kan vara ett problem vid 

prisjämförelser mellan länder eftersom BNP är något som kan påverka prisnivåerna. I analysen 

används därför BNP per capita som kontrollvariabel. BNP per capita-nivåerna har konverterats 

till samma valuta (SEK) på samma sätt som de konverterade genomsnittspriserna. De är 

dessutom inflationsjusterade till 2018 års prisnivå. Genom att använda BNP per capita som 

kontrollvariabel så kompenseras även för att länderna är olika stora befolkningsmässigt. Till 

skillnad från om något annat BNP-mått använts. 

 

Sverige och Finland är lika varandra regelmässigt såtillvida att det i båda länderna finns 

ansvariga myndigheter som avgör vilka som tillåts bedriva verksamhet (bli ackrediterade) på 

fordonsbesiktningsmarknaden. 
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5. RESULTAT 
 

I den här delen av uppsatsen presenteras resultat och viss deskriptiv statistik från det inhämtade 

källmaterialet. 

 

Figur 3. Prisutveckling för personbilsbesiktningar i Sverige och Finland åren 2008-2016 med tidpunkten för 

avregleringen i Sverige markerad 

Källa: Egen illustration. 

 

I Figur 3 visas genomsnittlig förändring av pris på fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige och 

Finland. Prisuppgifterna gäller medelpris för de olika åren. Under den undersökta tidsperioden 

har de inflationsjusterade, och till svenska kronor konverterade, medelpriserna i Finland gått 

från att ligga runt 700 kronor till att ligga runt 600 kronor. I Sverige låg motsvarande priser 

stabilt strax över 300 kronor, för att cirka ett år efter avregleringen börja skjuta i höjden. 

 

Tabell 5 nedan visar inflationsjusterade medelpriser angivna i svenska kronor för besiktning i 

Sverige och Finland perioden före och efter avregleringen. 

 

Tabell 5. Medelpriser före och efter avregleringen i Sverige respektive Finland 

  Sverige (SEK) Finland (SEK) 

Före avregleringen (2008-2010) 327 694 

Efter avregleringen (2011-2016) 383 626 
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Värdena från Tabell 5 kan placeras in i ekvationen för difference-in-differences-estimatorn: 

Difference-in-differences-estimator = (383 – 327) – (626 – 694) = 56 – (–68) = 124 

 

Difference-in-differences-estimatorn kan också beräknas genom regressioner i 

dataanalysprogrammet Stata. Resultaten från två sådana regressioner presenteras i Tabell 6 

nedan. 

 

Tabell 6. Resultat av difference-in-differences-regression med inflationsjusterat besiktningspris uttryckt i svenska 

kronor som beroende variabel 

 

  Regressionsmodell 1 Regressionsmodell 2 

   
Tid (Efter avreglering = 1) – 68,8333*** – 64,3043*** 

 
(12,9837) (21,4046) 

   
Grupp (Sverige = 1) – 367*** – 440,1177*** 

 
(5,7735) (58,6278) 

   
BNP per capita 

 
0,0013* 

  
(0,0009) 

   
Interaktion (DiD-estimator) 124,3333*** 92,7879*** 

 
(25,4008) (33,7193) 

   
Konstant 694,3333*** 201,5679 

 
(5,6653) (339,4740) 

   

Antal observationer 18 18 

R2 0,9562 0,9638 

 

Robusta standardfel inom parentes 

Signifikansnivå: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

I tabellen är variabeln Tid en dummyvariabel för perioden före (2008-2010) och efter (2011-

2016) avregleringen. Variabeln Grupp är en dummyvariabel för behandlings- och 
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kontrollgrupp. Variabeln Interaktion är en interaktionsvariabel som antar värdet för Tid 

multiplicerat med Grupp. Koefficienten för den här interaktionsvariabeln är difference-in-

differences-estimatorn. Två olika regressionsmodeller har undersökts. I Regressionsmodell 1 

ingår inte BNP per capita som kontrollvariabel, vilket är fallet i Regressionsmodell 2. 

 

 

6. ANALYS 
 

Efter avregleringen av den svenska fordonsbesiktningsmarknaden ökade det för år 2018 

inflationsjusterade genomsnittspriset på kontrollbesiktning av personbil med 130 kronor på sex 

år. Under dessa sex år har flera nya aktörer trätt in på marknaden. Som mest har det funnits nio 

olika aktörer på marknaden under samma år som erbjuder kontrollbesiktning av personbil. 

 

Med difference-in-differences-analyser med Sverige som behandlingsgrupp och Finland som 

kontrollgrupp beräknades difference-in-differences-estimatorer fram. Estimatet uppgår till 

124,33 när BNP per capita inte används som kontrollvariabel. När BNP per capita däremot 

används som kontrollvariabel så uppgår estimatet till 92,79. Det här på en enprocentig 

signifikansnivå för båda estimaten. De här estimaten beskriver avregleringens effekt på det för 

år 2018 inflationsjusterade medelpriset för en kontrollbesiktning av personbil i Sverige. Det här 

betyder att avregleringen har haft en positiv effekt med i genomsnitt 93 kronor på medelpriset 

för kontrollbesiktning av personbil på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. Analysen 

visar att R2 är 0,9638 vilket betyder att 96,38 procent av variansen i medelpris kan förklaras av 

modellen där kontroll för BNP per capita görs. 

 

Det kan nämnas att R2 i modellen som inte kontrollerar för BNP per capita är 0,9562. 

Förklaringsgraden ökar alltså endast marginellt när BNP per capita läggs till modellen som 

kontrollvariabel. Det här betyder således att BNP per capita inte förklarar särskilt stor del av 

prisförändringen. 

 

De prediktioner som gjordes i teoriavsnittet om att avregleringen förväntas ha lett till fler 

marknadsaktörer och högre priser har således besannats. 
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7. SLUTSATSER 
 

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida prisutvecklingen på den svenska 

fordonsbesiktningsmarknaden har påverkats till följd av avregleringen år 2010. Målet var att 

studera i vilken riktning priserna har förändrats sedan avregleringen, samt om en eventuell 

riktningsförändring kan kopplas till avregleringen. För att kontrollera för avregleringens 

effekter gjordes difference-in-differences-analyser med Finlands fordonsbesiktningsmarknad 

som kontrollgrupp. Med hjälp av difference-in-differences-estimatorer uppskattades effekten 

av avregleringen på priset för kontrollbesiktning av personbilar i Sverige. Analysmetoden 

visade att avregleringen haft en positiv effekt på besiktningspriserna, det vill säga att priserna 

har stigit till följd av avregleringen. De här resultaten är i linje med tidigare studier som 

behandlar avregleringar i Sverige. Marknadsavregleringar förefaller ofta ha ökade 

konsumentpriser som följd i Sverige. Den största svagheten med den här studien ligger i risken 

att Finlands fordonsbesiktningsmarknad av en eller annan, för mig okänd, anledning inte skulle 

vara jämförbar med Sveriges. Jag har i den här uppsatsen besvarat frågan om avregleringens 

effekt på pris. Framtida forskningsfrågor skulle kunna behandla avregleringens effekt på någon 

annan aspekt av marknaden. Exempelvis avregleringens effekter på antalet anställda och löner 

inom fordonsbesiktningsbranschen. 
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