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Handledare Marie Aurell 
 

Bakgrund Det har visat sig att avregleringar på monopolmarknader inte alltid ska-
par total konkurrens då det fortfarande kan förekomma hinder efter av-
regleringen. Den totala konkurrensen motverkas av aktörer som sedan 
tidigare varit ledande på denna marknad och som vill försvara sin mark-
nadsposition. De hinder som dessa aktörer uppsätter kallar inträdeshin-
der. Eftermarknaden för bilbranschen har nu avreglerats för att främja 
konkurrensen. Finns det inträdeshinder som motverkar fri konkurrens?  

Syfte Syftet med vår undersökning är att se vilka inträdeshinder som går att 
identifiera på eftermarknaden för bilbranschen samt vilket specifikt in-
trädeshinder i denna bransch som är mest svåröverkomligt. 

Metod Som metod för insamling av empirisk data har vi använt oss av en kvanti-
tativ undersökning samt intervjuer. Respondenterna bestod av märkes-
oberoende firmor på eftermarknaden. Respondenterna har fått svara på 
hur betydande olika inträdeshinder är för deras verksamhet.  

Slutsatser Två av inträdeshindren, stordriftsfördelar samt tillgång till distributions-
led är inte identifierbara på det nya marknadssegment som har öppnats. 
De andra inträdeshindren som nämns i teorin har vi funnit bevis på att de 
existerar i olika grad. Vi har även funnit ytterligare ett inträdeshinder 
som vi ej kan placera till någon befintlig teori. Detta inträdeshinder base-
rar sig på det informationsövertag som generalagenterna har över bilens 
komponenter långt innan övriga aktörer på eftermarknaden. Det svår-
överkomligaste inträdeshindret visade sig vara behovet av kapital. 
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SUMMARY  

    

Title Entry barriers on a segment two market 
 

Authors Fredrik Lager and Andreas Larsson 
 

Course Bachelor’s thesis in 
Business Administration, 10 credits. 
 

Supervisor Marie Aurell 
 

Background Earlier deregulation of monopoly markets does not always lead to free 
competition in that market. Earlier monopoly actors who want to pre-
serve the market share set the force that restrains the free competition. 
This force is called entry barriers. The purpose competition.  Segment 
two market in car industry has now been deregulated. The question we 
will try to answer is if the deregulation really purpose competition or are 
the entry barriers to high for the firms?  
 

Purpose The aim of this survey is to identify the entry barriers in the segment two 
market and specify which entry barriers are the highest to reach in this 
market for segment two companies. 
 

Method The method we have used for this survey is a quantifiable method and 
interview analyses to strengthen the outcome of the quantifiable analyse. 
Our respondents where firms independent of any car brand agent. The 
respondents where allowed to answer how high they quantify each entry 
barriers. 
 

Results We were not able to identify two of the entry barriers; economy of scale 
and access to distribution channels. All the other entry barriers written in 
the theory have we found during our survey. We have also identified one 
entry barrier, which we not could place in a specific theory. This entry 
barrier is based on that advantage of information, which the general agent 
have over the cars component. The entry barrier, which was the hardest 
to overcome, was need of capital. 
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1 PROBLEMDISKUSSION 

För att läsaren skall förstå problemformuleringen redovisar vi här bakgrunden och vår tanke-

gång fram till problemet. Vi förklarar även varför vi skriver denna uppsats samt beskriver den 

företagsekonomiska nyttan av uppsatsen. För att läsaren ska kunna koppla diskussionen till 

problemet under läsandets gång ger vi en kort bakgrund och problemformuleringen redan nu. 

 

Det har visat sig att avregleringar på monopolmarknader inte alltid skapar total konkurrens då 

det fortfarande kan förekomma hinder efter avregleringen1. Den totala konkurrensen motver-

kas av aktörer som sedan tidigare varit ledande på denna marknad och som vill försvara sin 

marknadsposition. De hinder som dessa aktörer uppsätter kallar inträdeshinder. Vi har valt att 

undersöka inträdeshindersteorin på en eftermarknad. Som studieplats valde vi den nyss avreg-

lerade eftermarknaden inom bilbranschen. En avreglering på denna marknad har gjorts för att 

främja konkurrensen. Finns det inträdeshinder som motverkar fri konkurrens? För att besvara 

detta undersöker vi vilka inträdeshinder som går att identifiera på eftermarknaden. I och med 

detta bidrar denna uppsats med empiri och slutligen kompletterande inträdeshindersteori till 

den särskilda marknad som eftermarknader är. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Rent generellt skall vilken firma som helst kunna slå sig in på en marknad. De firmor som vill 

in på nyöppnade marknader kommer att möta på motstånd, dels från firmor som är i samma 

situation som dem samt redan etablerade firmor som inte vill förlora sina marknadsandelar. 

Resultatet vid fritt inträde skulle bli att vinsten, för firmorna som agerar där, skulle minska då 

omsättningen slås ut på flera aktörer. För att undvika att fler aktörer börja bedriva konkurre-

rande verksamhet sätter de existerande firmorna upp inträdeshinder2. Detta gör de för att på så 

                                                 
1 Swarén, 2001 
2 Porter, 2004 
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sätt öka sin egen vinst3. Inträdeshinderna har även ett annat syfte, de reducerar även antalet 

nya aktörer som vill slå sig in på den nyöppnade marknaden4. 

1.1.1 TIDIGARE AVREGLERINGAR – HINDER KVARSTÅR 

Det har tidigare införts förordningar vars syfte var att avreglera ett monopol från en marknad. 

Ett monopol kan ses som ett inträdeshinder då det hindrar andra aktörer tillträde på markna-

den. Det har dock visat sig att inträdeshinder kan kvarstå trots att en avreglering gjorts på des-

sa marknader. En avreglering av en marknad bestäms numera ytterst genom ett beslut i EU5. 

Exempel på sådana avregleringar är de som är gjorda på el- respektive flygmarknaden. Dessa 

avregleringar genomfördes med samma syfte; att öka konkurrensen på marknaden. Resultatet 

blev dock olika beroende på att det rådde olika inträdeshinder. Det visar sig således att olika 

branscher har specifika inträdeshinder. Detta i sin tur visar att en analys av inträdeshinder på 

marknader där avregleringar är aktuella är nödvändig för att firmorna skall lyckas i sitt strate-

giarbete och i sin omvärldsanalys, där inträdeshinder ingår.  

1.1.1.1 AVREGLERINGEN PÅ ELMARKNADEN 

I Norden avreglerades elmarknaden under 1990-talet. Syftet var att, genom att få in fler kon-

kurrerande aktörer på marknaden, skapa en mer effektiv marknad6. Syftet med avregleringen 

på eftermarknaden i bilbranschen är den samma. Även syftet med avregleringen på flygmark-

naden är den samma. 

 

Trots att elmarknaden i de nordiska länderna har öppnats upp för konkurrens förekommer det 

inträdeshinder, i form av bristande överföringskapacitet7.  

 

                                                 
3 Porter, Porter´s Five Forces,  
4 Ibid 
5 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/l_203/l_20320020801sv00300041.pdf, 04033 
6 Swarén, Marknadsläget på den nordiska elmarknaden, 2001, s. 1 
7 Ibid, s. 1 
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Sverige har liksom Norge ett stort antal elproducenter och den hårda konkurrensen bidrog till 

att priserna sjönk. I Sverige däremot dominerar tre producenter elmarknaden vilket har inne-

burit lägre konkurrens och således även en högre prisnivå. Efterfrågan av norsk kraft har såle-

des ökat i Sverige. De nordiska nätsystemen klarar inte av att transportera önskad mängd kraft 

mellan de olika prisområdena. I och med dessa kapacitetsbrister i nätsystemen har en pris-

skillnad mellan Norge och övriga nordiska länder uppstått8. 

 

Syftet med avregleringen på elmarknaden är den samma som syftet med avregleringen på bil-

branschens eftermarknad. Men inträdeshindret, om nätsystemet kan identifieras som ett inträ-

deshinder som är kapitalberoende då det krävs enorma summor att investera i nytt elnät. 

1.1.1.2 AVREGLERINGEN AV FLYGMARKNADEN 

Även syftet med avregleringen av flygmarknaden var att öka effektiviteten och främja kon-

kurrensen genom att släppa in fler aktörer.9 

 

På vissa flygplatser råder brist på ankomst- och avgångstider under vissa tider på dygnet vil-

ket kan innebära en inträdesbarriär för nya aktörer10. 

 

Ett av de viktigaste inträdeshindren är dock att det krävs mycket kapital för att över huvud 

taget komma igång med en verksamhet. Även lojalitetsprogram som binder upp kunder till en 

firma eller en koalition`11 kan ses om betydande inträdeshinder12. 

 

Som beskrivs här är syftet med avregleringen samma som med avregleringen på eftermarkna-

den i bilbranschen och elmarknaden, nämligen att främja konkurrensen. Men inträdeshindren; 

                                                 
8 Ibid, s. 1 
9 Luftfartsverkets rapport, 2001-11-16, Inrikesflygets marknadsförutsättningar 
10 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4 
11 Ord markerade med ` förklaras i bilaga 
12 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4 



--- INTRÄDESHINDER PÅ EFTERMARKNADER --- 

 

 

 

 

  8 (60) 

 

 

licenser och lojalitetsprogram, kan identifieras som kapitalberoende inträdeshinder och det 

senare nämnda kan identifieras som en inlåsningseffekt13. 

1.1.1.3 KONTENTAN AV AVREGLERINGSJÄMFÖRELSEN 

Som härmed beskrivits och förklarats kan ett tydligt samband göras med det syfte som avreg-

leringarna, i de olika branscherna, hade. Trots det är den mycket tydliga och tämligen själv-

klara kontentan att olika branscher har specifika inträdeshinder. Således kan en enkel slutsats 

dras. Nämligen att analys av branschens specifika inträdeshinder är nödvändig. 

1.1.1.4 AVREGLERINGEN UR HISTORISKT PERSPEKTIV 

För att förstå en avreglering och de affärsmöjligheter denna kommer att medföra bör en histo-

risk tillbakablick samt en analys göras för att försöka förstå vilka faktorer som en gång i tiden 

motiverade regleringen och på vilket sätt omvärldsförutsättningarna därefter förändrats. 1978 

i USA gjordes det första typfall av avreglering. Den dåvarande amerikanske presidenten Jim-

my Carter och hans administration påbörjade då en avreglering av passagerarflyget inom 

USA. 

 

För trafikflygets del var det säkerhetsfrågorna som var den utlösande faktorn för att påkalla 

regleringar av marknaden. Den bakomliggande tanken var att ohämmad konkurrens skulle 

medföra att flygbolagen eftersatte säkerhetsfrågorna14. Anledningen till att eftermarknaden för 

bilbranschen reglerades var för att skydda bilindustrins investeringar i sina vertikala nätverk. 

Bilindustrins argument har varit att detta är för att skydda bilägarens intressen och ge konsu-

menten fördelar som inte skulle kunna möjliggöras i en avreglerad marknad. De förändringar 

som skett inom bilindustrin i kombination med konstaterande att de fördelar bilägaren skulle 

komma i åtnjutande uteblev lade grunden till att en ny förordning kom till15.  I Västeuropa 

påbörjades strax efteråt en avreglering av bankväsendet och valutahandeln. Dessa händelser 

                                                 
13 Shapiro & Varan, s. 299 
14 Ibid, s. 39 
15 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/l_203/l_20320020801sv00300041.pdf, 04033 
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har kommit att aktualisera en ny strategisk situation, som inte existerade före 197816.  Refor-

merna i Sverige inleddes med avregleringen av kredit- och valutamarknaderna på 1980-talet, 

som följdes i början av 1990-talet av en striktare konkurrenslagstiftning och införandet av en 

lag om offentlig upphandling. Därefter följde medlemskap i EES och EU och anpassning till 

EU:s regelverk inom en rad områden liksom en förbättrad konkurrens genom ökad integration 

på den inre marknaden. Reformer inom transport-, kommunikation, och energisektorerna har 

genomförts under 1990-talet, vilka lett till ökad konkurrens. Reformarbetet inom banksektorn 

och andra delar av finansmarknaderna fortsatte under 1990- talet17. 

 

Bara för att en avreglering sker av en marknad så är det inte per automatik enkelt för de fir-

mor som vill slå sig in på den nyöppnade marknaden. Inträdet av nya firmor skapar nya inof-

ficiella regler för en bransch. När nya marknader öppnades upp för fri konkurrens i det forna 

östblocket så innebar det inledningsvis att massvis av firmor startades. Drömmen om att vara 

fri och samtidigt inte vara kontrollerad gjorde att många trodde att det nu skulle bli enklare att 

bedriva sin egenverksamhet. De flesta etablerade därför små firmor inom främst handel och 

service18. Många av dessa firmor var dock väldigt underutvecklade när det gällde det strate-

giska tänkandet och som en konsekvens av detta gick firmorna i konkurs. Generellt noterades 

att de firmor som klarade sig bäst var de som slog sig in bank och finans sektorn eftersom det 

rådde stor brist inom detta område19.  

 

Vidare är det problem med att uppnå ökad konkurrens efter en avreglering till följd av att den 

tidigare monopolisten fortfarande finns kvar som dominerande aktör trots att till exempel di-

rekta etableringshinder har tagits bort. Företag som fanns på marknaden före avregleringen 

har ofta en konkurrensfördel framför nya aktörer. Därför är det viktigt att överväga åtgärder 

                                                 
16 Ibid 
17 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/40/45/8b3c505a.pdf, 040624 
18 Hoshi et al. (2003) s. 122 
19 Ibid, s. 3 
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för att motverka omotiverade fördelar. Strukturen med en dominerande aktör kan också för-

stärkas av förpliktelser från statens sida. Detta är fallet på postmarknaden, där statliga Posten 

har en rad förpliktelser, till exempel erbjuda rikstäckande kassaservice och postdistribution. 

Så länge de tidigare monopolisterna har kvar dessa förpliktelser, behåller de delvis sin sär-

ställning20. 

 

Med en avreglering menas i strategiskt sammanhang att en bransch eller ett segment i denna 

bransch där konkurrensen tidigare varit starkt beskuren genom lagstiftning lindrats eller upp-

hör21. 

 

Inom de branscher som avreglerats går det att urskilja spektakulära produktivitets-

förbättringar. Detta tyder på att regleringar medför ineffektiviteter på grund av bristen på 

konkurrens22.  En anledning till att en avreglering inte ger verkan direkt är att de firmor som i 

och med avregleringen ges en möjlighet att konkurrera måste vara kapital starka eftersom de 

annars lätt blir uppätna av konkurrerande firmor. Det går heller inte att se på kort sikt om en 

avreglering gett effekt eller ej. Uppskattningsvis tar det ett par år innan det går att urskilja ett 

resultat23. 

1.2 EFTERMARKNADERS SPECIFIKA OMVÄRLD 

En marknad för service och underhåll, reservdelar, tilläggsförsäljning, utbildning med mera 

till följd av tidigare försäljning av kapitalvaror och industriella produkter kallas eftermark-

nad24. Det behöver dock ej vara samma firma som tillhandahåller eftermarknaden för de tidi-

gare sålda varorna. Det mest signifikativa för aktörerna på en eftermarknad är att de erbjuder 

varor och tjänster vars syfte är att bidra till den tidigare sålda varans livslängd och kvalité. 

                                                 
20 Ibid 
21 Karlöf, 1989, s. 38 
22 Ibid 
23 Ibid, s. 51  
24 http://www.laurelli.com/ordbok/, 040816 
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Detta har med största sannolikhet betydelse i aktörernas strategiska planering då dessa alltid 

är beroende av varan som dess eftermarknad ska underhålla. En sådan marknadsrelation krä-

ver informationsutbyte och samverkan både i vertikala och horisontella led i den kompletta 

marknaden. Vid strategiplaneringar och avregleringar i eftermarknader kan således annan teo-

ri, än den klassiska, behövas. Andra resultat än avregleringar på normal marknad kan kanske 

väntas. 

1.2.1 BILBRANSCHENS EFTERMARKNAD SOM FORSKNINGSPLATS 

Vi har valt att ha bilbranschens eftermarknad som forskningsplats eftersom det nyligen gjorts 

en avreglering på just denna eftermarknad. Denna avreglering har lett till att fler aktörer öns-

kar sig in på denna nyöppnade del av eftermarknad. Avregleringen har skapat möjligheter för 

firmorna som agerar på marknaden samt de firmor som vill slå sig in på den nyöppnade ef-

termarknaden att redigera sina strategier. Därför erbjuds det här en god möjlighet att studera 

inträdeshinder på denna eftermarknad. Vi har valt att tillfråga Mekonomen AB, AD-Center, 

Biltema samt Micro i vår undersökning, då de är de marknadsledande detaljistfirmorna. 

1.2.1.1 AVREGLERING PÅ BILBRANSCHENS EFTERMARKNAD 

Aktörerna på den eftermarknad som vi skall undersöka, bilbranschens eftermarknad, har tidi-

gare varit uppdelade i två tydliga huvudsegment som figur 1 visar. Den ena delen är märkes-

firmor med auktoriserad verkstad och/eller originalreservdelar. Den andra är de märkesobero-

ende firmorna med de fira verkstäder och/eller piratreservdelar”. Det är alltså det förstnämnda 

segmentet som avregleras i och med förordningen. Före avregleringen på eftermarknaden var 

en då auktoriserad verkstad till exempel Volvos återförsäljare och dess kontrakterande verk-

stad. Mekonomen och till exempel Bosses Bilfirma HB var då ej auktoriserade även om de 

hade samma kunskap och samma reservdelar som Volvo. Skillnaden var att Volvo ej hade 

auktoriserat Mekonomen och Bosses Bilfirma HB. Efter avregleringen är dock läget annor-

lunda. Idag är både Volvos återförsäljare med verkstad, Mekonomen och Bosses Bilfirma HB 

auktoriserade, förutsatt att de uppfyller auktoriseringskraven från Volvo. 
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Eftersom generalagenterna var de som bestämde hur auktorisationen skulle gå till så tjänade 

de på att endast auktorisera firmor som använde reservdelar som köptes från dem. Efter avreg-

leringen är det kvalitén på reservdelen som bestämmer om denna ska vara godkänd eller ej. 

Inte vem som har levererat den. 

 

Märkesfirmorna var och är fortfarande beroende av generalagenten för respektive bilmärke. 

Dock ej i samma utsträckning efter avregleringen som före. Det var då generalagenterna som 

bestämde vilka firmor som skulle tilldelas auktorisation. Idag, efter avregleringen, är det auk-

torisationskraven som bestämmer vilka som ska kunna vara auktoriserade firmor. För att öka 

sin vinst även på eftermarknaden så knöt generalagenterna upp kunderna, via förlängda garan-

tiavtal, att reparera och serva sin bil endast på de egna respektive auktoriserad märkesfirmor 

med originaldelar från dem själva. Detta medförde att bilägare var låsta att välja märkesfir-

morna, med originaltillbehören direkt från dess bilmärkesfirma, om de önskade garanti. Detta 

system hämmade konkurrensen till last för konsumenten då det kan ses som ett monopol för 

märkeshandeln. 

 
Figur 1 - Huvudsegment 

Källa: egen 
 

Bilbranschens eftermarknad, har avreglerats den 1 oktober 2003 genom EU-förordning 

1400/200225. Förordningen innebär bland annat att verkstäder får ökad möjlighet att bli aukto-

riserade på flera bilmärken. En annan förändring är att återförsäljarna inte längre måste kunna 
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erbjuda service i egen regi utan kan ingå underavtal med en verkstad inom tillverkarens nät-

verk. Alla verkstäder som uppfyller de krav som biltillverkaren ställt upp ska kunna bli aukto-

riserade verkstäder inom tillverkarens servicenät. Märkesoberoende firmor ges bättre möjlig-

heter att verka på marknaden och ska bland annat ha rätt att kunna få originalreservdelar från 

auktoriserade reparatörer eller direkt från reservdelstillverkare.26 Innan avregleringen hade 

generalagenterna` monopol på märkeshandeln. Syftet med förordningen är att öppna upp ef-

termarknaden` för konkurrens genom att avskaffa det monopol som varit förbehållet general-

agenterna då EU konstaterat att detta monopol inte varit till gagn för bilägarna. I bilaga till 

uppsatsen finns en sammanfattning av de mest väsentliga delar från den förklarande texten 

från EU-kommissionen om förordning 1400/2002. 

1.2.1.2 FÖRÄNDRING I BRANSCHEN 

I och med införandet av gruppundantaget är ett 17 år gammalt monopol som gynnat märkes-

handeln därmed borta27. Innan lagförändringen trädde i kraft agerade både de märkes- samt 

märkesoberoende firmorna på en liten komplex marknad med liten dynamik där produkterna 

och distributionskanalerna undgick små förändringar28. De originalfirmor som var aktiva på 

en marknad med liten dynamik och liten komplexitet agerade utifrån taktiskt handlande där de 

strategiska inslagen fick ett mindre utrymme för firmorna29. I och med lagförslaget har dyna-

miken förändrats från liten till stor, vilket har fört med sig att firmorna idag förväntas agera 

utifrån hur konkurrenter agerar på olika utspel. Firmorna som omger sig i en sådan omgivning 

blir även mer resultatorienterade och utvecklar en decentraliseras struktur för att snabbt kunna 

möta reaktionerna i omgivningen30. 

  

                                                                                                                                                         
25 Kommissionens förordning  
26 Konkurrensnytt, Nyhetsbrev från Konkurrensverket 
27 Ibid     
28 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998, s. 298  
29 Ibid, s. 299 
30 Ibid, s. 300 
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I praktiken innebär förändringen att EU-kommissionen konkurrensutsätter de olika märkes-

firmorna mot varandra och märkesfirmor mot fria märkesoberoende firmor. Kort sagt monte-

ras det monopol som så länge varit förbehållet märkeshandeln och som EU konstaterat inte 

varit till gagn för bilägarna. Märkesfirmor får nu reparera fler bilmärken och kan bli flermär-

kesfirma då det numera ej är generalagenten som ger auktorisering` till valda firmor. Fria fir-

mor försäkras tillgång till samma information och samma tekniska utrustning som hittills varit 

förbehållet märkesfirmorna. När biltillverkarens krav på service och reparationer sedan upp-

fylls kan märkesoberoende firmor bli auktoriserade märkesfirmor för flera bilmärken.31 

 

En grundläggande förutsättning inom EU gäller möjligheterna till en fri konkurrens. I artikel 

81.3 i EG-fördraget framgår att avtal som har konkurrensbegränsande effekter är förbjudna32. 

Reformer för att främja en effektiv konkurrens är ett viktigt inslag i den svenska regeringens 

politik. En del hinder kvarstår dock som gör att vissa marknader inte fungerar tillfredsställan-

de, varför ett fortsatt reformarbete är angeläget. För en liten öppen ekonomi som Sverige är en 

väl fungerande inre marknad av stor betydelse. Målet med det fördjupade samarbetet inom 

EU är att genom informationsutbyte och möjligheter till gruppåverkan underlätta medlemssta-

ternas och kommissionens arbete med att främja konkurrenskraften och fullborda den inre 

marknaden33. 

1.2.1.3 INNEBÖRDEN AV FÖRORDNING 1400/2002  

Regeringen vill se en ökad konkurrens bland firmorna på eftermarknaden och lägre priser för 

bilisterna. Då det idag blir svårare och krävs ytterligare information för att kunna serva och 

reparera bilar utrustade med komplex elektronik finns risken att generalagenterna inte ger ut 

                                                 
31 http://www.kkv.se/bestall/pdf/KKN1_03.pdf  
32http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/l_203/l_20320020801sv00300041.pdf, 

040624 
33 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/40/45/8b3c505a.pdf, 040624 
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denna information34. Förordningens syfte är att bevara den mångfald som trots detta skapats 

på eftermarknaden. Alla reparatörer som uppfyller tillverkarens kvalitetskrav ska kunna kalla 

sig auktoriserade märkesverkstäder. Reparatörernas tillgång till reservdelar ändras också och 

märkesoberoende firmor ska få samma tillgång till originalreservdelar som de märkesfirmorna 

från generalagenten. Märkesoberoende firmor ska också få tillgång till den tekniska informa-

tion, utrustning och utbildning som krävs för att utföra reparationer. Det är syftet med grupp-

undantaget från EU:s konkurrensregler som regeringen beslutat om. Den svenske handelsmi-

nistern Leif Pagrotsky kommenterade de nya reglerna, med orden35: 

 

”De nya reglerna för bil försäljning och service ökar konkurrensen på bilmarknaden till nytta 

för Sveriges konsumenter. Nu blir det möjligt att pressa priser och öka tillgången till service 

för konsumenterna.” 

 

Leif Pagrotsky nämner i citatet även bilförsäljningsmarknaden, som också involveras av för-

ordningen. Eftersom denna marknad ej är någon eftermarknad kommer denna ej att behandlas 

i vår uppsats. 

 

Denna marknadsmöjlighet som nu skapats av förordningen på eftermarknaden definieras av 

Philip Kotler som ett område där det finns en stor sannolikhet att firmorna kan arbeta lönsamt 

genom att tillfredsställa köparens behov. Hur attraktiv en marknadsmöjlighet är beror på anta-

let potentiella köpare, deras köpkraft samt deras villighet att köpa36. Detta för med sig att det 

påverkar firmornas strategiska planering eftersom förutsättningarna har förändrats på markna-

den. 

 

                                                 
34 Ibid  
35 Näringsdepartementets pressmeddelande 2002-11-28, Systemet för bilåterförsäljare bryts 
upp 
36 Kotler, 1999, s. 54 
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Detaljistfirmorna som vi har undersökt har varit verksamma på eftermarknaden i flertalet år 

även före avregleringen. Under dessa år har de byggt upp sin verksamhet till hur den ser ut 

idag. Innebörden för dem är att inte en helt ny marknad har öppnats utan endast ett nytt kund-

segment. Kundsegmentet är de kunder som tidigare endast reparerade sina bilar på auktorise-

rade verkstäder med originalreservdelar på grund av olika anledningar, så som krav i den för-

längda garantin från generalagenten. När nu biltillverkarens krav på service och reparationer 

sedan uppfylls kan fria verkstäder bli auktoriserade. Märkesverkstäder kan bli auktoriserade 

på flera märken37. Detta ger denna uppsats en annan vinkling jämfört med andra avregleringar 

som tidigare genomförts då dessa ibland kan ha öppnat en helt ny marknad för helt nya aktö-

rer. 

 

De firmor som vill vara med på den nyöppnade marknaden behöver därför göra en ny strate-

gisk omvärldsanalys eftersom förutsättningarna förändrats. Vikten av inträdeshindersanalysen 

i den strategiska omvärldsanalysen behandlas nedan. Trots den strategiska omvärldsanalysen 

så kvarstår det hinder för firmorna. Frågan är bara vilka hinder som kvarstår och till vilken 

utsträckning? Michael E Porters teori, five forces38 som figur 2 visar, tar upp inträdeshinder 

som en egenskap av fyra andra för att öka konkurrensen i en bransch. I alla branscher finns 

det marknadsförutsättningar som företag måste anpassa sig efter om de vill överleva och lyck-

as. Dessa förutsättningar kan hela tiden förändras och det är viktigt för företagen att känna till 

vilka hot och hinder som finns i dess omvärld. Michael E Porter har utvecklat ett antal mycket 

kraftfulla modeller som illustrerar hur företag kan uppnå konkurrensfördelar och en långsiktig 

lönsamhet som överstiger branschgenomsnittet. Porter menar att företag genom en bransch-

strukturanalys, i enlighet med den så kallade femkraftsmodellen, kan bedöma omgivningen 

och branschens långsiktiga lönsamhet39. En central utgångspunkt i Porters arbeten är att 

branschspecifika förhållanden i mycket stor utsträckning bestämmer de konkurrensförhållan-

                                                 
37 http://www.kkv.se/bestall/pdf/KKN1_03.pdf, 040716 
38 Porter, Porter´s Five Forces. 
39 Porter, 2004, S.7 
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den som råder och därmed den lönsamhet som kan erhållas i olika branscher. Detta avgörs, 

menar Porter, av de fem konkurrenskrafterna, vilka påverkar konkurrensförhållandena på 

skilda sätt och har olika styrka i olika branscher på grund av att de är en funktion av den 

branschspecifika strukturen. Porter menar att konkurrenskraften påverkar lönsamheten genom 

inverkan på priser, kostnader och investeringar. Detta kan kortfattat sammanfattas i att kun-

dernas förhandlingsstyrka påverkar kostnaderna för inputs, medan rivalitet mellan befintliga 

företag påverkar pris och kostnader för bland annat produktutveckling, marknadsföring och 

försäljningsinsatser. Vidare påverkas investeringar av hot från potentiella nyetablerare Genom 

att noggrant analysera förutsättningarna på marknaden kan framgångsrika marknadsstrategier 

skapas. Med hjälp av Porters femkraftsmodell, över de fem starkaste konkurrenskrafterna, kan 

en marknadsanalys göras40. De fem krafterna nyetableringshot, substitutionshot, köpares- och 

leverantörers förhandlingsstyrka och rivalitet med befintliga konkurrenter visar tillsammans 

konkurrensläget inom en bransch. Ofta används branschanalysen för att utforma lämpliga 

marknadsstrategier41. Konkurrenskrafterna visar att konkurrensen i en bransch inte enbart be-

står av de befintliga aktörerna på marknaden. Kunder, leverantörer, substitut och eventuella 

nyetablerare utgör samtliga hot till företaget och kan utöva olika stark kraft mot företaget. 

Den starkaste kraften eller krafterna blir en avgörande faktor i utformningen av företagets 

strategier42. Nedan följer en beskrivning av samtliga fem konkurrenskrafter. 

ETABLERINGSHOT 

Nyetableringar i en bransch innebär att ett ökat antal aktörer på en marknad slås om en be-

gränsad marknad, vilket leder till ökad konkurrens. Resultatet av nyetableringar blir vanligen 

att priserna går ner eller att de etablerade företagens kostnader drivs upp, vilket leder till att 

lönsamheten i branschen minskas. Hotet om nyetablering beror på hur stora hindren för ny-

etablering är och vilken reaktion från konkurrenter som nyetableraren kan förvänta sig. Desto 

                                                 
40 Karlöf, 1989, s. 178 
41 Ibid 
42 Ibid 
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större inträdesbarriärer och kraftigare förväntade svarsåtgärder, desto mindre är hotet från nya 

företag43. 

TRYCK FRÅN SUBSTITUT 

Substitut är produkter som skulle kunna ersätta nuvarande produkter. Gemensamt för alla fö-

retag i en bransch är att de alla konkurrerar med företag och branscher som producerar substi-

tutprodukter. Substitutprodukter begränsar också lönsamheten i en bransch genom att om pri-

set på de etablerade företagens varor blir för högt, kan en substitutprodukt vara lika attraktiv 

för köparen.  

KÖPARNAS FÖRHANDLINGSSTYRKA 

Köparna är en förutsättning för en branschs överlevnad men kan också ses som ett hot för 

dess existens. Genom att köparna kan tvinga ner priser, förhandla om bättre kvalitet och spela 

ut konkurrenterna mot varandra, så blir köparna en kraft som påverkar en branschs lönsamhet. 

Vissa branscher är särskilt berörda av hotet från köparna. En köpgrupp som till exempel är 

koncentrerad och köper stora volymer i förhållande till säljarens försäljning, får stort inflytan-

de och kan påverka branschens lönsamhet. Likaså kan köparna vara ett hot mot branschen om 

de köper produkter som är odifferentierade och tillhör standardsortimentet i en bransch. Köpa-

ren kan då alltid vara säker på att finna alternativa leverantörer och spela ut försäljare mot 

varandra. 

LEVERANTÖRERNAS FÖRHANDLINGSSTYRKA 

Leverantörer kan vara ett hot mot en bransch och mot specifika företag inom branschen, ge-

nom att höja priserna på till exempel råmaterial eller minska kvaliteten på de varor och tjäns-

ter som de levererar. Särskilt mäktiga blir leverantörerna om de inte tvingas att tävla med 

andra substitutprodukter om försäljning till branschen. Likaså blir leverantörernas makt större 

om leverantörernas produkt är en viktig komponent i företagens verksamhet. Om en leveran-

tör har differentierade produkter eller har byggt upp omställningskostnader gör att företagen 

kommer i underläge i förhållande till leverantörerna. 

                                                 
43 Porter, 2004 
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RIVALITETSGRAD BLAND NUVARANDE KONKURRENTER 

Etablerade företag konkurrerar med varandra för att förbättra sin marknadsposition. Konkur-

rensen kan ta sig uttryck i form av prisutspel, reklamkampanjer, produktlanseringar eller ökad 

kundservice. Oftast uppkommer dessa om en eller flera konkurrenter antingen ser tillfälle att 

förbättra sin position eller känner sig hotad. Konkurrensåtgärder som görs av ett företag sva-

ras oftast med motåtgärder från deras konkurrenter. Ibland kan utspel och motåtgärder trappas 

upp till den grad att alla företag i branschen blir lidande. Intensiv rivalitet förekommer enligt 

Porter i branschen om någon eller några av följande faktorer föreligger: Många eller jämbör-

diga konkurrenter finns på marknaden. Branschtillväxten är långsam. Tillverknings- eller la-

gerkostnaderna är fasta och höga. Detta skapar ett starkt tryck på alla företag att uppnå full 

kapacitet. Ingen differentiering eller omställningskostnader förekommer. Varan är en stan-

dardvara och konsumenten är mycket priskänslig. Konkurrenter kan vara olikartade vad gäller 

till exempel strategi, ursprung och uppfattningar om konkurrensstrategier, vilket kan leda till 

att de får problem med att tolka varandras signaler. Utträdesbarriärerna är höga exempelvis 

till följd av stora nedläggningskostnader. Detta gör att företagen försöker stanna kvar så länge 

som möjligt på marknaden fastän deras lönsamhet är mycket svag. Viss konkurrens på en 

marknad är nyttig. De existerande företagen tvingas då kontinuerligt att effektivisera för att 

bibehålla sin konkurrenskraft, vilket är bra för konsumenterna och för marknadens tillväxt. 

Dock kan vissa konkurrenstaktiker, exempelvis priskrig, ha negativa effekter på branschen. 

Företagens lönsamhet försämras och risk för likviditetsproblem kan uppstå. Att senare höja 

priserna utan att förlora kunder kan vara mycket svårt om många konkurrenter och substitut 

förekommer44. 

 

En av grupperna i inträdeshinder är lagar och regler. I och med förordningen avreglerades 

möjligtvis delar av detta hinder, men det kan återstå ytterliggare inträdeshinder. Kanske var 

det så att det inte var lagar och regler som var det stora hindret för ökad konkurrens. Dock kan 

                                                 
44 Axelsson, 1996, s.266 
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det tänkas att avregleringen påskyndat den konkurrensskapande processen på denna komplexa 

marknad.  

 

 
Figur 2 – Femkraftsmodellen - Omgivnings struk-

tur 
 (Porter, 2004, s 6) 

 

1.2.2 INTRÄDESHINDERS BETYDELSE FÖR DEN STRATEGISKA PLANERINGSPRO-

CESSEN 

Syftena med att förklara inträdeshindrens betydelse i den strategiska planeringsprocessen i 

detta arbete är två; dels för att förklara att denna uppsats belyser inträdeshindersproblemet 

från det företagsstrategiska perspektivet och dels för att öka inträdeshindersanalysens betydel-

se i företagens strategiska revideringsprocess.  
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Det övergripande målet med planeringsprocesser är att formulera en strategi för att åstad-

komma en förflyttning från ett läge till ett nytt bättre läge och därmed uppnå en högre ekono-

misk effektivitet i någon form än sina konkurrenter45. Det finns teorier om sådana strategire-

videringar. En sådan teori är utformad som ett kretslopp som enligt Ljung, et al (1999) skulle 

utformas på det sätt som figuren visar.46 

 

 
Figur 3  - Omvärldsanalys  

Den strategiska planeringsprocessen. 
(Ljung & Nilsson & Olsson,1999  s, 285) 

 
Som synes i figur 3 består den strategiska planeringsprocessen av sju olika moment. Varje 

moment består i sin tur av ett antal olika delmoment. Ett av delmomenten i omvärldsanalysen 

är inträdeshinder. Det är i detta moment analys av inträdeshinder kommer in i modellen för 

första gången. 

 

Det är i momentet omvärldsanalys viktigt att firmorna gör en strategisk omvärldsanalys där 

hot och möjligheter analyseras för att kunna slå sig in på marknaden. Inträdeshinder kommer 

till användning då firmorna behöver analysera sin omvärld för revidering av hela eller delar 

av sin strategi47. Ett behov av sådan revidering kan ha sitt ursprung i en sådan omvärldsför-

                                                 
45 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998, s. 283 
46 Ibid, s. 285 
47 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998, s. 282 
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ändring som till exempel en lagändring. Analysen av inträdeshinder är även viktig i bedöm-

ningen av marknadsmakt och effektivitet. Existerar det inträdeshinder finns det risk att poten-

tiella firmor slås bort från marknaden innan de har hunnit etablera sig. En del firmor kan följ-

aktligen ha en dominerande ställning enbart på grund av existerande inträdeshinder, vilka de 

själva inte alltid kan råda över48. 

 

I den teoretiska referensramen finns teorier om inträdeshinder mer ingående. Där förklaras att 

en teori är baserad på sju specifika grupper av inträdeshinder. Teorin i sin tur baserar sig på 

dessa sju grupper och fortsätter sedan i teorier om hur dessa kan övervinna dessa hinder. Ett 

första steg i teorierna om inträdeshinder är att identifiera vilka hinder som existerar i bran-

schen. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Efter ovanstående problemdiskussion med förklaringar och motiveringar har vi nu förhopp-

ningsvis anfört läsaren mot en förståelse till problemformuleringen. 

 

Vilka inträdeshinder går att identifiera på en eftermarknad? 

1.4 SYFTET MED UPPSATSEN 

För de firmor som agerar eller planerar att slå sig in på en eftermarknad innebär det att de får 

sammanställt och analyserat vilka och hur stora inträdeshinder som förekommer på markna-

den. För ett sådant strategiarbete behövs kunskap och teori. Det kunskapssyfte som denna 

uppsats har att tillföra företagsekonomiskt är att berika kunskap om inträdeshinderteoriers an-

vändning genom att undersöka vidga inträdeshindersteorierna och projektera dessa på den 

speciella marknad som en eftermarknad är. 

                                                 
48 Harbord & Hoehn, 1994, s. 411 



--- INTRÄDESHINDER PÅ EFTERMARKNADER --- 

 

 

 

 

  23 (60) 

 

 

2 METOD 

Här följer en presentation samt motivering av våra metodval. Metodvalet har utförts med ut-

gångspunkt från problemformuleringen. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren insikt i hur 

vi gått tillväga då vi genomfört undersökningen. 

2.1 ÖVERGRIPANDE ANGREPPSSÄTT 

Vår undersökning innefattade till största delen läsandet av litteratur och artiklar samt genom-

föra informella samtal med branschfolk. Syftet med att göra denna undersökning var att skapa 

oss en första förförståelse och därigenom synliggöra vad vi skall studera i empirin. Efter in-

samling av empiri gick vi tillbaka till teorin för att jämföra dem med varandra. Detta tillväga-

gångssätt anser vi vara det mest naturliga vid vår studie eftersom det är en komplex marknad, 

vilket styrktes av våra respondenter. När vi sedan återvände till marknaden, gjorde vi en kvan-

titativ undersökning för att kunna synliggöra vilket eller vilka inträdeshinder som är av störst 

betydelse för de detaljistfirmor som vill in på marknaden.  

2.2 STUDIEOBJEKT – FÖRÄNDRING PÅ BILBRANSCHENS EFTERMARKNAD 

Denna del av uppsatsen syftar till att ge en beskrivning och motivering till vilka detaljistfir-

mor som vi har valt att studera. Denna diskussion leder även fram till en avgränsning av våra 

studieobjekt.  

 

Vi kom i kontakt med vår marknad för första gången genom en artikel som tog upp avregle-

ringen på eftermarknaden49. Vi tyckte båda det lät som ett intressant och aktuellt eftersom 

förordningen skapar en förändring på denna marknad. För att få underlag och senare empiri 

till ämnet tog vi kontakt med marknadschefen på Mekonomen AB som föreläste om ämnet på 

bilmässan i Elmia. För att få ytterliggare information och empiri intervjuade vi även mark-

nadschefen på AD-center. Intervjufrågorna finns med som bilaga i arbetet. Genom responden-

                                                 
49 Motor-Magasinet ”EUs nya gruppundantag: Vem blir vinnare?”, Nummer 3 2004 
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tens kunskap fick vi den inblick som vi ville ha samt genom deras lägesrapport fick vi en be-

skrivning av hur situationen på marknaden såg ut. 

2.2.1 INFORMATION OM STUDIEOBJEKTEN 

De detaljistfirmor som vi vände oss till för att medverka och utföra vår undersökning med är 

Mekonomen AB, Micro AB, Biltema samt AD-center. Dessa firmor kommer att beskrivas 

mer ingående i senare kapitel. Genom att välja dessa firmor anser vi att vi täckt så gott som 

hela eftermarknaden i Sverige. Detta påstående styrks av Jonas Borglund och Marianne Ster-

ner som är motorjournalister på tidningarna Teknikens Värld och Vi Bilägare. Att de fyra fö-

retagen är de största och därmed utgör cirka 90% av den svenska eftermarknaden håller även 

konkurrensverket med om50.  

2.2.2 AVGRÄNSNING AV STUDIEOBJEKT 

Av förståliga själ ställde inte de tillfrågade generalagenterna upp på vår undersökning då detta 

skulle kunna skulle spoliera deras strategier för att bibehålla sina marknadsandelar. Uppsatsen 

kommer alltså inte att ta upp generalagenternas strategiska förändringar i och med införandet 

av förordningen. 

2.3 DATAINSAMLING OCH DATASAMMANSTÄLLNING 

För att kunna kvantifiera vikten av vad inträdeshinder betyder för Mekonomen, AD-center, 

Micro samt Biltema i deras strategiska planeringsprocess, har respondenten fått svara ano-

nymt på en kvantitativ enkät. Enkäten finns som bilaga till arbetet. Detta moment genomför-

des för att få fram vilket eller vilka inträdeshinder som är de svåraste att möta för detaljistfir-

morna. Vi har låtit respondenterna, i de undersökta detaljistfirmorna, vara anonyma för att vi 

skall få relevant statistik som respondenterna annars kanske tvekat att ge oss.  

 

                                                 
50 Samtal med konkurrensverket 
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För att kunna sammanställa det kvantitativa materialet vi samlat in från respondenterna, och 

därmed kunna mäta detaljistfirmornas attityder och ställningstagande till inträdeshinder, har vi 

grupperat våra svar enligt Likertskalan51. Vi har valt att kvantifiera måtten i en skala mellan 

ett och sju, där ett är mindre bra eller lite och sju är mycket bra eller mycket. Vi valde denna 

skala eftersom det ger mer ett mer vidgat svarsalternativ än en ett-till-sju skala. Efter att samt-

liga respondenter givit sina svar sammanställde vi dem, och därefter gjorde vi en jämförelse 

med teorin, för att få fram vilket inträdeshinder som är mest respektive minst relevant för de-

taljistfirmorna i deras strategiska arbete52. Firmorna har svarat på enkäterna utifrån sin upp-

fattning och i relation till sin omsättning. För att styrka data som samlades in genomfördes 

även intervjuer med två respondenter.  

2.3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INTERVJU 

Antalet genomförda intervjuer är två. Dessa skedde med de två firmor som visade sig ha mest 

kunskap inom området. Detta kom vi fram till efter vår förundersökning. De valda firmor 

täcker även störst del av eftermarknaden vilket gör att deras svar får större vikt i analysen. 

Detta styrktes av motorjournalister. 

 

Vi använde oss av semistandardiserade intervjuer53 där vi dels använde på förhand bestämda 

frågor men också uppföljningsfrågor, sonderande frågor etc. för att kunna locka fram åsikter, 

attityder och föreställningar i samma grad som rena fakta. 

 

För att kunna analysera intervjuerna på ett tillfredställande sätt spelade vi in intervjuerna54. 

                                                 
51 Patel & Davidson, 2003, s. 84 
52 Porter, 2004, s. 504 
53 Lundahl & Skärvad , s. 115 
54 Ibid, s. 147 



--- INTRÄDESHINDER PÅ EFTERMARKNADER --- 

 

 

 

 

  26 (60) 

 

 

2.3.1.1 BORTFALL 

Av våra fyra respondenter, fick vi svar från tre. Tyvärr så vet vi inte varför Biltema tagit sig 

tid och svara på vår enkät. En orsak kan vara att det var en smal tidsgräns eftersom vi skulle 

hinna sammanställa svaren. Vi tog dock kontakt med dem ytterligare en gång via e-post för att 

be dem om deras svar dock utan resultat.  

2.3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANALYS 

Vi beskrivning av metodproblem menar Patel och Davidson att begreppen validitet och relia-

bilitet kan användas vid kvantitativa undersökningar55. Validiteten på enkäten har vi försökt 

stärka genom att testa den på vår handledare innan den skickades ut till detaljistfirmorna. För 

att ytterliggare stärka validiteten utformades frågorna med enkelhet i fokus och med utgångs-

punkt från teorin. Detta för att samtliga respondenter skulle förstå frågorna samt att vi verkli-

gen skulle få svar som täckte den information vi ville samla in. 

 

En hög reliabilitet innebär att ett liknande resultat kan upprepas. I vårt fall var det viktigt att 

erhålla en hög reliabilitet på enkäten. Det krävs således att frågorna är utformade så att tillför-

litliga svar kan kunna lämnas. Eftersom vi testat enkäten före användning ansåg vi att reliabi-

liteten var tillfredställd 

 

För att analysera den data och empiri som samlats in har vi jämfört den med teorin som an-

vänts i vår teoretiska referensram. Utgångspunkten i frågeformuläret baserar sig på Porters 

teori om inträdeshinder samt att se om det finns andra inträdeshinder som detaljistfirmorna 

uppfattar. För att se om teorin är applicerbar även på den valda marknadssituationen har vi 

analyserat vår empiri och jämfört den med inträdeshindersteorierna i sin helhet samt i sina 

delar.  

                                                 
55 Patel & Davidson, 2003, s. 98 
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3 PRESENTATION AV INTRÄDESHINDER 

I detta kapitel förklarar vi inträdeshinder mer ingående än vad vi tidigare gjort. Vi kommer 

även att redovisa olika forskare och författares redogörelse av inträdeshinder. För att kunna 

undersöka teorin definierar vi hur de olika författarna beskriver de olika begreppen, vad de 

innebär och hur vi kommer att använda de i vår uppsats. 

 

Ordet barriär betyder i affärsstrategiska sammanhang skapandet av hinder antingen för att ny 

konkurrens uppstår eller för att befintlig konkurrens försvinner från marknaden. Byggandet av 

barriärer ingår som en del av skapandet av konkurrensfördelar56. 

 

Inträdeshindrets karaktär kan variera. Traditionellt för alla branscher utgörs den av hög kapi-

talintensitet antingen i form av pengar eller som i konsultbranscher kunskap, detaljhandeln 

affärsläget57.    

 

Entrébarriärer syftar naturligtvis till att avskräcka konkurrenter från att försöka etablera sig. 

Kostnaden för entré i branschen skall vara så hög att risken är stor för att avkastningen på den 

investering som krävs blir negativ. Entrébarriärer kan sålunda principiellt inriktas antingen på 

att höja kostnaden för inträdet eller öka risken58. 

 

Inträdeshinder kan identifieras dels som en firmas möjligheter att på lång sikt höja priset över 

marginalkostnaden utan att riskera att potentiella konkurrenter etablerar sig på marknaden. En 

firma som redan finns på marknaden kan inneha kostnadsfördelar som inte är direkt kopplade 

vare sig till dess storlek eller eventuella stordriftsfördelar. Sådana kostnadsfördelar kan exem-

                                                 
56 Ibid, s, 40 
57 ibid  
58 ibid, s, 41 
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pelvis bestå av erfarenheter, strategiskt läge eller patent. En potentiell konkurrent riskerar så-

lunda att få kostnader som en etablerad firma inte har.59 

 

EU-förordningen 1400/2002, medför en avregleringsliknande` situation. Avregleringen har 

öppnat ett tidigare stängd marknadssegment, samt motarbetat att kostnadsfördelar uppstår likt 

det som har hänt på el- och flygmarknaden. Detta har medfört att de märkesoberoende firmor-

na numera är med och konkurrerar om de marknadsandelar från märkesfirmorna som general-

agenterna tidigare hade monopol på. Som en följd av konkurrensen effektiviseras marknaden. 

De märkesfirmor som tidigare var ledande på marknaden får ökade kostnader till följd av den 

hårdnande konkurrensen, då även de behöver göra en strategisk planeringsprocess. Den tidi-

gare innehavaren av marknadsandelar eller externa intressenter, såsom staten kan således sätta 

upp inträdeshinder som förhindrar eller försvårar för konkurrenter för att ta sig in på markna-

den60. 

 

Den som mer än någon annan kom att bidra med denna förändrade syn på strategi var Michael 

E Porter på Harvard Business School. Han utvecklade under 1980-talet ett flertal mycket 

kraftfulla modeller som på ett enkelt sätt fångar dynamiken i de komplexa strategimodeller 

som tidigare använts61. Porters teori utgår från att branschstrukturer och företagets konkur-

rensposition bestämmer företagets resultat. Genom en branschanalys, positioneringsmatris 

samt värdekedjeanalys kan företag, enligt Porter, skapa varaktiga konkurrensfördelar. Dessa 

tankar har fått enorm genomslagskraft och Porter utgör än idag en av de största på området. I 

sin teori om inträdeshinder menar han att det finns sju kategorier av inträdeshinder. Dessa sju 

är stordriftsfördelar, produktdifferentiering, behovet av finansiellt kapital, omställningskost-

nader, tillgång till distributionsled, kostnadsnackdelar oberoende av storlek samt regler och 

lagar.  

                                                 
59 Harbord & Hoehn, 1994, s. 412 
60 Porter, 2004, s. 7 
61 Bengtsson & Skärvad , 1991 
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3.1 OTILLRÄCKLIG TEORI 

När vi sökte efter ytterligare teori om inträdeshinder fann vi att Philip Kotler, Iraj Hoshi, Hal 

R Varian, Carl Shapiro, David Harbord och Tom Hoehn gjort vissa undersökningar angående 

inträdeshinder. Dessa personer har vi fått fram genom att göra sökningar i olika databaser 

samt läsa olika företagsekonomiska böcker, artiklar och tidskrifter under två till tre veckor 

samt löpande under de tio veckor som arbetet med denna uppsats har fortskridit. Efter samtal 

med lärare förstod vi att det inte fanns så mycket teori skrivit om inträdeshinder. Vi kunde 

dock utgå från Michael E Porter då han var ledande på området och därefter komplettera med 

de övriga forskarna. I de artiklar vi hittade fanns det en del nytt men överlag hänvisades det 

framförallt till Porters teori. Detta bekräftar dess aktualitet och att hans teori används. De 

andra forskarnas framställningar är dock mer förtydligande, och i vissa fall ett komplimente-

rande av Porters teori, än presentation av nya teorier om inträdeshinder. Vi har dock lyft ut det 

som är relevant från dessa forskare för att bredda vårt teorikapitel. Nedan följer en mer djup-

gående beskrivning av dessa sju inträdeshinder som Porter beskriver. Det är även dessa kate-

gorier av inträdeshinder som kommer att analyseras genom den kvantitativa studie som redo-

visas längre fram i arbetet. 

3.2 STORDRIFTSFÖRDELAR 

Genom sträng och ständig kontroll av driftskostnader, tillverkningsanläggningar och lägre 

kostnaderna för till exempel service, reklam och personlig försäljning, kan företag uppnå 

kostnadsöverlägsenhet i förhållande till konkurrenter. Det som är viktigt är att företaget har så 

låga kostnader som möjligt för tillverkning och service i förhållande till konkurrenterna i 

branschen. Genom att ha låga kostnader kan ett företag skapa ett bättre resultat och mer lön-

samhet än konkurrenterna, även om det finns starka konkurrenskrafter i branschen. Att ett fö-

retag har en kostnadsöverlägsenhet innebär etableringshinder i form av stordriftsfördelar och 

kostnadsfördelar. Företaget får därmed skydd gentemot alla de fem konkurrenskrafterna ge-

nom sin kostnadsöverlägsenhet. För att nå kostnadsöverlägsenhet krävs ofta att företaget har 

en relativt hög andel av marknaden eller någon annan fördel, till exempel bra tillgång på rå-
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material. Likaså kräver kostnadsöverlägsenhet ofta att produkterna är lätta att tillverka och att 

det finns ett brett sortiment av närbesläktade produkter för att kunna betjäna så många kund-

grupper som möjligt. Att arbeta med kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi kan inne-

bära stora basinvesteringar för företaget. För att produkterna ska vara så lätta som möjligt att 

tillverka, kan det krävas att tillverkningsmaskiner och utrustning är toppmodern62. 

 

En aggressiv prissättning är viktigt och företag som satsar på kostnadsöverlägsenhet kan 

tvingas acceptera initiala förluster för att åstadkomma en stor marknadsandel. En hög mark-

nadsandel kan i sin tur ge inköpsfördelar, vilket ytterligare sänker kostnaderna. Närkostnads-

överlägsenhet är nådd har strategin den fördelen att den ger höga marginaler och resurser som 

kan återinvesteras i till exempel ny modern tillverkningsutrustning för att bevara företagets 

kostnadsöverlägsenhet63. Generellt sett finns det två risker med de tre generiska konkurrens-

strategierna. Den första risken är att företaget misslyckas med att införa strategin eller att hålla 

kvar vid strategin. För det andra branschen utvecklas och värdet av strategin urholkas. Kost-

nadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi innebär risker som är kopplade till den tekniska 

utvecklingen, att företaget är oförmöget att upptäcka produkt- eller marknadsföringsföränd-

ringar som är nödvändiga och att nyetablerare skaffar sig samma kostnadsfördelar genom till 

exempel efterapning. Generellt tjänar marknadsledande generalagenter mer pengar än sina 

mindre konkurrenter. De har stordriftsfördelar och ett mer välkänt varumärke. Det finns en 

”vinnareffekt”, som innebär att förstagångsköparen har större tendens att välja generalagen-

tens produkt.64 Med stordriftsfördelar menas produktion i stor skala som för med sig ekono-

miska fördelar då investeringskostnader fördelar på fler produkter65. Detta kan jämföras med 

Ljung, et als kommentar att genom stordriftsfördelar kan en firma uppnå standardiserad mass-

                                                 
62 Porter, 2004. 
63 Ibid 
64 Kotler, 1999, s. 20 
65 Haglundh & Nilsson, 2000, s. 174 
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produktion och med låga kostnader pressa ned priserna66. Denna metod innebär att de etable-

rade firmorna sätter sitt pris lägre än konkurrenterna för att bli volymledande67. Stordriftsför-

delar kan vara närvarande i näst intill alla delar av firmans organisation såsom i tillverkning, 

marknadsföring, försäljning och distribution. Inträdeshinder med stordriftsfördelar kan såle-

des vara att de märkesoberoende firmorna riskerar större summor på den nya marknaden samt 

stora reaktioner från märkesfirmorna och generalagenterna om de väljer att satsa på stordrifts-

fördelar. Alternativet för dem är att sälja i mindre volymer men då missa stordriftsfördelarna. 

Förutsättningarna för att firmorna genom stordriftsfördelar skall kunna stänga ute konkurren-

ter på marknaden är större desto större produktionsvolymen är i förhållande till den marknad 

som krävs för att uppnå den lägsta styckkostnaden68.  

3.3 PRODUKTDIFFERENTIERING 

Differentiering innebär att företaget utformar sin produkt på ett sätt som uppfattas som unikt i 

branschen. Differentiering kan ske genom till exempel varumärken, teknologi, kundservice 

eller återförsäljarnät. Genom att företaget skapar en produkt som uppfattas som unik i bran-

schen och därmed differentierad, har företaget en konkurrensstrategi som ger ett försvar mot 

alla de fem konkurrenskrafterna. På grund av märkestrohet från kunder är differentierade pro-

dukter inte lika känsliga för prishöjningar. Denna kundlojalitet som differentiering skapar, 

innebär även ett etableringshinder för konkurrenter. Likaså ger differentiering högre margina-

ler med vilka företaget kan bemöta leverantörsmakt och minska köparnas inflytande, eftersom 

köparna saknar jämförliga alternativ till företagets differentierade produkt och är därmed inte 

lika priskänsliga. På grund av att differentiering ofta innebär en slags exklusivitet, så är denna 

konkurrensstrategi svår att kombinera med en hög marknadsandel. Dock kan det finnas bran-

                                                 
66 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998, s. 258 
67 Kotler, 1999, s. 174 
68 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998, s. 258 
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scher där det inte är omöjligt att förena differentiering med låga kostnader och priser som då 

blir jämförbara med konkurrenternas69. 

 

Risker med differentiering är att kostnadsskillnaden mellan lågpriskonkurrenter och det diffe-

rentierade företaget blir för stora och att köparna då föredrar lågprisalternativet, trots differen-

tieringen som företaget erbjuder. En annan risk med denna strategi kan vara att köparnas be-

hov av den differentierade produkten minskas, antingen genom nya trender och behov eller på 

grund av efterapning av konkurrenter70. 

 

Genom produktdifferentiering kan en firma skapa skillnader mellan den egna produkten och 

konkurrenternas produkter. Lyckas firman förstärka köparnas preferenser för den egna pro-

dukten kan de ta ut ett högre pris eller sälja mer vid en given efterfrågan71. De etablerade fir-

morna som tidigare fanns på marknaden har skapat sig en image, på grund av sitt varumärke, 

och därmed en kundlojalitet gentemot sina kunder72. Produktdifferentieringen baserar sig på 

firmans tidigare marknadsföring och service under en längre tid. De märkesoberoende firmor-

na som är nya på marknaden saknar således ett starkt varumärke och därmed en kundlojalitet 

på den nya marknaden. För att de märkesoberoende firmorna ska vinna kundernas lojalitet 

måste stora summor investeras för att överkomma kundlojaliteten som de sedan tidigare eta-

blerade firmorna byggt upp. Sådana investeringar i att bygga upp ett varumärke och en kund-

lojalitet för att skapa en märkestrohet och därmed en mindre känslighet för priset har särskilt 

hög risk då dessa inte har något värde om investeringen skulle misslyckas73. I allmänhet gäller 

det för firmorna att skapa en relevant och distinkt produktdifferentiering. Enligt Philip Kotler 

                                                 
69 Porter, 2004 
70 Ibid 
71 Ljung, Nilsson & Olsson, 1998Ibid, s. 259 
72 Porter, 2004, s. 9 
73 Ibid, s. 9  
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kan denna produktdifferentiering grundas på följande faktorer; fysiska skillnader, skillnader i 

tillgänglighet, skillnader i service, skillnader i pris samt skillnader i image74. 

3.4 BEHOVET AV KAPITAL 

Behovet av investeringar för att komma över kapitalberoende inträdeshinder kan vara stora. 

Ett exempel på sådana hinder kan vara prissänkningar som generalagenterna och märkesfir-

morna gör under en tid för att de märkesoberoende firmorna inte ska få sålt några varor och på 

så sätt utkonkurreras från marknaden75. Här skiljer sig dock Kotler och Porters tolkning. Por-

ter håller med Kotler men med undantaget att Porter ser det som en kortsiktig lösning som 

inte är hållbar i längden eftersom andra firmor snart kommer att komma i kapp och gå om 

dem76. Även marknadsföring till nytt segment och kundlojalitetskampanjer kräver stora inve-

steringar. I detta aktuella fall som nu eftermarknaden står inför kan en eventuell lagprövning 

leda till stora rättegångskostnader som stora generalagenter kan driva tills de märkesoberoen-

de firmorna ej längre har mer kapital.77 

3.5 OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 

De engångskostnader som kan drabba de märkesoberoende firmorna i form av till exempel 

utbildning för de anställda, marknadsanalyser, utrustningsinvesteringar med mera kallas om-

ställningskostnader. Inträdeshinder kan även drabba kunder som nu ändrar sina inköpsrutiner 

och i vissa fall serviceavtal med mera. Kunderna måste således också gå igenom en föränd-

ring som kostar78. Denna kostnad för kunden är till nackdel för de märkesoberoende firmorna 

då märkesfirmorna skapat en inlåsningseffekt79 för kunden. 

                                                 
74 Kotler, 1999, s. 126 
75 Ibid, 1999, s. 22 
76 Ibid, 1999, s. 22 
77 Porter, 2004, s. 9 
78 Ibid, s. 10 
79 Capiro, 1999, s. 299 
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3.6 TILLGÅNG TILL DISTRIBUTIONSLED 

Detta inträdeshinder är ett viktigt och svårt inträdeshinder för de märkesoberoende firmorna, 

att överkomma då inträdeshindret, kan vara att få tillgång till de distributionsled som är när-

mast kunderna på den nya marknaden. Generalagenterna har lång erfarenhet från marknaden, 

vilket har gjort att de förfogar över distributionsleden och de kan i vissa fall äga hela distribu-

tionsleden eller ha stort inflytande över dessa80. Detta hinder kan i vissa fall bli så pass stort 

att de märkesoberoende firmorna som skall in på marknaden måste använda sig av helt nya 

former att nå kunden, vilket kan bli kostsamt. De märkesoberoende firmorna som attackerar 

den nya marknaden är sedan tidigare rikstäckande och kan dock således redan ha de distribu-

tionskanaler som krävs. Svårigheten att nå kunderna på den nya marknaden kan dock kvar-

stå81. 

3.7 KOSTNADSNACKDELAR OBEROENDE AV DRIFTSSTORLEK 

Märkesfirmor och generalagenter kan ha kostnadsfördelar oberoende av driftsstorlek vad gäll-

er produktutveckling. Dessa fördelar baserar sig mycket på kunskap och den erfarenhet som 

byggdes upp då firmorna var marknadsdominerande. De största övertagande faktorer som 

dessa firmor kan ha är bland annat tidigare patent, fördelaktiga affärslokaler, erfarenhet samt 

fördelaktig tillgång till råmaterial. Med detta menas att märkesoberoende firmor, oberoende 

av driftsstorlek, icke har haft den erfarenhet och ej heller de möjligheter att skaffa sig förde-

larna som nämns ovan82. 

3.8 LAGAR OCH MYNDIGHETSÅTGÄRDER 

Detta inträdeshinder är landets och branschens lagar och regler. Bestämmelser kan innebära 

vissa restriktioner som medför hinder för firmor på marknaden. I vissa fall kan landets lagar 

förbjuda inträde för vissa firmor till vissa marknader83. Det är dock så att förordning 

                                                 
80 Hoshi et al. 2003. s. 4 
81 Porter, 2004, s. 10 
82 Ibid, s. 11 
83 Porter, 2004, s. 11 
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1400/2002 tvärtom bjuder in de märkesoberoende firmorna till en marknad som tidigare do-

minerades av märkesfirmor för att öka effektiviteten. 

3.9 SYNTES  

Det är inträdeshindren ovan tillsammans med empirin som sedermera skall användas i analy-

sen De forskare som har studerat inträdeshinder är tämligen överens i sitt resonemang om in-

trädeshinder. I de flesta fall har de bara utvecklat Michael E Porters teori i de olika hindren. 

Utifrån höjden på inträdeshindret skapas konkurrens på marknaden. Utan inträdeshinder öpp-

nas marknaden upp för fri konkurrens. 
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4  INSAMLAD DATA 

I detta kapitel återger vi vad som framkommit av de kvantitativa undersökningar i form av en 

enkät som genomfördes med våra detaljistfirmor. Detta har vi gjort för att senare, på ett enkelt 

sätt, jämföra likheter och skillnader mellan dem. Citat från intervjuerna kommer inte att redo-

visas i detta kapitel utan de framställs som en förstärkning i analysavsnittet. 

4.1 BESKRIVNING AV DETALJISTFIRMORNA 

Beskrivningarna av detaljistfirmorna görs utifrån den information och de broschyrer som vi 

erhållit ute på firmorna samt med hjälp av den information som vi funnit på deras hemsidor. 

MEKONOMEN AB 

Mekonomen erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör till olika bilmodeller. De 

är en ledande aktör på den fria eftermarknaden där märkesoberoende firmor säljer reservdelar 

till märkesoberoende bilverkstäder, märkesverkstäder och till bilägare som reparerar själva. 

Mekonomen är den största bildelskedjan i varje enskilt skandinaviskt land. I Sverige och Nor-

ge marknadsför Mekonomen även den största verkstadskedjan. I deras affärsidé står det att de 

ska från sitt grossistlager erbjuda bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment 

bilreservdelar samt biltillbehör av högsta kvalitet från ledande tillverkare. 60 % av försälj-

ningen sker främst till verkstäder. År 2002 omsatte företaget 1,44 Miljarder84. Idag finns det 

112 butiker samt 800 anslutna verkstäder i Sverige. Totalt fanns det år 2003 1135 anställda. 

Mekonomen grundades 1976, konceptet Mekonomen som det ser ut i dag lanserades dock 

1999. Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar i Skandinavien uppskat-

tas till omkring 40 miljarder kronor, 

AD-CENTER 

AD-center är Europas största bildelskedja med representation i 17 länder och 3 000 anslutna 

verkstäder i Europa. Deras målsättning är att vara en betydande distributör av reservdelar på 
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den fria eftermarknaden. AD-center startade sin verksamhet 1970, på den europeiska bilef-

termarknaden. I Sverige finns de idag representerade på 50-talet platser med totalt cirka 200 

anställda. Genom det internationella samarbetet exponerar sig AD-center med en gemensam 

profil samt använder deras sin styrka till att teckna avtal med världens kända tillverkare av 

bildelar och verktyg. 1997 omsatte de 522 AD-grossisterna genom sina 1695 försäljningsstäl-

len cirka 3.317.000.000 ECU. Enligt marknadschefen på AD-center, sker huvudsakligen 70-

75 % av deras försäljning till verkstäder.  

MICRO AB 

Micros butiker marknadsför och säljer bilrelaterade produkter med hög servicegrad och kvali-

tet av kunnig personal till bilburen konsument, enligt deras affärsidé. Deras vision är att de 

skall vara den mest tillgängliga butikskedjan i Sverige inom behovsområdena ”i bilen, på bi-

len och till bilen”. De skall med attraktiva och spännande butiker leda utvecklingen när det 

gäller varukategorierna bilreservdelar, billtillbehör och snabbrörliga säsongvaror till priorite-

rade målgrupper. Micro är en detaljhandelskedja med 14 butiker i dagsläget. Micro omsatte 

181 miljoner 2002 och har ca 200 anställda. 

4.2 DATASAMMANSTÄLLNING 

Frågeformuläret samt datasammanställningen i siffror finns som bilaga till arbetet.  

STORDRIFTSFÖRDELAR 

Generalagenten har tidigare haft monopol på eftermarknaden. Detta har medfört en relativ stor 

marknad som medfört stordriftsfördelar för generalagenten. Våra respondenter gav följande 

svar på fråga ett om i vilken grad de ansåg sig kunna uppnå stordriftsfördelar. Mekonomen 

gav en sexa av sju möjliga, AD-center gav sex av sju, Mirco svarade två av sju med kommen-

tar att de är en för liten aktör och påverkas ej av detta. 

 

                                                                                                                                                         
84 http://info.avanza.se/dsr/aktieroptioner/bolagsguiden/resbalans.jsp?companyid=3013, 
040716 
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PRODUKTDIFFERENTIERING 

På fråga två om hur stor kundlojalitet som generalagenten har angående produktdifferentie-

ring idag svarade Mekonomen fem av sju, AD-center svarade två av sju och Mirco fyra av 

sju. 

 

På den tredje frågan, om hur stor kundlojalitet som respondenterna har som mål att nå inom 

det segment som påverkas av gruppundantaget, så svarade Mekonomen och AD-center sex av 

sju meden Micro svarade tre av sju. 

 

På den fjärde frågan fick respondenten rangordna de kategorier som respondenterna ansåg 

vara viktigast för att få kundlojalitet. Kategorierna var pris, kvalité, tillgänglighet och kundre-

lation. Mekonomen svarade att kundrelationen var den viktigaste följt av kvalité, tillgänglig-

het och pris i nämnd ordning. AD-center svarade att kvalitén var vikigast följt av tillgänglig-

het, pris och kundrelation. Micro svarade att tillgängligheten var viktigast följt av kvalité och 

kundrelation som näst viktigast samt priset som minst viktigast. 

 

På den femte frågan fick respondenterna uppskatta sin prestation i ovanstående fråga då de 

fick svara på hur bra deras pris, kvalité, tillgänglighet och kundrelation är. Mekonomen gav 

pris sex av sju, kvalité sju av sju, tillgänglighet sex av sju och kundrelation sex av sju. AD-

center angav siffran fem av sju om deras pris, sju av sju vad gäller kvalité, sex av sju för till-

gänglighet samt tre av sju vad gäller kundrelation. Mirco angav tre av sju till deras pris, fem 

av sju för kvalité, fyra av sju för tillgänglighet samt tre av sju för kundrelation. 

 

På den sjätte frågan fick respondenterna uppskatta generalagenternas prestation i ovanstående 

fråga då de fick svara på hur bra generalagenternas pris, kvalité, tillgänglighet och kundrela-

tion är. Mekonomen avsåg att generalagenternas pris var relativt bra och gav fem av sju på 

skalan. Vidare gav de sju av sju vad gäller kvalité, tre av sju vad gäller tillgänglighet samt två 

av sju på kundrelation. AD-center gav tre av sju på generalagenternas pris, sju av sju vad gäll-
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er kvalité, två av sju för tillgänglighet samt fem av sju för kundrelation. Micro svarade att ge-

neralagenternas pris reflekterades med två av sju, kvalitén med fem av sju, tillgängligheten 

med fem av sju samt kundrelation med fyra av sju. 

 

Angående generalagenternas kunskap på eftermarknaden som behandlas i fråga sju svarade 

Mekonomen fyra av sju. AD-center svarade tre av sju samt Mirco svarade fem av sju. 

 

I fråga åtta ställs liknande fråga som innan med istället för att fråga om generalagenternas 

kunskap på frågas nu om respondenternas firmors kunskap på eftermarknaden. På men frågan 

svarade Mekonomen sex av sju, Micro fem av sju samt AD-center fem av sju. 

BEHOV AV KAPITAL 

Generalagenterna hade ”djupa fickor” att hämta kapital ifrån. Detta medförde att de kunde 

under en kort tidsperiod sänka priset på varor för att under tiden konkurrera ut de uppstickare 

som ville ta sig in på marknaden.  

 

I fråga nio frågade vi om de trodde att de skulle stöta på detta motstånd av kapitalbarriär. Sva-

rade samtliga respondenter att de trodde att de skulle stötta på motstånd i form av kapitalbar-

riärer.  

 

I fråga tio frågade vi dem hur mycket kapital de trodde de behövde för att klara av motståndet 

som de eventuellt skulle möta från generalagenterna. Både Mekonomen och AD-center svara-

de en femma medan Micro svarade en sexa på denna fråga. 

OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 

Vi frågade våra respondenter om de behöver ni nyinvestera för att kunna nå ut till det segmen-

tet som påverkas av gruppundantaget. Detta frågades i fråga elva. Här gav oss samtliga firmor 

ett entydigt svar att de var tvungna att göra en nyinvestering för att nå ut till det segment som 

påverkas av gruppundantaget 
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I fråga tolv frågade vi hur stora omställningskostnader/engångskostnader de trodde att de 

kommer att ha för till exempel personalutbildning, nyanställningar, marknadsanalyser mm? 

Svarade Mekonomen en trea medan AD-center samt Micro gav en femma på frågan. 

TILLGÅNG TILL DISTRIBUTIONSLED 

Generalagenten, som tidigare hade monopol på den aktuella marknaden, kan fortfarande ha 

greppet om de auktoriserade verkstäderna och lojala kunder. Detta grepp kan stärkas om ge-

neralagenterna sätter upp hinder/restriktioner till exempel till de auktoriserade verkstäderna 

att ge deras produkter en starkare marknadsföring, bättre hyllplats med mera.  

 

Vidare i fråga 13 frågade vi respondenterna hur starkt grepp de ansåg att generalagenterna 

fortfarande har om de auktoriserade verkstäderna och lojala kunderna. Mekonomen svarade 

en sexa medan AD-center däremot svarade en trea. Tyvärr så svarade inte Micro på denna 

fråga. 

 

På nästa fråga frågade vi dem om de ansåg att de har fullt tillträde till de distributionskanaler 

som används för att nå ut till det segmentet som påverkas av gruppundantaget. Mekonomen 

samt Micro svarade en tvåa medan AD-center svarade en fyra på denna fråga. 

KOSTNADSNACKDELAR OBEROENDE AV STORLEK 

På fråga 15 frågade vi hur stor påverkan de anser att generalagenterna har för deras verksam-

het svarade Mekonomen en fyra, AD-center en femma och Micro en trea. 

 

Nästa fråga var angående hur mycket de trodde att generalagentens storlek kommer att minska 

på eftermarknaden i och med EU:s förordning svarade Mekonomen en femma AD-center en 

sexa samt Micro en tvåa. 

 

På fråga 17 besvarade respondenterna hur mycket de trodde att deras omsättning kommer att 

öka i och med beslutet svarade Mekonomen en sexa, AD-center en femma. Micro gav oss inte 

oss något svar på denna fråga. 
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LAGAR OCH MYNDIGHETSÅTGÄRDER 

På denna fråga, fråga 18, fick respondenten fylla i om de arbetar aktivt för att ytterligare ska-

pa konkurrensfördelar för sin verksamhet? Mekonomen samt AD-center svarade båda att de 

jobbar aktivt för att skapa konkurrensfördelar för sin verksamhet medan Micro svarade att de 

inte gör det. 

 

På nästa fråga; om de finns ytterligare lagar som hämmar konkurrensen för deras verksamhet 

svarade Mekonomen att det fanns det medan Micro svarade att det inte fanns det. Tyvärr så 

gav inte oss AD-center något svar på denna fråga. 

 

Vi frågade Mekonomen hur mycket de kan påverka att dessa lagar upphör/förändras? Deras 

svar blev en tvåa. På denna sista fråga, fråga 20, svarade inte AD-center medan Micro svarade 

med en tvåa. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras fram och presenteras ett godtagbart svar på vår forskningsfråga. Vi 

knyter ihop och tolkar det ovanstående empiriska materialet med datasammanställningarna till 

de tidigare pressenterade teorierna samt finner stöd för detta med intervjucitat. Denna del 

kommer även att kartlägga marknaden och analysera inträdeshindren som generalagenterna 

har satt upp för detaljistfirmorna på eftermarknaden. Vi skall också titta på hur det påverkar 

detaljistfirmorna i deras strategiska planeringsprocess. 

 

För att återknyta läsaren till forskningsfrågan och därmed syftet med denna analys repeterar vi 

inledningsvis frågeställningen. 

  

Vilka inträdeshinder går att identifiera på eftermarknaden för bilbranschen? 

Vilket specifikt inträdeshinder i denna bransch är mest svåröverkomligt? 

5.1 KARTLÄGGNING AV MARKNADEN  

Från början trodde vi att firmorna på eftermarknaden skulle vara tämligen lika med försälj-

ning till ungefär samma kundsegment, vilket dessutom förstärktes av de motorjournalister 

som vi tog kontakt med. Men det visade sig efter att vi gjort en mer djupgående kartläggning 

att detta var fel. Syftet med kartläggningen är att ge en förklaring till varför generalagenterna 

sätter upp olika inträdeshinder till olika firmor beroende på vilket segment som firmorna är i. 

 

När vi började analysera detaljistmarknaden som vi trodde var en marknad där aktörerna var 

ganska så lika upptäckte vi ganska snabbt att det rådde en intern fördelning på denna marknad 

mellan firmorna som vi grafiskt vill visa. 
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Figur 4 – Kartläggning av marknaden 

Källa: egen 
 

På eftermarknaden är generalagenternas kunder de som har nya bilar och därmed behöver ett 

helhetskoncept med reservdelar och service. Kunderna som Mekonomen och AD-center riktar 

in sig på är kunder som söker kvalitetsvaror och auktoriserad service. Micros segment i sin tur 

täcker främst försäljning till kund över disk. 

 

Kartläggningen av denna marknad visar att generalagenterna konkurrerar främst med AD-

center och Mekonomen om kunderna i det gemensamma segmentet. Detta visas i figur 4. En 

logisk förklaring till varför generalagenterna sätter upp inträdeshinder för dessa firmor kan 

således förklaras. 

5.1.1 BORTFALLSANALYS 

Slutresultatet påverkas ej nämnvärt av Biltemas bortfall då Biltema ej täcker en sektor av ef-

termarknaden som har generalagenterna som konkurrerande firmor. 

5.2 ANALYS AV INTRÄDESHINDER 

Genom att analysera datasammanställningen samt styrka den med citat från de genomförda 

intervjuerna analyserar vi hur respondenterna uppfattade de olika inträdeshindren. Syftet med 
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analysen är att fastställa vilka inträdeshinder som går att identifiera på marknaden samt se vil-

ket eller vilka inträdeshinder som detaljistfirmorna upplever vara det största hindret att bemö-

ta i deras strategiska planeringsprocess.  

5.2.1 STORDRIFTSFÖRDELAR 

Både Mekonomen och AD-center upplever stora möjligheter att de kan nå stordriftsfördelar 

på den nyöppnade marknaden. Vår respondent på Mekonomen sade att ett sätt för dem att 

vinna marknadsandelar var att erövra dem genom anpassning till den nya tiden och därmed 

förändring av deras verksamhet: 

 

”Titta på branschen! Det har inte hänt ett skit på 30 år. När har en verkstad öppet? 07.00-

16.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00. Det funkar inte idag. Folk vill inte ta ledigt för att 

tillbringa en halv dag på verkstaden… Genom att införa två-skift och därmed ge kunden den 

service de förtjänar så skulle Mekonomen kunna vinna marknadsandelar.”  

 

Micro upplever i sin tur att de inte kan uppnå stordriftsfördelar då de har för lite volym på 

marknaden. För att kunna nå stordriftsfördelar behövs en stor kundkrets och på så sätt bli vo-

lymledande i sitt segment85. 

 

Således kan en slutsats dras att de två förstnämnda firmorna tror sig kunna vinna marknads-

andelar från generalagenterna och därmed överkomma detta hinder. Det visar sig att detaljist-

firmorna i vissa fall har en fördel gentemot generalagenterna i denna kategori av inträdeshin-

der då de inte är beroende av ett bilmärke utan de kan fördela sina kostnader på reservdelar till 

flera bilmodeller. Detta styrks av citatet: 

 

”Att bara frakta Forddelar eller bara frakta Mazdadelar… det blir väldigt kostsamt.” 
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Slutsatsen av detta inträdeshinder för detaljistfirmorna existerar inte. Själva inträdeshindret 

har inte påverkats genom förordningen då de två stora detaljistfirmorna sedan tidigare skaffat 

sig stordriftsfördelar på marknaden genom sina butiker. Det är till och med så att detaljistfir-

morna har en fördel gentemot generalagenterna eftersom detaljistfirmorna köpt upp butiks-

kedjor runt om i landet innan samt att generalagenterna endast är koncentrerad till ett märke. 

Genom att förändra sin verksamhet, med att införa två-skift skift och därmed bli mer tillgäng-

liga för kunden skall de bli mer affärsdrivande. Syftet är att öka servicegraden och därmed 

öka sina marknadsandelar sade Mekonomens respondent. 

5.2.2 PRODUKTDIFFERENTIERING 

Produktdifferentieringen i denna bransch visade sig ha sin historia i original respektive pirat-

tillverkade delar. Det visar sig under intervjuerna att generalagenterna har under tiden de hade 

monopol skapat kundlojalitet genom marknadsföring för originaltillverkande delar. Då vi frå-

gade om vem som anser att det är viktigt med originalprodukter svarade respondenten: 

 

”Konsumenten! …framförallt har Volvo varit framgångsrika och satt sitt varumärke mycket 

utifrån säkerhet.” 

 

Den andre respondenten upplevde det så här: 

 

”Den som varit starkast, är ju egentligen, på annonseringssidan på den sidan är Volvo som 

varit duktiga på sin sån här original..: Lika barn leka bäst, delarna passar bäst” 

 

Den första respondenten upplevde främst att de svenska generalagenterna hade förstått vikten 

av gruppundantaget och i sin marknadsföringskampanj försökt skapa en kundlojalitet. Vidare 

trodde respondenten att: 

 

                                                                                                                                                         
85 Kotler, 1999, s. 174 
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” Det kommer att ta oerhört lång tid innan kunderna köper en ny bil av generalagenten och 

direkt efter det besöker de fria verkstäderna”  

 

Detta uttalande styrker svårighetsgraden av inträdeshindret för detaljistfirman, då general-

agenten har påverkat kundens medvetenhet under en lång tid genom att positionera sina er-

bjudanden så att de kunder de inriktar sig på vet vilka avgörande fördelar som finns med deras 

erbjudande86. 

 

Trots uttalandena ovan så anser två av de tre detaljistfirmorna att generalagentens kundlojali-

tet är tämligen låga. Förklaringen varför en av dessa firmor svarade som de gjorde kan ligga i 

svaret som vi fick då vi frågade dem om en av dessa firmors kvalitetscertifikat har fört med 

sig kundlojalitet. På detta svarade respondenten att det gjorde det. 

 

Slutsatsen är således att inträdeshindret finns och generalagenterna har ett tämligen fast grepp 

kring originalproduktmentaliteten hos kunderna. Detta är ett hinder som de märkesoberoende 

firmorna måste lägga mycket pengar, tid och energi på att överkomma. 

5.2.3 BEHOV AV KAPITAL 

Ett sätt att komma över det kapitalberoende inträdeshindret är att investera. Investeringar kos-

tar pengar. Behovet och svårigheten att skaffa av kapital uppsätter inträdeshindret. 

 

Mekonomen har ökat sin verksamhet rejält de senaste åren genom främst köpa upp konkur-

renter i Norge och Danmark, vilket också medförta att firman blivit ett börsbolag. Genom in-

vesteringarna möter firmorna generalagenternas hot om prissänkningar, vilket samtliga våra 

respondenter höll med om. På så sätt är de inte lika beroende av generalagenternas strategi. 

De är också medvetna om att generalagenterna sitter i en tuff situation genom att ha en orga-

nisation i alla länder, vilket innebär att de fyller en liten funktion på marknaden  
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Både Michael E Porter och Philip Kotler har skrivit om strategin att tillfälligt sänka priset för 

att på så sätt konkurrera ut sina konkurrenter. Genom att bredda sin verksamhet är inte Meko-

nomen och AD-center lika priskänsliga mot en sådan här strategi från generalagenten. Genom 

att bredda sin verksamhet hoppas de att kommer ikapp generalagenterna och slutligen gå om 

dem precis som Porter beskriver det. 

 

Men trots ovanstående resonemang, där det kan verka som att inträdeshindret inte skulle vara 

så stort, så skall det nämnas att detaljistfirmorna har med att göra med en motpart som är väl-

digt kapitalstark. Mekonomens respondent uttryckte det på följande sätt. 

 

”Motparten är biltillverkningsindustrin, lagligt, världens största aktör. Vi står inför en gigan-

tisk motpart de kan ju fan lägga ner vår BNP i advokatarvoden”. 

 

Slutsatsen är att inträdeshindret existerar för detaljistfirmorna. I den kvantitativa undersök-

ningen var de tre tämligen överens om sina svar. Alla tre svarade att de trodde att de skulle 

stöta på detta motstånd av kapitalbarriär samt att det behövdes stora tillgångar av fritt kapital 

för att möta generalagenternas taktik. 

5.2.4 OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 

Som synes i datasammanställningen svarade samtliga tillfrågade firmor att de nyinvesterade 

för att kunna nå ut till det segmentet som påverkas av gruppundantaget. 

 

Överkomligheten av detta inträdeshinder för firmorna visar sig, i datasammanställningen, vara 

tämligen stort. Mekonomen svar var den lägsta siffran trots att dom, till synes gör det hårdaste 

satsningen på att vinna kunder samt utbilda både sin och branschens personal. Dock kan detta 

förklaras med att samtidigt som Mekonomen möjligen satsar mest pengar på denna omställ-

                                                                                                                                                         
86 Kotler, 1999, s. 48 



--- INTRÄDESHINDER PÅ EFTERMARKNADER --- 

 

 

 

 

  48 (60) 

 

 

ningskostnad så är denna summa mindre, än både AD-centers och Mircos, i rellation till om-

sättningen. 

 

Slutsatsen dragen efter analys på detta inträdeshinder är att inträdeshindret finns och att det 

påverkar både kund och firmor. Det är kundens omställning som firmorna försöker överkom-

ma genom marknadsföring och informationsdistrubution. För att få gott genomslag med detta 

investerar firmorna i utbildning för egen personal samt har eller kommer att ha marknadsfö-

ring till sina potentiella kunder. 

5.2.5 TILLGÅNG TILL DISTRIBUTIONSLED 

Att överbrygga inträdeshindret som ger tillgång till distributionsled är ett svårt inträdeshinder 

för de detaljistfirmor som vill in på branschen. Generalagenten har lång erfarenhet från mark-

naden och därmed ett stort inflytande över distributionsleden. Ett sätt att överbrygga general-

agenternas inträdeshinder är som Mekonomen gjorde när de byggde upp sin verksamhet. 

 

” Marknadskrafterna var så komplex så att det behövdes ett eget nät för att få ut sina produk-

ter.”  

 

De gick helt enkelt ihop med sina konkurrenter för att kunna överbrygga generalagentens in-

trädeshinder för att nå ut med sina produkter på marknaden. 

 

Slutsatsen av denna analys är att avregleringen har öppnat upp fler distributionsvägar att nå ut 

till kunderna. De nya distributionsvägarna var till stor del sedan tidigare ägt av de märkesobe-

roende firmorna vilket medför att de redan har distributionsled till kund och således existerar 

inträdeshindret ej.  

5.2.6 KOSTNADSNACKDELAR OBEROENDE AV STORLEK 

Vad gäller detaljistfirmornas efterenhet och kunskap gentemot generalagenternas, på efter-

marknaden, anser detaljistfirmorna att de har en likvärdig eller bättre kunskap än generalagen-
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terna. Detaljistfirmorna har sedan tidigare agerat på eftermarknaden, dock ej i den utsträck-

ning som nu är möjligt efter avregleringen, där de har skaffat sig den erfarenhet och kunskap 

som de nu anser sig ha. 

 

Fördelaktig tillgång till råmaterial till vissa reservdelar har dock generalagenterna. Ett sådant 

exempel visar: 

 

”Vi håller väldigt lite på med plåt och lack. Plåt och lack är något som nästan ägs av mär-

kesverkstäderna idag och det beror till stor del att det är för dålig kvalité på den plåt som vi 

kan köpa på eftermarknaden. Det finns alltså inte originalkvalité att köpa…” 

 

På grund av detta begränsar de märkesoberoende detaljistfirmorna sitt sortiment och missar 

det kundsegment som är i behov av denna vara och tjänst. 

 

Slutsatsen är att detta inträdeshinder ej är svåröverkomligt för detaljistfirmorna. Detaljistfir-

mornas kunskap på eftermarknaden är mycket väl konkurrenskraftig. Hindret är dock att nå ut 

till samtliga kundsegment då generalagenten fortfarande har fördelaktig tillgång till visst rå-

material. 

5.2.7 LAGAR OCH MYNDIGHETSÅTGÄRDER 

Inträdeshindret är de åtgärder i form av reglerade lagar som ett land eller en bransch sätter 

upp. Förordning 1400/2002 har däremot gynnat detaljistfirmorna eftersom det monopol som 

varit till gagn för generalagenterna har slopats. Att förordningen har haft effekt har AD-center 

märkt, deras respondent sade: 

 

”Vi är den enda organisation i Europa som idag fått ett papper på att vi är en original re-

servdelsleverantör. Detta har gjort att vi idag kan annonsera om detta.” 
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Tidigare kunde de bara berätta om det, vilket ibland möttes av skepsis från kunderna. 

 

Dock finns det fortfarande ett inträdeshinder som inte detaljistfirmorna kan överkomma, näm-

ligen generalagenternas mönsterskydd. 

 

Både Mekonomen samt AD-center jobbar aktivt för att skapa konkurrensfördelar för sin verk-

samhet medan Micro svarade att de inte gör det. Varför vi fick detta svar kan bero på att de 

två första detaljistfirmorna säljer mer än till ett segment. Micros försäljning sker en bart till 

kund rakt över disk. Som en följd av detta sade Mekonomens respondent att det finns ytterli-

gare lagar som hämmar konkurrensen för deras verksamhet medan Micro svarade att det inte 

fanns. Vilka lagar som Mekonomens respondent syftade på återgavs ej vid namn. Detaljist-

firmorna upplevde att de hade svårt att påverka att lagar och myndighetsåtgärder förändrades. 

 

Slutsatsen är att detta inträdeshinder existerar och att generalagenterna har ett trumfkort i form 

av mönsterskydd´. Det innebär att generalagenterna således fortfarande har vissa fördelar 

gentemot de märkesoberoende detaljistfirmorna.  

5.2.8 NYTT INTRÄDESHINDER – GENERALAGENTERNAS MAKTÖVERTAG 

Under analysen har vi funnit ett inträdeshinder som vi ej kan placera i någon av de tidigare 

beskrivna inträdeshindersteorierna. 

 

Det unika med varorna och tjänsterna på bilbranschens eftermarknad är att de görs för bilens 

krav på förnyelse. Med förnyelse menar vi att bilen måste repareras och servas kontinuerligt. 

Det är detta resonemang som skapar behovet av eftermarknaden. Generalagenterna har mak-

ten över att kunna bestämma över komponenter till sina bilmodeller långt innan den släpps på 

marknaden. Inte förrän bilen är släppt på marknaden kan övriga aktörer på eftermarknaden 

börja planera sin process. Detta ger generalagenterna en fördel samt ett inträdeshinder gent-
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emot övriga aktörer. En av våra respondenter bekräftade att inträdeshindret existerade med 

orden: 

 

”Det är viktigt för oss att vara med i processen ganska tidigt, man är med och tittar på vad 

som händer med nya tekniker och så vidare… och det är viktigt att vi på eftermarknaden är 

med där mot bakgrund att det kommer 450 modeller per år” 

 

Kontentan av citatet är att oavsett hur tidigt de är med i processen så spelar de ändå bara and-

rafiol gentemot generalagenten.  

 

Då ovanstående resonemang kan identifieras som en möjlighet för generalagenten att på lång 

sikt höja priset över marginalkostnaden kan det identifieras som ett inträdeshinder. 

5.3 ANALYSAVSLUTANDE RESONEMANG 

Vi ville i detta arbete se vilket eller vilka inträdeshinder som detaljistfirmorna upplever vara 

det största hindret för dem att bemöta i deras strategiska planeringsprocess. Efter att vi sam-

manställt våra svar från respondenterna kunde vi konstatera att behov av kapital var det inträ-

deshinder som detaljistfirmorna upplevde som det största hindret för dem. Alla bran-

scher/marknader anser vi är unika med just sina problem och sina inträdeshinder för aktörerna 

så generellt går det inte säga att behov av kapital skulle vara det inträdeshinder som skulle 

vara det mest svåröverkomliga i en annan bransch/marknad. Vi kan bara konstatera att på bil-

branschens eftermarknad så anser detaljistfirmorna att behov av kapital är det mest svåröver-

komliga inträdeshindret. För att komma över detta kapitalberoende inträdeshinder så kan vi 

konstatera att detaljistfirmorna försöker överbrygga hindret genom att själva göra investering-

ar, för att på så sätt stärka sitt kapital och därmed minimera hindret. Om investeringar är med-

let inom andra branscher för att överkomma detta hinder kan inte vi ge ett entydigt svar på 

utan vi kan bara konstatera att på bilbranschens eftermarknad så agerar detaljistfirmorna på 

det här sättet.  
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Skulle denna undersökning ha gjorts senare, när de aktuella företagen hunnit rota sig på 

marknaden så tror vi att vi kanske hade kunnat få fram ett annat svar på vår fråga. Vi måste ha 

i beaktning att de är i den inledande fasen av ett nytt segment, då avregleringen inte varit 

verksam allt för länge.    
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6 AVSLUTNING 

Vi vill med detta avslutande kapitel summera vårt examensarbete genom att presentera vår 

slutsats samt ge förslag på framtida forskning.  

6.1 SLUTSATS 

För att sammanfatta analysen och svara på våra forskningsfrågor, presenteras här en samman-

ställning av slutsatserna som vi kommit fram till. Vi vill dock först lyfta fram följande citat: 

 

”Vi ska veta att vi har en motspelare på andra sidan där som gör allt för att hitta nya sätt…” 

 

Detta citat visar att inträdeshinder existerar på eftermarknaden. Även om förordningen gjort 

det lättare för detaljistfirmorna i deras strategiska planeringsprocess så innebär det trots allt att 

de har en gigantisk motpart på andra sidan som hela tiden försöker försvåra för detaljistfir-

morna i deras strategiska planeringsprocess. Två av inträdeshindren, stordriftsfördelar samt 

tillgång till distributionsled är dock inte identifierbara på det nya marknadssegment som har 

öppnats. De andra hindren har vi funnit bevis på att de existerar i olika grad. Det svåröver-

komligaste inträdeshindret visade sig vara tillgång till kapital. 

 

För att sammanfatta varje inträdeshinder ges nedan en samanställning av vart hinders analys. 
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INTRÄDESHINDRET RESULTAT AV ANALYS 

Stordriftsfördelar Existerar inte 

Produktdifferentiering Inträdeshindret finns och generalagenterna har ett tämligen fast 

grepp kring originalproduktmentaliteten hos kunderna. Detta är ett 

hinder som de märkesoberoende firmorna måste lägga mycket 

pengar, tid och energi på att överkomma 

Behov av kapital Inträdeshindret existerar för detaljistfirmorna. I den kvantitativa 

undersökningen var de tre tämligen överens om sina svar. Alla tre 

svarade att de trodde att de skulle stöta på detta motstånd av kapi-

talbarriär samt att det behövdes stora tillgångar av fritt kapital för 

att möta generalagenternas taktik. 

Omställningskostnader Inträdeshindret finns och att det påverkar både kund och firmor. 

Tillgång till distribu-

tionsled 

Avregleringen har öppnat upp fler distributionsvägar att nå ut till 

kunderna. De nya distributionsvägarna var till stor del sedan tidiga-

re ägt av de märkesoberoende firmorna vilket medför att de redan 

har distributionsled till kund och således existerar inträdeshindret 

ej.  

Kostnadsnackdelar 

oberoende av storlek 

Inträdeshinder ej är svåröverkomligt för detaljistfirmorna. Detaljist-

firmornas kunskap på eftermarknaden är mycket väl konkurrens-

kraftig. Hindret är dock att nå ut till samtliga kundsegment då gene-

ralagenten fortfarande har fördelaktig tillgång till visst råmaterial 

Lagar och myndig-

hetsåtgärder 

Inträdeshinder existerar och att generalagenterna har ett trumfkort i 

form av mönsterskydd 

Generalagenternas 

maktövertag 

Detta hinder existerar. Hindret kan inte styrkas av någon teori. 
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6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Ett framtida forskningsarbete som vi genom vårt examensarbete funnit är att undersöka gene-

ralagenternas makt om tidigare informationsövertag som inträdeshinder. Vi har inte funnit 

något stöd i teorier om detta hinder. Med informationsövertag menar vi den fördel som gene-

ralagenten har eftersom de styr hela bilens planeringsprocess. Genom planeringsprocessen 

håller de i taktpinnen på marksnaden.    

6.3 AVSLUTANDE DEL 

Vi kom i kontakt med vår marknad genom att vi skulle göra en marknadsanalys åt Kockums 

Maskin AB, i Kallinge. Genom marknadsanalysen kom vi i kontakt med detaljistfirmorna. De 

i sin tur förklarade förordning 1400/2002 mer ingående för oss, så att ett intresse skapades att 

undersöka vad exakt avregleringen innebar för detaljistfirmorna. Vad har vi då lärt oss om den 

marknad vi undersökt? Först och främst tog det en tid innan vi förstod och redde ut alla be-

grepp. Att marknaden verkligen var komplex som våra respondenter sade kan vi verkligen 

skriva under på. Så här i efterhand så ser vi på Mekonomen, AD-center samt Micro med lite 

andra ögon än vad vi gjorde för tio veckor sedan. 

 

När vi väl rett ut begreppen och förstått innebörden av avregleringen vill vi hävda att det varit 

intressant att undersöka detta ämne och därmed tränga djupare in på eftermarknaden. Vi har 

hela tiden valt att se effekten av avregleringen ur ett strategiskt perspektiv för detaljistfirmor-

na, då vi funnit detta som mest intressant. Att det har varit ett fåtal aktörer som verkar på 

marknaden har både varit fördelar och nackdelar med. Den största fördelen var att det var lätt 

att få en överblick över marknaden och att genom att göra två djup intervjuer så täckte vi så 

gott som hela marknaden. Nackdelen är att då en av våra fyra tilltänkta respondenter inte sva-

rade på enkäten så försvann information men som nämnts ovan påverkade detta ej slutresulta-

tet. En annan negativ sak var att respondenterna inte gav oss skriftliga svar på enkäten då de 

hade en möjlighet att kommentera dem. Men det tråkigaste var dock generalagenternas in-

ställning, då samtliga tillfrågade generalagenter avböjde medverkan i vårt arbete. 
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Det mest glädjande har dock varit att vi fick ett svar på våra forskningsfrågor. Genom att i 

analysen komma fram till dels att det gick att se vilket inträdeshinder som var störst samt att 

två av dem inte existerade på denna marknad. 

  

Avslutningsvis vill vi säga trots att det inte fanns så mycket teori som var skrivet för vårt 

ämne så har det enligt oss gått att genomföra ett fullgott arbete som förhoppningsvis kan täcka 

en liten ekonomisk kunskapslucka.  
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BILAGA: ORDFÖRKLARINGAR 

 

 

Avreglering Regelreformering kallas ofta avreglering. Men 

uttrycket är dock missvisande eftersom det normalt 

inte är fråga om att ta bort alla regler på området. I 

vissa fall kan en regelreformering innebära att vissa 

regler tas bort medan andra nya tillkommer. 

 

Eftermarknaden  Den marknad som berör reservdelar och reparationer  

 

Detaljistfirmor  Firmor som agerar på eftermarknaden 

 

Auktoriserad Legitimerad firma som uppfyller de krav som ställs 

från generalagenten. 

 

Återförsäljarmarknaden Denna marknad kännetecknas av att de kunder som 

köper varor och tjänster för att sälja dem vidare i 

vinstsyfte. 

 

Generalagent Den som har ensamrätt att för ett företag importera 

och sälja en vara i ett land, till exempel agent som 

säljer ett bilmärke. 

 

Märkesberoende firma  Firmor som ej styrs eller ägs av en generalagent 

 

Märkesfirma En firma som åtagit sig att utföra uppdrag åt en 

specifik generalagent, oftast är en del av firman ägd 

av generalagenten. 
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BILAGA: ORDFÖRKLARINGAR 

 

 

Koalition   Firmor som samverkar   

  

Flermärkesfirma Firma som är oberoende av krav från generalagent att 

serva ett bilmärke   

  

Mönsterskydd  En form av ensamrätt (immaterialrätt)  
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FRÅGEFORMULÄR OM INTRÄDESHINDER GÄLLANDE EU:S GRUPPUNDANTAG 
1400/2002 
 
Hej!  
Vi är två studenter som för tillfället gör vårt kandidatarbete inom företagsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola. 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka inträdeshinder (Entry Barriers) som går att identifiera på 
eftermarknaden för bilbranschen, samt vilket specifikt inträdeshinder som är mest svåröverkomligt för 
detaljistfirmor då EU:s gruppundantag 1400/2002 nu har börjat gälla. 
 
Medverkande företag är Mekonomen, AD-center, samt Micro. Genom att skicka frågorna till dessa detaljistfirmor 
anser vi att vi täckt stora delar av eftermarknaden. 
 
Vi hoppas att ni tar Er tid och svara på dessa frågor, det bör inte ta så lång tid och de skulle vara till stor hjälp i vårt 
arbete. Ni kommer givetvis att få del av resultatet. 
 
Svara på frågorna utifrån Ert företags perspektiv. Det vill säga utifrån relation till er omsättning då det frågas om 
storlek av summor eller dyligt." 
 
Tveka inte att höra av dig till oss om du skulle ha frågor. Tack för din medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar 
Fredrik Lager 
Andreas Larsson  
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STORDRIFTSFÖRDELAR  
Generalagenten har tidigare haft monopol på eftermarknaden. Detta har medfört en relativ stor marknad som medför 
stordriftsfördelar för generalagenten.  
 
01. Kan ni identifiera möjligheter för er att nå stordriftsfördelar, hur stor anser ni att denna möjlighet är för er? 
(1=ingen 7=mycket stor)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om stordriftsfördelar: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

PRODUKTDIFFERENTIERING 
 
02. Hur stor kundlojalitet tror ni att generalagenten har idag?  
(1=ingen 7=väldigt mycket)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
03. Hur stor kundlojalitet har ni som mål att nå inom segmentet som påverkas av gruppundantaget?  
(1=ingen 7=väldigt stor)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
04. Rangordna nedanstående kategorier som ni anser vara viktigast för att få kundlojalitet från 4 till 1 poäng.  
(1=minst viktig 4=viktigast)  
Pris  __p  
Kvalité  __p  
Tillgänglighet  __p  
Kundrelation  __p  
 
05. Hur bra anser ni att ert pris, kvalité, tillgänglighet och kundrelation, till de segment som påverkas av 

gruppundantaget, är?  
(1=mycket dåligt 7=mycket bra)  
 
Pris  1  2  3  4  5  6  7  
 
Kvalité  1  2  3  4  5 6  7
   
Tillgänglighet  1  2 3  4  5  6  7 
  
Info. till kund  1  2  3  4  5  6  7  
 
06. Hur bra anser ni att generalagenternas pris, kvalité, tillgänglighet och kundrelation är?  
(1=mycket dåligt 7=mycket bra)  
 
Pris  1  2  3  4  5  6  7 
  
Kvalité  1  2  3  4  5  6  7 
  
Tillgänglighet  1  2  3  4  5  6  7 
  
Info. till kund  1  2  3  4  5  6  7  
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07. Hur bra anser ni att generalagenternas kunskap är på eftermarknaden?  
(1=obefintlig 7=mycket bra)  
 
1  2  3  4  5  6  7  
 
08. Hur bra anser ni att er kunskap är på eftermarknaden inom de segment som påverkas av gruppundantaget? 

(1=mycket dålig 7=mycket bra)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om produktdifferentiering och kundlojalitet: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 

BEHOVET AV KAPITAL 
Tidigare monopolföretag (i detta fall generalagenterna) har ofta ”djupa fickor” att hämta kapital ifrån. Detta medför 
att de kan sänka priset, för en tid, på varor för att under tiden konkurrera ut uppstickare som vill ta sig in på 
marknaden.  
 
09. Tror ni er stöta på detta motstånd av kapitalbarriär?  
Ja  Nej  
 
10. Hur mycket kapital tror ni er behöva för att klara av motståndet ni eventuellt möter från generalagenterna? 

(1=inget 7=mycket stor)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om Kapitalberoende: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 

OMSTÄLLNINGSKOSTNADER  
 
11. Behöver ni nyinvestera för att kunna nå ut till det segmentet som påverkas av gruppundantaget? 
 Ja  Nej  
 
12. Hur stora omställningskostnader/engångskostnader tror ni att ni kommer att ha för t.ex. personalutbildning, 

nyanställningar, marknadsanalyser mm?  
(1=obefintliga, 7=mycket stora) 
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om omställningskostnader: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
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TILLGÅNG TILL DISTRIBUTIONSKANALER  
Generalagenten, som tidigare hade monopol på den aktuella marknaden, kan fortfarande ha greppet om de 
auktoriserade verkstäderna och lojala kunder. Detta grepp kan stärkas om generalagenterna sätter upp 
hinder/restriktioner till exempel till de auktoriserade verkstäderna att ge deras produkter en starkare marknadsföring, 
bättre hyllplats med mera.  
 
13. Hur starkt grepp anser ni att generalagenterna fortfarande har om de auktoriserade verkstäderna och lojala 

kunderna?  
(1=inget, 7=mycket stort)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
14. Hur stort tillträde till de distributionskanaler som används för att nå ut till det segmentet som påverkas av 

gruppundantaget anser ni er ha idag?  
(1=mycket små, 7=mycket stora)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om tillträde till distributionskanaler: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 

KOSTNADSNACKDELAR OBEROENDE AV DRIFTSTORLEK  
15. Hur stor påverkan anser ni att generalagenterna har på er verksamhet?  
(1=mycket lite 7=mycket stor)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
16. Hur mycket tror ni generalagentens storlek kommer att minska på eftermarknaden i och med EU:s förordning? 

(1=mycket lite 7=mycket)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
17. Hur mycket tror ni er omsättning kommer att öka i och med beslutet?  
(1=inget alls 7=mycket stor)  
1  2  3  4  5  6  7  
 
Plats för kommentarer om Kostnadssvårigheter oberoende av storlek: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

LAGAR OCH MYNDIGHETSÅTGÄRDER 
18. Arbetar ni aktivt för att ytterligare skapa konkurrensfördelar för er verksamhet?  
Ja  Nej  
 
19. Finns det ytterligare lagar som hämmar konkurrensen i er verksamhet?  
Ja  Nej  
 
20. I så fall hur mycket kan ni påverka att dessa lagar upphör/förändras?  
(1=inget alls 7=väldigt mycket)  
1  2  3  4  5  6  7  
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Plats för kommentarer om Lagar och myndighetsåtgärder: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  



--- Inträdeshinder på eftermarknaden --- 
 
Bilaga: Ordförklaringar 
 
 
 

Om företaget. 
Affärsidé 
Marknadssegment (privatpersoner, företag/bilverkstäder) 
Storlek, omsättning, antal anställda, antal butiker 
Hur är butikskedjan uppbyggd? (franchasing el.dyl) 
Hur bestämms företagets strategier? 
Beskriv hur en inköpsprocess går till idag (eftermarknaden (bilreservdelar)). 
 
Köper ni idag in produkter från icke originaltillverkande företag? 
Om nej; varför inte…) 
Om ja; hur har de originaltillverkande företagen reagerat? (t.ex. försökt binda kunderna via 
garantirestriktioner mm) 

Om förordning 1400/2002 (EUs gruppundantag) 
Har ni tagit del av förordningen? 
Berätta kort om fördelarna/nackdelarna med förordningen. 
När fick ni för första gången höras talasom förordningen? 
När påbörjade ni arbetet för att förändra er verksamhet/strategi till denna? 
Hur har ert arbetet med förordningen sett ut från starten tills nu? 
På vilket sätt har ni dragit nytta av gruppundantaget? 
På vilket sätt kan gruppundantaget vara till nackdel för er? 
Har ni/hur har ni dragit nytta av förordningen gentemot de fria bilverkstäderna? 
Har ni/hur har ni dragit nytta av förordningen gentemot de auktoriserade bilverkstäderna? 

Entry barriers (EB) för företaget 
På vilket sätt ändrar denna förordning relationen mellan er och generalagenterna? 
Anser ni att generalagenterna har satt upp inträdeshinder? Vilka? Hur? 
(Har ni mött/fått direktiv/förhållningsregler från de original producerande företagen på hur ni 
ska agera mot andra inköpsställen än från dessa?) 
Vad skulle kunna hindra er från att köpa från icke originaltillverkande företag? 

Företagets strategi mot EB 
Har ni märkt att originaltillverkaren ändrat taktik/strategi efter införandet av förordningen!? 
Har er strategi förändrats efter införandet av förordningen? Hur? 
Hur tror ni att originaldelsföretagen resonerar och kommer att agera i framtiden. 
Hur skapar ni strategier för att överkomma de inträdeshinder som skapas av generalagenterna. 
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Bilaga: Sammanfattning av den förklarande broschyr för 1400/2002 
 
 
 
 
 
Innehållet i denna bilaga är hämtat från Europeiska generaldirektoratet för konkurrens och tillhör 
den förklarande broschyr som tillhör kommissionens förordning 1400/2002. Syftet med denna 
bilaga är att ge mer information, till läsaren av vår uppsats, om bakgrunden och syftet med 
förordningen. Då den förklarande broschyren är på cirka 95 sidor har vi valt att sammanfatta 
denna på ett sätt som gör den överskådlig för läsaren av vår uppsats. Texten nedan är urklipp, 
från broschyren, som är aktuella för vår uppsats. Eftersom texten är urklipp kan den stundom 
uppfattas som ej sammanhängande. 
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Sammanfattning och inledning 
Den nya förordningen nr 1400/2002 har utformats för att reda ut konkurrensproblem mot 
bakgrund av de speciella förhållanden som präglar motorfordonssektorn. 
 
Den nya förordningen täcker även frågor som rör reparation och underhåll liksom försäljning av 
reservdelar, eftersom kostnaderna för dessa tjänster under ett fordons livstid är nästan lika stora 
som fordonets ursprungliga inköpspris.  
 
Den nya förordningen har utformats för att öka konkurrensen och ge Europas konsumenter 
konkreta fördelar. Den kommer att leda till ökad konkurrens mellan återförsäljare, väsentligt 
underlätta köp av nya fordon i andra länder och öka priskonkurrensen. Det kommer att bli lättare 
for bilägare att välja var de vill reparera och låta underhålla sina bilar liksom vilka reservdelar som 
skall användas.1 
 
I Europeiska unionens medlemsstater distribuerar tillverkare av motorfordon och reservdelar sina 
produkter med hjälp av ett nätverk av distributörer. När det gäller motorfordon kallas dessa 
distributörer ofta återförsäljare, vilket vi gjort i uppsatsen. Motorfordonstillverkare och andra 
företag driver också nätverk av auktoriserade reparatörer. Ett distributions- eller 
reparationsnätverk består av ett paket som innehåller flera liknande avtal mellan tillverkarna och 
de enskilda distributörerna eller reparatörerna. I konkurrenslagstiftningen kallas dessa avtal ofta 
vertikala avtal, eftersom tillverkaren och distributören eller reparatören verkar på olika nivåer i 
produktions- eller distributionskedjan.2 
 
Den nya förordningen, som trädde i kraft den 1 oktober 2002, medförde flera stora förändringar 
när det gäller undantag för avtal om försäljning av nya motorfordon och reservdelar. Den medförde 
också betydande förändringar när det gäller undantag för avtal om reparations- och 
underhållstjänster som tillhandahålls av auktoriserade och oberoende reparatörer och andra 
oberoende aktörer, såsom väghjälpsoperatörer, återförsäljare av reservdelar och aktörer som 
erbjuder utbildning för reparatörer.  
 
Tillgängliga uppgifter 19 visar att inköpspriset och kostnaden för att reparera och underhålla en bil 
står för vardera 40 procent av den totala kostnaden för att äga en bil 20. Konkurrensen på 
marknaderna för distribution respektive för reparationer och underhåll är därför av lika stor 
betydelse för konsumenterna. I förordningen behandlas därför konkurrensfrågor som rör båda 
dessa marknader.3 

Förväntade resultat av förordningen 
Sammantaget införs genom förordning nr 1400/2002 ett regelverk som bör främja utvecklingen av 
innovativa distributionsmetoder och därmed förstärka konkurrensen. 
 
Även när det gäller reparation och underhåll av motorfordon grundar sig förordning nr 1400/2002 
på ett striktare förhållningssätt, samtidigt som man behållit vissa delar av tidigare förordning nr 
1475/95 eftersom förordning nr 2790/1999 inte innehåller bestämmelser som är tillräckligt 
anpassade till reparationer och underhåll av motorfordon. Med tanke på konsumenternas stora 
utgifter för reparationer och underhåll är det viktigt att se till att de kan välja mellan olika 
alternativ och att alla aktörer (återförsäljare, auktoriserade reparatörer och oberoende reparatörer, 
inbegripet karosserier, snabbverkstäder och servicecentra) kan erbjuda tjänster av hög kvalitet och 
därmed bidra till säkra och tillförlitliga fordon.  
 
När det gäller reparationer och underhåll har förordning nr 1400/2002 följaktligen följande syften: 
 
Att låta tillverkare fastställa kriterier för att välja auktoriserade reparatörer, så länge dessa kriterier 
inte hindrar utövandet av de rättigheter som anges i förordningen. Att – om en leverantör av nya 
motorfordon fastställer kvalitativa kriterier för auktoriserade reparatörer som tillhör dess nätverk – 
se till att alla aktörer som uppfyller dessa kriterier kan ansluta sig till nätverket. Detta kommer att 

                                               
1 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 3. 
2 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 7. 
3 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 8. 
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stärka konkurrensen mellan auktoriserade reparatörer genom att garantera att aktörer med 
erforderliga tekniska kunskaper kan etablera sig överallt där de ser affärsmöjligheter. Att förbättra 
auktoriserade reparatörers tillgång till reservdelar som konkurrerar med reservdelar som säljs av 
fordonstillverkaren.  Att bevara och stärka de oberoende reparatörernas konkurrensställning. Dessa 
utför i dagsläget i genomsnitt 50 procent av alla bilreparationer 29. 
 
Förordningen förbättrar de oberoende reparatörernas ställning genom att förstärka deras 
möjligheter att få tillgång till reservdelar och teknisk information i takt med den tekniska 
utvecklingen, särskilt när det gäller elektronisk och felsökningsutrustning. Rätten till tillgång har 
också utvidgats till utbildning och till alla typer av verktyg eftersom en aktör behöver alla dessa 
komponenter för att kunna tillhandahålla efterservice. En önskvärd och viktig bieffekt av denna 
mer omfattande tillgång är att man uppmuntrar förbättringar av de oberoende reparatörernas 
tekniska kunskaper och därmed allmänt främjar trafiksäkerheten och konsumenterna. 
 
Mot denna bakgrund stärker förordning nr 1400/2002 konkurrensen på marknaderna för 
distribution av nya motorfordon och för tillhandahållande av efterservice.4 

Definitioner 
reservdelar: varor som skall monteras i eller på ett motorfordon för att ersätta komponenter i det 
fordonet, däribland smörjmedel som är nödvändiga för nyttjande av ett motorfordon, utom 
bränsle. 
 
vertikala avtal: avtal eller samordnade förfaranden som ingås mellan två eller flera företag som 
vart och ett, enligt avtalet, är verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan.5 
 
Begreppet ”auktoriserad reparatör” definieras i artikel 1.1 l i förordningen. En ”auktoriserad 
reparatör” är ett företag som tillhör leverantörens (fordonstillverkarens eller dennes importörs) 
nätverk av ”officiella” aktörer som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster.6 
 
En oberoende reparatör är enligt definitionen i artikel 1.1 m i förordningen en oberoende aktör som 
reparerar och underhåller fordon av ett visst märke utan att ha utsetts av tillverkaren av detta 
märke. Oberoende reparatörer utgör viktiga konkurrenter till nätverket av auktoriserade 
reparatörer. En reparatör kan verka som oberoende reparatör av vissa märken och som 
auktoriserad reparatör av andra. En oberoende reparatör kan också vara auktoriserad distributör 
(det vill säga återförsäljare) av ett eller flera bilmärken.7 
 
För att förbättra förutsättningarna för en effektiv konkurrens har man i förordning nr 1400/2002 
infört det nya begreppet ”originalreservdel”. Med detta avses reservdelar som är av samma kvalitet 
som de komponenter som används vid monteringen av ett motorfordon. Originalreservdelar kan 
tillverkas av fordonstillverkaren, men vanligtvis tillverkas de av reservdelstillverkare på grundval av 
leveransavtal med fordonstillverkaren. De tillverkas enligt de specifikationer och 
produktionsnormer som fordonstillverkaren tillhandahåller, och i många fall tillverkas de vid samma 
produktionslinje som de komponenter som används då motorfordonet monteras.8 

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter som införs genom 
förordningen 
Kommissionens politik för motorfordonssektorn är fokuserad på behovet att öka de fördelar som 
distributionssystemen ger konsumenterna. Genom att öka konkurrensen på områdena försäljning, 
underhåll och reparationer av bilar samt försäljning av reservdelar främjar förordning nr 
1400/2002 konsumenternas valmöjligheter. 
 
Även om förordningen inte syftar till att åstadkomma en prisutjämning innehåller den ett antal 
åtgärder som gör det lättare för konsumenterna att utöva sina rättigheter på den gemensamma 
marknaden för att dra fördel av prisskillnader mellan olika medlemsstater och köpa sin bil där det 
                                               
4 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 14. 
5 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 17-19. 
6 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 62. 
7 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 71. 
8 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 80. 
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passar dem. Framför allt kommer flertalet begränsningar av konsumenternas användning av 
förmedlare inte längre att omfattas av gruppundantaget. Genom att främja aktiv försäljning och 
etablering av ytterligare försäljningsställen samt klargöra hur Internet kan användas gör de nya 
reglerna det lättare för återförsäljare att sälja till konsumenterna var som helst på den 
gemensamma marknaden. 
 
Genom att bara undanta avtal som ålägger auktoriserade reparatörer att reparera fordon som sålts 
av alla återförsäljare i distributionssystemet garanterar förordningen att konsumenterna kan lämna 
in sitt fordon till vilken auktoriserad reparatör som helst inom Europeiska unionen. Förordningen 
innehåller också åtgärder som skall se till att konsumenterna även fortsättningsvis kan lämna in 
sina bilar till oberoende reparatörer och att säkerheten och miljöskyddet bevaras.9 

Aktuella frågor och svar 
Måste en konsument ta sitt fordon till den återförsäljare som han köpte 
fordonet av för att få garantiarbete eller garantiservice utförd? 
 
Nej. För att förordningen skall gälla måste konsumenten kunna ta fordonet till vilken auktoriserad 
reparatör som helst inom EU. Förordningen 94 medger bara undantag för avtal med auktoriserade 
reparatörer då leverantören tvingar alla sina auktoriserade reparatörer att reparera alla fordon av 
det aktuella märket, uppfylla garantier samt utföra kostnadsfri service och arbete på återkallade 
fordon oavsett var bilen köpts. Om den auktoriserade reparatören inte kan utföra service på en bil 
som inte sålts i hans medlemsstat får han kontakta leverantören eller en annan auktoriserad 
reparatör i en annan medlemsstat. Konsumenten behöver inte registrera om sin garanti i sitt 
hemland för att få garantiarbetet utfört. Garantiperioden påbörjas i och med att en bil levereras av 
den auktoriserade återförsäljaren. Om en tillverkare, importör, reparatör eller ett annat företag 
inom nätverket hindrar konsumenterna från att utnyttja tillverkarens garanti, som gäller i hela EU, 
skulle detta innebära att ett av de grundläggande villkoren för att undantaget skall gälla de 
aktuella avtalen inte är uppfyllt. 
 
Måste en leverantör av nya motorfordon låta en reparatör bli medlem i sitt nätverk av 
auktoriserade reparatörer? 
 
I princip har leverantören rätt att välja vilka som skall få bli medlemmar i dennes nätverk. Om 
leverantören vill att dennes avtal skall omfattas av förordningen beror dock svaret på denna fråga 
på hur stor marknadsandel leverantörens nätverk av auktoriserade reparatörer har i fråga om de 
reparationer som utförs på alla fordon av det aktuella märket. Om denna marknadsandel inte 
överstiger 30 procent kan leverantören grunda sitt nätverk av auktoriserade reparatörer antingen 
på kvantitativ selektiv distribution eller på exklusiv distribution, och därmed välja att inte 
auktorisera vissa reparatörer även om de uppfyller kvalitetskriterierna för detta. Om det aktuella 
märkets nätverk av auktoriserade reparatörer överstiger 30 procent täcker förordningen bara 
kvalitativ selektiv distribution. Om leverantören vill att dennes distributionsavtal skall täckas av 
förordningen kan leverantören därför bara tillämpa kvalitativa kriterier gentemot sina auktoriserade 
reparatörer och måste låta alla reparatörer som uppfyller dessa kriterier verka som auktoriserade 
reparatörer, inbegripet auktoriserade återförsäljare vars avtal har upphört att gälla men som vill 
fortsätta att verka som auktoriserade reparatörer. 
 
Måste leverantören informera alla intresserade reparatörer om vilka kriterierna är om denne 
tillämpar kvalitativ selektiv distribution? 
 
 Ja. Om leverantören inte lämnade ut kvalitetskriterierna skulle reparatörerna inte kunna veta hur 
de skall uppfylla dem eller visa att de faktiskt gör det. 
 
Får en fordonsleverantör försöka hindra en auktoriserad reparatör att köpa originalreservdelar 
direkt från reservdelstillverkaren? 
Nej. Detta skulle utgöra en allvarlig konkurrensbegränsning. 

Avslut 
Förordning nr 1400/2002 syftar till att säkra konkurrensen på marknaden för reservdelar. 
Fordonstillverkare får inte heller begränsa rätten för reservdelstillverkare att sälja 

                                               
9 Förordning 1400/2002 – Förklarande broschyr. Sid. 43. 



--- Inträdeshinder på eftermarknaden --- 
 
 

 
 
  Bilaga – sida 5 (5) 
 

originalreservdelar eller reservdelar av motsvarande kvalitet till auktoriserade eller oberoende 
reparatörer. 
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