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Sammanfattning 
 

 

Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av prisskillnader och dess utveckling inom 

bilmarknaderna för EU-länderna under perioden 1995-2003. Studien skiljer sig från liknande 

studier främst på två sätt. För det första är tidsperioden unik, vilket bl.a. innebär att 

nypublicerat datamaterial har använts. För det andra skiljer studien sig genom att den både 

fokuserar på den aggregerade prisspridningen inom EU samt på prisskillnader mellan Sverige 

och enskilda medlemsländer. Studien försöker relatera de teoretiska förväntningarna av 

ekonomisk integration till bilmarknaderna och dess befintliga prisskillnader. Två statistiska 

verktyg har använts. Standardavvikelse har använts för att mäta den totala prisspridningen i 

Europa dessutom har genomsnittlig prisavvikelse, i procent, använts för att jämföra prisnivån 

i enskilda länder i förhållande till Sverige.  

 

Ett antal slutsatser har framkommit av studien. För det första bekräftas att prisskillnader 

påverkas i stor utsträckning av förändringar i växelkurser, då prisstabilitet i lokal valuta ofta 

är ett mål för återförsäljarna. Detta åskådliggörs tydligt då man studerar Storbritanniens effekt 

på prisspridningen i Europa. Om Storbritannien utelämnas ur beräkningarna erhålls en 

stabilare utveckling av prisskillnaderna, med viss konvergens som resultat. Till skillnad från 

Storbritannien påverkar inte Sverige nämnvärt resultatet på den totala prisspridningen i 

Europa. Vad gäller prisavvikelse för Europa i genomsnitt i förhållande till Sverige varierar 

bilden från år till år. Variationerna kan oftast förklaras av förändringar i växelkurser. 

Slutsatserna kring enskilda länders prisavvikelse gentemot Sverige, påverkas till stor del av 

den gemensamma valutan, euron. Även om utvecklingen av prisskillnader är nästan identisk 

för länderna som knutit sin växelkurs till euron finns det stora skillnader i prisnivåer. När man 

studerar priser innan skatt är det billigaste landet Danmark och det dyraste landet Tyskland, 

vilket förklaras av deras höga respektive låga skatt på nya bilar. 

  

Nyckelord: ekonomisk integration, Europa, bilmarknad, prisskillnader, arbitrage 
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1. Introduktion 
 
 
 
För att få en uppfattning om uppsatsens innehåll börjar jag med att presentera den 

frågeställning som uppsatsen bygger på. Jag fortsätter med att motivera frågeställningen innan 

jag går vidare och presenterar uppsatsens metod och det datamaterial som den baseras på. Till 

sist ger jag en överblick av uppsatsens strukturella uppbyggnad.  

 

Uppsatsen baseras på ett antal frågor som önskas besvaras, nämligen:  

♦ Hur har prisskillnaderna i bilmarknaden inom EU förändrats efter 1995?  

♦ Hur har utvecklingen av prisnivån i Sverige gentemot EU förändrats efter inträdet? 

♦ Finns det något mönster att prisnivån i Sverige förändrats olika gentemot olika länder?  

 

Prisskillnader i bilmarknaderna generellt inom EU har fått en hel del uppmärksamhet bl.a. 

från EU-kommissionen, vilket resulterat i att ett antal studier inom området har presenterats. 

Den främsta anledningen till uppmärksamheten var att stora prisskillnader förekom, trots att 

de teoretiska förväntningarna av integrationen var att priserna skulle konvergera. Detta med 

anledning av den fria rörligheten för varor inom unionen. Eftersom de två första frågorna i 

min frågeställning tidigare fått stor uppmärksamhet kommer andra studiers resultat i korthet 

presenteras under avsnittet Tidigare forskning. Jag kommer alltså till viss del att belysa 

samma frågor som tidigare studier gjort. Min studie skiljer sig dock från de andra tydligast på 

två sätt. För det första kommer jag att fokusera på frågorna som behandlar prisskillnader i 

förhållande till Sverige. För det andra skiljer tidsperioden som studien innefattar sig ifrån 

andra studier, då jag använder mig av material som presenterades från EU-kommissionen så 

sent som i mars 2004. Datamaterialet är gediget inom området, sedan 1993 har EU-

kommissionen publicerat en prisrapport 2 gånger per år. För Sveriges del började data 

presenteras 1995, i samband med inträdet i EU. Förutom EU-kommissionens egna studier har 

en del andra studier baserats på detta datamaterial, men inga studier har fokuserat på 

prisskillnader med Sverige i fokus för den tidsperiod jag valt att studera. Den tredje frågan i 

frågeställningen ska utreda om man kan finna ett mönster i utvecklingen av prisnivåer när 

man studerar enskilda länder eller grupper av länder.  
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Två centrala metodologiska inriktningar påverkar denna studie. För det första fokuserar 

studien på arbitragemöjligheterna som framkommer av prisskillnader. Denna inriktning leder 

till att priser innan skatt används i studien, då skatt på nya bilar betalas i det land där bilen 

huvudsakligen skall brukas. Den andra inriktningen är att studien fokuserar på prisskillnader i 

förhållande till Sverige. Två mått har använts i studien. Det första måttet är standardavvikelse 

som är ett mått på hur stor spridningen är för en viss bilmodell mellan länderna. Det andra 

måttet är prisavvikelse, i procent, gentemot Sverige, vilket mäter den genomsnittliga 

avvikelsen för samtliga bilmodeller i ett land. Måtten har beräknats med värden från EU-

kommissionens prisrapport som utkommer två gånger per år. 

 

Studien kommer att analysera förekomsten och utvecklingen av prisskillnader inom 

bilmarknaderna i EU-länderna, under perioden 1995-2003. Anledningen till att studien börjar 

vid 1995 är avsaknandet av datamaterial för Sverige innan denna tidpunkt. Studien kommer 

varken ingående analysera vilka faktorer som kan minska prisskillnader eller försöka mäta de 

olika faktorernas betydelse. En avgränsning som har betydelse för tolkningen av resultaten är 

att viktning i förhållande till bilmodellernas marknadsandelar inte har gjorts. Således påverkar 

prisskillnaden för en storsäljande bilmodell lika mycket som en bilmodell som säljs i betydligt 

färre exemplar i ett visst land. Effekten av att inte utföra denna viktning är att resultatet om 

prisskillnader inte direkt kan användas för tolkning av effekten för konsumenterna, då 

marknadsandelar för olika bilmodeller skiljer sig väsentligt mellan länderna. Anledning till att 

studien inte utför en sådan viktning är utrymmes- och databrist. Ytterligare en avgränsning 

som har gjorts är att studien inte ingående analyserar eventuella effekter av det gemensamma 

valutasamarbetet, EMU. Orsakerna till denna avgränsning är tidsperioden efter sista steget i 

införandet av Euron är relativt kort, dessutom är Sverige inte med i valutasamarbetet. Dock är 

intresset för att undersöka eurons effekt på prisskillnader inom bilmarknaden stort, även ur 

svenskt hänseende. Studien skulle kunna användas som ett argument för införandet av euro i 

Sverige om det visar sig att valutasamarbetet har en positiv effekt på elimineringen av 

prisskillnader, eller som ett argument mot införandet om ingen effekt kan påvisas av den 

gemensamma valutan.  

 

För att upprätthålla en röd tråd genom studien är den disponerad enligt följande. Kapitel 1 

består av en introduktion till uppsatsen. Här presenteras den frågeställning som studien skall 

försöka besvara. Dessutom presenteras studiens syfte och de avgränsningar som har gjorts. I 
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kapitlet presenteras även studiens metod kortfattat. Kapitel 2, Integration och prisskillnader, 

ger en inblick i de teoretiska förutsättningar som studien baseras på. Avsnittet behandlar även 

de förväntade resultat som den allmänt accepterade teorin presenterar. Kapitel 3, Tidigare 

forskning, presenterar en överblick av de studier som tidigare har behandlat uppsatsens 

frågeställning. Kapitel 4, innehåller studiens analys, kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. 4.1, 

som behandlar datamaterialet vilket studien baseras på, metoden för datainsamling samt 

materialets kvalité. Avsnitt 4.2, Metod, introducerar vilken metod som valts för studien samt 

möjlig kritik som riktats eller kan riktas mot metoden. Avsnitt 4.3 presenterar vilka statistiska 

verktyg som använts. I avsnitt 4.4 läggs studiens resultat fram. Resultaten är uppdelade i tre 

delar. Först, 4.4.1, behandlas växelkursutveckling för den svenska kronan samt det brittiska 

pundet i förhållande till euron. Därefter, 4.4.2, visas resultaten rörande prisspridningen i EU, 

där EU behandlas som en enhet. Till sist, 4.4.3, presenterar resultatavsnittet om prisskillnader 

mellan Sverige och enskilda medlemsländer i EU, för att studera om resultat varierar mellan 

olika länder eller grupper av länder. Kapitel 5, Slutsatser, presenterar studien och dess resultat 

kortfattat och diskuterar huruvida uppsatsens frågeställning kan besvaras, samt ger förslag på 

fortsatta studier om angränsande frågeställningar. 
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2. Integration och prisskillnader 
 

 

Syftet med regional integration kan vara av varierande slag, men oftast är det ekonomiska 

eller politiska aspekter som är avgörande. Innan man kan dra några slutsatser om 

prisskillnaderna och konkurrensen på bilmarknaderna i en ekonomiskt integrerad region som 

EU är vetskapen om de förväntade effekterna av unionen viktiga. Utifrån integrationsteorin 

undersöks i detta avsnitt de antaganden som görs samt de förväntade effekter av den 

ekonomiska integrationen. 

 

  

2.1. Integrationsteori 

 

Många är de som resonerat kring för- och nackdelar med ekonomisk integration. Den 

ekonomiska fördel som får anses som mest central är att regionalt utnyttja de tillgängliga 

resurserna på det mest effektiva sätt, vilket bl.a. sker genom tillgången till en större marknad, 

skalfördelar, specialisering samt ökad konkurrens. Dessutom leder unioner till minskade 

handelshinder i form av minskade tariffära och icke-tariffära hinder såsom tullar och kvoter. 

T.ex. menar Tinbergen1 att man kan dela in integration i två undergrupper, positiv och negativ 

integration. Med negativ integration syftar Tinbergen på aktiviteter som verkar för 

borttagande av diskriminering eller hinder för fri rörlighet för varor tjänster o.s.v., det som 

vanligtvis går under benämningen handelsliberalisering. Positiv integration innebär 

nyskapande och förändring i det institutionella klimatet t.ex. förändring av konkurrenspolitik. 

För en effektiv integration krävs att de båda integrationstyperna utvecklas gemensamt.  

 

Den ortodoxa teorin analyserar unioner utifrån handelsalstring och handelsomfördelning, 

vilka är effekter av förändringar i resursallokeringen. Handelsalstring innebär att produktion 

övergår från dyrare inhemska producenter till billigare producenter i ett annat land inom 

unionen. Två vinster uppnås genom handelsalstring, för det första produceras varan av en 

billigare producent än tidigare och för det andra upplever konsumenterna en positiv effekt av 

                                                
1 Tinbergen citerad av Robson, 1998 sid. 2 
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det nya lägre priset. Handelsomfördelning sker då konsumtion från en billigare producent, 

från ett land som inte är med i unionen, byts mot konsumtion av vara som producerats av 

dyrare producent inom unionen. För att förstå mer om syftena bakom upprättandet av unioner 

behöver man lämna den ortodoxa teorin som begränsas av att vara en s.k. partiell 

jämviktsanalys. Generella jämviktsmodeller med ett flertal länder och varor blir snabbt 

mycket komplicerade. Dock är bristerna i den ortodoxa teorin så betydande att analysen bör 

utvidgas, exempel på brister är att fullständig konkurrens förutsätts, transaktionskostnader 

anses obefintliga eller ringa. Resultatet av bristerna är att teorin inte kan förklara uppkomsten 

av den viktiga intra-industriella handeln. 

 

De mest centrala effekterna av ekonomisk integration för denna studie är de effekter som 

uppkommer då elimineringen av prisskillnader sker. I en partiell analys med restriktiva 

förutsättningar såsom perfekt konkurrens, obefintliga handelshinder och inga 

transportkostnader o.s.v. förutsätts eventuella prisskillnader att elimineras, den s.k. lagen om 

ett pris. De ursprungliga prisskillnaderna kan t.ex. uppkomma då ett företag har olika 

marknadsandelar i olika länder. I de länder där företaget har en stor marknadsandel kan 

företaget sätta priser som är högre än om perfekt konkurrens skulle råda, d.v.s. oligopolistisk 

prissättning. Prissättning över den nivå som skulle råda vid perfekt konkurrens leder till 

minskad konsumtion samt effektivitetsförluster, s.k. dead-weight loss, vilka inte är 

samhällsekonomiskt optimala. Den önskvärda effekten av en ekonomisk integration är att den 

segmenterade marknaden upphör vilket innebär att prisskillnaderna elimineras då möjligheter 

till arbitrage2 uppkommer.  

 

De positiva effekterna som uppkommer i det land där man tidigare betalade oligopolistiska 

priser realiseras på två sätt.3 Den första effekten är en priseffekt som beror på ökad 

konkurrens mellan producenterna. Effekten för konsumenterna av att prisdiskriminering 

minskar realiseras genom lägre priser. För producenterna innebär konkurrensen att 

effektiviseringsåtgärder måste vidtas t.ex. kan företaget söka efter billigare insatsvaror. Den 

andra effekten, en dynamisk effekt, av ökad konkurrens är dess effekt på innovationer. 

Empiriskt kan visas att ökad konkurrens har en positiv effekt genom att öka takten för 

tekniska framsteg, nya produkter skapas och att resurserna utnyttjas mer effektivt. De positiva 

                                                
2 För definition av arbitrage se s 13 
3 Emerson, 1989, s. 145 ff 
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effekterna uppkommer då konkurrensen ökar, dock ska man inte förvänta att perfekt 

konkurrens kommer att råda. 

 

2.1.1. Den Europeiska Unionen 

 

En av orsakerna till att EU, 1957, skapade en tullunion var den bristfälliga integrationen inom 

vissa marknader bl.a. bilmarkanden.4 Tariffära samt icke-tariffära handelshinder, såsom 

tekniska standards och säkerhetsreglemente, gav den inhemska producenten monopolistisk 

makt genom att med lagens utformning hindra konsumenterna att köpa sina bilar i något annat 

land. Införandet av en tullunion innebär att unionen skapar en gemensam extern tullnivå, 

d.v.s. enhetliga tullar på varor och tjänster som importeras från länder utanför unionen. Inom 

unionen tas de tariffära hindren (tullarna) bort. För bilmarknaderna inom EU innebär detta att 

bilar som importeras från ett land inom unionen är fria från tullar. Samtidigt gäller att för bilar 

som importeras från land utanför regionen, främst USA och Japan, kan dessa drabbas av 

tullar. Vidare etablerade EU 1993 den s.k. inre marknaden. Förutom fri rörlighet för varor 

innebär den inre marknaden också fri rörlighet för tjänster, kapital och arbetskraft inom 

unionen.  

 

 

2.1.2. Den Europeiska Monetära Unionen  

 

Efter skapandet av den inre marknaden har integrationen för vissa av EU:s medlemsländer 

gått ett steg längre genom att skapa en monetär integration, EMU. Denna studie påverkas 

under den senare delen av tidsperioden i stor utsträckning av den monetära unionen även om 

Sverige inte är en del av valutasamarbetet.  

 

Fördelarna av en monetär union är främst i form av förbättrad ekonomisk effektivitet. Ett 

antal av fördelarna med en monetär union är av relevans för min studie av konvergens i priser. 

Den första fördelen, om än liten, är minskade kostnader i form av valutaväxling. En andra 

fördel, av större betydelse, är den minskade möjligheten för säljarna att prisdiskriminera. Den 

                                                
4 Krugman & Obstfeld 2000, s. 614 
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gemensamma valutan förenklar prisjämförelse mellan länder för konsumenterna vilket bör 

resultera i minskad marknadssegmentering.5 

 

 

2.2. Prisskillnader och bilmarknaden 

 

De teoretiska förutsättningarna om elimineringen av prisskillnader är inte gällande för 

bilmarknaderna i Europa. Det finns flera anledningar till att teori och verklighet inte 

sammanfaller. Några av de anledningarna som är av central betydelse för bilmarknaden 

presenteras nedan.6  

 

En vanligt förekommande faktor som upprätthåller prisskillnader är ländernas olika 

skattenivåer. Landet med den högsta skatten på nya bilar är Danmark, däremot har Tyskland, 

Italien och Storbritannien betydligt lägre skatt, vilket kan ses i tabellen nedan. 

  

Tabell 1. Priser före och efter skatt samt genomsnittlig skattenivå 

 

Land DK FIN GR IRL NL A D I UK 
                    
Basprisindex 79 92 85 96 93 104 107 98 134 
(innan skatt)                   
Skattebörda,  218 90 35,6 61 48,3 31,4 16 20 17,5 
genomsnitt (%)                   
Försäljningspris 180 143 104 128 112 110 99 96 124 
(efter skatt)                   
 

Källa: Study on vehicle taxation in the member states of the European Union, 2002 

 

Från tabellen ovan kan man dra slutsatsen att höga skatter innebär lägre priser innan skatt 

(nivåerna gäller för år 2000). I länder med hög skatt är listpriserna7 lägre för att priserna efter 

skatt inte skall påverka volymerna negativt i allt för stor utsträckning. Det framgår av tabellen 

att Grekland inte längre kan anses som ett högskatteland i förhållande till de andra europeiska 

länderna, vilket det tidigare gjorde och var därför inte med i EU-kommissionens rapport 

                                                
5 De Grauwe, 2000, s. 58 ff 
6 Degryse & Verboven, 2000 
7 Listpris är av producenten rekommenderat försäljningspris 
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förrän 1999. Dock verkar det låga priset innan skatt finnas kvar trots skattesänkningarna. 

Detta kan ses i diagrammet då Grekland är det enda land som avviker från det i övrigt linjära 

sambandet. Om man bortser från de två extremerna Danmark och Storbritannien är 

förhållandet mellan skattebörda och pris (innan skatt) som i digram 1 nedan. 

 

Diagram 1. Relationen mellan skattebörda och pris (innan skatt) 

Skatt vs pris
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En andra faktor som skapar prisskillnader är växelkursförändringar. Det finns flera 

anledningar till att förändrade växelkurser skapar prisskillnader. En anledning är att 

listpriserna ändras ett fåtal gånger per år, till skillnad från växelkurser. Dessutom kan 

växelkursförändringar ses som temporära, vilket gör att förändringar i listpriser över en längre 

tidsperiod inte behövs med anledning av förändringarna i växelkurser. Således leder 

förändrade växelkurser snarare till förändrad marginal för säljaren än förändring i 

försäljningspris, då prisstabilitet i lokal valuta anses önskvärt. 

 

Att prisskillnader förekommer i den utsträckning som det gör inom bilsektorn i EU tyder på 

att imperfekt konkurrensen råder. Ett faktum som EU-kommissionen är väl medvetna om 
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vilket resulterat i införandet av strängare regler för producenter och återförsäljare av bilar. De 

nya reglerna gäller vertikala avtal inom bilsektorn. De nya reglerna har EU-kommissionen 

skapat i en förordning8 från 31/7 2002, som i sin helhet började gälla 1/10 2003. Man insåg 

inom EU att en del av de prisskillnader som fanns berodde på de konkurrenshämmande avtal 

som ingicks inom bilsektorn mellan främst bilproducenter och återförsäljare. De tidigare 

reglerna som angetts i kommissionens förordning nr 2790/1999 ansågs således inte uppfylla 

de krav man kunde ställa ur hänsyn till konkurrensbefrämjning. Den nya förordningen som 

går under namnet gruppundantaget, eller bara undantaget, gäller förutom avtal som rör inköp 

och försäljning av nya motorfordon även reservdelar, servicetjänster såsom reparationer och 

underhåll. För min studie är dock endast reglerna, för avtal mellan producenter, leverantörer 

och återförsäljare, som gäller försäljning av bilar av relevans. 

 

Som hörs på namnet är förordningen av det slag att den redogör för vilka avtal man tillåter 

genom att införa undantag. Kravet på dessa avtal är att de ”kan öka den ekonomiska 

effektiviteten”9. Förordningen klargör att beslut om undantag utgörs av en avvägning mellan 

de positiva effektivitetsvinsterna och de negativa konkurrenshämmande effekterna. För att 

försöka minska prisskillnaderna inom EU har man i förordningen skrivit att leverantörer inte 

tillåts särbehandla återförsäljare då dessa säljer till konsumenter i andra medlemsländer. 

Särbehandlingen, som även kallas försäljningsbegränsning, kan t.ex. bestå i 

prisdiskriminering eller leveransvägran. Avtal som fritar auktoriserade reparatörer från 

skyldighet att uppfylla garantier eller andra servicearbeten, som skall vara kostnadsfria, på 

motorfordon som sålts inom den gemensamma marknaden innefattas ej av undantaget. 

Dessutom försöker man stärka återförsäljarens roll genom rätten att sälja fordon av 

konkurrerande märke, vilket man hoppas ytterligare kunna öka konkurrensen inom bilsektorn.  

 

 

2.3. Arbitrage och parallellimport 

 

Arbitrage definieras som en handel där en aktör köper en tillgång och sedan säljer tillgången 

till ett högre pris. Den första förutsättningen är således att olika pris på tillgången skall råda på 

olika marknader. Den andra förutsättningen för att arbitrage ska förekomma är att kostnaden 

                                                
8 Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002, allmänt kallad Gruppundantaget 
9 ibid. 
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för att sälja tillgången vidare understiger prisskillnaden mellan marknaderna. Om arbitrage 

tillåts förekomma blir effekten att priserna konvergerar, d.v.s. utjämnas, mellan marknaderna 

som en effekt av förändringar i efterfråga på de båda marknaderna.10 För att mäta i vilken 

utsträckning arbitrage förekommer är det enklaste måttet att mäta andelen 

parallellimporterade bilar i förhållande till total försäljning. Med att en vara är 

parallellimporterad menas att importen skett utanför det officiella distributionssystemet. När 

det officiella distributionssystemet utnyttjar de segmenterade marknaderna för att 

prisdiskriminera mot köparna leder detta till att konsumenterna importerar på egen hand, 

parallellimport har uppkommit. 

 

Statistik för parallellimport av nya bilar är enligt mina erfarenheter svår att finna. För Sveriges 

del har jag funnit att 21034 förstagångsregistrerade bilar, högst tre år gamla, importerades 

under 200311. Uppskattningsvis, utan vetenskapliga belägg, borde ca 3000-7000, d.v.s. mellan 

en sjundedel och en tredjedel vara nya bilar. Totalt nyregistrerades, under år 2003, 261 206 

bilar. Således utgjorde parallellimporten av nya bilar mellan 1,1-2,6 % av det totala antalet 

nya bilar i Sverige under 2003.12 För Europa som helhet har andelen parallellimporterade bilar 

uppskattats till 1-4 %, vilket betyder att parallellimporten till Sverige inte avviker från övriga 

Europa.13 Som synes är andelen parallellimporterade bilar av de nyregistrerade liten, vilket 

tyder på antingen att hinder för gränshandel förekommer eller en informationsbrist finns hos 

köparna. Två hinder som ofta nämns är dels kostnader i form av transport och administration 

och dels det selektiva och exklusiva distributionssystemet (SED). Extrakostnader för att 

importera en ny bil, snarare än att köpa den direkt i hemlandet, kan t.ex. vara 

registreringsbesiktning mm. Dessa kostnader upprätthåller marknadens segmentering. Det 

selektiva och exklusiva distributionssystemet gör att varken återförsäljare eller auktoriserade 

försäljare aktivt kan arbeta för en ökad gränshandel. Segmenteringen upprätthålls dessutom av 

att bilförsäljarna oftast även erbjuder efterköps-aktiviteter vilka säljarna med större 

sannolikhet går miste om i de fall då bilen inte brukas i försäljningslandet.14 Ett exempel som 

ofta nämns är att man från auktoriserade bilförsäljare i Danmark uppvisar en ovilja att sälja 

nya bilar till svenskar. Detta med anledning av att den låga marginalen, som kommer av de 

höga skatterna, på försäljningen innebär att företagen gör sin största vinst på efterköps-

                                                
10 Schotter, 2001, s. 329 
11 http://www.bilsweden.se/files/bilforsaljning_sverige/nyregdefdec03.pdf 
12 De parallellimporterade bilarna är inte inräknade i de 261 206 nyregistrerade bilarna 
13 Verboven, 2002 
14 ibid. 
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aktiviteter såsom service. En källa till förtjänst som sannolikt försvinner, för den sålda bilen, 

då sannolikheten att en svensk åker över till Danmark för att serva sin bil är begränsad. Jag 

anser dock att man kan ifrågasätta detta resonemang utifrån företagsekonomisk optimering, då 

marginalen för en såld bil är positiv. 
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3. Tidigare forskning 
 

 

Som jag tidigare nämnt har prisskillnader inom bilmarknaderna fått mycket uppmärksamhet i 

Europa. Denna uppmärksamhet har resulterat i ett flertal studier inom området från olika 

forskare och organisationer. Innan jag går vidare med min studie presenterar jag nedan ett 

urval, i kronologisk ordning, av de jag finner relevanta för min studie. 

 

En av de allra första studierna om prisskillnader inom bilmarknaderna i Europa utfördes av 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs15) redan 1981. Denna studie var 

metodologiskt snarlik EU-kommissionens sätt att mäta prisskillnader, de stora skillnaderna 

var att färre antal bilmodeller och länder användes i studien. BEUC fortsatte med denna studie 

fram till 1992. Efterhand förfinades metodologin efter kritik bl.a. från biltillverkarna om 

hänsyn till utrustningsnivå m.m. BEUC var en av de organisationer som påpekade för EU-

kommissionen att prisskillnaderna inom Europa var stora bl.a. beroende på existensen av 

icke-tariffära handelshinder. Eftersom Sverige inte var med i BEUCs studier, i kombination 

med kritiserad metodologi väljer jag att inte presentera studiernas resultat. 

 

Studierna om de europeiska bilmarknaderna har de senaste decennierna varit många. En 

studie från 1990 av Kirman och Schueller studerade bilmarknaderna utifrån ett Stackelberg 

spel.16 Utifrån ett perspektiv med prisledare och efterföljare undersöktes ett antal faktorers 

påverkan på prisspridningen, bl.a. undersöktes skillnader i skattenivå samt effekten av 

frivilliga exportbegränsningar (voluntary export restraints). Eftersom Sverige inte var en del 

av den Europeiska Gemenskapen analyserades inte Sveriges situation i denna studie. Sveriges 

inträde i gemenskapen innebar att de flesta studierna efter 1995 inkluderar Sverige. Innan dess 

skedde separata analyser av den svenska marknaden främst av Bourdet, som t.ex. 1991 

undersökte effekten av importbegränsningar och växelkursförändringar.17 

 

 

                                                
15 På svenska ungefär: Organisationen för Europas förenade konsumenter 
16 Kirman & Schueller, 1990 
17 Bourdet, 1991 
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Kritiken som nått kommissionen ledde till att man 1992 sammanställde en egen rapport, ”The 

1992 Intra-EC Car Price Differential Report”. Studien bestod av ett 60-tal bilmodeller, med 

speciellt fokus på ett 20-tal av dessa, för perioden mellan 1988 och 1991.18 För de modellerna 

med speciellt fokus tog man hänsyn till utrustningsnivå, detta med anledning av att 

rapporterna från BEUC hade fått kritik för brister i dessa hänsynstagande. Danmark, Finland 

och Grekland var inte med i studien p.g.a. deras höga skatter, Irland och Luxemburg p.g.a. 

deras låga försäljningsvolym. Eftersom Sverige inte hade gått med i EU var Sverige inte med 

i studien.  

 

Förutom studien 1992 har kommissionen i samband med att nya prisuppgifter släppts, två 

gånger per år, också publicerat en något kortare analys av utvecklingen i prisskillnader sen 

den senaste rapporten. Analysernas resultat har tidigare bl.a. jämförts med de riktvärden som 

återfinns publicerade i förordning 123/85.19 I samband med denna förordning upprättades 

normer för hur stor spridningen fick lov att vara för att det selektiva och exklusiva 

distributionssystemet (SED) skulle vara förenligt med den då gällande EU-lagstiftning. 

Normerna var utformade så att den maximala prisskillnaden inte fick överstiga 12 % under en 

längre period än ett år, dessutom fick spridningen ej överstiga 18 % för kortare tidsperioder, 

den s.k. 12/18 normen. Således jämfördes det dyraste med det billigaste landet, för priser 

innan skatt. Denna förordning är dock inte längre gällande.  

 

Två studier har utförts av MMC (Monopolies and Merger Commission20) i Storbritannien, 

1992 och 2000. Den första rapporten, från 199221, kritiserade metodologin i EU-

kommissionens rapport på främst två punkter. För det första ansåg man att skillnader mellan 

länder med hänsyn till utrustningsnivå inte hade justerats i tillräcklig utsträckning. För det 

andra ansåg man att man underskattat de finansiella rabatternas effekt. MMC, som ville 

fokusera på Storbritannien, valde som ett verktyg att beskriva största prisskillnad i förhållande 

till prisnivån i just Storbritannien. I 200022 års rapport fick växelkursförändringar en central 

betydelse, främst med anledning av apprecieringen av det engelska pundet (1996-97, se 

                                                
18 Se t.ex. Degryse & Verboven, 2000 
19 Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 
20 Nuvarande “UK Competition Commission” 
21 MMC, 1992 
22 UK competition Commission, 2000  
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Diagram 2 s 25). Den främsta slutsatsen från de båda rapporterna är att växelkursfluktuationer 

har den största externa effekten på utvecklingen av prisskillnader.  

 

Ett flertal studier har bekräftat växelkursfluktuationernas betydande effekt på utvecklingen av 

prisskillnaderna, t.ex. Goldberg och Verboven23. Generellt var resultatet av dessa studier att 

förändringar i växelkurser inte fullständigt påverkade konsumentpriserna s.k. ofullständigt 

genomslag (incomplete pass-through). Då detta fenomen uppstår kan det tolkas som att 

imperfekt konkurrens råder inom bilmarknaden. Den främsta anledningen till detta beteende 

anges vara upprätthållandet av prisstabilitet mätt i lokal valuta, resultatet blir förändring i 

prisskillnader efter omvandling till gemensam valuta. Återförsäljarna måste således anse att 

en stabil prisnivå i lokal valuta är mer gynnsamt för deras affärer än att priserna anpassas efter 

växelkursfluktuationer.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de studier som presenterats ovan har likartade 

slutsatser. Växelkursförändringar påverkar inte priset på bilar i lokal valuta i någon större 

utsträckning, vilket leder till att prisspridningen förändras då växelkurserna förändras. En 

slutsats som förekommer i princip i samtliga studier är att skillnader i skatter upprätthåller 

skillnader i priser. Låga skatter innebär höga priser, innan skatt och tvärtom. Slutsatsen är 

således att skatterna inte drabbar enbart konsumenten utan även producenten. Dessutom 

påverkas priserna av konkurrenssituationen i marknaden, när en enskild producent har stora 

marknadsandelar är priserna högre än om marknadsandelarna är mer jämnt fördelade. 

                                                
23 Goldberg & Verboven, 1998 
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4. Analys 
 
 

4.1. Datamaterial 

 

Datamaterialet som krävs för att utföra en studie som denna är så pass omfattande att jag 

måste använda befintligt datamaterial som någon organisation eller forskare redan bearbetat 

och sammanställt. Med anledning av att datamaterialet som jag baserar min studie på är 

framtaget av andra krävs en noggrann analys av hur materialet tagits fram och behandlats. 

 
Det mest lämpade datamaterialet för att göra en studie om prisskillnader inom den europeiska 

Unionen anser jag vara EU-kommissionens rapport ”Skillnader i bilpriser inom den 

europeiska Unionen”24. Konkurrenskommissionären Leon Brittan insåg med bakgrund av 

rapporten ”Intra-EC car price differentials” (1992) att åtgärder behövde vidtas för att minska 

prisskillnaderna inom bilmarknaden i Europa. Ett av Leon Brittans förslag var att studera 

utvecklingen av prisskillnaderna genom att årligen utföra prisanalyser inom bilmarknaden.  

 

Sedan 1993 ges rapporten ut två gånger per år, baserat på prisnivåerna i maj och november. 

Eftersom Sverige gick med i EU först 1995 finns således Sverige inte med i rapporterna före 

maj 1995. Dessutom utelämnades Danmark, Finland och Grekland fram till maj 1999 med 

anledning av deras höga nivå på beskattning av nya bilar. Man ansåg att skillnaderna i 

skattesats mellan dessa tre länder och övriga EU var av den storleksordning att de skulle ge 

missvisande resultat i analysen. 

 

I Kommissionens rapport presenteras ett stort antal utvalda bilmodeller. Antalet bilmodeller 

varierar mellan 74 och 92 st under tidsperioden 1995-2003. Ursprunget av bilmodellerna är 

antingen europeiska eller japanska, med den ungefärliga fördelningen 2/3 respektive 1/3. 

Under den aktuella tidsperioden tillkommer två bilmärken SAAB (tillkommer 2001) och 

Skoda (tillkommer 2002), inga bilmärken tas bort. Vad gäller antalet bilmodeller som 

presenteras för respektive bilmärke varierar detta i betydligt större utsträckning. T.ex. 

                                                
24 Engelsk titel: “Car prices within the European Union” (-1997) och “Car price differentials within the European 
Union” (1998-) 
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presenteras priserna på två Audi-modeller 1995 (A4 och A6) medan sex Audi-modeller 

presenteras 2003 (A2, A3, A4, A6, A8). För varje bilmärke presenteras de modeller som säljer 

störst kvantiteter på den europeiska marknaden. 

 

De prisuppgifter som datamaterialet baseras på är uppgifter som respektive tillverkare skickar 

in om modellernas rekommenderade försäljningspris (listpriser). Tillverkarna presenterar 

också priser för ett antal tillvalsprodukter, såsom luftkonditionering och högerstyrning. 

Eftersom variationer i bilmodellerna förekommer mellan försäljningsländerna görs 

beräkningar för vad en fördefinierad bil kostar i respektive land. Detta kan både innebära att 

man drar av för extrautrustning eller lägger till för avsaknandet av viss utrustning. För vissa 

modeller kan viss mindre variation förekomma p.g.a. att beräkningar ej varit möjliga t.ex. då 

prisuppgifter på viss utrustning ej varit tillgängliga, vilket lett till att man fått utföra en 

uppskattning av priserna. Som referens (index = 100) har det land använts som haft det lägsta 

priset före skatt för respektive bilmodell, vilket innebär att referensland för en specifik 

bilmodell kan variera mellan rapporterna. Utifrån detta referensland har index beräknats för 

övriga länder. I Kommissionens rapport rapporteras både priser före och efter skatt, eftersom 

skattesatserna på bilar inom EU varierar inom ett stort intervall ger dessa olika värden olika 

intryck. T.ex. kan Danmark tyckas som ett billigt land om man ser till priserna före skatt, 

samtidigt som Danmark verkar dyrt när man jämför priser efter skatt (se tabell 1, sid. 11).  

 

Listpriser skapar också vissa problem som man behöver ta hänsyn till. Ett första problem är 

att bilar sällan säljs till det exakta listpriset, ofta erhålls finansiell rabatt eller någon 

extrautrustning kostnadsfritt. Dessa finansiella rabatter kan variera mellan länder och på så vis 

utgöra en jämförelsestörande post.  

 

För att ta hänsyn till ländernas olika nationella valuta görs en omräkning till Euro baserat på 

ett sexmånaders genomsnitt. Denna omräkning har minskat betydligt i omfattning efter 

införandet av Euro som gemensam valuta för samtliga länder i studien med undantag för 

Danmark, Sverige och Storbritannien. I de senare rapporterna, fr.o.m. 1999, har det lägsta 

priset i Euroländerna använts som referens (100), i stället för som tidigare det lägsta priset i 

EU, vilket innebär att index under 100 förekommer i vissa fall för Sverige, Danmark och 

Storbritannien. När valutaomräkningen hade större betydelse för resultatet kritiserades 

användningen av sexmånaders genomsnitt av vissa studier. Man ansåg att förväntningar om 
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framtida växelkurs var av central betydelse, då man antog att försäljarna tog hänsyn till 

detta.25 

 

Kommissionens datamaterial har använts vid ett flertal studier av prisskillnader inom EU 

utförda av andra organisationer och forskare. Bland annat användes dessa data år 2000 då 

”Monopolies and Mergers Commission” utförde en studie i Storbritannien, där man var 

intresserad av att mäta största prisskillnader i EU i förhållande till Storbritannien.  

 

Förutom den löpande analysen som Kommissionen utför i samband med publicering av nytt 

datamaterial gjordes en omfattande studie, på initiativ av Kommissionen, av Degryse och 

Verboven i november 200026. Även denna studie baserades på kommissionens datamaterial, i 

det här fallet för perioden 1995-2000. Studien fokuserade på två olika mått på prisskillnader 

nämligen internationell prisspridning (dispersion) och systematiska prisskillnader. 

 

 

4.2. Metod 

 
För att få en förståelse för hur datamaterialet används presenteras nedan studiens metod. För 

det första presenteras metoden för behandling av datamaterialet. För det andra behandlas 

metoden i form av vilka statistiska verktyg som används för att belysa frågeställningen. 

 

I min studie kommer enbart priser innan skatt att användas då jag vill fokusera på 

arbitragemöjligheter som förekommer för konsumenterna. Eftersom bilar beskattas i det land 

de huvudsakligen skall användas påverkas inte köparna av skillnader i skattesatser mellan 

länder utan enbart av skattesatsen i det egna landet. Således beskattas en bil lika mycket 

oavsett var i EU den är köpt, så länge landet för den huvudsakliga användningen är det 

samma. I vissa studier korrigeras priserna för växelkursförändringar och skatteskillnader, men 

återigen eftersom mitt fokus är på arbitragemöjligheterna kommer jag inte att korrigera för 

dessa faktorer. Korrigeringarna är befogade om man är intresserad av vad som kan förväntas 

om prisskillnader om man harmoniserar skatterna eller har en gemensam valuta, eller vid 

bedömning av bilmarknaden ur ett politiskt effektivitetsperspektiv. Trots detta kan det i min 

                                                
25 Se t.ex. UK competition Commission, 2000 
 
26 Degryse och Verboven, 2000 
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studie förekomma att förändringar i prisskillnader mellan länder kan hänföras till 

växelkursförändringar. 

 

De bilmodeller som finns med i EU-kommissionens rapport är de bäst säljande för respektive 

bilmärke, hur många modeller respektive märke representeras av bestäms av 

försäljningsvolymerna. Marknadsandelarna för de olika bilmodellerna varierar mellan 

länderna, en del märken säljs inte alls eller säljer bara vissa bilmodeller i en del länder. 

Exempelvis säljer inte Lancia någon av sina bilmodeller i Sverige. För att kunna dra slutsatser 

om i vilken utsträckning konsumenterna har gynnats eller drabbats av de förändrade 

prisskillnaderna behöver man utföra en viktning av bilmodellernas marknadsandelar i 

spridningsmåtten. Då välfärdseffekterna inte ingår i mitt syfte kommer jag inte att utföra 

någon viktning i denna studie, vilket föranleder att en viss försiktighet om konsumenteffekter 

bör användas.  

 

De tidigare nämnda studierna som har behandlat prisskillnader på bilar inom EU har som sagt 

använt olika metoder. Kritiken mot de olika studierna har mestadels fokuserats på vilka 

faktorer man tagit hänsyn till innan man jämfört priserna. Därför nämner jag de mest centrala 

faktorerna som kan eller bör tas hänsyn till vid studier av prisskillnader på bilar. Samtidigt 

kommenterar jag hur jag resonerat kring respektive faktor och på vilket sätt jag tagit hänsyn 

till faktorn i min studie.  

 

I) Typen av prisuppgift 

 

I inledningsfasen av uppsatsarbetet när beslut om hur datamaterial skulle behandlas och vilket 

datamaterial som skulle användas kom jag fram till följande. För det första, tillgängligheten 

och metoderna för datainsamling för befintligt datamaterial var av sådan kvalité att någon 

form av egen datainsamling om priser skulle vara utkastad tid, då kvalitén och kvantiteten inte 

skulle kunna mäta sig med befintliga datamaterial. EU-kommissionens datamaterial valdes 

med anledning av ett antal faktorer. För det första påverkade tillgängligheten, löpande 

datamaterial fanns tillgängligt för den aktuella tidsperioden. För det andra valdes detta 

datamaterial med anledning av dess omfattning, i många andra datamaterial är inte Sverige 

representerat. Den tredje faktorn var att datamaterialet har använts vid flera olika studier 

vilket tyder på att det anses hålla en hög kvalité.   
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II) Materiella faktorer – utrustningsnivåer etc. 

 

Materiella faktorer såsom utrustningsnivå är en faktor som EU-kommissionen tagit hänsyn till 

när de presenterar prisuppgifter i sin rapport. Eftersom min studie baseras på detta 

datamaterial så har således utrustningsnivå tagits hänsyn till i min studie. 

 

III) Ekonomiska faktorer - rabatter och försäljarmarginal 

 

De ekonomiska faktorerna såsom rabatter och försäljarmarginaler anses svåra att ta hänsyn 

till. Skillnader i finansiella rabatter, såsom prisavdrag eller gratis extrautrustning, mellan 

länder kan påverka storleken på och utvecklingen av prisskillnader. De datamaterial som jag 

har använt har inte tagit hänsyn till dessa faktorer, jag har inte heller haft möjlighet att 

korrigera datamaterialet för dessa faktorer. Således kan dessa ekonomiska faktorer ses som 

jämförelsestörande poster, dock uppskattar jag dess påverkan på utvecklingen av 

prisskillnader till ytterst begränsad.  

 

IV) Länderspecifika faktorer – skatt och valuta  

 

Trots att viss harmonisering av skatter har skett inom EU finns fortfarande väsentliga 

skillnader. Danmark, Finland och Grekland som är de länder med högst beskattning var tills 

1999 inte med i EU-kommissionens rapport. Anledningen till att man inte inkluderade dessa 

länder var att konsumenterna inte bär hela bördan av skatten, alltså samma fenomen som 

tidigare behandlades för förändringar i växelkurser s.k. ofullständigt genomslag. En del av 

skattebördan bärs av återförsäljarna i form av lägre marginal. Det kan således finnas 

anledning att analysera prisskillnader både med och utan dessa tre länder. 

 

Bilmarknaden anses speciell när det gäller effekterna av växelkursförändringar, vilket till 

mestadels beror på de trögrörliga priserna. Priserna inom bilmarknaden ändras generellt sett 

sällan, endast ca två eller maximalt tre gånger per år. Detta får till följd att priserna påverkas i 

väldigt liten utsträckning av kortsiktiga växelkursförändringar, förändringarna i växelkurs 

påverkar istället försäljarens marginal. En tillfälligt deprecierad inhemsk valuta leder således 

till en något lägre försäljarmarginal. Prisernas trögrörlighet påverkar också prisskillnaderna på 

längre sikt. Om en valuta förstärks långsiktigt leder detta till att prisnivån anses stiga i 

förhållande till de övriga länderna, då en högre växelkurs används vid omräkning till den 
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gemensamma valutan. En apprecierande valuta leder inte till sänkta priser på den inhemska 

bilmarknaden, vilket det skulle göra om perfekt konkurrens skulle råda. 

 

 

4.3 Statistiska verktyg 

 

Det finns ett flertal statistiska redskap för att mäta spridning, vilka lämpar sig olika bra för 

olika situationer. Exempel på spridningsmått är variationsbredd, standardavvikelse och 

fraktiler.27  

 

Variationsbredd som mäter det största värdet minus det minsta, är ett enkelt mått som är 

intuitivt lätt att tolka. Den främsta bristen med att mäta variationsbredd är att måttet riskerar 

att vara missvisande då extremvärden överskattar spridningen i materialet. Fraktiler som 

beskriver spridningen genom observationernas inbördes ordning, anser jag inte heller lämpligt 

för att beskriva spridningen i det aktuella datamaterialet. Måttet jag kommer att använda är 

standardavvikelse främst för att det ger ett värde per urvalsgrupp, vilket blir mer lätthanterlig 

och lättare att analysera större datamängder samt att det är ett ofta använt mått för att beskriva 

spridning. 

 

Ett av de mått som studien kommer att baseras på är standardavvikelse, vilket beräknas enligt 

följande formel: 

 

       (1)  
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Från formeln (1) ovan kan man dra slutsatsen att standardavvikelse är ett mått på 

observationernas spridning från medelvärdet. Eftersom avvikelsen från medelvärdet kvadreras 

blir samtliga värden positiva dessutom får större avvikelser större vikt då de kvadreras. 

Summan av de kvadrerade avvikelserna delas med antalet frihetsgrader, n-1. Kvadratroten ur 

det erhållna värdet ger standardavvikelsen. I tabell 2 nedan ses vad standardavvikelsen blir för 

en BMW 320i ur rapporten från maj 1995.  

                                                
27 Se t.ex. Körner & Wahlgren, 2002, s. 100 ff. 
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Tabell 2. Prisspridning för en BMW 320i, maj 1995 

 

B D E F IRL I L NL P UK A S STDAV 
125,1 126,9 114,0 119,4 124,1 100,0 127,8 118,5 129,2 112,8 126,9 100,4 10,18 
 

Källa: “Car prices within the European Union on 1 May 1995”, EU-kommissionen 

 

Förutom standardavvikelse används mått på den totala prisavvikelsen i förhållande till 

Sverige, dels för EU-länderna som en enhet och dels för enskilda länder. Måttet beräknas som 

en genomsnittlig procentuell avvikelse, för alla bilmodeller, från prisnivån i Sverige. Då 

måttet beräknas då Sverige har index 100, tolkas ett negativt värde som att jämförelselandet är 

i genomsnitt billigare än Sverige. Värt att poängtera är att de procentuella avvikelserna 

gentemot Sverige inte kan tolkas utifrån den tidigare nämnda 12/18 procents normen. 

Anledningen till detta är att normerna ska relatera till den maximala prisskillnaden, således 

det dyraste landets avvikelse från det billigaste. Alltså underskattas avvikelserna i de fall då 

Sverige inte är det billigaste landet. De bilmodeller som inkluderas i detta mått är de där det 

finns prisuppgifter om Sverige, vilket innebär ett något mindre antal modeller. 

 

 

4.4. Resultat 

 
Resultatet delas upp i tre delar, vilka svarar på olika frågor. För det första, innan jag 

presenterar resultaten om prisskillnader, visar jag hur den svenska kronan och det brittiska 

pundets växelkurser har förändrats i förhållande till euron för den aktuella perioden. 

Anledningen till att växelkurserna presenteras är att de har stor betydelse för tolkningen av 

resultatet, euron används som referens då denna valuta är den som används i EU-

kommissionens prisrapporter. Den andra delen, Prisskillnader i EU, önskar svara på frågor 

kring prisskillnader i EU som helhet. Den tredje delen, Sverige vs enskilda länder, avser 

undersöka prisskillnader mellan Sverige och enskilda medlemsländer i EU.  
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4.4.1. Växelkursutveckling 

 

Utvecklingen av växelkurser är av central betydelse för prisskillnaderna inom bilmarknaden. 

Som tydligt framgår av diagram 2 har det engelska pundets värde varierat väsentligt gentemot 

euron. De stora förändringarna skedde vid 1996-97, då pundet apprecierade kraftigt. Även 

1999-00 apprecierades pundet, om än i mindre utsträckning. Under den undersökta perioden 

deprecierades pundet som mest mellan 2002-03. Utvecklingen av den svenska kronan i 

förhållande till euron har varit betydligt blygsammare. De mest kraftfulla förändringarna var 

en appreciering av den svenska kronan mellan 1995-96, samt en depreciering mellan 2000-01.  

 
 
Diagram 2. Växelkursutveckling av pundet och den svenska kronan i förhållande till euron 
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Källa: Sveriges Riksbank, valutakurs årsgenomsnitt 
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4.4.2. Prisskillnader i EU 

 

Min analys av prisskillnader börjar med att försöka ge svar på de två första frågorna i 

frågeställningen nämligen följande. Hur har prisskillnaderna i bilmarknaden inom EU 

förändrats efter Sveriges inträde i EU? Samt, hur har utvecklingen i prisnivån i Sverige 

gentemot EU förändrats efter inträdet?  

 

Diagram 3. Spridningen när alla länder inkluderas samt högskatteländernas effekt 
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I diagram 3 visas utvecklingen av standardavvikelse för två grupper, U-12 vilka är de 12 

länder som var med i datamaterialet från 1995 och framåt. Gruppen samtliga består av 

länderna i U-12 samt Danmark, Finland och Grekland. Diagram 3 visar att spridningen för U-

12 har varierat mellan ungefär 5 och 11. Den generella tendensen påvisar en utveckling mot 

minskade prisskillnader, framförallt efter år 2000, även om spridningen fluktuerar över tiden. 
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Diagrammet visar också att högskatteländerna ökar spridningen avsevärt, även om avståndet 

mellan kurvorna verkar minska något.   

 

Diagram 4. Effekten av Storbritannien på prisskillnader i Europa 
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Av diagram 4 framgår tydligt att Storbritannien (UK) periodvis har haft en kraftig påverkan 

på standardavvikelsen för priserna i Europa. Avbrottet i kurvorna (vilket även kommer att 

finnas i kommande diagram) beror på att jag vill tydliggöra var i tiden som de tre 

högskatteländerna börjar representeras.  

 

Den tidsmässigt första effekten sker från år 1996 till 1997, vilket kan förklaras av 

apprecieringen av pundet (vilket kan ses i diagram 2). Nästa stora påverkan sker från år 1999 

till 2000, där återigen ökningen i spridning kan förklaras av appreciering av pundet. För att 

återknyta till diagram 2 kunde man där även se en depreciering av pundet från år 2002 till 

2003, dock verkar deprecieringen inte ge utslag på prisspridningen i samma utsträckning som 

tidigare apprecieringar.  
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Om man bortser från Storbritanniens effekt på spridningen finner man att konvergerande 

priser är vanligt förekommande men att det sker i en låg takt. För perioden då växelkurserna 

varit låsta (sen 1999) har spridningsmåttet konstant minskat, från 9,3 till 6,2. Således har 

valutasamarbetet haft önskvärd effekt på prisspridningen åtminstone inom bilmarknaden. 

Dock skall det tilläggas att även andra faktorer såsom skatteharmonisering kan ha påverkat 

prisspridningen anser jag att viss del av effekten kan tillskrivas valutasamarbetet. 

 

Diagram 5. Sveriges påverkan på prisavvikelser i förhållande till euroländerna 
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Av diagram 5 framgår att Sveriges påverkan på prisskillnaderna i EU är ytterst begränsad, där 

EU representeras av euroländerna. Den enda avvikelse som är värd att nämna är under år 

2000, då prisnivån i Sverige tillfälligt ökar prisskillnaderna. Jag anser att förändringar i 

växelkurser inte kan tillskrivas denna påverkan då utvecklingen av den Svenska kronan 

gentemot euron inte varit märkvärdig.  
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Diagram 6. Utvecklingen av den genomsnittliga prisavvikelsen för EU gentemot Sverige 
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Diagram 6 visar utvecklingen av prisavvikelser i procent, där prisnivån i samtliga EU-länder i 

genomsnitt jämförs mot Sverige. Negativa värden innebär att prisnivån i genomsnitt är högre i 

Sverige än i övriga EU. Viss del av förändringarna i prisavvikelse kan förklaras av 

växelkursförändringar. För perioden 1998-2000 då prisavvikelsen utvecklas kraftigt nedåt 

finner jag två förklaringar. För det första inkluderas högskatteländerna i datamaterialet vilket 

påverkar resultatet mellan 1998-99. Utvecklingen förstärks ytterligare mellan 1999-2000 

vilket kan förklaras av att den svenska kronan apprecierades i förhållande till euron. 

Växelkursförändringar är en starkt bidragande orsak även till förändringarna i prisavvikelse 

för perioden 1995-96. Mellan 2000 och 2001 utvecklades prisavvikelsen kraftigt uppåt, vilket 

till viss del kan förklaras av en deprecierande svensk krona i förhållande till euron. Men som 

jag nämnde i samband med diagram 5, är växelkursförändringarna inte tillräckliga för att 

förklara hela denna utveckling. 
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Om prisavvikelsen beräknas utan Storbritannien erhålls inga större förändringar, generellt blir 

den genomsnittliga prisavvikelsen något lägre. När man jämför effekten av Storbritannien 

mellan diagram 4 och 6, ser man tydligt att standardavvikelse påverkas betydligt mer av 

extremvärden än när man beräknar genomsnitt där alla länder ges lika mycket vikt.  

 

4.4.3. Sverige vs enskilda länder 

 

Analysen fortsätter med att svara på den tredje och sista frågan i frågeställningen, nämligen 

om det finns något mönster att prisnivån förändrats olika gentemot olika länder? För att 

undersöka utvecklingen använder jag den genomsnittliga prisavvikelsen för enskilda länder 

gentemot Sverige. 

  

Diagram 7. U-12 (utan Storbritannien) ländernas genomsnittliga prisavvikelse i förhållande 

till Sverige 
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Diagram 7 visar utvecklingen av U-12-ländernas, utan Storbritannien, genomsnittliga 

prisavvikelse i förhållande till Sverige. Från 1999 syns tydligt att ländernas utveckling är 

nästan identiska, detta givetvis till största del beroende på den låsta växelkursen, vilket 

infördes den 1 januari 1999. Trots den gemensamma valutan finns dock prisskillnader, i 

diagrammet är graferna för Tyskland, genomsnittligt dyrast, och Holland det genomsnittligt 

billigaste landet. Fram till år 2000 fanns det i genomsnitt stora möjligheter att köpa nya bilar 

billigare i ett flertal av de representerade länderna. Trots att Sverige i genomsnitt varit ett 

billigt land sen år 2000, finns det dock möjligheter att hitta vissa bilmodeller till ett billigare 

pris i något av U-12 länderna.  

 

Diagram 8. Genomsnittlig prisavvikelse, Sverige i förhållande till utvalda länder. 
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I diagram 8 har jag valt ut ett antal länder och presenterat deras genomsnittliga prisavvikelse i 

förhållande till Sverige. Tyskland och Holland representerar spannet inom vilket U-12 

länderna varierar, vilket visualiserats i diagram 7. Storbritannien har valts då dess valuta inte 

är knuten till euron. Finland och Danmark, vilka först är med i datamaterialet från år 1999, 

finns med för att visa effekten av deras höga skatter. Grekland och Finlands utveckling är i 

princip identisk, vilket föranlett att jag bara tog med ett av de båda länderna. Diagrammet 
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visar tydliga arbitragemöjligheter främst från högskatteländerna. Prisnivån i Danmark har 

under hela perioden (1999-2003) varit i genomsnitt lägre än i Sverige. Prisskillnaden mellan  

Finland och Grekland jämfört med Holland är väldigt liten, trots att skatteskillnaderna har 

ansetts som en stor jämförelsestörande post. Det förefaller som att prisnivån i Danmark har 

konvergerat mot de europeiska nivåerna, vilket kan förklaras av viss skatteutjämning. 
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5. Slutsatser 
 

 

De teoretiska antagande som görs vid den partiella analysen är inte applicerbara på 

bilmarknaden inom Europa, detta framgår tydligt då lagen om ett pris inte fungerar m.a.o. 

råder imperfekt konkurrens. Storleken på prisskillnaderna inom Europa leder till slutsatsen att 

den europeiska bilmarknaden är segmenterad. Prisskillnaderna mellan länder beror i stor 

utsträckning på två faktorer nämligen skatt och valuta. Valutan påverkar utvecklingen av 

prisskillnader då prisnivån i lokal valuta hålls stabil. Valutornas betydelse har minskat 

drastiskt på senare tid då de flesta länderna i studien ingår i den monetära unionen. 

Skattenivån påverkar prisskillnaderna långsiktigt, hög skatt betyder lägre pris innan skatt. 

Vilket resulterar i att Danmark är ett billigt land medan Tyskland anses dyrt.  

 

Generellt minskar prisskillnaderna inom EU, i perioden efter Sveriges inträde i unionen. Sen 

eurons införande har prisskillnaderna konstant minskat, om än sakta. När högskatteländerna, 

Danmark, Finland och Grekland, inkluderas ökar spridningen avsevärt. Om Storbritannien 

inte inkluderas i studien minskar prisspridningen avsevärt under vissa perioder. De stora 

effekterna av Storbritannien kan till stor del tillföras kraftiga förändringar av pundets 

växelkurs gentemot euron. Till skillnad från Storbritannien påverkar Sverige inte bilden av 

prisspridningen i någon större utsträckning.  

 

Av beräkningarna för genomsnittliga prisavvikelser kan man dra slutsatsen att när man 

studerar EU som en enhet varierar bilden av prisavvikelse med tiden. Den genomsnittliga 

prisavvikelsen mellan Sverige och EU varierar mellan ca +10 till -8 %, efter införandet av 

euron är utvecklingsmönstret för dessa länder snarlika. När man studerar prisavvikelser 

mellan enskilda länder i förhållande till Sverige finner man att de bästa arbitragemöjligheterna 

finns i högskatteländerna. Mellan åren 1996 och 2000 var prisnivån i genomsnitt lägre i ett 

flertal länder än i Sverige.  Från år 2000 var prisnivån i genomsnitt bara lägre i 

högskatteländerna jämfört med Sverige.  
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Denna studie behandlar enbart en liten del av vad som kan tänkas studeras när det gäller 

prisskillnader på bilar inom Europa. Angränsande frågor som kan vara av intresse att studera 

är många t.ex.: 

 

♦ Vilka faktorer påverkar parallellimporten av nya bilar i Europa? 

♦ Hur påverkas prisskillnaderna av införandet av euron? Sker konvergens av priser i 

snabbare takt efter införandet av euron än tidigare?  

♦ I vilken utsträckning påverkar de befintliga hindren för gränshandel 

arbitragemöjligheterna inom Europa?  
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Bilaga 
I denna bilaga presenteras de data som använts för diagrammen: 
 
Data till diagram 2 
 

  Euro Sverige Pund 
1995 100,00 100,00 100,00 
1996 100,00 109,86 101,99 
1997 100,00 106,99 118,75 
1998 100,00 103,35 120,81 
1999 100,00 104,77 124,34 
2000 100,00 109,25 134,44 
2001 100,00 99,74 131,63 
2002 100,00 100,71 130,31 
2003 100,00 101,12 118,42 

 
Data till diagram 3, 4 och 5 
 
Värdena representerar standardavvikelse, vilka är beräknade som ett genomsnitt för samtliga 
bilmodeller för en specifik tidpunkt. Värdena baseras på datamaterialet från EU-
kommissionen. 
 
  Samtliga Utan UK U-12 Euro Euro+Sv 
1995/1 10,97 11,14 10,97 10,89 11,14
1995/2 8,47 8,38 8,47 8,46 8,38
1996/1 6,5 6,32 6,5 6,25 6,32
1996/2 6,61 6,35 6,61 6,28 6,35
1997/1 8,14 6,32 8,14 6,33 6,32
1997/2 9,38 6,66 9,38 6,64 6,66
1998/1 9,42 6,23 9,42 6,07 6,23
1998/2 7,77 5,63 7,77 5,55 5,63
1999/1 10,84 8,68 8,87 8,78 8,68
1999/2 10,95 8,6 9,02 8,58 8,6
2000/1 12,87 9,28 11,4 8,89 9,28
2000/2 11,22 8,97 9,16 8,93 8,97
2001/1 9,66 8,69 7,63 8,71 8,69
2001/2 9,36 8,4 7,82 8,26 8,4
2002/1 8,81 7,87 7,28 7,85 7,87
2002/2 7,76 7,22 6,34 7,21 7,22
2003/1 6,99 6,76 5,97 6,78 6,76
2003/2 6,39 6,19 5,33 6,18 6,19
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Data till diagram 6, 7 och 8 
 
Värdena visar procentuell avvikelse mellan prisnivån i ett specifikt land gentemot prisnivån i 
Sverige. Värdena är ett genomsnitt för samtliga bilmodeller för ett land. Värdena baseras på 
datamaterialet från EU-kommissionen. 
 
 
  B D E F IRL I L NL P
1995/1 15,9 20,8 3,7 14,7 6,4 -6,9 15,9 12,1 8,4
1995/2 3,6 7,9 -2,8 5,1 -3,3 -10,2 3,6 0,6 -2,8
1996/1 -0,9 4,2 -0,8 2,2 -2,9 -3,1 -1,2 -5,5 -4,1
1996/2 -3,7 2,3 -3,5 0,4 -1,7 -1,5 -3,7 -7,5 -3,9
1997/1 -0,9 6,1 -0,5 3,2 4 2,7 -1,1 -4,8 -1
1997/2 -4,2 1 -4,1 -0,5 2 -0,2 -4,1 -8,2 -4,5
1998/1 -5,1 0,6 -6,7 -3,2 -2,8 -2,1 -5,1 -9,5 -5,3
1998/2 2,5 9,7 0,1 4,5 4,1 3,7 1,9 -1,9 1,4
1999/1 -0,6 5,3 -4,4 0,3 -1,6 -0,7 -0,5 -5,3 -1,7
1999/2 -1,8 3,7 -6,3 -1,3 -3,6 -2,5 -1,7 -6,4 -3,3
2000/1 -7,6 -1,6 -11,3 -8 -9,2 -7,4 -7,4 -11,3 -9,2
2000/2 -3,2 3,6 -6,5 -3 -4,5 -3 -3 -6,7 -3,2
2001/1 6,2 12,7 1,2 4,8 3,7 6,5 5,6 2,3 5,1
2001/2 9,4 16,6 5,5 8,9 7,4 10,4 8,5 5,3 8,6
2002/1 6,6 12,4 2,1 5 3,6 6,9 6,7 1,8 5
2002/2 4,7 9,5 0,6 2,6 1,7 4 5,2 0,5 3,3
2003/1 4,2 8,6 0,4 2,2 2,2 2,8 4,8 0,3 1,8
2003/2 4,3 8 0,2 2,3 2,3 3,2 4,4 0,3 1,4

 
 
  UK A FIN DK GR S EU Utan UK
1995/1 6,4 21       0 11,97 13,36
1995/2 -3,9 7,2       0 5,49 7,83
1996/1 -4,9 1,7       0 3,06 5,05
1996/2 3,1 0,4       0 4,49 4,83
1997/1 16,4 3,6       0 8,36 6,35
1997/2 14,6 -2,7       0 7,32 5,51
1998/1 16,5 -2,8       0 7,46 5,20
1998/2 18 6       0 8,89 6,61
1999/1 18,9 2,1 -8,3 -18 -6,7 0 1,76 -0,69
1999/2 18,5 0,1 -9,3 -20 -9,6 0 0,75 -1,79
2000/1 16,6 -4,5 -14,6 -24 -15 0 -1,45 -4,03
2000/2 16,8 0,4 -10,7 -22 -12 0 -0,07 -2,48
2001/1 17,9 10,1 -3,3 -13 -2,7 0 4,25 2,30
2001/2 21,7 13,5 0,8 -9 1,9 0 6,77 4,63
2002/1 16,7 9,2 -2,7 -12 -1,1 0 4,22 2,44
2002/2 10,9 6,7 -3,7 -11 -4 0 2,44 1,23
2003/1 -1,2 4,5 -1,8 -8,4 -2,7 0 1,20 1,54
2003/2 2,2 5,2 -2,9 -8,3 -2,5 0 1,39 1,27

 


