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Inledning
I år fyller Nollvisionen 20 år. Sedan hösten 1997 har Nollvisionen blivit en av Sveriges viktigaste 
exportsuccéer och agerat förlaga för trafiksäkerhetsarbete i länder runt om i världen. 

Under 2016 fattades beslut om en Nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten 
på de svenska vägarna. En förutsättning för att uppnå detta är en fordonsbesiktningspolitik i takt med 
tiden. Fordonsbesiktning behövs i den snabba teknikutvecklingen, då allt fler litar på allt mer avancerade 
tekniska system. Därtill skulle det möjliggöra att vi i framtiden kan undvika de miljöskandaler som präglat 
Europa de senaste åren - dieselskandalen möjliggjordes av föråldrade kontrollmetoder. För Swetic är 
saken självklar: det som finns, borde testas. 

Regeringens besked om att inte glesa ut besiktningsintervallerna är välkommet. Det sänder en tydlig 
signal om värdet av fordonsbesiktningen och vikten av trafiksäkerhet på svenska vägar. Om vi ska nå 
Nollvisionen är det självklart att vi borde börja med att säkerställa säkerheten i själva fordonen. 

För att nå de transportpolitiska målen om minskad miljöpåverkan och färre dödsolyckor krävs en 
regelbunden, flexibel och modern fordonsbesiktning. Den svenska fordonsbesiktningsbranschen har hög 
kompetens och är en internationellt ledande aktör. Sverige ligger i framkant i många frågor, men i några 
kan vi med enkla medel göra mer. 

Med den här rapporten vill Swetic – Sektion Fordonsbesiktning, de svenska fordonbesiktarnas 
branschorganisation, beskriva hur vi kan bidra till att uppnå ambitionerna för Nollvisionen. Vi vill 
också visa hur fordonsbesiktning minskar vägtrafikens miljöpåverkan och ökar konsumentskyddet, 
samt redogöra för hur branschen ser ut efter omregleringen. Vi vill vara en relevant dialogpartner och 
tillsammans med svenska myndigheter och beslutsfattare hitta lösningar och möjligheter inom ramen för 
de transportpolitiska målen. 

 
 

Tord Fornander,  
Ordförande för Swetic – Sektion Fordonsbesiktning
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Nystart för Nollvisionen
En fordonsbesiktning i takt med teknikutvecklingen
Riksdagen tog ett historiskt beslut för 20 år sedan när de med stor majoritet röstade för att Nollvisionen 
ska ligga till grund för arbetet med svensk trafiksäkerhet. Sedan Nollvisionens införande har antalet 
dödsfall i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utvecklingen planat ut. Inom ramen för 
Nystart för Nollvisionen fortsätter arbetet för ökad trafiksäkerhet inom områden där man hittills varit 
framgångsrik, som inom vägutformning, fordonssäkerhet, reglering och tillsyn. Även potentialen i ny 
teknik vägs in. 

Enligt Nollvisionen ska vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten att människor 
gör misstag. Ansvaret för säkerheten delas på så vis mellan den som utformar och den som 
använder infrastrukturen. Sedan 1997 har innovationer som fler cirkulationsplatser, mitträcken och 
trafiksäkerhetskameror tillkommit och höjt säkerheten på de svenska vägarna. Bilarna har blivit 
smartare; innovationer som alkolås och automatiska bromssystem har räddat många liv. 

Arbetet med Nollvisionen har gett resultat. När den antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 
500 per år, 2016 omkom 270. Men utvecklingen har planat ut och vi är ännu inte utan utmaningar. 
Teknikutvecklingen går snabbt i fordonsindustrin, och i takt med att vi förlitar oss allt mer på ny teknik 
krävs att den alltid går att lita på. 

Allt eftersom fordonsflottan utvecklas bör också regler och förordningar uppdateras kontinuerligt för att 
hålla fordonen på de svenska vägarna trafiksäkra. Det är dags att göra en översyn av hur vi besiktar den 
nya tekniken i fordonsflottan, som ett led i att förstärka trafiksäkerheten – för att uppfylla Nollvisionen. 

Höga ambitioner för fordonsbesiktningar är en viktig förklaring till varför Sverige är ett av de bästa 
länderna i världen på trafiksäkerhet. Svensk trafiksäkerhet har blivit en lönsam exportsatsning, och 
allt fler företag säljer produkter och idéer i andra delar av världen understödda av Exportrådet och 
Trafikverket. Den svenska trafiksäkerhetsexpertisen har mycket gott renommé globalt, och den svenska 
fordonsbesiktningen bidrar med resurser och stor expertis för att stärka upp exportsatsningarna inom 
området. En konkurrenskraftig trafiksäkerhetsbransch i tätt samarbete med politiska satsningar bidrar 
till Sveriges goda anseende inom trafiksäkerhet utomlands, och måste därför underhållas även på 
hemmaplan. 

Fordonsbesiktning bidrar till trafiksäkerheten
För att säkerställa att fordonsflottan är i gott skick och har den utrustning som krävs ur miljö- 
och säkerhetssynpunkt ska fordon genomgå regelbunden kontrollbesiktning på någon av landets 
besiktningsstationer. 

Kontrollbesiktningen bidrar till att upptäcka allvarliga fel som skulle kunna vålla svåra trafikolyckor. 
Flera EU-länder har, liksom Sverige, tätare besiktningsintervaller än minimikraven i EU:s besiktningsdirektiv.  
Forskning visar att om hela Europa skulle hålla samma nivå som Sverige skulle uppemot 50 000 färre 
trafikolyckor på europeiska vägar äga rum varje år och 1 100 liv kunna räddas. Nollvisionen tar höjd 
både för fordonens funktion och den mänskliga faktorn. Att satsa på att ha en säker fordonsflotta skulle 
bidra till att minska riskerna på de svenska vägarna betydligt. Som framgår i underkännandefrekvensen 
över åren 2011-2016 har andelen underkännanden minskat i takt med att tekniken utvecklats, vilket 
tyder på att regelverken släpar efter och kontrollmetoderna är föråldrade. 
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Den regelbundna kontrollbesiktningen bidrar till trafiksäkerheten genom att: 

• Sprida kunskap till bilförare om trafiksäkerhet.

• Kontrollera fordonets utsida, exempelvis backspeglar, reflexer och belysning.

• Säkerställa att bilbälten, styrsystem, förarsäte, krockkuddar och varningslampor fungerar. 

• Undersöka rost och skador på undersidan av bilen, samt styrsystem, kaross och 
bromsledningar. 

• Säkerställa att hjulen sitter fast på ett korrekt sätt och är rätt monterade.

• Testa bromsarna så att de fungerar som de ska. 
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Genomförda besiktningar av personbilar i 
hela riket 

2011

Godkända 1 839 712
Godkända med brister* 565 213
Underkända** 1 091 895
Varav meddelat körförbud: 7 299
Antal besiktningar: 3 496 820

2012

Godkända 1 865 067
Godkända med brister* 552 524
Underkända** 1 069 517
Varav meddelat körförbud: 7 037
Antal besiktningar: 3 487 108

2013

Godkända 2 009 265
Godkända med brister* 586 480
Underkända** 1 095 123
Varav meddelat körförbud: 8 282
Antal besiktningar: 3 690 668

2014

Godkända 2 071 369
Godkända med brister* 581 226
Underkända** 1 040 299
Varav meddelat körförbud: 7 045
Antal besiktningar: 3 692 894

2015

Godkända 2 114 389
Godkända med brister* 571 989
Underkända** 1 001 939
Varav meddelat körförbud: 7 363
Antal besiktningar: 3 688 317

2016

Godkända 2 143 549
Godkända med brister* 565 424
Underkända** 957 802
Varav meddelat körförbud: 7 206
Antal besiktningar: 3 666 775

*Innebär i detta sammanhang att bilen underkänts men inte behöver genomgå efterkontroll efter att felet avhjälpts
**Innebär i detta sammanhang att fordonet underkänts och behöver genomgå efterkontroll 
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Utblick teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen inom fordonssäkerhet är och har varit 
imponerande. Den senaste 30-årsperioden har fordonstekniken 
halverat antalet omkomna, trots en trefaldig ökning av trafiken på 
Europas vägar. För att systemen ska vara effektiva krävs dock att 
de går att lita på — annars invaggas bilförare i en känsla av falsk 
säkerhet. 

I en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Swetic under 
sommaren 2017 framgår att tekniska funktioner används av 
många bilförare, men att de inte alltid märks. Trots att 45 procent 
av fordonsparken är äldre än tio år, där systemen inte finns, 
uppger drygt hälften (51 procent) av fordonsägarna att de ibland 
eller alltid använder nyare tekniska funktioner när de kör bil. 
Det kan vara vanliga funktioner som backsensorer, farthållare, 
vägskyltsigenkänning och automatiska ljud- och ljussignaler. 
Samtidigt svarade fler än var tredje (36 procent) att de inte 
använder några nyare tekniska funktioner när de kör bil. Det 
kan bero på att många av funktionerna inte ”märks”, exempelvis 
nödbromsningssystem och antisladd som är passiva system. Därför 
vet många svenskar inte vilka system de faktiskt har att förlita sig på. 
Detta vittnar om att det finns ett kunskapsglapp om den teknik som 
faktiskt finns i de flesta bilar och som måste fungera – och därför bör 
testas med jämna mellanrum. 

”I en undersökning 
utförd av Novus på 
uppdrag av Swetic 
under sommaren 
2017 framgår att 
drygt varannan 
svensk (51%) uppger 
att de ibland eller 
alltid använder 
nyare tekniska 
funktioner när de 
kör bil.””

Fråga: När du kör bil, 
använder du då nyare 
tekniska funkioner?*

VARANNAN 
SVENSK 
UPPGER ATT DE 
ALLTID/IBLAND 
ANVÄNDER 
NYARE TEKNISKA 
FUNKIONER NÄR 
DE KÖR BIL.

*Exempel på sådana funktioner  
är automatiska ljus- och 
ljudsignaler, backsensorer, 
automatisk fickparkering, väg-
skyltsigenkänning, farthållare 
som håller avståndet till bilen 
framför.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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SIGNIFIKANTA SKILLNADER

Följande undergrupper svarar 
i högre grad: 
 
Ja
• Män (55%)
• 30-49 år (56%)
• Boende i Sydsverige (59%)

Nej
• 65-79 år (42%)
• Grundskoleutbildning som 

högsta utbildning (43%)
• Boende i Mellansverige 

(42%)

}51%

Ja,  
alltid

Ja,  
ibland

Nej

Vet ej

Kör 
aldrig 

bil
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På säkerhetsområdet har det gjorts viktiga framsteg som bidragit till att förverkliga Nollvisionen. 
Liv har räddats med funktioner som säkerhetsbälten i sin nuvarande form med trepunktsbälten 
och bältessträckare, två-krets bromssystem, krockkuddar för förare, passagerare och fotgängare, 
deformationszoner, låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Även aktiva och passiva säkerhetsfunktioner  
och effektivare belysning och adaptiva strålkastare gör sitt till för ökad säkerhet. En del av dessa 
kontrolleras enbart genom avläsning av kontrollampan, men det är inte tillräckligt för att få kunskap om 
funktionerna kommer att fungera vid tillbuds- och olycksfallssituationer. Andra kontrolleras inte alls.  

Nystarten för Nollvisionen ingår i det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektivt och hållbar transportlösning för hela landet. Riksdagen har därtill beslutat 
om ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). Nystarten som den 
formulerats av regeringen handlar inte om nya satsningar, utan om att använda befintliga resurser och 
verktyg mer effektivt. Fordonsflottan som den ser ut i dag är tekniskt avancerad, vilket satsningarna på 
Nollvisionen borde ta hänsyn till. Många svenskar känner inte till vilken teknik som finns i fordonen, 
eftersom säkerhetssystem sällan märks och inte heller testas förrän vid en verklig olycka. Ska den 
svenska Nollvisionen förverkligas krävs därför en än mer ambitiös besiktningspolitik. I takt med att 
bilarna blir mer avancerade måste fordonens utrustning kontrolleras enligt uppdaterade regelverk. 
Kvaliteten på själva fordonsflottan måste vara en hörnsten i arbetet för trafiksäkerhet också framgent.

• Sveriges höga ambitioner för fordonsbesiktningar bidrar till att möjliggöra nystarten för 
Nollvisionen.

• Fordonsbesiktning är ett stöd för ägare att hålla fordonen trafiksäkra och utan fel, när 
utvecklingen gör det allt svårare för dem att själva förebygga fel och brister.

• Allt eftersom fordonen utvecklas behöver också regler och förordningar uppdateras 
kontinuerligt, för att hålla fordon på svenska vägar trafiksäkra.

• Swetic föreslår att regelverken uppdateras för att vara i samklang med den tekniska 
utvecklingen. Systemen som testas bör vara systemen som fordonen är utrustade med.  
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Tekniska funktioner som inte testas vid 
fordonsbesiktning

BEGRÄNSAD KONTROLL VIA KONTROLLAMPA:

ABS-bromsar (låsningsfria bromsar)

Antisladd (ESP) – kan även omfatta antivältsystem (särskilt hos tunga fordon)

Antispinn

Krockkuddar

AKTIVA SÄKERHETSFUNKTIONER SOM I DAG INTE HAR  
SÄRSKILD KONTROLL:

Automatisk larmning vid krock/incident

Nödbromsningssystem – panikbromsassistans

EBS Bromsanpassning (tunga fordon, bil och släp, fördelning till axlar)

FÖRARSTÖDSSYSTEM:

Autobroms

”Trötthetsvarnare”

Körfältsassistans 

 – Med eller utan automatik

Olika kamerafunktioner/sensorer 

 – Döda vinkelvarnare

 – Varning korsande trafik inkl. fotgängare och vilt vid körning framåt

 – Varning korsande fordon/fotgängare vid backning

Adaptiva farthållare

Adaptiva strålkastare med utvecklade ljuskällor

Elektronisk styrhjälp

Parkeringsassistans

Däcktrycksövervakning

Elektroniska stöldskydd
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Miljöaspekter 
Fordonsutvecklingen går hela tiden framåt och en viktig drivkraft i utvecklingen är att minska 
vägtrafikens miljöpåverkan. Därför har miljökraven på nya bilar succesivt skärpts under många år. Men 
det räcker inte att bilarna har god miljöprestanda när de lämnar fabriken. För att bilarna ska hålla en 
acceptabel miljöprestanda under de 15–20 år som de används behövs kontinuerligt underhåll och tillsyn. 
De allra första åren sker detta ofta genom verkstadsservice enligt tillverkarens rekommendationer, men 
redan efter 5–7 år upphör många fordonsägare med sådan service. Därefter är fordonsbesiktningen ofta 
den enda fackmannamässiga bedömning som görs av fordonet under bilens resterande livslängd. 
Miljöpåverkan är, utöver trafiksäkerhet, en av de viktigaste aspekterna vid fordonsbesiktning. Genom 
kontroller av bilarnas motorstyrning och avgasrening hjälper kontrollbesiktningen till med att hålla 
nere miljöskadliga avgasutsläpp. 2015 underkändes över 200 000 personbilar i Sverige på grund av 
miljörelaterade fel, enligt statistik från Transportstyrelsen. Därtill tillkommer de fordon som har kraftigt 
ökade utsläpp men som inte underkänns, eftersom miljökraven vid besiktning idag är alltför lågt ställda. 

Det är sant att vägtrafiken står för en betydande del av den klimatpåverkan som beslutsfattare världen 
över nu försöker stoppa. Kontrollerna av bilarnas motorstyrning och utsläpp är därför besiktningens 
viktigaste insats för att minska biltrafikens miljöpåverkan. Om svenska bilars avgasreningssystem inte 
kontrolleras är det sannolikt att utsläppen ökar. 

Otillräckliga miljökontroller hotar även människors hälsa. Enligt Europeiska Miljöbyråns senaste 
rapport om luftkvaliteten i Europa leder de höga nivåerna av utsläppspartiklar från bland annat 
bilavgaser till över 400 000 förtida dödsfall på bara ett år. Fordonsbesiktning är ett viktigt verktyg för 
att motverka den negativa påverkan som vägtrafikens avgasutsläpp har på såväl människors hälsa som 
på miljö och klimat. Därför är det viktigt att Sverige är pådrivande för skärpta gränsvärden för utsläpp 
på EU-nivå. 

Trafikverket har konstaterat att de senaste årens trend med minskade utsläpp från vägtrafiken nu 
verkar vara bruten. Orsaken till trendbrottet är, enligt myndigheten, den ökade trafiken samt att 
energieffektiviseringen och ökningen av andelen förnybar energi inte sker i tillräckligt snabb takt för 
att kompensera för trafikökningen. För att vi ska nå utsläppsmålen är det därmed viktigt att utsläppen 
från de enskilda fordonen också minskar. Nya bilar med bättre prestanda behöver ersätta de bilar som 
inte håller måttet, samtidigt som alla befintliga fordon i drift måste hållas i acceptabelt skick under hela 
sin livslängd. Sverige har alla förutsättningar att ta på sig ledartröjan i arbetet för minskad miljö- och 
klimatpåverkan från vägtrafiken och peka ut riktningen för resten av Europa.  

Omborddiagnossystem 
Moderna bilar har avancerad motorstyrning och avgasrening för att klara gällande utsläppskrav och 
minimera bränsleförbrukning och klimatpåverkan. För att säkerställa funktionen och för att kunna 
upptäcka eventuella brister, måste alla nya personbilar i EU vara utrustade med inbyggda diagnossystem 
som övervakar bilens motorstyrning och avgasrenande system. Dessa så kallade omborddiagnossystem, 
OBD-system, krävs på nya bensinbilar från 2001 och dieselbilar från 2004. 

Vid besiktning sker en OBD-kontroll, det vill säga en kontroll av bilens eget diagnossystem, som 
indikerar fel med hjälp av felkoder. Enligt nuvarande föreskrifter underkänns fordonet om någon eller 
några av dessa standardiserade felkoder utläses från bilen. Bilen måste då åtgärdas eller repareras, 
oavsett om felkoden har varit registrerad länge eller bara under en kort tid. En felkod som registrerats i 
bilens omborddiagnossystem kommer normalt att vara registrerad till dess felet åtgärdats och felkoden 
släckts, vilket sker med hjälp av ett diagnosinstrument på en verkstad. Om anslutning eller uppkoppling 
av diagnosutrustning mot bilens omborddiagnossystem inte kan ske ska bilen underkännas. 

Transportstyrelsen har i en föreskrift (TSFS 2017:54) ändrat bedömningen av omborddiagnossystemen. 
Denna ska börja tillämpas 20 maj 2018 om ingen korrigering görs. Föreskriften begränsar OBD-
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kontrollen till att utlästa så kallade felkoder endast ska leda 
till underkännande ifall varningslampan antingen 1) samtidigt 
indikerar fel i det avgasrenande systemet, eller 2) när utsläppsvärden 
överskrider de nya mer tillåtande gränsvärdena. Detta samtidigt 
som tillåtna utsläppsnivåer för bensinfordon behålls eller höjs, trots 
att vi redan nu har så generösa gränsvärden att fordon godkänns 
med hundrafaldigt förhöjda utsläpp jämfört med normalfungerande 
bilar. I praktiken kommer det att leda till att allt fler bilar släpper 
ut allt mer. Flera instanser stöttar Swetics synpunkt, däribland 
Naturvårdsverket, som i remissvar inte bara avstyrker försämringen 
av miljökontroller vid fordonsbesiktning, utan istället föreslår att 
bilar med omborddiagnossystem ska genomgå både OBD-kontroll 
och utsläppskontroll. 

Konsekvenser av begränsningar av OBD-kontroll
Ett av de större besiktningsföretagen i branschen genomförde 
under perioden januari till och med november 2016 totalt 625 757 
kontrollbesiktningar av lätta fordon med krav på OBD-kontroll. 
Av dessa underkändes 24 336 bilar på grund av emissionsrelaterade 
felkoder, men endast 5 981 stycken (alltså 24,58 %) var samtidigt  
underkända på grund av tänd varningslampa. Övriga besiktningsföretag  
har liknande resultat. 

Skulle Transportstyrelsens föreskrift börja tillämpas innebär 
det alltså att tre av fyra bilar som idag underkänns vid OBD-
kontrollen kommer godkännas vid kontrollbesiktning, trots 
att de har identifierade fel som medför risk för ökade utsläpp. 
Transportstyrelsens föreskrift underlättar också fusk och 
manipulering, eftersom det inte längre finns stöd för anmärkningar 
trots att klara manipuleringar av det avgasrenande systemet kan 
konstateras. 

"Flera instanser 
stöttar Swetics 
förslag, däribland 
Naturvårdsverket, 
som i remissvar 
inte bara avstyrker 
försämringen av 
miljökontroller vid 
fordonsbesiktning, 
utan istället föreslår 
att bilar med om-
borddiagnossystem 
ska genomgå både 
OBD-kontroll och 
utsläppskontroll."

24+76
Endast ca 25% av lätta fordon med 
krav på OBD-kontroll underkändes 
på grund av tänd varningslampa.  
(jan-nov 2016)

SWETIC FÖRSLAG 

Fordonsbesiktning är ett viktigt verktyg för att motverka den negativa påverkan som vägtrafikens 
avgasutsläpp har på såväl människors hälsa som på miljö och klimat. Därför är det viktigt dels 
att vi upprätthåller relevanta miljökontroller, och dels att Sverige är pådrivande för skärpta 
gränsvärden för utsläpp på EU-nivå. Bland annat Trafikverket bedömer att transportsektorns 
koldioxidutsläpp kommer att minska något till 2030 och 2050, men med en lägre minskningstakt 
än vad som politiskt beslutats. Detta trots de styrmedel och åtgärder som finns i dag, såsom 
skärpta EU-krav på personbilars koldioxidutsläpp och direktiv om 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn. Anledningen till detta bedöms vara den ökade trafiken, som gör att åtgärder 
och styrmedel ”äts upp” och inte räcker till mer än en svag minskning av utsläppen till 2030. 
För att transportsektorn ska kunna bidra till de politiska målsättningarna om minskade utsläpp 
måste det därför till ytterligare styrmedel och åtgärder än de redan beslutade – och definitivt 
inte försämringar av existerande regelverk. Åtgärder som skulle innebära markant försämrade 
miljökontroller av svenska personbilar skulle leda till ökade miljöskadliga och hälsovådliga utsläpp 
från vägtrafiken. Swetic vill och kan bidra med att utveckla miljökontrollerna för att minska 
miljöpåverkan och förhindra framtida europeiska dieselskandaler.  
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Tillgänglighet och pris
Sedan omregleringen av marknaden 2010 har antalet besiktningsstationer mer än fördubblats, från cirka 
190 till cirka 450 stationer över hela landet. För konsumenterna har detta lett till en rad positiva effekter, 
inte minst i form av ökad tillgänglighet. Många bilägare, inte minst de som bor i glesbygd, har fått 
kortare resväg till närmaste besiktningsstation: så många som 97 procent har idag närmare än 30 km 
till en besiktningsstation. Motsvarande siffra före omregleringen var 90 procent inom 50 km. En viktig 
anledning till omregleringen var just ökad tillgänglighet; innan dess var det inte ovanligt med väntetider 
på två månader under vårperioden i stora delar av landet.  

Av Sveriges 290 kommuner tappar 148 av dem invånare idag och har gjort så under lång tid. Tillväxten 
av människor sker i städer och tätort. Därför är en långsiktig förutsättning för att det ska vara möjligt 
att idka näringsverksamhet i hela landet bland annat närheten till privat och offentlig service. Även idag 
finns mobila besiktningsstationer på ett antal platser för att fortfarande garantera den service som en 
besiktningsstation nära där man bor innebär. Sedan några år tillbaka finns en omreglerad och fungerande 
marknad för fordonsbesiktningar som också är rikstäckande. Antalet arbetstillfällen har ökat: den 30 
juni år 2010 var 1733 personer anställda inom fordonsbesiktningen. 2017 var motsvarande siffra 2169 
personer, vilket är en ökning med 25 procent eller 436 anställda. Med fler stationer kan arbetstillfällen, 
service och tillgänglighet göra det möjligt att leva även i glesbygd. Utöver detta innebär det minskad 
miljöpåverkan.
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Med ett ökat antal besiktningsstationer har det blivit enklare att få en tid som passar bilägaren. I dag 
kan man åka in och besikta sitt fordon på drop-in på någon av landets stationer i princip när som helst. 
57 procent av besiktningsstationerna har lördagsöppet en eller ett par gånger i månaden. Prisspannet 
på en kontrollbesiktning ligger mellan 349 kronor till 595 kronor inklusive moms, vilket baseras på 
när i månaden, vilken veckodag samt när på dagen som besiktningen utförs. Det högre spannet gäller 
just lördagar, medan drop in-tillägg på strax under hundralappen kan tillkomma för den som inte 
hunnit boka tid. Det tidigare snittpriset för en besiktning på 300 kronor var fast under tio års tid före 
omregleringen 2010. Då infördes en reglering om att alla företag på marknaden skulle ackrediteras 
och att alla tekniker skulle ha ett personligt certifikat, vilket inneburit kostnader för branschen. 
Jämte inflation och naturliga löneutvecklingar har även de utökade öppettiderna som konsumenterna 
efterfrågat påverkat kostnadsbilden. När fler stationer har lördagsöppet och kvällsöppet blir kostnaderna 
för personal högre, viket gör att prisbilden blir mer differentierad beroende på när fordonet besiktas. 
Av de här skälen kommer sannolikt inte priserna stiga i samma takt framöver, utan ligga närmre den 
naturliga prisutvecklingen på marknaden. 

Sammanfattningsvis visar en jämförelse av stationstäthet, tillgänglighet, och pris att omregleringen har 
gynnat konsumenten, framför allt i glesbygd. Med fler aktörer på marknaden har stationerna blivit fler, 
tiderna flexiblare, och priserna mer differentierade genom ökad konkurrens.

Fordonsbesiktningsbranschen föreslår stärkt konsumentskydd 
Det har gjorts ett antal undersökningar gällande importerade fordon och manipulation, bland annat 
Operation Munin. Denna undersökte fordon som importerats direkt från USA samt från Litauen. 
Undersökningarna visar på att importerade fordon i hög grad har manipulerade identiteter där 
delar av stulna fordon har ingått.  Vidare förekommer att fordonen har varit skrotade på grund av 
kollisionsskador och vattenskador, vilket det senare till följd av årets orkaner kan förväntas öka. 

Reparationerna kan i dag inte säkerställas vad gäller deformationszoner och ursprunglig 
säkerhetsutrustning, som att krockkuddar är installerade och på korrekt sätt. Det går alltså inte 
att säkerställa att reparationen är utförd på rätt sätt och att varningslampor inte är förbikopplade. 
Elektroniska säkerhetsfunktioner kan ha skadade sensorer, elektronik som är korroderad. Slutsatsen 
är att dagens ursprungskontroll behöver utvecklas. Behov finns även för utveckling av regelverk, 
undersökningsmetoder och rutiner för fordon som misstänks att de inte uppfylla kraven. Utveckling bör 
övervägas gällande kontroller även av krockskadade och reparerade fordon i Sverige.

SWETIC FÖRSLAG 

Sverige borde verka för utvecklad ursprungskontroll för att försvåra för import av stulna fordon, 
återskapande av skrotade fordon, samt för bibehållen säkerhet. Swetic rekommenderar att 
kontrollbesikning införs för alla fordon äldre än 50 år i samband med ägarbyte.
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