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ABSTRACT 
In this paper I study the price differences on the European car market with the aim to investigate 

if there is a price convergence. I also analyse if the euro has had any effects on price 

convergence on the European market. This paper uses data on list prices for 10 car models in 

15 EU-countries over the period 2000-2006. Given the large number of existing studies on price 

dispersion in the European car market it’s perhaps useful to point out which features of our 

analysis distinguish the current work from previous research. To compare price differences on 

the car market, my study uses a composed variable that, to the best of my knowledge has not 

been used in previous studies in this field.  The main results of my study shows that there has 

been a price convergence on the European car market for every single studied year. The EMU-

countries and the ones with pegged exchange rate towards the euro initially had lower price 

differences but the other countries has had a higher speed of convergence, and by 2006 they 

have as low price differences.  
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Förord 
 

Jag skulle vilja framföra ett stort tack till min handledare David Granlund som med sitt 

engagemang och kunnande inom ämnesområdet har gett mig inspiration att skriva samtidigt 

som han under dessa veckor lärt mig otroligt mycket gällande hur forskningsstudier bedrivs 

inom nationalekonomin.   
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1. INTRODUKTION 

Bilmarknaden har varit ett ökänt exempel på avvikelse från lagen om ett pris på internationella 

marknader. Prisskillnaderna har länge varit fokus för debatter i Europa, där 

konsumentorganisationer tidigt försökt komma underfund med varför skillnaden existerar. År 

1981 argumenterar den europeiska konsumentorganisationen, BEUC, för att prisskillnaden 

existerar på grund av geografiska marknadssegmenteringar, vilket ger företagen möjlighet att 

prisdiskriminera på marknaderna. Å andra sidan har producenterna förklarat den rådande 

prisskillnaden som ett resultat av valutafluktuationer och skattepolitik, där dessa förespråkare 

menar att Europa endast kan komma till bukt med prisskillnaderna genom en gemensam valuta.  

Att det finns prisskillnader på den europeiska bilmarknaden kan vi vara ense om. 

Europakommissionen har som följd av detta presenterat en årlig studie om priserna på den 

europeiska bilmarknaden med syftet att invånarna lättare ska kunna jämföra priser. Den 

europeiska unionen har även försökt komma till bukt med prisskillnaderna genom att ta bort 

hinder för handeln mellan medlemsländerna. Trots åtgärderna existerar det fortfarande 

betydande prisskillnader vilket i vissa fall pekar på stora besparingar för konsumenter som 

handlar över gränserna. Detta kan anses vara överraskande då ett bilköp är bland de större inköp 

som vanliga konsumenter gör vilket medför att de oftast är väldigt försiktiga och noggranna i 

sin analys innan köpet. Det borde således vara svårt att prisdiskriminera när inga handelshinder 

finns.  

Det första syftet med denna studie är att undersöka om vi går mot lägre prisskillnader mellan 

länderna, det vill säga om priserna på den europeiska bilmarknaden konvergerar. Det andra 

syftet är att studera om fasta växelkurser samt euron som fysisk valuta har medfört en ökad 

konvergens. Studien använder sig av ett egenkomponerat prisindex för att kunna göra denna 

jämförelse mellan medlemsländerna och baseras på ett datamaterial innehållande priser från tio 

bilmodeller1 i de femton äldsta EU-länderna från åren 2000 till 2006, vilket totalt ger 1050 

observationer.  

Studier inom priskonvergens är viktigt för att se om länderna i Europa har blivit mer lika 

varandra. Effekten av väldens största tullunion gällande priskonvergens är ett intressant ämne 

för såväl medlemsländer som utomstående länder.  

                                                           
1 Audi A4, BMW 3-serie, Ford Fiesta, Ford Focus, Mercedes-Benz C, Opel Astra, Renault Megan, Volkswagen 
Golf, Volkswagen Passat och Volkswagen Polo. 
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På senare år har studier inom konvergens på den europeiska bilmarknaden visat på att 

prisskillnaderna minskat mellan länderna. Många, exempelvis Kirkman och Schueller (1990) 

samt Goldberg och Verboven (2005), lyfter fram minskandet av valutafluktuationer som en 

bidragande faktor till att vi har sett en konvergens. Avståndet mellan marknader ges även som 

en förklaring till prisskillnaderna på den europeiska bilmarknaden där Lutz (2004) lyfter fram 

problemet med segmenterade marknader. 

Till min hjälp för att analysera och diskutera resultaten har jag teorier om prisdiskriminering, 

lagen om ett pris samt optimal valutaunion.  

Vi kan förvänta oss en konvergens tack vare att möjligheten till att använda sig av tredje gradens 

prisdiskriminering, det vill säga att kunna segmentera marknader, har minskat genom skapandet 

av EU och EMU. Vi borde således kunna förvänta oss att vi rör oss mot det absoluta priset som 

diskuteras i teorin om lagen om ett pris, där en vara har samma pris vid given tidpunkt på hela 

marknaden.  

Resultatet av min studie tyder på en priskonvergens på den europeiska bilmarknaden över tid, 

där prisskillnaderna mellan de deltagande länderna blir mindre för varje år som går. Studien 

visar att de länder som har en fast växelkurs mot euron och därmed mindre valutaosäkerhet 

initialt hade lägre prisdifferenser men att resterande länderna har kommit ikapp under senare 

år. Skattningarna för 2006 antyder att det inte finns någon ytterligare effekt på priskonvergens 

med att ha valutan bunden mot euron. Den största årliga priskonvergensen har skett året efter 

att euron togs i bruk i form av sedlar och mynt vilket är konsistent med att euron som fysisk 

valuta haft en inverkan på priskonvergensen både för länder med respektive utan valutan. 

Givet det stora antalet studier om prisskillnader på den europeiska bilmarknaden som gjorts 

tidigare är det viktigt att visa hur min studie skiljer sig åt i jämförelse med dessa. För att kunna 

jämföra priserna på bilmarknaden används i min studie en sammansatt variabel som, såvitt jag 

vet, inte har använts i någon tidigare studie inom detta ämnesområde. Även inkluderandet av 

mina interaktionsvariabler, vilket medför att jag kan dra slutsatser om hur prisskillnaderna 

förändrar sig under årens gång mellan EMU-länder och övriga medlemsländer, skiljer sig åt 

från tidigare studier.  

I nästa avsnitt presenteras de tidigare studier som är relevanta för min uppsats. I den 

gemensamma marknaden ges en bakgrund om EUs inre marknad för att ge läsaren en ökad 

förståelse för ämnet. I teoriavsnittet presenteras teorier som är intressanta för det valda ämnet 

vilka sedan används för att diskutera slutresultatet av studien. I data och empirisk specifikation 
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redogörs det för vilket data studien är baserad på, hur variablerna är skapade och varför studien 

är gjord på det aktuella viset. I detta kapitel presenteras även deskriptiv statistik och modellerna 

introduceras. I resultatavsnittet förklaras och tolkas modellernas skattningar. I den avslutade 

delen redogörs det djupare för resultaten, varför vi ser det resultat som vi får och vad det kan 

bero på. Det ges också en sammanfattande bild över priskonvergens på den europeiska 

bilmarknaden.   

 

 

2.TIDIGARE STUDIER 

Denna uppsats relaterar till nedanstående studier som alla undersöker priskonvergens inom den 

europeiska bilmarknaden. Dessa studier försöker hitta förklaringar till varför priserna skiljer sig 

från lagen om ett pris och diskuterar anledningar till prisdiskriminering. 

Priskonvergens på den europeiska bilmarknaden är ett allmänt forskat område. Goldberg och 

Verboven (1999) studerar prisskillnader genom att använda sig av paneldata över åren 1980 till 

1993. De studerar hur priserna skiljer sig åt på den europeiska marknaden genom att observera 

listpriser2 från fem marknader; Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. 

Prisskillnaderna visar sig vara enorma där den maximala prisskillnaden, i genomsnitt, är runt 

30 % av en bils pris. Detta betyder att en bil för 10 000 € kan variera med så mycket som 3000 

€ mellan två länder. De hittar ingen tendens till att prisskillnaderna har gått ner över tiden, då 

skillnaden är minst lika stor 1993 som 1980. Deras resultat visar att det i genomsnitt har varit 

en 20 % stor prisskillnad mellan Italien respektive Storbritannien och det billigaste landet 

Belgien. Förklaringen till skillnaderna mellan länderna ligger dels i starka preferenser för 

inhemska bilmärken i Italien och rabatter på nya bilar i Storbritannien. Mellan genomsnitten, 

på 20 %, är det en betydande varians mellan åren där valutafluktuationer har gjort att 

prisskillnaden mellan länderna varit 40 % för vissa individuella år.  

Goldberg och Verboven (2005) gör senare en ny studie där de undersöker förhållandet mellan 

integration och priskonvergens genom att använda sig av paneldata med information om 

bilpriser från fem europeiska länder, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien, 

från 1970 till 2000. De hittar starka bevis på konvergens mot både den relativa och absoluta 

                                                           
2 Bilproducenternas rekommenderade säljpriser. 
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versionen om lagen om ett pris men resultaten gällande den absoluta versionen svagare. Detta 

är således en skillnad i jämförelse med deras tidigare studie. Den absoluta versionen säger att 

priset på en vara ska vara lika på olika marknader vid samma tidpunkt efter att man tagit 

valutakursen i beaktning. Den relativa versionen tar å andra sidan hänsyn till förväntad 

förändring i inflation och valutakurs. 

Lutz (2004) undersöker med hjälp av mikrodata från den europeiska bilmarknaden varför det 

finns en avvikelse från lagen om ett pris på marknaden. Hans data innehåller information om 

listpriser före skatt för 88 bilmodeller hämtat ifrån Europakommissionen. Analysen innehåller 

information för åren 1993-1998 och inkluderar tolv europeiska länder3. 

 Lutz kommer fram till att det finns en konvergens mot den relativa versionen men avvisar starkt 

att det skulle finnas en konvergens mot den absoluta versionen. Lutz ger två möjliga 

förklaringar: i) prissättning på segmenterade marknader och ii) arbitrage barriärer. Den enskilt 

viktigaste faktorn enligt Lutz är avståndet mellan marknader. Han betonar även valutans 

inverkan då både Belgien och Luxemburg har bevisat att en gemensam valuta minskar 

prisskillnader betydligt, eftersom prisskillnaderna mellan dessa länder och resterande EU-

länder har reducerats efter införandet av euron. 

Kirkman och Schueller (1990) använder sig av data innehållande månatliga observationer över 

priset före skatt för sjutton bilmodeller från fem europeiska länder4 mellan åren 1982 och 1987. 

De förklarar teoretiskt skillnader i priser när det gäller samma vara men på olika marknader. I 

deras modell spelar samtliga producenter rollen som ledare i ett Stackelbergspel på en egen 

marknad utan inhemska producenter. De visar, även utan skillnader i efterfrågan mellan 

marknader, att priset före skatt är högre på marknader där det finns höga kostnader för inhemska 

producenter och där skatten är låg. Med hjälp av tidsseriedata över individuella bilmodeller från 

den europeiska bilmarknaden har dessa resultat kunnat bevisas.  

 

Kirkman och Schueller visar även att växelkursförändringar inte är anpassade till bilpriserna. 

Om det är branschstrukturen tillsammans med marknadssegmentering som är källan till att 

prisvariationen existerar, vilket de föreslår att det är, finns det helt klart ett utrymme för 

betydande välfärdsförbättringar vid åtgärder som skulle göra bilpriserna före skatt mer likartiga. 

Detta skiljer sig mycket från de slutsatser som dras i de strategiska handelsmodeller vilka 

                                                           
3 Det tolv länderna som analysen är baserad på är: Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Österrike. 
4 Belgien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland.  
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bygger på att det finns skillnader i efterfrågan mellan länder och där små välfärdsvinster kan 

erhållas genom avlägsnande av handelsrestriktioner.  

Gil-Pareja och Sosvilla-Rivero (2008) undersöker priskonvergens inom den europeiska 

unionens bilmarknader under perioden 1995 till 2005 med hjälp av listpriser före skatt på 45 

bilmodeller i de femton äldsta EU-länderna. De hittade tydliga bevis på priskonvergens mellan 

EU15-länderna, men inte före år 1999. De fann dessutom att länder i den ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) inledde konvergens tidigare än EU15 som helhet. Även de redogör 

för att växelkursförändringar har bidragit avsevärt till prisspridningen över tiden mellan 

länderna. Resultaten ger betydande bevis för att en liberalisering av handeln och EMU har 

förbättrat processen för regional integration inom den europeiska bilindustrin, även om de anser 

att det finns utrymme för ytterligare åtgärder för att främja integrationen.  

Mellan åren 1993 och 2011 publicerade Europakommissionen en årlig rapport gällande 

bilpriserna inom unionen, Report on car prices within the european union. Vid den senaste 

rapporten från 2011 redovisade kommissionen att bilpriserna hade sjunkit med 2,5 % i reala 

termer under 2010 i den europeiska unionen som helhet. Listpriser för nya bilar konvergerade 

också något. Den långsiktiga prisutvecklingen stödjer kommissionens beslut från året innan 

vilket var att särskilda konkurrensregler för försäljning av nya bilar inte längre var motiverade. 

Vid rapportens början fanns det stora prisskillnader och det var svårt för konsumenterna att 

jämföra priser mellan medlemsländerna. Främst tack vare internet har det blivit lättare att hitta 

och jämföra bilpriser på den europeiska marknaden vilket har medfört att kommissionen slutat 

att presentera rapporten. (Europakommissionen, 2016) 

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. Skillnader i skatter 

upprätthåller skillnader i priser, låga skatter innebär högre priser innan skatt och tvärtom. 

Segmenterade marknader har bidragit till prisskillnader och rivandet av handelsbarriärer har 

bidragit till att det blivit svårare att segmentera konsumenter. Prisskillnaderna är fortfarande 

stora vilket i vissa fall pekar på stora besparingar för konsumenter som handlar en bil över 

gränserna. 
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3. DEN GEMENSAMMA MARKNADEN 

En grundläggande uppgift för EU har varit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och 

skapa en inre marknad. År 1993 är EUs inre marknad ett faktum, vilket garanterar de fyra 

friheterna som är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Mellan länderna på den 

inre marknaden ska det gå att handla varor utan handelshinder och tullar. En produkt som är 

godkänd i ett medlemsland ska vara godkänd i de andra EU-länderna. Alla former av kapital 

ska kunna överföras till andra medlemsländer utan restriktioner. Den inre marknaden innebär 

även att ett företag ska kunna starta en verksamhet i ett annat EU-land och kunna sälja sina 

tjänster till ett annat medlemsland. (EU-upplysningen, 2016a) 

Den europeiska unionen är en tullunion där det är förbjudet att ta ut tullar och avgifter på varor 

från andra medlemsländer. När en vara har kommit in i tullunionen från ett land utanför unionen 

har den samma ställning som en vara producerad i något av medlemsländerna och kan förflyttas 

tullfritt. Tullunionen har en gemensam tulltaxa mot länder utanför unionen. Det innebär att 

samma tull ska betalas för en vara som importeras från ett utomstående land, oavsett till vilket 

land inom unionen den importeras. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en vara 

som är tillverkad eller till salu i ett EU-land även kan säljas i alla andra länder som ingår i den 

inre marknaden, vilka är de 28 EU-länderna. Unionen har enats om gemensamma produktregler 

för bilar där kraven för desamma i alla EU-länder och handel över gränserna kan ske utan att 

varorna behöver anpassas till enskilda länders regler. (EU-upplysningen, 2016b) 

1999 tog några medlemsländer ett ytterligare steg för den gemensamma marknaden då de 

bildade EMU där den Europeiska centralbanken övertog ansvaret för euroområdets valuta- och 

penningpolitik samtidigt som euron infördes som elektronisk valuta. Eurosedlar och mynt 

började användas den 1 januari 2002. (EU-upplysningen, 2016c) 
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4. TEORI 

I detta avsnitt redogörs för de teorier och studier som kan relateras till konvergens på 

bilmarknaden. I teorikapitlet presenteras teorierna för att sedan diskuteras vidare i avsnittet 

slutsats och diskussion. 

 

4.1 Lagen om ett pris 

 

Lagen om ett pris är en teori som säger att priset på en given säkerhet, tillgång eller produkt 

kommer att vara detsamma på två marknader när de uttrycks i samma valuta. Lagen om ett pris 

beror på det faktum att om två enheter av en vara är lika i alla aspekter har en konsument ingen 

anledning att föredra den ena framför den andra. Konsumenten kommer således inte vara villig 

att betala skilda priser vilket medför att enheterna kommer att kosta lika mycket vid en given 

tidpunkt. Om priset på en vara skiljer sig åt mellan två marknader är det möjligt att köpa varan 

på den billigare marknaden och sedan sälja den på den dyrare för ett högre pris, vilket resulterar 

i en så kallad arbitragevinst. En arbitragemöjlighet sker utan risk då en ej använder sina egna 

pengar då säljpriset är känt vid köptillfället givet att man får låna pengar och det inte finns några 

osäkerheter. Nyckeln som leder till konvergens i lagen om ett pris är arbitrage. När en 

arbitragemöjlighet upptäcks börjar processen mot konvergens och den slutar inte förens det inte 

längre går att tjäna på prisskillnaden. Vi har då nått samma pris och absolut konvergens är ett 

faktum. (Isard, 1977)  

Lagen om ett pris säger att identiska varor i olika länder ska ha samma pris vid en konvertering 

i valutorna vilket kan skrivas som, 

nn EPP *  

 

där nP  är priset på den homogena produkten mätt i den inhemska valutan, E  är den nominella 

växelkursen och nP*  är priset för den homogena produkten mätt i den utländska valutan. 

Det har på senare år uppkommit en alternativ version till lagen om ett pris, den så kallade 

relativa versionen. Skillnaden mellan den relativa och absoluta (som den tidigare benämns) 

versionen är att den relativa lagen om ett pris tar hänsyn till två makroekonomiska variabler, 
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inflation och valutakurs. Inflation reducerar det aktuella landets valuta i reala termer, då det 

kostar mer att köpa en given produkt. Om ett land har en årlig inflation på fem procent kommer 

det landets valuta kunna köpa fem procent mindre produkter än innan för samma summa 

pengar. Inflation medför även en förväntad förändring i valutakursen där det finns en omvänd 

relation mellan de två makroekonomiska komponenterna. Till exempel om inflationen är åtta 

procent i EMU-området och två procent i USA. Valutakursen är $2 per €.  

( (1 + 0,02) ÷ (1 + 0,08) )* 2 = 1,89   

Detta bör medföra att valutakursen går ner till $1,89 per € i slutet av året. Ordagrant säger den 

att den procentuella förändringen i valutakursen ska vara lika med skillnaden i inflationstakten 

mellan två länder. Den förväntade förändringen i valutakursen kommer att tas i beaktning när 

den relativa versionen av lagen om ett pris studeras där denna version säger att prisnivåerna kan 

skilja sig åt efter att man tar valutakursen i beaktande på grund av att man förväntar sig en 

valutakursförändring.  
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4.2 Prisdiskriminering  

 

Vid marknadssituationer karaktäriserade av monopolinslag finner företagen ofta att det är 

lönsamt att sälja samma vara till skilda priser. Detta kan till exempel gälla när företaget säljer 

sin produkt på två marknader. Marknaderna måste då vara så beskaffade att det är omöjligt eller 

olönsamt att köpa varan på den marknad där den betingar det lägsta priset och överföra det till 

den andra marknaden för försäljning. Samtidigt måste det gälla att det är omöjligt eller olönsamt 

för konsumenterna på den marknad där varan är dyrast, att förflytta sig till den andra marknaden 

och där köpa varan. Denna företeelse, när ett företag säljer samma vara till skilda priser, har fått 

namnet prisdiskriminering. (Löfgren, 1972) 

Att olika kunder får olika priser kallas för prisdiskriminering, det vill säga att vissa kunder ges 

en sämre behandling än andra i termer av pris. Prisdiskrimineringen är uppdelad i tre olika 

grader, första-, andra- och tredje gradens prisdiskriminering. (Löfgren, 1972) Då denna studie 

har som syfte att jämföra skillnader i priser mellan länderna, utifrån producenternas listpriser 

för respektive land kommer det endast redogöras för tredje gradens prisdiskriminering då den 

är relevant för studien. 

Tredje gradens prisdiskriminering innebär att företagen använder sig av 

marknadssegmentering, det vill säga att kunder delas in i olika kategorier baserat på variabler 

som lätt kan urskiljas och att de olika kundkategorierna får betala skilda priser. I jämförelse 

med när samma pris råder för hela marknaden utgår tredje gradens prisdiskriminering ifrån 

efterfrågesambandet och marginalkostnaden som gäller i varje segment. Exempel på denna typ 

av prisdiskriminering är pensionärs- och studentrabatt. (Löfgren, 1972) 

För att prisdiskriminering ska vara möjlig att genomföra krävs det att marknader kan åtskiljas 

med hjälp av något enkelt kännetecken för att det inte ska bli möjligt att köpa på en 

lågprismarknad och sälja på en högprismarknad. Existerar en sådan möjlighet kommer 

prisskillnaderna mellan marknaderna att försvinna, givet att prisskillnaderna överstiger 

kostnaden för parallellhandel. De som får betala de högsta priserna är de som har starka 

preferenser för en vara, har hög inkomst eller få alternativ. För samhället kan konsekvenserna 

av tredje gradens prisdiskriminering bli betydande i form av en underproduktion och 

välfärdsförluster i jämförelse med fullständig konkurrens men välfärdsförlusten kan vara både 

högre eller lägre än vid ett monopol som sätter enhetliga priser. (Löfgren, 1972) 
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4.3 Optimal valutaunion  

 

Robert Mundell (1961) utvecklande teorin om en optimal valutaunion i sin A Theory of 

Optimum Currency Areas där han menar att länder ska gå med i en valutaunion om nyttan 

överväger kostnaden, där kostnaden är saknaden av ekonomiska styrmedel såsom att kunna 

devalvera valutan för att öka exporten och få fart på ekonomin vid lågkonjunkturer. En fördel 

med en valutaunion involverar ökad handel mellan medlemsländerna. Teorin säger att 

fördelarna kommer att vara större än nackdelarna om förflyttningen på kapital och arbetskraft 

är hög mellan medlemsländerna, detta för att klara kriser som uppstår. (Mundell, 1961) 

Vidare har nationalekonomer utvecklat teorin där det har fokuserats på fyra huvudkriterier för 

en optimal valutaunion. (Frankel och Rose, 1998) 

1. Arbetskraftsrörlighet: God rörlighet på arbetsmarknaden inom unionen. Möjlighet att 

arbeta utan visum, små kulturella barriärer som hämmar den fria rörligheten såsom 

olika språk samt små politiska hinder gällande statliga förmåner som exempelvis 

pension.  

2. Kapitalrörlighet: God kapitalrörlighet och pris- och löneflexibilitet. Ekonomiska 

resurser ska lätt kunna flyttas mellan valutaunionens medlemmar. Rörlighet underlättar 

för handeln och stärker ekonomierna.  

3. Delande av valutarisker mellan medlemsländerna: Ett riskdelningssystem i 

valutaunionen kräver att pengar överförs till områden som upplever ekonomiska 

svårigheter, till exempel om det beror på att områden är mindre utvecklade. 

4. Liknande konjunkturcykel: Alla medlemsländer måste ha liknande konjunkturcykler så 

att hög- samt lågkonjunkturer i ekonomin är delade. Detta för att unionens centralbank 

ska kunna tillämpa rätt ekonomiskt styrmedel.   

EMU har själva infört inträdeskrav som till viss mån liknar de punkter som listats ovanför. De 

handlar bland annat om sunda offentliga finanser som att den offentliga sektorns skulder ska 

vara lägre än 60 % av BNP eller vara på väg ner under den nivån. Det löpande underskottet får, 

i normala konjunktursvackor, inte vara större än tre procent av BNP. Växelkursen ska ha varit 

stabil mot övriga EU-valutor under två år före inträde i valutaunionen och inflationen får inte 

vara mer än en och en halv procentenheter högre än den i de tre medlemsländer som har lägst 

inflation. Räntenivån ska vara i linje bland medlemsländerna där räntan på femåriga 
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statsobligationer inte får vara mer än två procentenheter högre än i de tre medlemsländer som 

har lägst inflation. (Riksbanken, 2003)  

Om länderna som valde att gå med i EMU i större utsträckning än övriga länder uppfyllde dessa 

kriterier och därmed var mer lika varandra rent ekonomiskt även innan euron, så kan vi förvänta 

oss att euroländerna, även utan EMU, skulle ha mer liknande bilpriser. Detsamma kan även 

gälla för de länder som bundit sina valutor mot varandra utan att ha samma sedlar och mynt. 

Detta medför att det skulle kunna finnas en korrelation mellan fast växelkurs respektive 

gemensam valuta på ena sidan och lägre prisskillnader på andra sidan, även om fast växelkurs 

respektive gemensam valuta i sig inte påverkar prisskillnaden.  

 

4.4 Slutsatser av teori 

 

Diskussionerna kring huruvida EMU-samarbetet verkligen är gynnsamt har varit många men 

enligt flera tidigare studier inom priskonvergens visar de att valutafluktuationer bidragit till att 

vi fått större prisskillnader inom unionen. Den gemensamma valutan har eliminerat effekten av 

valutafluktuationer mellan EMU-länderna.  Euron har även bidragit till att det blivit svårare för 

producenter att prisdiskriminera och det har således tagit bort hinder och gjort att det blivit 

lättare för ekonomin att konvergera mot lagen om ett pris.  
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5.DATA OCH EMPIRISK 

SPECIFIKATION 

5.1 Europakommissionens data 

 

Informationen gällande bilpriser har hämtats från Europakommissionens Car price report. Över 

de sju åren som min studie omfattar publicerade kommissionen ett dokument över 

bilproducenternas rekommenderade försäljningspriser, så kallade listpriser. Priserna för bilarna 

tillsammans med priser över större tillägg såsom air conditioning (AC), airbag, och automatisk 

växellåda är givna både före och efter skatt.  (Europeiska kommissionen, 2016) 

Priserna som valts att behandlas är före skatt och för att jämförelsen ska vara rättvis har priser 

inklusive air conditioning valts eftersom AC ingått i standardutförandet för bilmodeller i några 

länder.  

Priset före skatt har valts då konsumenten vid köp av ny bil från ett annat EU-land endast ska 

betala momsen i det land där den har för avsikt att använda bilen. Exempelvis om du köper en 

ny bil från Portugal och ska använda den i Sverige ska momsen på bilen betalas i Sverige. Det 

går således att jämföra bilpriser inom den europeiska unionen genom att använda sig av bilpriser 

före skatt. (Skatteverket, 2016) 

Listpriser skapar viss problematik som bör tas i beaktning. Försäljarna i ett land är inte bundna 

till att sälja till listpriset utan det är bara ett rekommenderat pris och således kan priset inom ett 

land variera. Listpriset ger dock ett gott estimat över hur genomsnittspriset skiljer sig åt mellan 

länderna, vilket är huvudsyftet som undersökts i studien.  

Priserna har förts över för hand mellan kommissionens dokument och Excel. Risken med att 

överföra data för hand är att ett stansningsfel kan uppkomma, det vill säga fel som uppkommer 

då lämnade uppgifter överförs till datormedia (SCB, 2016). Uppgifterna har granskats noga ett 

flertal gånger för att rätta till eventuella misstag och på så vis undvika problem. 

Totalt studeras tio bilmodeller i femton EU-länder (Audi A4, BMW 3-serie, Ford Fiesta, Ford 

Focus, Mercedes-Benz C, Opel Astra, Renault Megan, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat 

och Volkswagen Polo). De bilmodeller som studerats tillhör samtliga Europas mest sålda bilar. 

De har slumpmässigt valts ut utifrån de 30 mest sålda bilarna (Best selling cars, 2016). Priserna 

har hämtas över en tidsperiod på sju år, mellan åren 2000-2006.  



13 
 

Studien utgår ifrån de femton länder som var med i den europeiska unionen år 20005, även 

kallade EU15. Anledningen till att dessa länder valts är för att datakällan, 

Europakommissionen, endast samlade in bilpriser för medlemsländer. Prisuppgifter fanns 

således endast för de inkluderade länderna över hela tidsperioden. Tack vare utökandet av EU-

länder 2004 fanns det från det året information från fler länder men dessa har valts att 

exkluderas då det är svårt att kunna dra några slutsatser om priskonvergens på ett så kort 

årsspann som två år. (Europeiska kommissionen, 2016) 

Sammanlagt är studien baserad på ett datamaterial innehållande 1050 observationer. Materialet 

är ett paneldata vilket är ett data som innehåller observationer över samma variabler över två 

eller fler tidsperioder (Stock och Watson, 2014, s. 57).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 EU-medlemsländer år 2000: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Österrike. 
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 5.2 Deskriptiv statistik  

 

För att ge ytterligare kunskap om datamaterialet som samlats från Europakommissionens 

dokument över listpriser presenteras det nedan en del deskriptiv statistik.  

 

Figur 1: Medelvärdet av priserna, mätt i euro, för bilmodellerna under de aktuella åren, där 

linjerna står för de olika länderna. Förkortningarna står för AT-Österrike, BE-Belgien. DE-

Tyskland, DK-Danmark, EL-Grekland, ES-Spanien, FI-Finland, FR-Frankrike, IE-Irland, IT-

Italien, LU-Luxemburg, NL-Nederländerna, PT-Portugal, SE-Sverige, UK-Storbritannien. 

Figur 1 visar hur snittpriserna har förändras över åren. Vi kan tydligt se hur priserna för de 

aktuella bilmodellerna succesivt stigit genom åren. Priserna är högre 2006 men också mer lika 

för länderna i jämförelse med år 2000. För de berörda länderna har prisskillnaden minskat och 

en konvergens är ett faktum. Det ska nämnas att Portugal (PT) och Grekland (EL) de sista åren 

har bortfall på enstaka bilmodeller vilket gör att deras estimat blir osäkra på grund av 

prisskillnaderna mellan bilmodellerna (om vi tar bort en av de dyrare modellerna blir 

medelvärdet lägre och vice versa).  
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Figur 2: Genomsnittspriset före skatt, mätt i euro, för samtliga bilmodeller under de aktuella 

åren. 

I figur 2 presenteras genomsnittspriset för varje enskild bilmodell över de sju åren. Figuren 

visar på ett vitt spann av bilmodeller utifrån ett kostnadsperspektiv. I figuren kan vi se att tre av 

modellerna i genomsnitt kostar över 20 000 € före skatt i EU15 för de aktuella åren. Hälften av 

bilmodellerna har ett genomsnittspris över åren i ett spann mellan 11 000 och 16 000 euro. Två 

av modellerna har ett genomsnittspris under 10 000 € före skatt där Volkswagen Polo har det 

lägsta genomsnittet som ligger strax under 9 000 €.   
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Figur 3: Priset, mätt i euro, för en Mercedes-benz C-klass under de aktuella åren, där linjerna 

representerar de olika länderna. AT-Österrike, BE-Belgien. DE-Tyskland, DK-Danmark, EL-

Grekland, ES-Spanien, FI-Finland, FR-Frankrike, IE-Irland, IT-Italien, LU-Luxemburg, NL-

Nederländerna, PT-Portugal, SE-Sverige, UK-Storbritannien. 

För att tydligt se hur mycket en konsument kan spara genom att handla en ny bil i ett annat EU-

land är det intressant att se hur mycket priserna för en bilmodell varierar mellan länderna. I 

figur 3 syns det hur priserna för en given bilmodell har förändrats genom åren. År 2000 är 

prisskillnaderna mellan länderna stora, vilket visar på stora besparingar för konsumenter som 

handlar över gränserna. Skillnaderna har succesivt blivit mindre under årens gång och är 2006 

mer lika varandra. Det visar dock fortfarande på att det går att göra stora besparingar genom 

gränsöverskridande handel. 
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5.3 Empirisk specifikation  

 

Som tidigare nämnts är syftet med rapporten att undersöka om priserna på den europeiska 

bilmarknaden konvergerar och se om euron har haft någon inverkan på konvergensen. För att 

kunna jämföra prisskillnaderna och dra slutsatser om huruvida priserna konvergerar skapades 

följande prisindex som beroende variabel,  

 

Prisindexijt =  |
(𝑃𝑖𝑗𝑡 − �̅�𝑖𝑡) 

÷
�̅�𝑖𝑡

| 

 

där 𝑃𝑖𝑗𝑡 är priset på en modell i, i land j, vid tidpunkt t. �̅�𝑖𝑡 är medelvärdet för en specifik 

bilmodell i en tidsperiod. Differensen mellan 𝑃𝑖𝑗𝑡 och �̅�𝑖𝑡 har dividerats med  �̅�𝑖𝑡 för att uttrycka 

prisskillnaderna som andel av priset och detta har sedan omvandlats till absoluta tal för att 

likställa positiva prisavvikelser med negativa och på så sätt göra det möjligt att jämföra hur 

mycket ett land avviker från genomsnittet i jämförelse med andra. 

För att undersöka forskningsfrågan skattades multipla linjära regressionsanalyser i programmet 

STATA. Alla regressioner är skattade med hjälp av minsta kvadratmetoden, OLS, som har som 

mål att räkna ut ett estimat genom att minimera kvadraten av residualavstånden (Stock & 

Watson, 2014, s. 162)  

Den enklaste modellen som skattas kallas modell 1 och kan skrivas som   

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥ijt = 𝛽0 + 𝛾1*y06t + 𝛾2*y05t + 𝛾3*y04t +𝛾4*y03t + 𝛾5*y02t+ 𝛾6*y01t 

+𝛾7*fastj + 𝛾8*fastårjt + 𝜀jit.  

Modellen inkluderar årsspecifika dummyvariabler för att kunna dra slutsatser om huruvida 

prisskillnaden har minskat eller ökat under de aktuella åren. Vid givet år antar de värdet ett och 

för resterande år värdet noll. Variabeln fast är en dummyvariabel som antar värdet ett om landet 

har fast växelkurs mot euron. Detta sker antingen om landet har euro som sin valuta eller har 

sin valuta peggad på euron för det aktuella året vilket gäller för samtliga länder förutom Sverige 

och Storbritannien. Variabel har tagits med för att undersöka effekten av vad valutaosäkerhet 
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har för inverkan på konvergens. Motiveringen till detta ligger i att tidigare studier, såsom 

Goldberg och Verboven (1999) & Kirkman och Schueller (1990), redogör för att 

valutakursförändringar är en bidragande faktor till prisskillnaderna. Koefficienten för fast kan 

dock även anta ett negativt värde om länder som valt att binda sina valutor mot varandra har 

mer liknande inkomster för de olika åren och därför har mer liknande bilpriser. Att länder med 

fast växelkurs mot varandra är mer liknande i termer av inkomster kan förväntas eftersom 

liknande konjunkturcykler är ett kriterium för en optimal valutaunion. 

 

Vidare har det inkluderats en interaktionsvariabel mellan fast växelkurs och år. Definitionen för 

interaktionsvariabeln är fastår = fast*(år-2000). 2000 har subtraherats från år för att lättare 

kunna tolka resultaten. En interaktionsvariabel identifierar hur två förklarande variabler i 

samverkan påverkar den beroende variabeln, vilket i detta fall är hur sambandet mellan fast 

växelkurs och prisspridningen har förändrats under tiden.  

Feltermer som är robusta för korrelation inom respektive land används i alla regressioner, 

eftersom det är troligt att det finns seriell korrelation. Detta släpper det vanliga antagandet att 

feltermerna är oberoende av varandra, det vill säga att observationerna är oberoende mellan 

olika länder men inte nödvändigtvis inom landet. Detta förändrar standardfelen men har ingen 

effekt på de estimerade koefficienterna.  

Det testades sedan en utökad modell, modell 2, som skiljer sig från modell 1 genom att den 

även inkluderar variablerna sedlar och sedlarår, 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥ijt = 𝛽0 + 𝛾1*y06t + 𝛾2*y05t + 𝛾3*y04t +𝛾4*y03t + 𝛾5*y02t+ 𝛾6*y01t 

+𝛾7*fastj + 𝛾8*fastårjt +𝛾9*sedlarjt + 𝛾10*sedlarårjt + 𝜀𝑗jit.  

Denna modell skattas för att undersöka om EMU-länderna har haft en skillnad i konvergens i 

jämförelse med de övriga EU-länderna utöver vad som kan förklaras av fast växelkurs. Sedlar 

är en binärvariabel som antar värdet ett om landet har euro som fysisk valuta för det givna året. 

Denna variabel har tagits med för att se om euron som fysisk valuta har bidragit till en ökad 

konvergens för EMU-länderna i jämförelse med de övriga medlemsländerna. Teorin om en 

optimal valutaunion styrker att skillnaderna skulle vara mindre mellan länder med en gemensam 

valuta. Det skapades även här en interaktionsvariabel mellan sedlar och år, sedlarår, som är 

sedlar multiplicerat med år minus 2000. Variabeln används för att kontrollera om eurons, som 

fysisk valuta, påverkan gällande priskonvergens har förändrats över tiden.  
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Skillnaden mellan fast och fastår vs sedlar och sedlarår är att sedlar och sedlarår antar värdet 

noll för EMU-länderna 2000 och 2001 samt för Danmark över hela tidsperioden. För övriga 

observationer antar fast och sedlar respektive fastår och sedlarår samma värden. 

Slutligen skattades modell 3 som skiljer sig från modell 2 genom att den även inkluderar ett 

BNP per capita-index, bnpcit. 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥ijt = 𝛽0 + 𝛾1*y06t + 𝛾2*y05t + 𝛾3*y04t +𝛾4*y03t + 𝛾5*y02t+ 𝛾6*y01t 

+𝛾7*fastj + 𝛾8*fastårjt +𝛾9*sedlarjt + 𝛾10*sedlarårjt + 𝑏11*bnpcjt + 𝜀jit.  

Detta för att utforska om större avvikelser från genomsnittligt BNP per capita i Europa leder 

till större avvikelse i bilpriser. I enlighet med prisdiskrimineringsteorin kan högst pris förväntas 

i länderna med högst inkomst och lägst pris i länderna med lägst inkomst. Dessa skulle då ha 

högst värden på den beroende variabeln prisindex. 

Variabeln bnpc är ett index över BNP per capita-avvikelse där uppgifter om BNP per capita har 

hämtas från Eurostat. Detta har sedan omräknats, likt prisindexvariabeln, genom att ta BNP per 

capita för det aktuella landet subtraherat med genomsnittliga BNP per capita för samtliga länder 

dividerat i det genomsnittliga. Siffrorna har sedan omvandlats till absoluta värden och 

definitionen kan därmed matematiskt skrivas som  

bnpcij = |
(𝐵𝑁𝑃/𝐶𝑗𝑡 − 𝐵𝑁𝑃/𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑡) 
÷

𝐵𝑁𝑃/𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑡

| 

 

där BNP/C är BNP per capita, j är det aktuella landet och t är året där 𝐵𝑁𝑃/𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑡 är medelvärdet 

av samtliga länders BNP per capita för ett aktuellt år. 
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6. RESULTAT 

 

Tabell 1: Regressionsresultat för prisindex.  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

y01 -0.020 -0.028 -0.028 

 (1.69) (2.23)** (2.24)** 

y02 -0.029 -0.031 -0.031 

 (1.83)* (0.97) (0.97) 

y03 -0.052 -0.054 -0.054 

 (2.48)** (1.73) (1.73) 

y04 -0.065 -0.068 -0.068 

 (2.56)** (2.11)* (2.11)* 

y05 -0.079 -0.082 -0.083 

 (2.73)** (2.58)** (2.58)** 

y06 -0.086 -0.090 -0.090 

 (2.45)** (2.51)** (2.52)** 

fast -0.063 -0.067 -0.066 

 (1.74) (1.58) (1.57) 

fastår 0.012 0.022 0.022 

 (2.10)* (2.74)** (2.74)** 

sedlar  0.001 0.001 

  (0.03) (0.02) 

sedlarår  -0.010 -0.010 

  (1.00) (0.99) 

bnpc   -0.005 

   (0.51) 

konstant 0.129 0.132 0.133 

 (3.45)*** (3.19)*** (3.20)*** 

R2 0.09 0.11 0.12 

N 1,027 1,027 1,027 

Note: Skattningen på koefficienterna utläses bredvid respektive variabel för det olika 

modellerna. Robusta t-värden presenteras i parenteserna och där * betecknar 

signifikansnivån. Om signifikant vid en procent vid ***, vid fem procent vid ** och vid tio 

procent *. 
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Resultateten från regressionerna redovisas i tabell 1. I den grundläggande modellen, modell 1, 

kan vi utläsa av skattningarna på koefficenterna att samtliga årliga binäravariabler antar ett 

negativt värde. De negativa värdena ökar för varje år, 2001 antar koefficenten värdet -0.02 som 

sedan ökar för varje år där skattningen är som högst 2006, -0.086. Detta visar på att 

prisskillnaderna har gått ner för varje år för Sverige och Storbritannien som för alla år antar 

värdet noll för fast och fastår. Vi kan utläsa från t-värdena vilka resultat som är signifikanta vid 

en nivå på antigen en procent ***, fem procent ** eller tio procent *. T-värdena visar på att 

skattningarna är signifikant skilda för alla åren utom 2001 i jämförelse med basåret 2000. För 

åren 2003 till 2006 är estimaten signifikanta vid en signifikansnivå på fem procent medan det 

är statistikt säkerställt vid en signifikansnivå på tio procent för år 2002. 

Variabeln fast är även den skattad till ett negativt värde. Detta kan tolkas som att länder med 

fast växelkurs mot euron, vilket är samtliga länder förutom Sverige och Storbritannien, vid 

basåret 2000 har lägre prisskillnader. Koefficenten är dock inte signifikant vid en tioprocentig 

signifikansnivå vilket betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen som säger att koefficienten 

är lika med noll. Detta medför naturligtvis en viss osäkerhet i estimaten. 

Punktestimatet för interaktionsvariabeln fastår antyder att priskonvergensen under de studerade 

åren har varit långsammare för länder  med fast växelkurs mot euron. Skillnaden i prisspridning 

mellan de med respektive utan den fasta växelkursen har enligt punktestimaten försvunnit år 

2005. Koefficenten för fastår är statitisk signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

För att studera om priserna konvergerat för länderna med fast växelkurs mot euron måste vi 

titta på de sammanlagda effekterna av årsdummiesarna, den binära variabeln fast samt 

interaktionsvariabeln fastår. Sex multiplicerat med koefficienten för fastår är minde än det 

skattade värdet för y06 vilket visar på en priskonvergens över tid för länderna med fast 

växelkurs mot euron. Den skattande koefficenten för fast är dock inte signifikant vid en 

tioprocentig signifikansnivå. 

Skattningarna är konsistenta med att en stabil växelkurs mot en större andel av länderna i 

Europa initialt har bidragit med ökad konvergens men att resterande länder har kommit ikapp 

och valutans bundenhet inte har en liknande effekt på priskonvergens inom bilmarknaden som 

den hade för ett antal år sedan. Flera av de tidigare studierna som presenterats har visat på att 

valutaförändringar har varit en bidragande effekt till att priserna har skiljt sig åt mellan olika 

länder. Mina resultat tyder på att effekten av att ha en stor och fast valuta har minskat över tid 
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och är enligt mina resultat nästintill obefintliga år 2005. Dock är inte alla skattade kofficienter 

signifikanta.  

Att skattningarna inte alltid är signifikanta beror delvis på multikollinearitet, något som jag är 

väl medveten om att det existerar på grund av alla de binära- och interaktionsvariabler som är 

nära korrelerade med varandra. Detta medför att standardfelen är större och således att t-värdena 

är mindre. 

En intressant fråga att besvara är om priskonvergenshastigheten har ökat under årens gång. 

Givet att vi håller allt annat lika kan vi se att hastigheten varit varierande mellan åren. Utifrån 

skattningen på kofficienterna går det att uttala sig om att konvergenshastigheten de första åren 

varit högre men sedan sjunkit under de senare åren. Det som går att utläsa ur resultaten är att 

konvergensen var som högst mellan åren 2002 och 2003, det vill säga under det året som euron 

som fysisk valuta togs i drift då eurosedlarna sattes i omlopp första januari 2002. Detta är även 

det första året som visar på att vi kan förkasta nollhypotesen vid en signifikansnivå på fem 

procent. Ett test för linjära kombinationer för estimatorer utfördes (med hjälp av kommandot 

lincom i STATA) för att undersöka om skillnaderna mellan de skattade koefficienterna y02 och 

y03 var statiskt säkerställda. Testet gör det möjligt att manipulera koefficienterna som 

undersöks för att bättre förstå deras relationer till varandra, att undersöka om det finns en 

skillnad mellan de skattande koefficienterna. Resultatet visar på att koefficienterna för y02 och 

y03 är signifikant skilda från varandra vid en signifikansnivå på en procent, vilket statistisk 

säger att det fanns en priskonvergens under det år som euron som fysisk valuta infördes. 

Vidare utvecklades modellen till att inkludera variablerna sedlar och sedlarår. Regressionen 

som presenteras i tabell 1: modell 2, visar likt den föregående på en priskonvergens över tid för 

Sverige och Storbritannien som varken har fast växelkurs mot euron eller valutan i sig. 

Variabeln sedlar är skattad till ett värde som är nästintill lika med noll och den är inte statistiskt 

signifikant. Detta betyder att vi inte kan säga att euron som fysisk valuta, givet allt annat lika, 

har haft en ökad inverkan på konvergensen för EMU-länderna från år 2002 i jämförelse med de 

övriga medlemsländerna.   

Koefficienten för sedlarår visar dock på att effekten på konvergens av att ha euron som valuta 

har kommit på de senare åren då den är skattad med ett negativt värde. Det är däremot motverkat 

med interaktionsvariabeln fastår. Eftersom dessa variabler antar samma värde för samtliga 

EMU-länder visar det återigen att medlemsländerna som ej antagit valutan kommit ikapp EMU-

länderna över tiden. Sex multiplicerat med (fastår minus sedlarår) plus koefficienten för y06 
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visar på en lägre prisskillnad för EMU-länderna år 2006 i jämförelse med basåret 2000, således 

visar det på en priskonvergens över tiden. Resultaten visar dock att Danmarks, som har fast 

växelkurs mot euron men har kvar den danska kronan, priskonvergens har minskat under åren 

i jämförelse med EMU-länderna. 

Slutligen inkluderades variabeln bnpc i en tredje modell. Regressionen som presenteras i tabell 

1: modell 3 visar att vi vid en signifikansnivå på tio procent ej kan förkasta nollhypotesen som 

säger att bnpc antar värdet noll, det vill säga att bnpc inte har någon effekt på priskonvergensen. 

Skattningen av koefficienten är nästintill noll vilket tyder på att bnpc inte förklarar 

prisskillnaderna. De fattigaste och rikaste länderna som skiljer sig mest från det genomsnittliga 

BNP per capita avviker inte mer i priser än övriga länder. Förklaringen till att vi inte kan se 

någon skillnad i konvergensen för avvikande länder mätt i BNP per capita kan vara för att 

variabeln ej är det bästa inkomstmåttet, då BNP per capita mäter summan av alla varor och 

tjänster som produceras i ett land under ett år, minus de varor som används under produktionen. 

Detta kanske inte är det mest relevanta måttet då det mestadels är de rikaste invånarna i 

respektive land som köper nya bilar.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Studien har som syfte att undersöka om priserna på den europeiska bilmarknaden konvergerar 

och studera om bindandet till euron som elektronisk valuta respektive fysisk valuta har haft 

någon effekt på priskonvergensen. Studien använder sig av ett egenkomponerat prisindex för 

att kunna göra denna jämförelse mellan europeiska länder som baseras på ett datamaterial 

innehållande priser från tio bilmodeller i de femton äldsta EU-länderna från åren 2000 till 2006, 

vilket totalt är 1050 observationer. Resultaten av studien visar på en priskonvergens för samtliga 

länder, där priserna har konvergerat för varje år. Högst konvergens för samtliga länder var det 

mellan åren 2002 – 2003, det året som euron togs i bruk i form av sedlar och mynt. EMU-

länderna har i enlighet med mitt resultat initialt inte fått någon ytterligare prisminskning av 

euron som fysisk valuta i jämförelse med de övriga länderna. Resultatet är konsistent med att 

euron som fysisk valuta minskat prisskillnaderna för samtliga länder. Länderna med fast 

växelkurs mot euron har initialt haft en lägre prisskillnad i jämförelse med Sverige och 

Storbritannien, detta är dock inte signifikant vid en signifikansnivå på tio procent. Resultaten 

visar på att dessa skillnader har minskat under årens gång där det år 2006 inte finns någon 

påtaglig prisskillnad mellan EMU-länderna och Sverige respektive Storbritannien. Danmark 

har dock avvikit något i prisskillnad jämfört med de övriga länderna.  

Förklaringen till denna priskonvergens är inte entydig utan beror självklart på olika faktorer. 

Den europeiska unionen har tagit flera steg för att göra Europa till en gemensam marknad, där 

skapandet av den inre marknaden, vilket har gjort att det mellan länderna ska gå att handla varor 

utan handelshinder och tullar, varit grundstenen för att prisskillnaderna mellan länderna ska 

minska. Möjligheten för producenterna att använda sig av tredje gradens prisdiskriminering har 

minskat tack vare den inre marknaden. Det har blivit svårare att marknadssegmentera och få de 

olika kundkategorierna att betala skilda priser då EU har tagit bort handelshindren mellan 

länderna. Detta har medfört att arbitragemöjligheterna succesivt har minskat och om det skulle 

existera en sådan möjlighet kommer prisskillnaderna mellan marknaderna så småningom att 

försvinna, givet att prisskillnaderna överstiger kostnaden för parallellhandel. Att 

prisskillnaderna initialt varit lägre mellan EMU-länderna kan bero på att de ligger närmare 

varandra rent ekonomisk, då teorin om en optimal valutaunion redogör för vissa krav för att 

ingå i en union. EMU har själv stiftat inträdeskrav vilket medfört att euroländerna varit tvungna 

att vara lika varandra rent ekonomiskt för att ingå i EMU. Detta kan vara förklaring till att deras 

priser var mer lika varandra år 2000 i jämförelse med Sverige och Storbritannien. 
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Att nå lagen om ett pris som säger att identiska varor i olika länder ska ha samma pris vid en 

konvertering av valutorna kanske inte är helt rimligt då det alltid finns aspekter som bidrar till 

att priser skiljer sig åt vid samma tidpunkt, såsom preferenser och valutakurser. Att säga att vi 

de senaste åren har kommit en bra bit på vägen mot lagen om ett pris är ingen överdrift då vi 

sett en priskonvergens på den europeiska bilmarknaden för varje studerat år.  

Även globaliseringen i allmänhet och internet i synnerhet kan ha varit bidragande faktorer till 

att prisskillnaderna har minskat. För varje år som går får allt mer européer tillgång till 

internetuppkoppling vilket bidrar till att det blir lättare att jämföra priserna. Internet har också 

gett kunskapen om att det är möjligt för konsumenter att köpa över landsgränserna utan avgift, 

vilket säkert inte alla kände eller känner till. Detta är något som Europakommissionen själva 

har som skäl till varför de inte längre publicerar en rapport om bilpriserna.  

Forskningen från 1990-talet och tidigare visade på stora prisskillnader på den europeiska 

bilmarknaden, där en tillstymmelse till konvergens inte var synlig. Kirkman och Schueller 

(1990) visar att bilpriset före skatt är högre på marknader där det finns höga kostnader för 

inhemska producenter och där skatten är låg. Detta ändrades under senare år där samtliga studier 

under 2000-talet visar på att priserna i Europa kryper närmare varandra. Goldberg och 

Verboven (2005) som undersöker förhållandet mellan integration och priskonvergens hittar 

starka bevis på konvergens mot både den relativa och absoluta versionen om lagen om ett pris.  

Matthias Lutz (2004) använder sig likt mig av data innehållande information om listpriser före 

skatt från Europakommissionen. Han kommer fram till att det finns en konvergens mot den 

relativa versionen av lagen om ett pris och han nämner likt mig rivandet av arbitragebarriärer 

som en faktor till konvergensen. Min studie visar likt övriga studier från 2000-talet på en 

priskonvergens mellan länderna inom EU. De tidigare studierna nämnde alla valutaosäkerheter 

som en förklaring till prisskillnaderna. Mina resultat tyder, olikt de andras, på ett minskande av 

effekten gällande valutaosäkerhet där det år 2006 antyder att det inte finns prisskillnader mellan 

länder med en fast växelkurs mot euron i jämförelse med övriga länder. 

År 2000 var prisskillnaderna mellan länderna påtagliga men de har sedan dess minskat och år 

2006 är de som mest jämlika. Figur 3 visar dock fortfarande på att konsumenter kan göra stora 

besparingar genom att handla över gränserna då exempelvis en dansk medborgare år 2006 

skulle kunna tjäna in ca 1 300 € genom att åka över bron till Sverige och handla en Mercedes i 

C-klassen istället för att köpa bilen på den inhemska marknaden.  
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För framtida forskning skulle det vara av intresse att inkludera de nya EU-länderna och jämföra 

prisskillnaderna med ett mer dagsaktuellt datamaterial. Att få tillgång till verkliga 

försäljningspriser istället för listpriser skulle vara att rekommendera och även att göra studien 

med ett större antal bilmodeller. Framtida forskning bör även fokusera på att jämföra 

prisskillnader mellan EU-länder och europeiska länder som står utanför samarbetet för att se 

vad ett EU-medlemskap har för effekt på konvergensen. Det är även viktigt att studera 

prisskillnaderna inom länderna och anledningen till dessa för att se om det är på regional eller 

nationell nivå som fokus bör ligga för jämnare priser på bilmarknaden och för att kunna nå 

lagen om ett pris. 
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