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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Karteller är en grupp företag inom samma industri som samarbetar med målet att be-

gränsa konkurrens på en marknad och höja priserna för att öka sina vinster. Konkur-

rensverket har i uppdrag att upptäcka karteller och bevisa att samarbete har förekommit. 

Det är dock svårt att uppdaga dem och ställa någon till svars. Syftet med denna uppsats 

är att analysera de fällda kartellerna i Sverige mellan åren 1999 och 2011, och försöka 

hitta gemensamma nämnare som underlättar kartellbildningar inom dessa branscher. 

Även andra faktorer som kan bidra till kartellbildningen har analyserats. Data har häm-

tats från domstolsbeslut på Konkurrensverkets hemsida. Uppsatsen baseras på en kvali-

tativ metod, som bygger på insamling och analys av olika dokument samt en intervju. 

Resultaten visar att faktorer som knappa resurser och tillgång till råvaror kan bidra till 

att karteller bildas. Generella slutsatser är däremot svåra att göra eftersom varje industri 

har någonting som skiljer den från de andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Cartel is a group of companies within the same industry with the goal to limit the com-

petition on the market and raise the prices, so that they can increase their profits. The 

Swedish Competition Authority is responsible of detecting cartels. However, it is not 

easy to do. The purpose of this paper is to analyse the Swedish cartels that were actually 

trialled and convicted between 1999 and 2011, and at the same time try to find the 

common factors within these industries that make it easier to form cartels. Other factors 

that can help form cartels have also been examined. The majority of information has 

been collected from the Swedish Competition Authority’s website. The paper is based 

on a qualitative method, where data from different documents and an interview have 

been analysed. The results show that factors like scarce resources and access to raw 

materials can be factors that contribute to forming cartels. It is, however, hard to make 

general conclusions because every industry has special circumstances that set it apart 

from others. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

1.1. BAKGRUND 

”People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, 

but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance 

to raise prices.”(Adam Smith, 1776) 

Citatet ovan visar att företag  redan på 1700-talet  ingick i samarbeten för att minska 

utbudet och höja priserför att maximera sin vinst. Genom att förhandla förhandla om 

priser bakom kulisserna kunde företagen så öka sina vinster, och karteller uppstod.  

(Adam Smith, 1776) Trehundra år senare används principen fortfarande. Skillnaden är 

att dagens marknader karakteriseras av fritt flöde av varor och tjänster över hela världen 

och kommunikationen har inga gränser.  

Vinstmaximering och konkurrensbegränsning anses vara anledningar till att företagen 

bestämmer sig för att ingå en kartell. Kartell är enligt definition en grupp av företag 

inom samma industri som samarbetar med målet att höja marknadspriset eller hålla nere 

produktionsnivåer (Lipczynski och Wilson, 2001). Karteller bildas oftast på marknader 

som kännetecknas av några få aktörer och kallas för oligopol. Det finns ett antal faktorer 

som underlättar kartellbildning. Enligt teorin handlar det oftast om en högkoncentrerad 

marknad som producerar och/eller säljer homogena produkter. Vidare underlättas kar-

tellbildning av en inelastisk efterfråga på marknaden och höga inträdesbarriärer som 

finns för att hålla nya företag från att etablera sig på marknaden (Lundmark, 2010). 

En kartell signalerar en dåligt fungerande marknad, eftersom ett fåtal företag styr pri-

serna, begränsar konkurrens och skadar konsumenter. Enligt Organisation för Ekono-

misk Kooperation och Utveckling (OECD, 2003) har 16 internationella karteller kostat 

världsekonomi ungefär 55 miljarder USD. Med andra ord, karteller utgör ett problem ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
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I Sverige har karteller länge varit lagliga. Under perioden 1947 fram till 1993 har det 

registrerats ungefär 1596 karteller (Berg, 2011). År 1993 stiftades dock en Konkur-

renslag som sanktionerade karteller och gjorde de olagliga. (Konkurrensverket, 2013) 

Sedan dess har ett antal företag fällts för kartellsamarbete.  

Teori om karteller ger riktlinjer till var man kan förvänta sig att hitta dem, men verklig-

heten kan se annorlunda ut. Det finns ett antal tidigare studier som har undersökt kartel-

ler i Sverige, men här är fokus på att analysera företag som har fällts för olagligt samar-

bete. 

  

1.2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de branscher där karteller har fällts fak-

tiskt kännetecknas av de attribut som teorin beskriver och hitta gemensamma nämnare 

som kan förklara uppkomsten av karteller i dessa branscher. Vidare är syftet att under-

söka huruvida det finns andra faktorer som kan underlätta kartellbildningar inom dessa 

branscher. 

 

1.3. METOD 

Eftersom syfte med detta arbete är att identifiera huruvida branscher med fällda karteller 

har de kännetecken som beskrivs i teorin, har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

metod i form av litteraturstudie. En kvalitativ metod kan göras på många olika sätt som 

till exempel intervjuer, observationer och insamling och analys av texter och dokument. 

Eftersom kvalitativ forskning bygger på personliga uppfattningar av hur verkligheten 

ser ut så kallar man denna metod för interpretativ eller tolkningsinriktad. (Bryman och 

Bell, 2011) Uppsatsen kommer att behandla undersökningar och marknadsanalyser som 

Konkurrensverket har utfört. Vidare, kommer material från domstolsbeslut att användas. 

En intervju med Konkurrensverket kommer att utföras, vilken också kommer att ligga 

till grund för resultat och analys. 

Det finns ett antal begränsningar med denna metod. Insamlad data och därefter tolkning 

av resultat är väldigt beroende av författarens val, det vill säga kvalitativ forskning är 

subjektiv.(Bryman och Bell, 2011) Detta innebär att tolkning av data och även slutsatser 

är beroende av författarens kunskap och verklighetsuppfattning.  
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1.4. AVGRÄNSNINGAR  

Uppsatsen kommer att fokusera på karteller som blev fällda från 1999 i Sverige. Inform-

ation om karteller som blev fällda tidigare än så finns inte tillgänglig på Konkur-

rensverkets webbsida. Inte heller finns det domstolsavgörande för alla fällda företag 

från 1999 till 2011, så även detta är en begränsning. 

 

 1.5. TIDIGARE STUDIER 

Det finns ett antal tidigare studier som undersöker karteller och deras påverkan i sam-

hället. I några av dem nämns vilka branscher som påverkas mest av kartellbildningar, 

och följs av förklaring till varför de kan finnas just där. 

Fölster, S. och S. Peltzman (1997) undersöker hur karteller påverkar priser, kostnader 

och produktivitet i Sverige. De använder sig av priser, kvantitet, kostnader och syssel-

sättning för varje företag som producerar en produkt för att komma fram till svaret. De 

har också använt sig av Svensk kartellregister för att undersöka vilken effekt karteller 

har haft på priser. Det finns en hög koncentration av karteller inom olika industrier, som 

till exempel skogsindustri, kemikalier, oljeprodukter och transport, men en tredjedel av 

all kartellaktivitet kan förknippas med matindustri. Författarna tror att en orsak till detta 

kan vara Sveriges jordbrukspolicy som satte priser på produkter på en högre nivå än i 

EU för att skydda svenska producenter. Vidare har de kommit fram till att karteller oft-

ast bildas inom välreglerade industrier. Det är just regleringar som kan vara en orsak till 

de höjda priserna. Några exempel på detta är marknader för mat och bostäder. Matpro-

ducenterna gynnades genom att priserna på den svenska marknaden reglerades. Med 

andra ord, matprodukter hade ett lägsta pris och fick inte säljas under det.  Detta pris 

sattes ovanför världsmarknadsprisnivå för att skydda de inhemska producenterna från 

import. Marknaden för bostadsrätter hade gynnats genom subventioner som ansågs vara 

nödvändiga för att stödja nybyggnation. Detta på grund av att det fanns ett pristak på 

bostadshyrorna, som hade i sin tur hade orsakat stora köbildningar på grund av brist på 

bostäder. I deras urval så ligger priserna runt 3 % högre än urvalets genomsnittsvärde. 

Karteller och regleringar har haft en negativ inverkan på priser, produktivitet och ut-

veckling. Det är bara med flera företag som priserna går ner och produktiviteten ökar. 

I en förstudie av Brottsförebyggande rådet (2010) utreds risker som kan uppstå vid en 

offentlig upphandling av varor och tjänster. Eftersom offentliga upphandlingar handlar 
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om stora inköp så finns det ett stort intresse att begränsa konkurrensen på marknaden 

genom att ingå en kartell. Rapporten bygger på 28 intervjuer med de personer som är 

väl informerade om eller inblandade i en offentlig upphandling. Det är flera slutsatser 

som läggs fram, men här behålls fokus på de branscher som löper störst risk att drabbas 

av kartellbilningar. Bygg- och anläggningsbransch anses vara utsatt för denna typ av 

samarbete. Detta, enligt intervjupersonerna, händer på grund av att kommuner har brist-

fällig information om hur leverantörer samarbetar med dess underentreprenörer. Städ-

branschen är också utsatt för kartellsamarbete. Det är oftast svårt för en kommunal upp-

handlare att kontrollera leverantörer på marknaden, dvs. om de använder sig av svart 

arbetskraft eller samarbetar i budgivningar för att sedan fördela arbete med underleve-

rantörer. Kontorsmaterial och livsmedel är också branscher där det ofta förekommer 

kartellsamarbete. Detta på grund av att upphandlingar inom denna sektor är stora och 

ställer höga krav på leverantörer. Det innebär till exempel ett stort utbud av olika pro-

dukter eller leverans på många adressen. Dessa marknader har också höga inträdesbar-

riärer, eftersom det bara finns ett fåtal stora företag på marknaden. Tvätteri är en till 

bransch där det förekommer karteller och det på grund av att några få stora företag oft-

ast är verksamma på en begränsad marknad. 

Konkurrensverket har 2005 undersökt bygg- och anläggningsbranschen och huruvida 

personer som är verksamma inom dessa branscher har en uppfattning om det förekom-

mer kartellsamarbete. Dessa personer var regionchefer, verksamhetsansvariga eller VD, 

beroende på storleken på företaget. De branscherna som omfattades i undersökningen 

var betongindustri, krossverksamhet och anläggningsbranschen. Metoden har varit 

kvantitativ urvalsundersökning, där urvalet baserades på företagsregister. Efter att ha 

valt undersökningssubjekt, har man gjort telefonintervjuer med 603 personer. Svarsfre-

kvensen var totalt 65 procent, och nästan hälften av dem hade misstänkt kartellsamar-

bete inom branschen. Enligt Lindberg (2011) så präglas byggsektor av dålig konkurrens 

och kartellsamarbete. Detta på grund av höga kostnader som krävs för att investera i 

maskiner och anläggningar. Byggbranschen har oftast låg produktivitet, eftersom nya, 

effektivare maskiner och processer kräver betydande investeringar. Nästan obefintlig 

konkurrens på marknaden innebär att företagen har väldigt liten innovationsgrad och 

långsam teknisk utveckling. Konkurrensverket har i sin analys också påpekat att de 

flesta företagen i denna bransch är stora och vertikalt integrerade, som innebär en till-

gång till insatsvaror. Detta gör att de mindre företagen har svårare att etablera sig. 
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KAPITEL 2 

TEORI 

 

 

 

2.1. INLEDNING 

För att kunna identifiera industrier som är mer präglade av kartellbildningar är det vik-

tigt att förklara den bakomliggande teorin. Kapitlet börjar med att definiera karteller och 

hur de uppstår, och går vidare till att förklara vilka faktorer som bidrar till kartellbild-

ningen och varför karteller är ett marknadsmisslyckande. 

 

2.2. VAD ÄR EN KARTELL? 

Karteller bildas av en grupp företag inom samma industri som samarbetar med målet att 

höja marknadspriset eller hålla nere produktionsnivåerna. I och med detta skyddar de 

sig mot konkurrens på marknaden och utnyttjar sin makt för att öka vinsten för varje 

enskilt företag i kartellen. (Lipczynski, 2001)  

Karteller bildas oftast på en oligopolistisk marknad som kännetecknas av ett fåtal före-

tag som kan påverka marknadspriset. Detta innebär att karteller är en form av marknads-

misslyckande och för att förklara varför så kan man jämföra ett oligopol med en välfun-

gerande marknad som fullständig konkurrens. (Perloff, 2007) 

På en marknad med fullständig konkurrens finns det många aktörer, som innebär både 

säljare och köpare. De antas ha fullständig information, som innebär att all tillgänglig 

information som finns på marknaden alltid är känd för alla aktörer på marknaden. Före-

tagen säljer homogena (liknande) varor och det finns inga inträdesbarriärer, så att nya 

företag kan lätt etablera sig på marknaden. Då en marknad med fullständig konkurrens 

karakteriseras av en maximerad välfärd, innebär detta att konsumentens nytta av sista 

producerade enheten är lika med kostnaden att producera den. (Lundmark, 2010) På en 

marknad där det råder fullständig konkurrens, bestämmer företag sina produktionsnivåer 

utifrån marknadsefterfrågan och ignorerar de andra företagens beslut. För karteller är 
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det tvärtom och det innebär att en marknad med fullständig konkurrens producerar mer 

än vad en kartell gör. (Carlton och Perloff, 2005) 

Denna jämförelse kan visas med en illustration. 

 

 

Figur 1. Produktion och priser under en kartell jämfört med fullständig konkurrens för enskild 

firma och industri. Källa: Perloff, 2007 

Vi tar två marknader, en där det finns många identiska företag som är pristagare och en 

annan där alla företag bildar en kartell och agerar som monopol. Figur 1.a) visar ett ty-

piskt företag, med dess marginal kostnadskurva. I figur 1.b) visas marginal kostnads-

kurva (MC) som är en summa av individuella företags marginal kostnadskurvor, dvs. 

marknadens utbudskurva. Bilden visar också marknadens marginal intäkts- (MR) och 

efterfrågekurva.  

I fullständig konkurrens så bestäms produktionsnivå där marginal kostnadskurva skär 

marknadens efterfrågekurva. Varje företags producerar qc och säljer till pris pc.  

För en kartell är den här produktionsnivån för hög och innebär att de inte kan ta ut över-

vinster, eftersom marginal kostnad överskrider marginalintäkt. Det antas att konsumen-
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terna är villiga att betala även högre priser för att få en vara som kartellen producerar, 

givet en lägre kvantitet på marknaden. Kartellen kan därför, genom att samarbeta, 

minska det totala utbudet av en vara och på det sättet driva upp priset på marknaden. 

Det innebär en produktion där MC=MR (Qm), eftersom vinsten då maximeras. I figuren 

framgår tydligt att detta innebär att de företagen kan ta ut ett högre pris (pm). Varje före-

tag producerar qm=Qm/n, där n är antal företag på marknaden och vinster fördelas lika 

mellan alla företag. Som bilden visar så möter marknaden en negativt lutande efterfrå-

gekurva, som innebär högre vinster vid lägre produktionsnivåer och det är där kartellen 

utnyttjar sin position. Minskat utbud till högre priser innebär en ineffektiv produktion 

och konsumtion, eftersom konsumenternas nytta minskas, och därför framgår det tydligt 

varför ett oligopol och i synnerhet en kartell anses vara en marknadsmisslyck-

ande.(Carlton och Perloff, 2005) 

För att kunna maximera sin vinst så måste företagen som ingår kartellen ha en stor andel 

makt på marknaden. Om kartellen lyckas med att höja priset och göra övervinster lockar 

detta nya företag in på marknaden och leder till en ökad konkurrens. Av denna anled-

ning så har marknader som kännetecknas av karteller höga inträdesbarriärer. (Carlton 

och Perloff, 2005) Dessa barriärer är en av de faktorer som bidrar till kartellbildning och 

kommer att behandlas vidare i nästa avsnitt av detta kapitel. 

 

2.3. FAKTORER SOM BIDRAR TILL KARTELLBILDNING 

Marknader där det är lättare att bilda en kartell uppfyller en eller flera av nedanstående 

faktorer. 

För det första kan man oftast hitta karteller inom industrier som kännetecknas av hög 

koncentration. Detta innebär att det finns några få företag som dominerar marknaden. 

Det finns några olika mått som kan hjälpa att räkna ut marknadskoncentrationen.  Enligt 

Carlton och Perloff (2005) är det viktigt att de produkter som produceras av företag som 

är med i kartellen utgör över 65 % av marknadens försäljning.  

Marknader med homogena produkter har också lättare att bilda en kartell. Detta innebär 

att varorna är väldigt liknande eller exakt samma mellan varandra eller med andra ord 

att det inte finns några nära substitut. (Lundmark, 2010) En homogen vara underlättar 
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kartellers strategi att sätta priser ovanför den konkurrenskraftiga nivån eftersom det un-

derlättar företagens övervakning av varandra inom kartellen. (Lipczynski, 2001) 

En inelastisk efterfråga är också en viktig del som underlättar kartellbildning. Detta in-

nebär att konsumenter har en hög tolerans till prisökningar eftersom kartellens varor 

eller tjänster anses vara nödvändiga (Lundmark, 2010) Med andra ord, konsumenterna 

är prisokänsliga och villiga att betala ett högre pris för att konsumera varan eftersom det 

inte finns några nära substitut. (Perloff, 2007) 

Inträdesbarriärer är en annan viktig faktor för att kunna bilda och bevara en kartell. 

Dessa finns där för att skydda de existerande företagen på marknaden från nya po-

tentiella konkurrenter. Inträdesbarriärer kan till exempel vara strukturella, där ingen av 

marknadsaktörerna har någon kontroll över vad som händer på marknaden. Dessa struk-

turella barriärer kan vara till exempel legala och traditionella barriärer. De legala barriä-

rerna finns stadgade i lagar kan till exempel vara patent eller monopol. De traditionella 

kan bättre förklara kartellens inträdesbarriärer eftersom de innebär att de existerande 

företagen har strategier som tillåter dem att sätta sina priser högre än marginalkostnader 

och hålla konkurrensen borta(Lipczynski, 2001). Bland de traditionella inträdes-

barriärerna kan man nämna stordriftsfördelar, som innebär lägre styckskostnader ju mer 

ett företag producerar. Detta sker på grund av till exempel högre grad av specialisering 

av produktionsfaktorer. (Lundmark, 2010) Vidare kan inträdesbarriärer vara i form av 

kostnads fördelar. Detta innebär att nya företag har högre långsiktiga kostnader än de 

existerande företag på grund av till exempel patent rättigheter. (Lipczynski, 2001) 

Enligt Carlton och Perloff (2005) är det viktigt att kostnaderna för organisation är låga, 

om en kartell ska kunna bildas på marknaden. Detta innebär att kartellen har väldigt få 

medlemmar för att underlätta förhandlingar om gemensamma mål. Organisations-

kostnaderna är också låga när kartellens produkter är homogena, dvs. det finns inte 

några nära substitut. Eftersom homogena produkter säljs till samma pris så underlättar 

detta förhandlingar om priser inom kartellen och gör det enkelt för företag att upptäcka 

om någon medlem i kartellen bryter mot reglerna (Carlton och Perloff, 2005). 

Vissa studier pekar på att karteller kan bildas i branscher med låg vinst. (Carlton och 

Perloff, 2005) Enligt Lipczynski och Wilson (2001) så kan konkurrens eller mindre ef-

terfrågan i industrin sätta press på ett företags vinst och orsaka dåliga resultat år efter år. 
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Detta kan vara en anledning till att ansluta sig till en sådan organisation som kartell för 

att försäkra sina framtida vinster.  

En annan anledning enligt Carlton och Perloff (2005) är att företag tror på låg sannolik-

het att bli upptäckta och få bestraffning i form av böter. 
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KAPITEL 3 

EMPIRI 

 

 

 

I detta kapitel kommer det kort att beskrivas den valda metoden för att sedan fortsätta 

med den empiriska delen av uppsatsen. Denna kommer att behandla karteller som blev 

fällda i Marknadsdomstolen. För varje kartell kommer att redogöras hur marknaden ser 

ut utifrån de punkter som behandlades i teoriavsnittet. Den sista delen av kapitlet inne-

håller en intervju med en kartellkunnig från Konkurrensverket. 

 

3.1. FÄLLDA KARTELLER 

De uppgifter som kommer att behandlas i detta avsnitt kommer främst från Konkurrens-

verkets hemsida, men även andra sekundära källor. Konkurrensverket (KKV) är myn-

digheten som är ansvarig för att upprätthålla en bra konkurrens på marknaden och se till 

att reglerna följs.  Deras hemsida är en källa till de företag som blev fällda för kartell-

samarbete. Här kommer det dock att tas upp större karteller fällda från och med år 1999, 

där det finns tillgänglig information. Information om de mindre företag som har fällts 

för kartellsamarbete är väldigt begränsad och otillräcklig för att göra slutsatser. Un-

derlag för information om de olika marknaderna är domstolsbeslut från Stockholms 

Tingsrätt, Marknadsdomstolen och i vissa fall Konkurrensverkets stämningsansökan. 

För att kunna jämföra verkligheten med den teori som finns beskriven i förra kapitlet, så 

är detta kapitel koncentrerat runt en genomgång av de fällda kartellerna i Sverige mellan 

åren 1999-2011. Som tidigare nämnt, dessa år är valda på grund av att det finns tillräck-

ligt med tillgänglig information för att kunna göra en tillförlitlig analys. Fokus ligger på 

dessa marknaders förutsättningar för att bilda en kartell. Informationen kommer att om-

fatta marknadskoncentration, huruvida produkter är homogena, hur efterfråga ser ut och 

om det finns inträdesbarriärer.  

För att underlätta vidare läsning så finns det några termer som är viktiga att förklara. 

Enligt Konkurrensverket, så kan ett företags marknadsmakt bedömas först efter att man 
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har gjort en avgränsning av den relevanta produkt- och geografiska marknaden. Definit-

ion av den relevanta produktmarknaden är följande: ”De produkter som köparna anser 

vara utbytbara, dvs. sådana varor eller tjänster som på grund av pris, funktion och egen-

skaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen tillhör samma marknad” 

(Konkurrensverket, 2003). Den relevanta geografiska marknaden är ”det område inom 

vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna” 

(Ibid). 

 

3.1.1. BENSIN 

År 2000 uppdagades en kartell på bensinmarknaden, den så kallade ”bensinkartellen". 

De inblandade företagen var Norsk Hydro AB, OK-Q8, Preem Petroleum AB, AB 

Svensk Shell och Statoil Detaljhandel AB. Enligt Marknadsdomstolsbeslut (2005) sam-

arbetade de bolagen om att förhandla priser och rabatter på marknaden. Närmare be-

stämt, företagen förhandlade om priser och rabatter till slutkonsumenten samt delade 

kunder i olika kategorier och utifrån detta bestämde maximala rabatter för olika grupper 

av kunder.  

Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet (SPBI) så framställs bensin, die-

sel och de flesta drivmedel på marknaden av råolja. Råolja är en import vara och hittas 

mestadels i Arabiska länder, Ryssland och USA. Bensin kan anses vara en homogen 

produkt, eftersom bensin som de olika företagen säljer är samma produkt. Enligt Mark-

nadsdomstolen (2005) utgjorde dessa bolag ungefär 80 procent av marknaden, som in-

nebär att de hade stor marknadsmakt och därför kunde påverka priserna. Detta stämmer 

bra överens med teorin, där enligt Carlton och Perloff (2005) kartellens produkter borde 

utgöra ungefär 65 procent av marknaden. 

Det finns andra alternativa bränslen, men de anses inte vara ett substitut för bensin. Det 

är till exempel biobränsle, som produceras från växter och spannmål. Eftersom kostna-

derna för att framställa biodiesel kan vara upp till dubbelt så stora som att framställa 

diesel från råolja, krävs det betydligt mer resurser för sådana alternativa bräns-

len(alternativa bränslen-internet källa).  

Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet innebär hela processen från att 

hitta en oljekälla, borra efter den, transportera och raffinera till bensin och andra driv-
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medel stora ekonomiska kostnader. Maskiner för att borra fram oljan samt rörledningar 

som transporterar den kräver mycket investeringar och konstant underhåll. Detta inne-

bär att kostnaderna för att etablera sig på bensinmarknaden är stora och inträdesbarriärer 

för nya företag är höga. Ungefär 25 % av raffinerad råolja blir bensin och marknadens 

efterfråga är stor(SPBI). Det innebär att konsumenterna är pristagare och att mark-

nadens efterfråga kan anses vara inelastisk.  

 

3.1.2. VENTILATION 

Den så kallade ”ventilationskartellen” upptäcktes i 2001. De inblandade företagen var 

YIT Building Systems AB och Keyvent AB. Enligt Stockholms tingsrätts dom (2005) 

hade de bolagen ingått ett samarbete om priserna vid anbudsgivning inom skogsindustri 

i Norrland.  

I analysen som Konkurrensverket hade gjort beskrivs ventilationsbranschen enligt föl-

jande. Ventilation används för att kontrollera inneklimat i olika byggnader och det inne-

bär att de måste förses med anläggningar som kontrollerar luftflöden. Man kan dela upp 

marknaden för ventilation i tre olika delar: komfort-, processventilation och gränsskikt. 

De olika delarna uppfyller olika funktioner. Komfortventilation används främst av fy-

siska personer och reglerar inneklimat i till exempel bostadshus och kontor. Process-

ventilation används i produktion i olika industrier och kan vara integrerad i själva pro-

cessen. Gränsskikt är en kombination av komfort- och processventilation, och utgör inte 

en integrerad del av produktionsprocessen. Den relevanta marknaden här är för gräns-

skikt i skogsindustri och det relevanta geografiska området är Norrland.  

Ventilation kan anses vara en homogen ”produkt” eftersom den har samma funktion i 

alla sammanhang. Däremot är gränsskikt en heterogen ”vara”, eftersom den måste an-

passas efter olika industrier och industrilokaler.  

Estimerade marknadsandelar enligt Konkurrensverket för båda företagen inom detta 

segment i Norrland är ungefär 35 procent. Enligt Carlton och Perloff (2005) behöver de 

produkter som produceras av företag som är med i kartellen utgöra en marknadsandel på 

65 procent. Enligt teorin kan marknadsandelen på ventilationsmarknaden därför inte 

anses vara tillräcklig för kartellen att lyckas med att påverka utbudet i tillräckligt stor 

utsträckning och därmed driva upp priset. Verkligheten talar därför emot teorin, ef-
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tersom det är bevisat att olagligt samarbete har förekommit och att utbudet på mark-

naden har begränsats som ett resultat av detta samarbete.   

Enligt Konkurrensverket behövs inga stora investeringar för att komma in på ventilat-

ionsmarknaden, eftersom industrin baseras på de kunskaper anställda har samt vilka 

kontakter själva företagen har. Det är dock en annan situation för en speciell industri 

som skogsindustri, eftersom det ställs speciella krav på de företagen som engageras via 

en upphandling. Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett företag kan 

anses vara konkurrenskraftig inom skogsindustri. Den viktigaste är att företaget är spe-

cialiserat för ventilationsentreprenader inom denna industri. Vidare är t.ex. närhet till 

industrin en viktig faktor, erfarenhet från tidigare uppdrag och kontakter. Allt detta in-

nebär att det finns ett begränsat antal företag som kan konkurrera på denna marknad, 

eller med andra ord, inträdesbarriärerna kan anses vara höga. Eftersom ventilation är en 

speciell ”produkt” som inte har några nära substitut, kan efterfrågan på marknaden an-

ses vara inelastisk. 

 

3.1.3. BILHANDLARE 

AB Bil Bengtsson, Bildeve AB, Bilia Personbilar AB, Bil Månsson i Skåne AB, Göinge 

Bil AB, Johan Ahlberg Bil AB, Kristianstads Automobil AB och Skånebil Personbilar 

AB upptäcktes i 2002. De här företagen är auktoriserade återförsäljare av Volvo och 

Renault personbilar. Enligt Marknadsdomstolen (2008) handlade samarbetet om att fast-

ställa priser på nya och begagnade personbilar samt dela upp marknaden för försäljning 

av nya bilar.  

Konkurrensverkets beskrivning av marknaden är följande. Volvo anses vara ett pre-

mium märke med hög kundlojalitet, medan Renault bilar klassas som volymmärke, eller 

med andra ord lågpris bilmärke. Den relevanta produktmarknaden är försäljning av nya 

bilar samt inköp och försäljning av begagnade bilar.  

Alla bilar har samma funktion, men kan inte anses vara en homogen vara, eftersom 

kunderna uppskattar de olika bilmärkena som differentierade produkter. Bilar varierar i 

storleken, modeller och priser. Det är därför de kan klassificeras som heterogen vara. 

 Den relevanta geografiska marknaden här är Skåne och Blekinge. De relevanta pro-

duktmarknaderna är: försäljning av nya bilar, försäljning och inköp av begagnade bilar. 
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Under år 2002 stod Skåne och Blekinge för 23 procent av all nybilsförsäljning och för 

19 procent av begagnade bilar av märke Volvo eller Renault. Volvobilhandlarna förser 

en femtedel av det relevanta geografiska området med bilar. Enligt Carlton och Perloff 

(2005) behöver de produkter som produceras av företag som är med i kartellen utgöra 

en marknadsandel på 65 procent. Enligt teorin kan marknadsandelen på bilmarknaden 

inte anses vara tillräcklig för kartellen att lyckas med att påverka utbudet i tillräckligt 

stor utsträckning och därmed driva upp priser. Verkligheten talar därför emot teorin. För 

att komma in på marknaden för bilhandel krävs det stora investeringar. Det är på grund 

av att en bilåterförsäljare behöver utställningshallar och serviceverkstäder. Inträdesbar-

riärerna är därför höga.  

Volvo anses vara, som tidigare nämnt, ett premium bilmärke och detta borde medföra 

en hög kundlojalitet och hög betalningsvilja. I verkligheten dock låg kundlojaliteten 

under 2002 runt 56 procent. Detta och det faktum att Volvohandlarna ligger tätt i Skåne 

innebär ett stort förhandlingsutrymme för konsumenterna. Efterfråga på marknaden för 

Volvobilar kan därför inte anses vara inelastisk.  

Enligt Konkurrensverket är konkurrens mellan olika bilmärken hårdare än inom samma 

bilmärke. Marknaden för försäljning av nya Volvo och Renault bilar har stark vertikal 

styrning . Detta innebär att det ställs hårda krav på återförsäljarna att t.ex. hålla Volvos 

marknadsandel runt 20 procent på grund av stora investeringar som krävs för att ut-

veckla och producera nya bilar. Vidare begränsas deras marginaler och allt från annon-

sering till rekommenderade priser styrs av generalagenten. Eftersom försäljning av nya 

bilar ger återförsäljarna små marginaler måste de sälja stora volymer för att kunna bli 

lönsamma. Det är serviceverksamheten som genererar de största intäkterna.  

Marknaden för begagnade bilar är mycket större än marknaden för nya bilar. Denna 

marknad är inte begränsad, eftersom köparna och säljarna av begagnade bilar har möj-

ligheter att använda sig av andra försäljningskanaler än återförsäljare. Detta på grund av 

internet, där priserna lätt kan jämföras med andra delar av landet och även världen. 

(Konkurrensverket, 2013) 
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3.1.4. ASFALT 

Under 2001 uppdagades en kartell som kommer att visa sig vara Sveriges största, den så 

kallade ”asfaltkartellen”. De fyra största företagen i kartellen var NCC AB, Skanska 

Sverige AB, Vägverket Produktion och Peab Asfalt AB. Alla bolagen är verksamma 

inom anläggningsverksamheten i hela Sverige. Enligt Marknadsdomstol (2009) hade 

samtliga företag förhandlat om priser och produktionsvolymer vid anbudsgivningar, 

samt delat upp de olika marknaderna mellan varandra.  

Enligt Konkurrensverket karakteriseras anläggningsbranschen av att några få stora före-

tag styr marknaden. Asfaltbeläggningsentreprenader utgör en stor del av anläggningsar-

bete i Sverige, eftersom de flesta vägar är gjorda av asfalt. Det finns även grus- och be-

tongvägar, men de utgör bara en liten del av vägnätverket. Den relevanta produktmark-

naden är marknad för asfaltbeläggningsverksamhet. Den relevanta geografiska mark-

naden är Götaland och Svealand.  

De fyra företagen har ungefär 80 procentig andel av utbudet av asfaltbeläggningsentre-

prenader på den relevanta marknaden (Konkurrensverket, 2003). Detta innebär att 

marknaden är väldigt koncentrerad, eftersom det finns några få företag som har mark-

nadsmakt. Detta stämmer bra överens med teorin. 

Asfaltmassa är insatsvaran som innehåller sten och bitumen, ett bindningsmedel som 

framställs av raffinerad råolja. Den produceras i tre olika former, som en varm massa, 

halvvarm och kall. Varm asfaltmassa har den bästa kvaliteten och används mest vid 

asfaltanläggning. En nackdel med denna är att den används som en färskvara, och är 

svår och kostsam att transportera långa sträckor. Halvvarm och kall asfaltmassa är av 

sämre kvalitet och används på de mindre trafikerade vägarna. De produkt-

ionsanläggningar som används för att producera kall och halvvarm massa kräver mindre 

investeringar, samtidigt som dessa typer av asfalt är lättare att transportera och lagra 

(Konkurrensverket, 2003).  

Asfaltbeläggningsverksamhet kan anses vara en homogen ”produkt”, eftersom de flesta 

vägar i Sverige beläggs med asfalt och mer specifikt varmasfaltmassa. Man kan se be-

tong- och grusvägar som substitut, men i mycket mindre proportioner, då dessa vägar 

har kortare livstid och utgör en liten andel av alla vägar. Även vägar som beläggs med 

halvvarm och kall asfaltmassa kan anses var substitut, men eftersom de håller lägre kva-

litet och används på mindre trafikerade vägar är de inte ett verkligt alternativ.  
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Enligt Konkurrensverkets analys (2003) krävs det tillgång till grus- och bergtäkter för 

att kunna använda sten i produktion av asfaltmassa och det är bara de största företagen 

som har det. För att öppna en ny bergtäkt krävs stora investeringar i maskiner och även 

transportkostnaderna kan vara höga, eftersom det är kostsamt att transportera material 

längre sträckor. Allt detta innebär att produktionen och anläggningsarbete måste vara 

lokaliserade nära tillgången till råvaror. Samtidigt har de stora företagen stordriftsförde-

lar som ett resultat av minskade kostnader på grund av storskalig produktion av asfalt. 

Inträdesbarriärer kan då anses vara höga.  

Eftersom asfaltbeläggningsentreprenader beställs via offentliga upphandlingar, är det 

därför staten, kommuner och även enskilda huvudmän som är företagens kunder. Väg-

verket representerar staten och är samtidigt den största beställaren av vägarbete på 

marknaden. Förfarandet börjar med att Vägverket begär anbud från olika företag. Före-

tagen konkurrerar därefter med varandra genom att erbjuda lägsta priset eller på något 

annat sätt utföra jobbet på ett ekonomisk effektivt sätt (Konkurrensverket, 2003). Ef-

tersom asfalt är en nödvändig vara för samhället och det inte finns några nära substitut 

kan man konstatera att efterfråga på marknaden är inelastisk.  

 

3.1.5. BUSSARRANGÖR 

Scandorama AB och Ölvemarks Holiday AB hade ingått en kartell från 2007 till 2009. 

De uppgifter om marknadskoncentrationen som redovisas här baseras på omsättningen 

för 2009. Enligt Stockholms tingsrätts dom (2012) anses Scandorama och Ölvemarks 

vara två av Sveriges största bussresearrangörer. Företagen förhandlade om priser och 

rabatter samt delade upp marknaden mellan varandra.  

Enligt Konkurrensverket så är den relevanta produktmarknaden i fråga busspaketresor 

till Europa och den geografiska marknaden är Sverige utom Norrland och Dalarna samt 

Östlandet i Norge. I Sverige finns det runt 100 bussresearrangörer, men bara 25 av dem 

har en omsättning som överstiger 5 miljoner kronor. Scandorama och Ölvemarks har 

sammanlagt runt 250 miljoner kronor i omsättning och en marknadsandel på ungefär 40 

procent. Marknadskoncentrationen överensstämmer därmed ej med de 65 procent som 

nämns i teorin.  
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Paketresor med buss har särskilda egenskaper som särskiljer denna typ av resan från 

t.ex. flygresor. Det kan dock inte anses vara en homogen ”vara”, då bussresor kan vara 

av olika slag (weekendresor, direktresor eller rundresor), ha olika priser och reselängd. 

Bussresor kan klassificeras som en heterogen ”vara”.  

Enligt Konkurrensverket (2010) är marknaden för bussresor i Sverige jämfört med 

andra typer av resor väldigt liten och det finns ett stort antal redan etablerade företag. 

Det kan innebära att ett nytt företag möter hård konkurrens och potentiellt ett priskrig 

med de stora bolagen, som i slutändan inte kommer att löna sig. Samtidigt kan stora 

reseföretagen ha en trogen kundbas, som leder till slutsats att inträdesbarriärerna kan 

anses vara höga. De kunder som reser mest med denna typ av resa är resenärer över 55 

(Konkurrensverket, 2010). Det som lockar mest är upplevelse att umgås med andra re-

senärer och tryggheten att ha en guide genom hela resan (Ibid).  Dessa resenärer förlitar 

sig möjligtvis mer till information från bekanta än den på internet, vilket också kan bi-

dra till at ett lokalt företag behåller en trogen kundbas och kan därför sätta ett högre pris 

på sina tjänster. Utifrån detta kan man säga att priserna inte påverkar efterfrågan och 

marknaden kan då anses vara inelastisk. 

 

3.1.6. BILSPORT 

Svenska Bilsportsförbundet (SBF) hade under 2009 avslöjats för att bedriva kartellik-

nande förhållande. Enligt Marknadsdomstol (2012) hade vissa regler som SBF hade 

infört ett konkurrensbegränsande syfte eftersom de förbjöd sina medlemmar att vara 

delaktiga i andra motortävlingar än de som var samordnade av själva SBF.  

Svenska Bilsportsförbundet är ett ideellt bilsport idrottsförbund som består av 470 mo-

torklubbar och 104 000 medlemmar. Den relevanta produktmarknaden i fråga är anord-

nade bilsporttävlingar och den geografiska marknaden är hela Sverige. Förutom SBF, 

finns det ett fåtal andra och betydligt mindre aktörer inom bilsporten. Marknadskoncent-

rationen kan antas utifrån de uppgifter som finns om årlig omsättning. SBF-koncernen 

hade en årlig omsättning (exklusive motorklubbarna) på 32,4 miljoner kronor 2010, 

medan omsättningen på marknaden för anordnade bilsporttävlingar var runt 150 miljo-

ner kronor. (Konkurrensverket, 2011) 
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Eftersom SBF är en stor aktör på marknaden och kontrollerar de flesta bilsportstävlingar 

i Sverige, så har den stor marknadsmakt och kan påverka konkurrensen. Bilsporttäv-

lingar är utformade för de personer som är intresserade att delta i olika grenar av mo-

torsport. (Konkurrensverket, 2011).  

Eftersom bilsporttävlingar kan vara allt från crosscart, dragracing, folkrace, traktorpul-

ling m.m., kan de inte anses vara en homogen ”vara”. Personer som deltar i t.ex. dragra-

cing kan inte delta i traktorpulling, eftersom det krävs en annan sorts fordon och kompe-

tens (Konkurrensverket, 2011). Bilsporttävlingar kan då anses vara en heterogen ”vara”.  

Enligt Konkurrensverket (2011) anordnas de flesta tävlingar av SBF. SBF är även an-

svarig för att utfärda tävlingslicenser åt förare och olika funktionärer inom bilsporten. 

För att komma in på marknaden krävs det att ha tillgång till tävlingsbanor, tävlingsför-

säkring och tillstånd från Polisen och andra myndigheter för att kunna anordna en täv-

ling.  

Det kan också vara svårt för ett nytt förbund inom bilsport att etablera sig och vara lön-

sam då de flesta är medlemmar i SBF (Konkurrensverket, 2011). Det betyder att inträ-

desbarriärerna kan anses vara höga. Efterfrågan på marknaden kan anses vara inelastisk. 

Motivering är följande. Som tidigare nämnt, det finns olika grenar inom bilsport, men 

kostnader för att byta från en typ motorsport till en annan kan vara mycket högre än att 

betala lite högre avgifter inom sin egen gren i bilsporten. Det kan också vara så att man 

inte vill byta till en annan typ av bilsport.   

 

3.2. INTERVJU  

För att kunna ha en bättre inblick i de karteller som finns i Sverige genomfördes en in-

tervju med Johan Sahl, som är biträdande chef på Konkurrensavdelningen på Konkur-

rensverket. En kort sammanfattning redogörs i nedanstående stycke. Hela intervjun 

finns i Bilaga 1. 

Kartelldomar är inte vanligt förekommande i Sverige. De största upptäckta kartellerna 

hittills är asfalt och bensinkartell, men stora karteller påträffas inte lika ofta. Karteller 

skadar ekonomin genom att sätta konkurrensen ur spel, vilket leder till högre priser och 

sämre utbud. De förhandlar oftast om priser, produktionsnivå, eller delar upp marknader 

mellan sig. Priserna på en kartellmarknad kan drivas upp med i genomsnitt 25 procent, 
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men det beror på vilka kunder de har och vilka marginaler marknaden har i vanliga fall. 

De branscher som anses ha lätt att bilda en kartell finns på marknader med ett begränsat 

antal konkurrenter. Vanligtvis är det stora företag som är konkurrenter som ingår en 

kartell eftersom det lönar sig. Vidare bildas karteller inom industrier som har liknande 

kostnader, eftersom det är hög sannolikhet att företagens priser är lika och produkter 

homogena. Det gör det lättare för dem att övervaka varandra. Exempel på detta kan vara 

bensinmarknaden, där det är lätt att övervaka om andra företag följer överenskommelse 

eftersom priserna är transparenta. Det kan däremot vara svårt när priserna skiljer sig och 

inte är offentliga, om de t.ex. förhandlas för varje enskild kund. Där använder man 

andra övervakningsstrategier, som t.ex. mystery shopper. Marknader med svaga kunder 

som inte har en motverkande köpmakt har lättare att bilda karteller. Även marknader 

med några få, stora och viktiga kunder har också visat sig ha lättare att bilda karteller. 

Detta på grund av minskad konkurrens om varje kund. För närvarande finns det miss-

tankar om karteller inom byggsektorn. 
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KAPITEL 4 

ANALYS 

 

 

 

I detta kapitel kommer teorin och empiriska resultaten att jämföras för att kunna svara 

på uppsatsens syfte. För en bättre överblick av de egenskaper som kännetecknar de 

marknader där de fällda kartellerna är verksamma, kommer en tabell att sammanfatta 

empirin. Vidare kommer varje marknad att analyseras separat för att kunna identifiera 

huruvida det kan finnas andra förklaringar för kartellsamarbete än de teoretiska. 

 

4.1. INLEDNING 

Innan analysen av de enskilda kartellerna påbörjas, kommer en tabell att sammanställas 

för att sammanfatta slutsatserna från empiri. 

Tabell 1: Marknadsanalys av fällda karteller 

Bransch Marknadsmakt Substitut Inträdesbarriärer Efterfråga 

Bensin Ja Nej Höga Inelastisk 

Ventilation Nej Nej Höga Inelastisk 

Bilhandel Nej Ja Höga Ej inelastisk 

Asfalt Ja Nej Höga Inelastisk 

Bussarrangör Nej Ja Höga Inelastisk 

Bilsport Ja Ja Höga Inelastisk 

 

 

4.2. BENSIN 

Marknaden för bensin är ett klassiskt exempel på en marknad där karteller har lättare att 

bildas. Hög marknadskoncentration, homogen produkt, höga inträdesbarriärer och kon-

sumenter som är prisokänsliga är de kännetecken på en kartell som teorin beskriver. En 
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vidare förklaring till varför det är lätt att bilda en kartell på denna marknad är att bensin 

är en knapp resurs som är väldigt efterfrågad, medan alternativa bränslen kräver mycket 

större investeringar för att framställas samt används bara i vissa, mindre producerade 

fordon.  

 

4.3. VENTILATION 

Den relevanta marknaden här är begränsad till gränsskikt inom en speciell (skogs) indu-

stri. Denna marknad har de flesta kännetecken av en marknad där det är lättare för kar-

teller att bildas. Alla teoretiska kriterier är uppfyllda här, förutom marknadsmakt. Denna 

uppgår bara till 35 procent. En annan förklaring till varför det är lättare att bilda kartel-

ler i denna bransch kan vara att det handlar om en väldigt ”nischad” marknad, där det 

ställs särskilda krav på företag för att kunna konkurrera. Sådana förhållanden kan leda 

till att företagen söker alternativa lösningar för att kunna uppfylla dessa krav. Det kan 

vara så att ett företag har bättre beställarkontakter och resurser, medan andra har mer 

erfarenhet och ligger nära industrin. 

 

4.4. BILHANDLARE 

Marknaden för bilar uppfyller bara ett av de fyra undersökta kriterierna. Inträdesbarriä-

rer försvårar inträde för nya företag in på marknad. Marknadskoncentrationen kan inte 

anses vara hög. Bilar är heterogena varor, då olika bilmärken riktar sig till olika kunder, 

beroende på inkomst och preferenser. Även samma bilmärke har olika bilmodeller. Ef-

tersom kundlojaliteten för Volvo och Renault bilar inte är tillräckligt stark, så är det 

lättare för konsumenter att köpa ett annat bilmärke och förhandla bättre priser. Efterfrå-

gan är därför elastisk. Ett annat kännetecken på denna marknad som bekräftar teorin är 

att vinsterna är låga. Detta på grund av hårda krav som bilhandlare måste uppfylla, som 

till exempel begränsade marginaler och rekommenderade priser. Eftersom konkurrensen 

mellan olika bilmärken är hårdare än den inom ett och samma bilmärke, underlättar 

detta ett konkurrensbegränsande samarbete. 

4.5. ASFALT  

Asfaltmarknaden är ett perfekt exempel på en marknad där det är lätt att bilda en kartell. 

Marknadskoncentration, homogen produkt och höga inträdesbarriärer bekräftar teorin. 
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Även efterfrågan är inelastisk. Det som gör denna marknad speciell är att företag som 

vill konkurrera på den måste ha nära tillgång till råvaran. Eftersom det bara är stora fö-

retag som producerar asfaltmassa och har stordriftsfördelar, gör det lättare för de att 

bilda karteller och fördela marknaden mellan sig för att kunna utnyttja denna situation. 

Det innebär att de kan lämna anbud i sitt eget område och inte behöva konkurrera med 

andra stora företag och på det sätt ha maximal vinst för minimala kostnader. 

 

4.6. BUSSARRANGÖR 

Marknaden för bussresor ut i Europa har tre av de fyra kännetecken som stämmer över-

ens med teorin. Det handlar om en marknad med höga inträdesbarriärer och inelastisk 

efterfråga. Bussresor är av olika slag och kan därför inte betraktas som en homogen 

vara. Majoriteten av kunderna är över 55, och detta innebär att företagen riktar sig mest 

till denna population. Det som underlättar för företagen att ta ut övervinster är att deras 

målgrupp baserar sina beslut mer traditionellt som t.ex. rekommendationer av bekanta 

istället för att hämta information och jämföra priser från externa källor som internet.  

 

4.7. BILSPORT 

Marknaden kännetecknas av hög koncentration, och höga inträdesbarriärer. Även efter-

fråga är inelastisk. Bilsport har däremot många olika grenar och utgör därför inte en 

homogen ”produkt”. SBF är utnämnd av Riksidrottsförbundet som en företrädare av 

bilsport i Sverige och har därför stor marknadsmakt. Samtidigt handlar det om en ideell 

förening och det kan vara en förklaring till varför de har bestämt sig att utnyttja sin do-

minerande position. En ideell förening borde inte drivas av att göra ekonomiska vinster 

och förknippas därför inte i allmänhet med en kartell. Låg sannolikhet att bli upptäckt 

kan vara anledningen till att SBF kunde verkställa konkurrensbegränsande regler.  
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KAPITEL 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

5.1. SAMMANFATTNING 

Karteller är en börda för samhälle då konkurrensen sätts ur spel och konsumenterna får 

betala för det genom högre priser och sämre utbud. De skadar ekonomin och är även 

svåra att upptäcka, och många kommer antagligen aldrig att ställas till svars.  

När man jämför de resultat man har kommit fram till i föregående avsnitt, kan man säga 

att denna studie till en viss del bekräftar även resultaten från tidigare studier. Karteller 

förekommer i industrier för oljeprodukter och skogsindustri. I de tidigare studierna 

nämns också välreglerade industrier som ett bra exempel på marknader där det är lättare 

att bilda en kartell. Det finns en svag koppling där med marknaden för bilhandlare, som 

är präglad av vertikal styrning. Det som är mest uppenbart, givet tidigare studier, inter-

vju och även slutsatser som har gjorts här, är att det finns en stor misstanke mot bygg- 

och anläggningsbranschen för att ha lätt att bilda karteller. Det är även de industrier som 

ofta finns vid stora anbudsgivningar och har enskilda stora kunder.  

Syftet i uppsatsen var flerfaldig och ett av dem var att försöka hitta gemensamma näm-

nare för de karteller som faktiskt var fällda. Utifrån empirin kan man konstatera att 

marknadskoncentrationen ligger mellan 23 och 80 procent. Varierande grad av mark-

nadskoncentration och höga inträdesbarriärer präglar alla branscher där karteller har 

uppkommit. Det finns däremot en skillnad mellan vad som anses vara en hög koncent-

ration inom teori och vad som faktisk pågår på de enskilda marknaderna. Empirin har 

inte kunnat bekräfta teorin när det gäller homogena varor och inelastisk efterfråga och 

detta kan bero på de särskilda förhållanden som råder på varje enskild marknad. Ana-

lysen har också undersökt andra möjliga faktorer som kan bidra till att karteller bildas i 

en viss bransch. Knappa resurser på en marknad i kombination med konsumenter som 

är väldigt beroende av denna resurs kan vara en bidragande orsak. ”Nischade” mark-

nader som ställer särskilda krav på företag i en anbudsgivning kan också vara en faktor 

som kan underlätta kartellbildningar. Branscher med små marginaler och stark vertikal 
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styrning kan vara ett tecken på en marknad med karteller. Vidare finns det industrier 

med stora aktörer som har tillgång till råvaror och få viktiga kunder som kan begränsa 

konkurrensen. Informationsbrist hos konsumenterna kan också leda till kartellbildningar 

samma som hos företag som anser sig ha små chanser att bli upptäckta.  

Det som kan vara en generell slutsats är att alla industrier är specifika och det är svårt 

att generalisera om vilka faktorer som kan vara gemensamma för karteller, som skulle 

kunna leda till att fler kan upptäckas eller förebyggas. Denna uppsats har lyft fram några 

faktorer som inte nämns i teorin, som skulle kunna tillämpas i andra industrier. Det som 

verkar vara mest konsekvent i alla studier är att karteller bildas på marknader som har 

några få stora och dominerande företag.  

 

5.2. VIDARE FORSKNING 

Min uppsats bygger på en analys av 6 fällda karteller som upptäcktes mellan 1999 och 

2011. Vidare forskning skulle kunna bygga på denna uppsats, där flera fällda karteller i 

ett längre tidsspann skulle undersökas för att kunna hitta flera eller bekräfta de slutsatser 

som presenterades här. Detta skulle kunna leda till en bättre förståelse av var och varför 

karteller uppstår och även leda till en större andel upptäckta karteller.  
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BILAGA 1 

Intervju med Johan Sahl 

 

1. Hur upptäcker man karteller? 

Tips om någon som känner till branschen i fråga eller från en kund, konsument, direkt 

från inblandade personer i karteller, proaktiva att upptäcka-anbudslämnande. 

2. Hur bevisar man att det verkligen är en kartell? 

Konkurrensverket behöver säkra bevis-om de får misstankar att det finns en kartell, 

första formella steg är att gå på platsundersökning hos de företagen de misstänker, gry-

ningsräder, får göra det bara om de får tillstånd från Stockholms tingsrätt eftersom det 

handlar om oanmälda undersökningar-ingripande åtgärd, måste ha tillräckligt starka 

misstankar för att få gå på en platsundersökning. 

Används av förhör av personer som kan vara inblandade i en kartell eller personer som 

har information om marknaden i fråga, som t.ex. branschorganisationer eller inom före-

tag. 

3. Finns det en särskild bransch där det oftast förekommer karteller? 

Svårt att utpeka, generellt branscher som är lätta att ha karteller på är sådana där det 

finns ett begränsat antal konkurrenter-fåtal företag som är stora och konkurrerar med 

varandra då är det lättare för dem att ha en lönsam kartell. 

Industrier där företagen har likadana kostnader, kostnader som inte skiljer sig från före-

tag till företag, där är det också ofta mer sannolikt att företagens priser är lika, där de 

har homogena produkter, där det är lättare att övervaka. 

4. Hur övervakar karteller varandra? 

Beror på hur marknaden ser ut, vissa marknader är transparenta när det gäller prissätt-

ning mot kunder, t.ex. bensin marknad, lätt för konkurrenter att övervaka varandra ge-

nom priser om företagen följer kartellens överenskommelser, om det är marknad där 

priserna som når till en kund inte är lika offentliga, t ex om de förhandlar med varje 

enskild kund separat, då kan man behöva ha mer sofistikerade mekanismer för att över-

vaka varandra (mystery shopper). 

5. Hur mycket kan karteller tjäna på att ingå ett samarbete, hur mycket kan de driva 

upp priserna ovanför marknadspriset? 

Det finns många olika uppfattningar, olika studier som visar på olika resultat, beror väl-

digt mycket på vilken typ av marknader det handlar om, oftast i genomsnitt 25 %, men 

det beror helt på hur kund situationen ser ut och vad marknaden har för marginaler i 

vanliga fall. 
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5a. Vilka branscher kan driva mest upp priser? 

Generellt så-fåtal säljare på marknaden som har möjlighet att ingå ett samarbete och få 

väldigt stor marknadsmakt, får de större möjlighet att ta monopolpris mot kund, eller 

om det är en marknad med svaga kunder, kunder som inte har en motverkande köpar-

makt, går det att ta ut en högre marginal i försäljningen, så det betyder att en kartell kan 

vara väldigt lönsam. 

Svårt att veta hur priserna skulle annars se ut om det inte var för karteller, det kan också 

vara på marknader där kartell har hållit priser stabila där de annars skulle ha sjunkit. 

6. Konkurrenslagen-har det blivit mindre karteller än förut? 

Långt från att alla karteller upptäcks, lagen som kom 2008 lik den som fanns innan-sen 

93 modern konkurrenslag med samma förbud-då bildades konkurrensverket-ungefär 

samma regler som då-avskräckningseffekten är likadan nu-men efter 2008 möjlighet för 

individuella sanktioner mot personer som är inblandade i form av näringsförbud. 

Utöver de civila sanktionsmöjligheter om t.ex. en stor kund till kartell har fått betala 

alldeles för mycket under längre period så kan det vara aktuellt för de att stämma och 

begära skadestånd av kartellmedlemmarna efter att kartellen har avslöjats-det är också 

en risk som kartellen löper om de skulle avslöjas-råka ut för skadeståndskrav.  

7. Hur många karteller blir fällda-stort antal? 

Inte vanligt med kartell domar i Sverige, asfaltkartellen och bensinkartellen är de största 

fällda, enskilda offentliga upphandlingar så utreder vi ofta företag som haft samarbeten 

när man lämnar anbud. 

Stora karteller påträffas inte lika ofta. 

Konkurrenslagstiftning på EU nivå, de företag och karteller som säljer internationellt 

lagförs ofta av kommissionen i Bryssel, de har haft många stora karteller.  

Sverige har mindre stora karteller än övriga EU. 

8. Andra branscher än de fällda som de misstänker kan ha karteller? 

Det finns misstankar på en marknad inom byggsektorn. 

9. Hur mycket skadar karteller ekonomin? 

Mycket, sätter konkurrensen ur spel, leder till att priset blir högre och utbudet sämre. 

10. Vad vill en kartell uppnå: högre priser, större marknadsandelar när de förhand-

lar? 

Lite olika saker-vanligast är priser, om att inte sänka priser eller sälja varor under en 

viss nivå, ha prishöjningar samtidigt på en viss procentnivå. 
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Annan sak-delar upp marknader mellan sig, t.ex. ha en överenskommelse mellan en 

konkurrent som är stark i en viss del av landet och en annan konkurrent som är stark i 

en annan del av landet, att inte konkurrera i den andras delar, eller bestämma på kund-

nivå att man ska få en specifik kund. 

Där det finns några stora och få viktiga kunder, väljer att koncentrera sig på de-då blir 

det mindre konkurrens om varje kund. 
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