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Incitament för Kartellavslöjanden - En Spelteoretisk Analys

Maria Jonsson 

År 2002 skrevs Leniencyprogrammen in i svensk konkurrenslagstiftning. Ett företag som ingår i ett 

kartellsamarbete kan i enlighet med programmen undslippa konkurrensskadeavgift ifall företaget avslöjar 

kartellen och samarbetar med konkurrensverket. Under senare år har en debatt kring huruvida karteller bör 

kriminaliseras eller inte förts i Riksdagen. En kriminalisering skulle innebära personligt straffansvar för 

bland annat företagsledare.

Uppsatsens syfte är att med spelteoretiska modeller och resonemang kartlägga och analysera hur 

incitamentsstrukturen för avslöjandet av karteller kan tänkas se ut. Vidare syftar uppsatsen till att föra en 

diskussion kring hur incitamentsstrukturen kan tänkas förändras om nuvarande lagstiftning ändras till att 

medföra en kriminalisering av karteller.

Slutsatser som kan dras av uppsatsens analys är att incitamenten för avslöjande med nuvarande lagstiftning 

skulle öka om konkurrensskadeavgifterna höjs. En kriminalisering skulle minska incitamenten för 

avslöjande, jämfört med nuvarande lagstiftning. Incitamenten för företagen att avslöja karteller ökar om 

företagen befarar att någon inom organisationen har för avsikt att avslöja kartellen till konkurrensverket. 

Konkurrensverkets viktigaste uppgift vad gäller kartellbekämpning torde därmed bli att skapa osäkerheter 

för företagen på flera områden för att öka misstron mellan aktörerna samt att arbeta för att öka anställdas 

incitament att avslöja sin arbetsgivares inblandning i kartellsamarbeten.
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Sammanfattning  
 
År 2002 skrevs Leniencyprogrammen in i svensk konkurrenslagstiftning. 
Programmens syfte är att öka incitamenten för kartellavslöjanden samt att 
preventivt motverka kartellbildning. Ett företag som ingår i en kartell, kan enligt 
programmen undslippa att betala konkurrensskadeavgift om företaget avslöjar 
kartellen till Konkurrensverket, förutsatt att verket inte fått kännedom om 
samarbetet från annat håll. En debatt kring eventuell kriminalisering av karteller har 
pågått under en längre tid i Riksdagen. En kriminalisering av karteller skulle 
innebära att företagsledare och andra drivande personer i en kartell riskerar 
fängelsestraff eller böter. Straffen vid en eventuell kriminalisering skall bestå av 
böter alternativt fängelse i upp till två år. Vid grova överträdelser kan fängelsestraff 
på minst sex månader och högst tre år komma att blir aktuella. I dagsläget kan 
endast företagen dömas till konkurrensskadeavgifter. 
 
Syftet med uppsatsen är att med spelteoretiska modeller och resonemang kartlägga 
och analysera hur incitamentsstrukturen för avslöjandet av karteller kan tänkas se 
ut. Vidare syftar uppsatsen till att föra en diskussion kring hur 
incitamentsstrukturen i karteller kan tänkas förändras om nuvarande lagstiftning 
ändras till att medföra en kriminalisering av karteller. Analysen har gjorts genom 
uppställningar av spelteoretiska modeller som speglar incitamenten för att avslöja 
karteller utifrån företagens och dess anställdas perspektiv. En anställd som har 
kännedom om kartellsamarbete och som har för avsikt att avslöja samarbetet för 
Konkurrensverket kallas i uppsatsen för en ”Whistle-blower”. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån modellerna är: 
 
Karteller kan vara såväl stabila som långvariga företeelser, trots att avhopp i form 
av friåkning kan förekomma. Enstaka avhopp ökar inte nödvändigtvis incitamenten 
att avsluta samarbetet. Att karteller fortsätter samarbetet trots avhopp, försvårar 
möjligheterna att upptäcka och avslöja karteller utifrån. 
 
Med nuvarande lagstiftning skulle incitamenten för att avslöja den kartell ett företag 
ingår i att öka, om konkurrensskadeavgifterna höjdes. En kriminalisering skulle 
innebära att incitamenten för att avslöja den egna kartellen skulle minska jämfört 
med incitamenten vid nuvarande lagstiftning. Om ett företag befarar att någon 
anställd i företaget känner till kartellsamarbetet och har för avsikt att avslöja det till 
Konkurrensverket, har företaget relativt höga incitament att själv avslöja kartellen 
för verket, för att på så sätt kunna erhålla eftergift av konkurrensskadeavgiften, i en 
situation med nuvarande lagstiftning. 
 
Företagen måste bedöma riskerna för upptäckt utifrån, av konkurrenter, 
konsumenter och Konkurrensverket; inifrån, av företagens anställda samt riskerna 
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för att övriga kartellmedlemmar bedömer ovanstående risker som så stora att de 
väljer att avslöja kartellen själva. Konkurrensverkets uppgift blir att skapa och öka 
osäkerheterna för företagen på alla dessa områden, för att på så sätt öka misstron 
mellan medlemmarna i karteller. Ett viktigt område för att öka kartellmedlemmars 
osäkerhet är enligt modellerna att försöka nå företagens anställda och uppmuntra 
dem att avslöja sin arbetsgivare. 
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1 Inledning 
 
I följande kapitel presenteras uppsatsens utgångspunkt, syfte, teori, metod och disposition.  

 
År 2002 skrevs de så kallade Leniencyprogrammen in i svensk 
konkurrenslagstiftning. Programmens syfte är att öka incitamenten för 
kartellavslöjanden samt att preventivt motverka kartellbildning. En aktör som 
avslöjar den kartell som vederbörande ingår i, har i enlighet med programmen, 
möjlighet att få sin konkurrensskadeavgift kraftigt nedsatt alternativt helt borttagen, 
förutsatt att aktören uppfyller att antal kriterier. Det krävs dock att den avslöjande 
aktören inte haft en ledande roll i kartellen. Då Leniencyprogrammen funnits i 
Sverige endast ett fåtal år är det svårt att säga vilken effekt programmen fått vad 
gäller avslöjandet av karteller. I andra EU-länder och USA finns motsvarande 
program som varit i bruk under en längre period och har visat sig ha haft en positiv 
effekt på antalet kartellavslöjanden.1  
 
På senare tid har en debatt pågått i Riksdagen om huruvida karteller bör 
kriminaliseras i Sverige eller inte. Konkurrenslagstiftningen är i dagsläget 
civilrättslig. Kristdemokraterna och Folkpartiet är de partier som främst förespråkar 
en kriminalisering av karteller, men även övriga borgerliga partier och Miljöpartiet 
har drivit frågan i riksdagen. Kd hävdar att dagens konkurrenslagstiftning inte är 
tillräckligt avskräckande.2 En kriminalisering skulle enligt Fp innebära att lagen 
skulle bli tydligare och få en preventiv effekt, som Fp anser saknas idag. Fp är 
skeptisk till Leniencyprogrammen och menar att de kan leda till att företagen inte 
ser avgifterna som tillräckligt avskräckande för att avstå från kartellsamarbete, utan 
att de istället kalkylerar med den risk för upptäckt och eventuell avgift som finns 
och jämför denna med den förväntade vinsten som ett samarbete medför.3   
 
En mängd EU-länders konkurrenslagar är delvis straffrättsliga. Även i USA finns 
straffrättsliga påföljder av kartellsamarbeten. En kriminalisering av karteller skulle 
innebära att inte bara företagen, som idag, blir dömda till konkurrensskadeavgifter, 
utan att även företagsledare, ledning och andra drivande personer skulle riskera 
fängelsestraff eller böter. Sverige har tidigare betraktat anbudskarteller som 
kriminell handlig, i 1953 års Konkurrensbegränsningslag och 1982 års 
konkurrenslag.4 
 
Den svenska regeringen tillsatte år 2004, som följd av debatten i Riksdagen, en 
utredning i syfte att ta fram en lagstiftningsmodell för eventuell kriminalisering av 
karteller. Utredningen, titulerad Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell, presenterades 
                                                 
1 www.konkurrensverket.se/konkurrens/nedsattning_och%20eftergift_%20av_ko… 2005-03-01 
2 Motion: 2003/04: N412 
3 Motion : 2003/04: N293 
4 SOU 2004:131 s 65 ff  
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vid årsskiftet 2004/2005 och har haft i uppdrag att analysera kriminaliseringens 
effekter på Leniencyprogrammen.5 I utredningen föreslås att en eventuell 
kriminalisering av konkurrenslagen endast skall innebära en kriminalisering av 
karteller. Straffen skall gälla fysiska personer och bestå av böter alternativt fängelse i 
upp till två år. Vid grov överträdelse av lagen kan fängelsedomar på minst sex 
månader och högst tre år komma att blir aktuella. Utredningen menar dock att en 
kriminalisering kan medföra att syftet bakom Leniencyprogrammen motverkas och 
att incitamenten för avslöjandet av karteller därmed till viss del kan komma att gå 
förlorade.6  
 
Utredningen remitteras i dagsläget. Enligt Fredrik Nordenfeldt på 
Konkurrensverket är Konkurrensverket negativt inställt till en kriminalisering av 
karteller i dagsläget och vill även i framtiden fortsätta med Leniencyprogrammen. 
Vissa småföretagsorganisationer har enligt Nordenfeldt ställt sig positiva till en 
kriminalisering. Detta beror främst på att kartellsamarbeten i regel utförs av stora 
företag, vilket gör att småföretag påverkas negativt av dessa samarbeten, genom 
bland annat skapade etableringshinder.  
 
Leniencyprogrammet och frågan om kriminalisering väcker en rad frågor. Hur 
fungerar spelet inom karteller? Vad krävs för att ett kartellsamarbete skall vara 
stabilt och långvarigt? När ökar incitamenten för att avslöja en kartell? Vilka hot 
och osäkerheter måste kartellmedlemmarna kalkylera med i sin bedömning av 
kartellsamarbetets lönsamhet? Hur skulle en eventuell kriminalisering påverka 
incitamentsstrukturen för avslöjande av karteller? Detta är frågor jag hoppas kunna 
svara på i kommande kapitel. 
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att med spelteoretiska modeller och resonemang kartlägga 
och analysera hur incitamentsstrukturen för avslöjandet av karteller kan tänkas se 
ut. Vidare syftar uppsatsen till att föra en diskussion kring hur 
incitamentsstrukturen i karteller kan tänkas förändras om nuvarande lagstiftning 
ändras till att medföra en kriminalisering av karteller. 
 

1.2 Metod och teori 
 
Metoden för uppsatsen är spelteori. Den spelteoretiska referensramen presenterar 
de verktyg som kommer att användas vid modellbygge och analys. Uppsatsens 
metod är därmed även uppsatsens teori. Uppsatsen har vidare en deduktiv ansats. 

                                                 
5 SOU 2004:131,  s 13 
6 SOU 2004:131, s 22-25 
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Med deduktion menas att slutsatser och förklaringar dras utifrån lagar, teorier och 
initialvillkor.7 Initialvillkor kan även kallas grundantaganden eller förutsättningar för 
de spel som sätts upp i uppsatsens analyskapitel. Med utgångspunkt från 
Konkurrenslagens relevanta paragrafer angående karteller och den senast fällande 
domen i kartellhänseende, mål T 11660-03, samt mikroekonomisk teori kring 
karteller ämnar jag bygga ett antal spelteoretiska modeller för att tydliggöra möjliga 
incitamenstrukturer för kartellavslöjanden. Mål T 11660-03 skall ses som ett 
exempel på hur Leniencyprogrammen tillämpats i Sverige och behandlas därmed 
inte som en fallstudie i egentlig mening. Skälet till att jag valt just detta mål, är att 
det är det senaste målet i Sverige, där Leniencyprogrammen tillämpats. Dessutom 
är domen den enda i Sverige, där ett företag fått full eftergift av 
konkurrensskadeavgiften. Tidigare domar har endast möjliggjort nedsättning av 
avgiften. 
 
Skälet till att jag valt spelteori som teori/metod för uppsatsen är att den på ett 
tydligt sätt kan illustrera incitamentsstrukturer och strategier. Jag tror att det skulle 
gå att komma fram till liknande resultat på andra sätt än med hjälp av spelteori. Det 
skulle vara möjligt att exempelvis enbart utgå från klassisk mikroteori eller rational 
choice-teori, utan att använda sig av spelmatriser, men jag anser att spelteorin har 
fördelen att den på ett tydligt sätt benar upp problematiken kring karteller och 
incitamenten för avslöjandet av karteller, vilket underlättar analysen av dessa 
samarbeten. Spelteori har vidare möjligheten att bortse från att individer inte alltid 
agerar rationellt. Jämvikter kan uppstå och upprätthållas trots att spelarna agerar 
snarare utifrån vana eller inlärning än rationellt tänkande. Spelteori har exempelvis 
använts för att förklara evolutionära mönster, där rationalitet inte spelar in. Vidare 
bör tilläggas att spelteori är väl beprövat i kartellsammanhang och att just 
”Fångarnas dilemma”, som fungerar som basmodell för analysen i denna uppsats, 
har använts i stor utsträckning för att förklara problematiken kring karteller och 
deras inneboende instabilitet. Denna inneboende instabilitet kommer dock att 
ifrågasättas i uppsatsen, då upprepade spel utan synligt slut presenteras.  
 
Det är viktigt att poängtera att modellerna i analysen är specifikt utformade utifrån 
gällande lagstiftning och det lagstiftningsförslag som utredningen Konkurrensbrott – 
en lagstiftningsmodell föreslår. Därmed är modellerna inte tillämpbara i andra 
situationer, vilket kan framföras som något negativt då användningsområdet för 
modellerna blir små. Å andra sidan kan specifika modeller ofta på ett bättre sätt än 
generella modeller förklara och illustrera den för analysen relevanta situationen. Jag 
har dock ansträngt mig för att inte bygga allt för specifika modeller, med syfte att 
förklara alla möjliga osäkerheter i en och samma modell, då sådana modeller ofta 
blir väldigt svårtolkade. Där jag ansett det nödvändigt har jag därför delat upp 
modellerna, så att antalet modeller blivit större, men med enklare struktur. Syftet 
med modellerna är, som tidigare beskrivits, att på ett tydligt och strukturerat sätt 

                                                 
7 Chalmers A F., s 29 
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illustrera kartellers incitamentsstrukturer vad gäller avslöjande av samarbetet. Jag 
bedömer att detta syfte uppnås bäst genom ett flertal enkla modeller, snarare än ett 
fåtal komplicerade. 
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1.3 Disposition 
 
 
Kap 2. Karteller Kapitlet har till syfte att förklara vad en 

kartell är och hur de fungerar, utifrån 
ekonomisk teori.  

 
Kap 3. Konkurrenslagen och karteller Här redogörs för aktuella paragrafer i 

KL, Leniencyprogrammen presenteras, 
en kort översikt av EG:s 
konkurrenslagstiftning i USA ges, samt 
ett resonemang kring kriminalisering av 
karteller. 

 
Kap 4. Ventilationskartellen  I detta kapitel redogörs för den senaste 

domen i Sverige som använde sig av 
Leniency-programmen och där ett av de 
inblandade företagen fick full eftergift 
av konkurens-skadeavgiften. 

  
Kap 5. Spelteoretisk referensram Här presenteras de modeller och 

begrepp som kommer att användas i 
analyskapitlet. Modellerna bygger främst 
på ”Fångarnas dilemma”, i såväl ”one-
shot-games” som upprepade spel med 
och utan synligt slut. Även en kort 
genomgång av Bayesianska spel finns. 

 
Kap 6. Analys  De spelteoretiska modellerna för 

kartellers incitamentsstruktur och 
modeller för kartellavslöjanden utifrån 
individperspektiv presenteras i detta 
kapitel. Osäkerheter som modellerna tar 
hänsyn till är upptäcktsrisken utifrån, 
inifrån samt osäkerheten om spelarnas 
uppfattning om upptäcktsrisken. 

 
Kap 7. Diskussion Diskussion förs utifrån analyskapitlets 

modeller och slutsatser presenteras. 
Vidare förs ett kort resonemang kring 
hur incitamenten för avslöjande kan 
höjas. 
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2. Karteller 
 
Följande kapitel redovisar för vad som kännetecknar en kartell, när karteller uppkommer och 

hur incitamentsstrukturen för samarbete är uppbyggd inom karteller. Resonemangen bygger på 

mikroekonomisk teori. 

 

2.1 Vad är en kartell? 
 
En kartell är en sammanslutning av två eller flera företag, som kommer överens 
sinsemellan om priser eller utbud för att på så sätt öka den gemensamma vinsten. 
Karteller uppstår främst på oligopolmarknader. Medlemmarna höjer medvetet och 
avsiktligt priser över marknadspriset, alternativt sänker utbudet till en nivå som är 
lägre än i de fall där konkurrensen fungerar på ett optimalt sätt. Ett framgångsrikt 
kartellsamarbete skulle kunna innebära att kartellens medlemmar har möjlighet att 
bestämma priser och utbud på samma sätt som ett monopol. Därmed finns en 
möjlighet för kartellmedlemmarna att erhålla samma vinstnivåer som ett monopol 
skulle ha kunnat göra. Det är dock ovanligt att kartellen lyckas uppnå 
monopolvinster. Detta faktum kan tänkas bero på en mängd faktorer, men 
eftersom det finns incitament för varje aktör att avvika från kartellens 
överenskommelser och därmed tillskansa sig högre vinster på kort sikt, är det svårt 
för en kartell att bibehålla ett monopols priser och utbud.8  
 
I karteller som varit framgångsrika under en lång tid är det vanligt förekommande 
att det är de största företagen som säljer störst andel av det totala utbudet på 
marknaden, som ingår i kartellen. En stabil kartell kan inte innehålla allt för många 
aktörer. Ju fler aktörer, desto instabilare blir kartellen. Detta beror delvis på att det 
är svårare att hålla en kartell med många medlemmar hemlig. En kartell med många 
medlemmar torde även bli mer instabil än en liten kartell då det rimligtvis är svårare 
att komma överens om produktionsmängder och priser ju fler medlemmar som 
finns. Det kan även tänkas vara svårare att koordinera möten och kontrollera 
medlemmarnas beteenden på marknaden.9 Ett annat problem med samarbete 
mellan många företag på en marknad är att ju fler företag det finns på marknaden, 
desto mer heterogena blir deras produkter. Om produkterna är heterogena så ser 
företagens kostnadsfunktioner oftast olika ut och efterfrågan på produkterna 
varierar mer än om företagen skulle ha homogena produkter. Om såväl produkter, 

                                                 
8 Connor, s 20 och 28 
9 Carlton & Perloff, s 136 
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efterfrågan och kostnader mellan företagen ser olika ut finns det små möjligheter 
att hitta gemensamma lösningar för priser och produktion.10  
 
På marknader med få aktörer förekommer ofta s.k. ”tacid collusion” vilket innebär 
ett outtalat samarbete vad gäller exempelvis prissättning. Duopol sätter ofta samma 
priser på sina varor, men detta behöver inte betyda att de har ingått ett 
kartellsamarbete.11 
 
En förutsättning för kartellsamarbete är alltså att företagens produkter är 
homogena. Konsumenterna ser då varorna som substitut till varandra och endast 
priset avgör vilken vara som skall köpas. Ligger företagen på samma marknad långt 
bort ifrån varandra kan transportkostnaderna innebära att lokala monopol uppstår. 
På vissa marknader kan konsumenterna agera lojalt mot inhemskt producerade 
varor, trots att likvärdiga produkter från andra länder finns till lägre priser. Karteller 
kan med hjälp av sitt samarbete komma förbi sådant konsumentbeteende, men det 
kan vara svårt att sätta ”rätt” pris. Därför tenderar kartellsamarbete att uppstå 
mellan företag som ligger relativt nära varandra, alternativt på marknader där 
avstånd är oväsentligt eller tranportkostnaderna små.12 
 
När karteller formas och priserna därmed höjs ökar intresset för nya företag att 
etablera sig på marknaden. Nyetableringar innebär att priserna riskerar att sjunka i 
och med den utökade konkurrensen. För att förhindra nyetableringar har karteller 
med dominerande ställning möjlighet att sätta sina priser under det optimala. 
Kartellen kan även utveckla en stor överkapacitet i sin produktion, för att kunna 
hota nya aktörer med att öka sin produktion märkbart så att priserna på 
produkterna dumpas. På så sätt minskar möjligheterna för nya aktörer att komma 
in på marknaden.13 
 
När karteller kommer överens om gemensamma priser är det i regel 
försäljningspriserna som medlemmarna reglerar. Dock är det inte ovanligt att 
försäljnings eller listpriserna är högre än de faktiska priserna till kunderna på grund 
av kund- eller mängdrabatter. Det är därför relativt vanligt att kartellen även 
kommer överens om gemensamma nivåer på eventuella rabatter. På marknader där 
regler eller seder vid försäljning inte är självklara eller väl specificerade kan karteller 
tvingas komma överens om gemensamma regler för exempelvis tid för betalning, 
krediter, prisskillnader för olika kvaliteter och prissättning för transporter. Det kan 
för karteller vara svårt att upprätthålla uniforma priser globalt eller över stora 
geografiska områden, beroende på valutakurser och olika prisnivåer på olika 
områden.14  

                                                 
10 Koch, s 329 
11 Connor, 29 ff 
12 Connor, s 29 ff 
13 Ibid., s 29 ff 
14 Ibid., s 22-24 
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Företag som agerar på en ny marknad har små incitament för samarbete, då det är 
svårt att förutspå efterfrågan och situationen på marknaden en tid framåt. Därför 
finns det små möjligheter att skapa det ömsesidiga förtroende som krävs för att ett 
fungerande samarbete skall kunna råda. Samma resonemang gäller i branscher som 
är i slutet av affärscykel med produkter som ständigt hotas av nya innovationer. 
Incitamenten för samarbete kan bedömas vara höga på mogna marknader där 
företagen har stabila positioner och där hotet från nyetableringar är små.15 
Kännetecknande för mogna marknader är även att de väletablerade företagens fasta 
kostnader är höga och så kallade ”sunk costs”. Med ”sunk costs” menas exempelvis 
investeringar som inte har något värde vid försäljning, de är exempelvis 
skräddarsydda för en viss typ av produktion och därmed inte av något värde i andra 
sammanhang. Dessa kostnader fungerar som ett etableringshinder för andra företag 
och relationerna mellan företagen på marknaden kan därmed stabiliseras.16 
 
Posner har radat upp ytterligare några ekonomiska faktorer som underlättar för 
kartellsamarbete: 
 

1. Efterfrågelasticiteten med avseende på priset skall vara låg. Ju lägre elasticitet 
desto större vinster kan göras genom monopolprissättning. Konsumenterna 
handlar varorna oavsett pris. 

2. Marknadens utveckling över tiden spelar viss roll. Det är svårt att bibehålla 
kartellsamarbete på en växande marknad, då efterfrågan kräver att utbudet 
ökar, vilket medför nyetableringar och friåkning inom kartellen. Det är svårt 
för kartellföretagen att motivera varför de inte utökar utbudet och tillåter sig 
att andra företag tar ut lägre priser. 

3. Kundstrukturen har betydelse för möjligheterna för friåkning i kartellen. Ju 
större antalet köpare är, desto fler transaktioner gör företagen vid försäljning. 
Är antalet köpare litet  men affärerna stora, innebär detta att det finns större 
möjligheter att friåka på kartellen då och då utan att bli upptäckt och ändå 
göra stora vinster på detta.17 

 
Vidare nämner Posner ett antal ”bevis” som visar att kartellsamarbete pågår: 
 

1. Prisdiskrimineringar finns som sker över hela marknader, vilket kan ses som 
en metod för att skapa sig monopolställning. 

2. Minskande marknadsandelar för det största företaget på marknaden, vilket 
indikerar att monopolprissättning förekommit, som har lockat till sig 
nyetableringar. 

3. Företagen på marknaden har misstänksamt stabila marknadsandelar. 

                                                 
15 Neuman, s 69-70 
16 Ibid., s 104 
17 Posner, s 312 
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4. Regionala prisskillnader finns att hitta, som inte kan hänföras till annat än 
hypoteser kring kartellsamarbete. 

5. Hög efterfrågeelasticitet med avseende på priset, då företagen utnyttjat den 
låga efterfrågelasticitet som rådde då kartellsamarbetet inleddes. Kartellen 
har satt priset så högt att ytterligare prishöjningar skulle medföra betydande 
minskningar i efterfrågan.18 

 

2.2 Kartellens incitament för samarbete och friåkning 
 
Avgörande för huruvida en kartell bildas eller inte är om den förutspådda vinst som 
uppkommer av samarbetet är större i jämförelse med den vinst som skulle vara 
aktuell om kartellen inte kom till stånd. Kartellen måste kunna höja priserna på 
marknaden utan att riskera omfattande konkurrens från andra företag på 
marknaden som inte ingått kartellsamarbetet. Kartellen måste alltså få en 
dominerande ställning på marknaden för att vara intressanta att ingå i. 
Medlemmarna tar eventuella kostnader som skulle komma att bli aktuella till följd 
av samarbetet med i kalkylen, huruvida det är lönsamt at ingå kartellsamarbete, 
samt hur länge medlemmarna bedömer att kartellsamarbetet skall komma att fortgå, 
det vill säga hur pass stabil kartellen bedöms vara. Risken att bli ertappad och 
därmed straffad för lagöverträdelser samt den ekonomiska kostnad som skulle 
uppkomma i samband med att bli påkommen, påverkar rimligtvis medlemmarnas 
vilja att gå med i ett kartellsamarbete. Är riskerna för att bli ertappad liten och 
straffen dessutom små finns betydande incitament för företag att ingå 
kartellsamarbeten även på kort sikt då det finns möjligheter att öka den ekonomiska 
vinsten, förutsatt att det finns möjligheter att höja priserna på marknaden.19  
 
I en kartell som lyckas höja priserna på marknaden, alternativt begränsa utbudet, 
för att på så sätt öka sina vinster, finns en inneboende risk att de enskilda 
medlemmarna väljer att avvika ifrån de överenskomna priserna eller 
utbudsnivåerna, för att därmed tillskansa sig en ännu större vinst genom att sälja 
sina produkter billigare än sina kartellmedlemmar/konkurrenter. Det är därför inte 
ovanligt att kartellen kommit överens om hur avvikande beteende, eller så kallad 
friåkning, skall bestraffas. Detta kan exempelvis ske via priskrig, vilket dock kan bli 
kostsamt för samtliga inblandade.20  
 
Om de medverkande företagen har identiska kostnadsfunktioner finns möjlighet 
bibehålla ett system där samtliga företag producerar samma mängd varor. I de fall 
där företagens kostnadsfunktioner är olikartade ökar intresset för företag med låg 
marginalkostnad att öka sin produktion för att på så sätt öka sin vinst. Företaget 
som på så vis friåker på övriga medlemmar kan producera till låga kostnader men 
                                                 
18 Posner, s 313 
19 Connor, s 28-30 
20 Ibid., s 28-30 
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ändå ta ut höga priser, förutsatt att risken att bli upptäckt av övriga medlemmarna 
är låg. Företagen kan kompromissa genom att maximera vinsten utifrån ett 
medelvärde av samtliga företags marginalkostnad. Ett system som detta skyddar 
mindre effektiva företag i kartellen.21 Systemet har dock hävdats vara ohållbart i 
längden då kostnadseffektiva företag har stora incitament att avvika från 
överenskommen produktion och sänka priserna.22 
 
Det kan dock vara svårt för medlemmarna i en kartell att bevisa att någon av 
medlemmarna friåker på de andra, genom att dumpa priserna tillfälligt. Rimligtvis 
skulle en sådan prissänkning medföra att övriga medlemmar förlorar kunder. Det 
vore dock lönlöst att fråga kunderna om någon medlem sänkt priserna, då 
kunderna sannolikt har ett intresse i just sänkta priser. Genom att säga att en 
konkurrent sänkt priserna, kan kunden påverka företagen att själva sänka sina 
priser, för att på så sätt återvinna kunden. Det är dessutom inte nödvändigtvis så att 
en friåkning innebär en prissänkning. Det företag som ökat sin försäljning kan ha 
förbättrat sin produkt, vilket fört med sig att försäljningen ökat.23 
 
Att friåkning genom att sänka priset kan vara lönsamt beror på att det företag som 
sänker priserna har en relativt liten marknadsandel. Det faktum att företaget säljer 
mer påverkar inte marknaden i stort särskilt mycket. Besvarar övriga 
kartellmedlemmar prissänkningen med att även de sänka priset till friåkarens pris, 
har friåkaren incitament att sänka priset ytterligare, så länge friåkarens pris ligger 
över det pris som skulle finnas vid fullständig konkurrens.24 
 

2.3 Hur kan kartellen motverka friåkning för att stabilisera 
samarbetet? 
 
Det finns alltså en stor risk för företagen att någon medlem kommer att försöka 
friåka på övriga medlemmar i kartellsamarbeten, vad gäller prissättning och 
produktionsvolymer. Enligt James V. Koch har företagen störst möjligheter att 
upptäcka avhopp om : 
 
1. Det är omöjligt för företagen att dölja sina försäljningsvolymer för övriga 
deltagare. 
2. Produkterna är homogena. 
3. Företagens kostnadsfunktioner är likartade. 
4. Kartellen har delat upp marknader eller kunder sinsemellan.25 
 

                                                 
21 Neuman, Manfred, s 67 
22 Koch, s 330 
23 Posner, s 310 
24 Ibid., s 310 
25 Koch, James V,  s 328 
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För att komma undan eventuell friåkning vid prissättning kan kartellernas 
medlemmar förutom att enbart binda sig till att sälja sina produkter till ett visst pris 
även begränsa sig till att sälja en viss mängd av produkten. Motiv till att även 
använda sig av utbudsbegränsningar är att kontrollmöjligheten av antal sålda varor 
är större jämfört med att möjligheten att kontrollera vilket pris varorna sålts till, då 
rabatter ofta förekommer till storkunder. Vissa karteller delar upp specifika kunder 
eller underleverantörer sinsemellan. Även om det kan verka enkelt att upprätthålla 
ett sådant system är det inte nödvändigtvis en lysande strategi då det finns en 
uppenbar risk att kunder som nekas att handla från någon av kartellmedlemmarna, 
då kunden tillhör en annan medlem, blir misstänksamma och anmäler företaget till 
myndigheterna.26  
 
Det finns även exempel på karteller med så kallade ”compensation schemes”. 
Compensation schemes innebär att medlemmarna i ett inledande skede sätter mål 
för hur stora volymer varje medlem skall sälja för. Den medlem som avviker från 
det uppsatta målet genom att sälja större volymer än överenskommet, får i 
efterhand kompensera medlemmar som kommit att sälja mindre än det uppsatta 
målet. ”Compensation schemes” finns således för att minska incitamenten att 
avvika från kartellens överenskommelser.27 
 
En medlem i en kartell har små incitament att avvika genom att sänka priset och 
producera större volymer än vad kartellen satt upp om företaget har en närmast 
vertikal marginalkostnadskurva, om de fasta kostnaderna är låga samt om företagets 
kunder köper små volymer ofta, snarare än stora volymer vid få tillfällen. Om 
marginalkostnadskurvan är näst intill vertikal så finns det inte mycket att vinna på 
att fuska i kartellen då en omställning av produktionen till större volymer skulle 
komma att kosta för mycket. Marginalkostnadskurvan är ofta näst intill vertikal då 
ett företag producerar nära sin fulla potential. En kartell kan binda sina medlemmar 
till en närmast vertikal marginalkostnadskurva genom avtal som binder företagen 
till att använda en viss teknik, eller som förbjuder företagen att utveckla ny billigare 
teknik. Det finns även andra avtal som kan ge en i det närmaste vertikal 
marginalkostnadskurva som exempelvis rör övertidsersättning för personalen. På så 
sätt minskar incitamenten att avvika från kartellens uppsatta mål.28 

 
Ett annat sätt att minska incitamenten att avvika från kartellens bestämmelser kan 
vara att skriva in i kontrakt till kunderna att företaget binder sig att alltid erbjuda 
kunden det lägsta priset, det vill säga om företaget säljer samma produkt till ett 
lägre pris till en annan kund, och därmed avviker från kartellens gemensamma pris, 
så förbinder sig företaget att kompensera de kunder som betalat det högre priset. 
På så sätt minskar incitamenten att sänka priset lägre än vad kartellen kommit 
överens om. Företagen kan även binda sig att lösa ut kunder om kunden hittar 
                                                 
26 Carlton & Perloff, s 140-141 
27 Griffin James M, s 50 
28 Carlton & Perloff, s 138-139 
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samma produkt till ett lägre pris någon annanstans. Ett sådant avtal innebär alltså 
att kunden meddelar övriga medlemmar i kartellen att det finns företag som fuskar. 
En kartell kan komma överens om ett lägsta möjliga pris, eller så kallat ”trigger 
price”. Om priset på kartellernas produkter når detta pris upplöses kartellen och 
varje enskilt företag återgår till enskild prissättning. På kort sikt kan därmed finnas 
vissa incitament att sänka priserna och utöka produktionen, men på lång sikt inser 
varje aktör att sänkta priser skulle innebära kartellens undergång.29 

 

                                                 
29 Carlton & Perloff, s 140 
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3. Konkurrenslagen om karteller 
 
Följande kapitel beskriver den svenska lagstiftningen kring karteller. Vidare ges en överblick av 

motsvarande lagstiftning i EU och USA.  

 

3.1 Gällande lagstiftning i Sverige 
 
Konkurrenslagen är den lag i Sverige som begränsar sådant samarbete mellan 
företag som får till följd att konkurrensen på marknaden försämras. 
 
Enligt 6 § I Konkurrenslagen (1993:20)  
 
”…är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller 
snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett 
sådant resultat.”30 
 
 Vidare specificerar lagen olika typer av avtal som kan innebära begränsningar i 
konkurrensen, såsom avtal där företag gemensamt bestämmer priser på sina 
produkter alternativt vilka volymer som skall produceras på marknaden. Olagliga 
avtal kan även innebära en uppdelning av marknader eller att företagen delar upp 
underleverantörer sinsemellan. Avtalen som beskrivs i 6 § är enligt 7 § ogiltiga i 
lagens mening.31 
 
19 § säger att: 
 
”Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på 
marknaden är förbjuden.”32 
 
Med missbruk av dominerande ställning menas exempelvis att påtvinga någon 
oskäliga inköps- eller försäljningspriser, begränsa utbudet eller den tekniska 
utvecklingen på marknaden på ett sätt som är negativt för konsumenterna, 
alternativt att agera på sådant sätt som innebär en konkurrensnackdel för andra 
företag.33 I de fall där ett eller flera företag uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit 
mot 6 § eller 19 § alternativt artikel 81 eller 82 i EG-fördraget kan företagen dömas 
till att betala konkurrensskadeavgift. Stockholms Tingsrätt beslutar om 

                                                 
30 Konkurrenslag (1 993:20) 6 §, SFS 1 993:20, www.notisum.se/rnp/sls/19930020.HTM, 2005-03-04. 
31 Ibid.,  6 § 
32 Ibid., 19 §  
33 Ibid., 19 §  

 18   

http://www.notisum.se/rnp/sls/19930020.HTM


konkurrensskadeavgift efter rekommendation av Konkurrensverket. Det lägsta 
beloppet som konkurrensskadeavgiften uppgår till är fem tusen kronor och det 
högsta är fem miljoner kronor alternativt upp till tio procent av företagets 
omsättning föregående räkenskapsår, vilket redogörs för i 27 § KL.34 
 

3.2 Leniencyprogrammen 
 
Nedanstående lagstiftning kallas ibland Leniencyprogram eller amnestiprogram och 
har till syfte att minska incitamenten för att ingå olaglig kartellverksamhet samt att 
försvaga befintliga kartellers incitament för samarbete. Programmen syftar till att: 
 
1. Öka incitamenten för avslöjande av karteller. 
2. Öka misstron mellan kartellmedlemmarna, d v s göra kartellen instabil. 
3. Minska incitamenten att inleda kartellsamarbete. 
4. Underlätta Konkurrensverkets utredningsarbete.35 
 
Konkurrensskadeavgiften regleras i 28 § i Konkurrenslagen 1993:20 som skärptes 
år 2002, när Leniencyprogrammen skapades. Skälet till lagändringen var att karteller 
vanligtvis är hemliga och svåra för myndigheterna att upptäcka och avslöja. 
Ändringen innebär att ett företag som väsentligt underlättat utredningen för 
Konkurrensverket, kan komma att få konkurrensskadeavgiften nedsatt till ett lägre 
belopp än vad 27 § föreslår, alternativt helt avskriven. Konkurrensskadeavgiften 
kan sättas till ett högre belopp än vad som nämns ovan i de fall där företaget 
tidigare medverkat i kartell- eller annan konkurrenshämmande verksamhet. För att 
få nedsatt alternativt borttagen konkurrensskadeavgift krävs att företaget anmäler 
den olagliga verksamheten till Konkurrensverket innan dess att Konkurrensverket 
besitter tillräcklig information för att ingripa mot kartellen. Företaget som vill 
undslippa konkurrensskadeavgiften måste även vara först med att informera 
Konkurrensverket. Vidare måste företaget lämna all tillgänglig information om 
kartellen och fortsättningsvis samarbeta till fullo med Konkurrensverket samt 
omedelbart eller snarast möjligt avsluta det olagliga samarbetet. Ett företag som 
haft en ledande roll i ett olagligt samarbete saknar dock möjlighet att få 
konkurrensskadeavgiften eftergiven.36 
 
Att den part som avslöjar kartellen för Konkurrensverket helt kan komma att 
undslippa konkurrensskadeavgiften innebär förvisso att det finns en möjlighet att 
ingå kartellsamarbete, tjäna stora pengar på samarbetets verksamhet för att sedan 
avslöja kartellen och därmed kunna undvika konkurrensskadeavgiften. Att en 
kartell avslöjas innebär dock en stor vinst för samhället och andra företag, då 
karteller ofta rubbar pris och utbudsnivåerna på marknaden. Denna vinst bedöms 
                                                 
34 Konkurrenslagen (1993:20) 26-27 § 
35 SOU 2004:131, s 246-247 
36 Konkurrenslagen (1993:20) 28 b § 
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dock som större än den förlust som uppstår i och med att en part undslipper 
konkurrensskadeavgift.37 
 
Vidare syftar programmen till att öka upptäcktsrisken. Förhoppningen är att färre 
karteller skall bildas då upptäcktsrisken blir större i och med att det finns en 
möjlighet för företagen att slippa undan konkurrensskadeavgiften vid avslöjande av 
kartellen. Förutsättningen för att programmen skall fungera preventivt är dock att 
kartellsamarbeten leder till lagföring och kännbara straff. Är straffen allt för låga 
kan det löna sig att ingå kartellsamarbete trots att upptäcktsrisken är hög. 
Programmen kan då motverka den preventiva effekten om programmen medför att 
samtliga medlemmar kommer lindrigt undan, eftersom de samarbetat med 
Konkurrensverket under utredningen.38 Avgörande för att Leniencyprogrammen 
skall öka kartellmedlemmarnas incitament att avslöja en kartell är förutsebarhet, så 
till vida att den som funderar på att avslöja en kartell måste veta hur stora 
möjligheter det finns för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgiften.39 
 

3.3 Motsvarande lagstiftning EU 
 
EG: s konkurrensregler har till syfte att främja konkurrensen på den gemensamma 
marknaden samt integrationen mellan medlemsländerna. Konkurrensreglerna är 
och har varit ett viktigt medel för att genomföra en gemensam marknad mellan 
EU-länderna. De inhemska ländernas konkurrenslagstiftning måste harmonisera 
med EG: s konkurrensrätt.40 
 
I artikel 81 och 82 i EG-fördraget finns de grundläggande konkurrensreglerna. 81:a 
artikeln:  
 
”förbjuder alla avtal, beslut av företagssammanslutningar och samordnade 
förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte 
eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 
gemensamma marknaden.”41  
 
Vidare specificeras vilka avtal som är förbjudna enligt första stycket. Det rör sig om 
avtal om inköps- och försäljningspriser, produktion, uppdelning av marknader och 
inköpskällor, teknisk utveckling eller kontroll av investeringar.42 Den svenska 
konkurrenslagens 6 § är närmast identisk med artikel 81 i EG-fördraget. För att 
artikel 81 skall gälla krävs att företag haft någon slags överenskommelse. 
Överkommelsen behöver inte vara skriftlig eller formellt bindande. Det räcker 
                                                 
37 www.konkurrensverket.se/konkurrens/nedsattning_och%20eftergift_%20av_ko… 2005-03-01 
38 SOU 2004:131, s 246-247 
39 SOU 2004:131, s 247 
40 Ibid., s 47 
41 EG-fördraget artikel 81 
42 Ibid. 
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således med löst bindande överenskommelser eller rekommendationer företagen 
emellan. Förbudet i 81 artikeln gäller såväl horisontella som vertikala avtal. Med 
horisontella avtal menas avtal mellan företag som verkar på samma marknad, det 
vill säga konkurrenter emellan. Vertikala avtal avser avtal mellan exempelvis 
tillverkare och återförsäljare. Horisontella avtal bedöms vara till större skada för 
konkurrensen än vertikala avtal.43Avtal med negativa effekter på konkurrensen kan 
endast bekämpas med stöd av EG-rätten om handeln mellan medlemsländerna 
påverkas. I annat fall kan nationell konkurrensrätt vara tillämplig.44 
 
EG:s konkurrensregler är civilrättsliga. Därmed kan endast böter/avgifter för 
företagen utfärdas som påföljd. Någon möjlighet att döma enskilda personer till 
fängelse finns alltså inte. För att ett företag skall kunna dömas till böter krävs att 
lagöverträdelsen i fråga skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Med uppsåt menas att 
företaget måste ha haft kunskap om att lagöverträdelsens syfte varit att begränsa 
konkurrensen alternativt att överträdelsen kunnat få denna effekt.45 Artikel 82 
förbjuder missbruk av dominerande ställning på den gemensamma marknaden i de 
fall där den gemensamma handeln mellan medlemsländerna påverkas.46 
 
Europeiska kommissionen har sedan 1996 använt sig av eftergiftsprogram som 
liknar det svenska. Programmet grundar sig på 81 artikeln i EG-fördraget. Enligt 
programmet kan företag som varit först med att avslöja en kartell och vidare 
uppvisat bevismaterial till kommissionen få nedsättning av böter med upp till 
sjuttiofem procent. Kommissionen kan helt befria företaget från böter. Det handlar 
då om situationer då ett företag är först med att anmäla en kartell som 
kommissionen inte haft tillräcklig information om för att kunna inleda en 
undersökning av kartellen, förutsatt att företaget delar med sig av all den 
information som det besitter. Det krävs även att företaget samarbetar fullt ut med 
kommissionen.47 Kommissionen har år 2001-2003 drivit in 
böter/konkurrensskadeavgifter, på 3200 miljoner euro. År 2002-2003 anmäldes 
minst trettio förbrytelser mot 81 artikeln till kommissionen på frivillig basis från 
aktörer i olagliga samarbeten mellan företag. 48 EG-fördraget innehåller inte regler 
om hur artiklarna 81 och 82 skall tillämpas. Tillämpningsregler finns att finna i 
tillämpningsförordning 1/2003. Förordningen syftar till decentralisering vad gäller 
tillämpningen av reglerna. Kommissionen har tidigare varit den institution som 
främst behandlat dessa ärenden. Tanken är numera att kommissionen endast skall 
ingripa mot de allvarligaste överträdelserna och att medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter skall behandla överträdelser av mindre allvarlig karaktär.49 
Med denna uppdelning vill man uppnå en minskad belastning på kommissionen, en 
                                                 
43 SOU 2004:131, s 49 
44 Ibid., s 49 
45 Ibid., s 59 
46 Ibid., s 50 
47 Ibid., s 59-61 
48 www.konkurrensverket.se/konkurrens/EU:s konkurrensregler 2005-03-01 
49 SOU 2004:131, s 51 
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effektivare tillämpning av konkurrensreglerna i EU och därmed även en stärkt 
konkurrens i unionen. Medlemsstaternas domstolar och konkurrensmyndigheter 
skall tillämpa såväl artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget som den nationella 
konkurrensrätten, i Sverige konkurrenslagen 6 § och 19 §, i de fall där 
överträdelserna påverkar handeln mellan EU: s medlemsländer. Medlemsländerna 
får tillämpa strängare konkurrenslagstiftning än vad EG-fördragets 
tillämpningsregler gör.50 
 

3.4 USA: s konkurrenslagstiftning 
 
I den amerikanska federala konkurrenslagstiftningen består av the Sherman Act 
från 1890, the Clayton Act och Federal Commission Act från 1914. Sherman Act 
begränsar konkurrenshämmande avtal. I USA är kartellverksamhet straffrättslig på 
federal nivå vilket innebär att aktörerna kan bestraffas med upp till tre års fängelse. 
Parallellt med federal lagstiftning förekommer konkurrenslagstiftning på 
delstatsnivå. Huruvida konkurrenslagstiftningen på delstatsnivå är straffrättslig eller 
civilrättslig varierar mellan staterna. Det är dock relativt vanligt att just 
kartellverksamhet behandlas straffrättsligt även på delstatsnivå. Böter får uppgå till 
300,000 dollar för fysiska personer. Juridiska personer, det vill säga företag, kan 
däremot riskera böter på upp till tio millioner dollar. Har det olagliga samarbetet 
inneburit en vinst för företaget kan böterna uppgå till ett belopp som är dubbelt så 
stort som vinsten. USA: s federala Leniencyprogram består av ett program för 
fysiska personer och ett för juridiska. USA tillämpar alltså ett kronvittnessystem för 
fysiska personer. Förutom böter och fängelse finns andra typer av straff som 
exempelvis uppbrytning av företag, tillvaratagande av tillgångar eller delar av ett 
företags verksamhet, dessa straff är dock vanligast vid företagsförvärv. 
Programmen har funnits sedan 1993 respektive 1994. 51 
 

3.5 Kriminellt eller olagligt 
 
Kartellsamarbeten har tidigare behandlats straffrättsligt i svensk lagstiftning. I 1953 
års Konkurrensbegränsningslag 29 § kunde den som uppsåtligen bröt mot 
bestämmelserna bestraffas med böter eller fängelse i upp till ett år. 1982 års 
konkurrenslag behandlade anbudskarteller och enligt 34 § fanns möjlighet att döma 
överträdelser till böter eller fängelse i högst ett år om förbrytaren uppsåtligen eller 
av oaktsamhet brutit mot lagen. Ansågs brottet vara grovt kunde fängelsestraff upp 
till två år dömas ut.52 
 

                                                 
50 SOU 2004:131, s 54 
51 SOU 2001:74, s 89 och 67 
52 Ibid., s 126 
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Den stora skillnaden med att behandla kartellsamarbeten straffrättsligt, istället för 
som i dagsläget civilrättsligt genom administrativa avgifter, är att straffpåföljden 
avser fysiska personer som begått lagöverträdelser. I kartellsammanhang kan dessa 
fysiska personer exempelvis bestå av företagsledare och styrelsemedlemmar.  I 
nuvarande lagstiftning med konkurrensskadeavgifter är det den juridiska personen, 
det vill säga företaget, som tvingas betala avgiften.53 En straffrättslig tillämpning av 
konkurrenslagen skulle innebära att fysiska personer riskerar att dömas till 
fängelsestraff eller böter.  
 
Den statliga utredningen Konkurrensbrott- en lagsstiftningsmodell presenterades vid 
årsskiftet 2004/2005. Utredningen hade till uppdrag att lägga fram ett lagförslag 
gällande kriminalisering av konkurrenslagen i Sverige. Utredningen föreslår att en 
eventuell kriminalisering endast skall gälla karteller. Personer som kan komma att 
riskera straff vid en kriminalisering av karteller är personer som har en 
maktposition i företaget alternativt företagsledare. Om företaget i fråga är ett 
aktiebolag kommer det främst att vara styrelsen och VD som kan tänkas riskera 
straffansvar. Vid delegering av ansvar kommer att gälla att den person som agerat 
vid överträdelsen har straffansvar, vilket dock inte medför att ledningens eller VD:s 
straffansvar försvinner.54 Utredningen menar att vid en eventuell kriminalisering av 
karteller i Sverige skall endast de allra grövsta fallen behandlas straffrättsligt och att 
straffen då skall innebära fängelse i upp till två år. I riktigt grova fall kan fängelse i 
upp till tre år vara tillämpbart. Mindre allvarliga fall skall behandlas med 
administrativa avgifter som i dagsläget.55 
 
Utredningen bedömer att programmen om eftergift av konkurrensskadeavgifterna 
skulle kunna finnas kvar om en kriminalisering av karteller skulle genomföras och 
föreslår därför att programmen skall tillämpas parallellt med straffregleringen, vid 
en eventuell kriminalisering. Det finns dock enligt utredningen skäl att tro att 
programmens positiva effekter på incitamenten för att avslöja karteller skulle gå 
förlorad i och med en kriminalisering, eftersom de som ingått kartellsamarbetet 
själva riskerar fängelsestraff om de avslöjar kartellen i syfte att låta företaget komma 
undan konkurrensskadeavgift.  I USA tillämpas ett kronvittnessystem som innebär 
att den som avslöjar kartellen även har möjlighet att slippa undan personligt 
straffansvar.56 Ett sådant kronvittnessystem är inte förenligt med svenska 
rättsprinciper, exempelvis principen om absolut åtalsplikt.57 En eventuell 
kriminalisering kommer dock endast att få effekter på allvarliga överträdelser, vilket 
talar för att leniencyprogrammen kan komma att få relativt stor betydelse även i 
framtiden. 
 

                                                 
53 SOU 2001:74, s 140 
54 SOU 2004:131, s 190-192 
55 Ibid., s 194 
56 Ibid., s 245-249 
57 Konkurrensnytt, s 3 
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Leniencyprogrammen påminner mycket om ett kronvittnessystem i och med att det 
finns en möjlighet för företagen att ange andra medlemmar i kartellen och därmed 
undgå konkurrensskadeavgift. Svensk straffrätt är inte förenlig med ett sådant 
system. Eftersom konkurrenslagen i dagsläget inte är straffrättslig utan civilrättslig 
har det funnits möjlighet att införa programmen utan att avvika från de 
straffrättsliga principer som innebär att det skall vara omöjligt att skvallra sig fri 
från straff.58 Fängelsestraffkommittén avvisade införandet av ett kronvittnessystem 
i svensk straffrätt i sitt huvudbetänkande ”Påföljd för brott” (SOU 1986:14). 
Avvisandet byggde på tre huvudargument. Först och främst skulle ett 
kronvittnessystem medföra en direkt uppmuntran att skvallra, trots att ett sådant 
beteende inte anses vara positivt i andra sammanhang. För det andra ansåg 
kommittén att det finns en risk för att vissa brottslingar har lite att förlora på att 
ljuga om andra för att på så sätt få lindrigare straff och försvåra utredningar. Sist 
men inte minst påtalade kommittén svårigheterna med ett kronvittnessystem då det 
är domstolen som i slutändan avgör straffet i fråga och inte polis eller åklagare. 
Med ett kronvittnessystem skulle det då finnas en risk för att polis och åklagare 
lovar den som skvallrar mer än de kan hålla, för att underlätta sitt arbete och nå 
goda resultat.59 

                                                 
58 SOU 2001:74, s 102-105 
59 Ibid., s 102-105 
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4. Ventilationskartellen –Tillämpning av Leniency-
programmet 
 
Kapitlet redogör för den senast fällande kartelldomen i Sverige, där den part som angivit kartellen 

erhöll full nedsättning av konkurrensskadeavgiften, som en tillämpning av Leniencyprogrammen. 

 
Följande kapitel bygger på domen T11660-03 i Stockholms Tingsrätt som fastslog 
2005-03-14 att Keyvent AB skulle betala konkurrensskadeavgift till staten (150 000 
kronor) på grund av överträdelse av förbudet i 6 § i konkurrenslagen. YIT Building 
System (tidigare ABB Building System) som var den andre svarande i målet fick sin 
konkurrensskadeavgift eftergiven, då de i enlighet med Leniencyprogrammet 
informerat konkurrensverket om överträdelserna samt lämnat underlag till 
utredningen. Eftergiften av konkurrensskadeavgiften grundades i första hand på  28 
b § första stycket  och i andra hand på 28 a § andra stycket i konkurrenslagen. 
 

4.1 Konkurrensverkets talan 
 
Nedan följer Konkurrensverkets beskrivning av företagen, den relevanta 
marknaden och de överträdelser som företagen gjort sig skyldiga till. 
 

 

4.1.1 Företagen 
 
Båda företagen är verksamma inom ventilationsbranschen. Överträdelserna av 6 § 
KL gäller samarbeten mellan företagen vid anbudsgivning till 
ventilationsentreprenader inom skogsindustrin i norra Sverige. Keyvent är ett helägt 
dotterbolag till Keyvent Holding AB. Företaget arbetar främst med ventilations-, 
värme-, rör-, kyl-, och sanitetsområden. Keyvents största beställare är 
skogsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. Building System 
ägdes tidigare av ABB. Moderbolaget ABB agerade dock enbart som aktieägare och 
deltog därmed inte i styrningen av företaget. Företagets huvudsäte ligger i Västerås 
och bolagets marknad sträcker sig över hela Sverige. Bolaget var under den tid som 
överträdelserna skedde uppdelat i fem affärsenheter: Nord, Stockholm, Öst, Väst 
och Syd. 
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4.1.2 Marknaden 
 
De flesta ventilationsföretag i Sverige har enligt konkurrensverket specialiserat sig 
på antingen gränsskiktet60, komfort- eller processventilation. Building Systems 
utgör ett undantag då de arbetar inom samtliga områden. Det krävs som regel inte 
så stora investeringar för att komma in på ventilationsmarknaden. Personalens 
kompetens och företagens kontakter på marknaden är det viktigaste 
förutsättningarna för att kunna etablera sig på marknaden. Även små företag kan 
vara konkurrenskraftiga på marknaden för ventilation. Ventilation till 
skogsindustrin kräver dock speciella standarder, vilket resulterar i att antalet företag 
som är konkurrenskraftiga på marknaden är relativt små. Ett fåtal företag har 
specialiserat sig på skogsindustrin och utgör därmed huvudkonkurrenter till 
varandra. Konkurrensen för processventilation är global medan konkurrensen inom 
gränsskiktsventilation till största delen är regional, på grund av höga 
transportkostnader och traktamenten. 
 
Inom gränsskiktsventilation hade Building System en marknadsandel i Sverige på 
cirka 19 procent under åren 1998-2001. Keyvent hade under samma period en 
marknadsandel på cirka 2 procent av hela Sverigemarknaden. I Norrland uppgick 
Building Systems marknadsandel till cirka 15 procent och Keyvents till cirka 13 
procent under åren 1998-2001. Ventilationsentreprenader upphandlas genom 
anbudsförfaranden. Det beställande företaget skickar ut en förfrågan till de företag 
som kan tänkas vara relevanta vid upphandling. Företagen får lämna in anbud till 
beställaren. De företag som lämnat de bästa anbudsalternativen bjuds in till 
slutförhandlingar av beställaren. Ibland gör beställaren så kallade 
budgetförfrågningar vilket innebär att företaget vill ha förslag på vad en planerad 
investering kan komma att kosta under budgeteringen av densamma. En sådan 
förfrågan kräver inte lika genomarbetade anbud som en vanlig förfrågan, dock är 
anbuden vid budgetförfrågan bindande till ett visst datum. Anser beställaren att 
investeringen skall genomföras måste företagen kunna hålla de priser de angett till 
och med det utsatta datumet. De överträdelser som behandlats i rätten har 
projektnamnen HU99, BM1 och SCA Munksund.  
 

4.2 HU99 
 
År 1998 planerade Modo Paper AB, numera M-real Sverige AB, att bygga ett 
massakokeri i Husum. Företaget gick den 6 mars ut med en förfrågan på ett 
förprojekt avseende en totalentreprenad på en färdig anläggning. 

                                                 
60 Ventilation delas ibland upp i två olika typer, komfortventilation och processventilation. Komfortventilation 
reglerar inomhusklimat för personer, medan processventilation reglerar luftflöden till industrin exempelvis till en 
maskin. Det finns ett gränsskikt mellan process- och komfortventilation. Konkurrensverket har kallat detta 
gränsskikt för ”ventilationsentreprenader i industrimiljö”.  
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Ventilationsentreprenaden sågs som en avskild upphandling och som en stor 
investering i projektet. Den 27 november gick beställaren ut med budgetförfrågan 
till Building Systems, Keyvent och Bravida. Förfrågan gällde konstruktion, montage 
och leverans av VVS-anläggning. Anläggningen föll inom ramen för det så kallade 
gränsskikten. 
 
Innan anbuden skulle lämnas in till M-real träffades företrädare för Building 
Systems och Keyvent och ingick ett skriftligt samarbetsavtal, där företagen band sig 
att samordna tekniskt förfarande och priser. Ett av företagen skulle lämna ett något 
lägre pris i slutförhandlingar för att erhålla projektet. Oavsett vilket av företagen 
som fick projektet skulle man kostnadsmässigt fördela resultatet lika mellan 
företagen. I avtalet framgick även att Keyvent skulle ersättas med 100,000 kronor 
för initiala kostnader för projektet. Ett belopp som i ett senare skede ändrades till 
50,000 kronor. Avtalet upprättades tre dagar innan Building Systems lämnade sitt 
anbud och sex dagar innan Keyvent lämnade in sitt. M-real avbröt upphandlingen i 
mars 1999, då de inte längre avsåg att genomföra entreprenaden.  Den 21 december 
1998 erhöll Keyvent ersättning från Building Systems med 50,000 kronor enligt 
faktura, där beloppet anges avse ”utredning och projekteringsuppdrag för kokeri, 
Modo Paper, Husum”. Enligt M-real var Building System och Keyvent två av 
huvudkonkurrenterna vid upphandlingen. 
 

4.3 BM1 
 
År 2000 planerade M-real att uppföra en bestrykningsanläggning för papper i 
Husum. M-real upphandlade därför en entreprenad för ventilation, kyla och 
miljöhantering. Även denna entreprenad tillhörde det så kallade gränsskiktet. 
Building Systems, Bravida, Keyvent, Ventilation & Kylservice, TM System och 
Metso var de företag som den 10 maj 2000 fick förfrågan om anbud till 
entreprenaden. Anbuden skulle vara M-real tillhanda senast den 7 juni 2000. 
Keyvents VD och Building Systems distriktschef tog under anbudstiden kontakt 
med M-real och meddelade att de önskade samarbeta om anbud och eventuell 
beställning. Företagen menade att de inte hade de resurser som krävdes för att på 
egen hand genomföra projektet, varpå M-real accepterade företagens samarbete. 
Ett skriftligt projektavtal skrevs mellan Keyvent och Building Systems, som 
specificerade villkoren för samarbetet. Företagen band sig att kostnadsmässigt 
fördela resultatet lika mellan företagen. Under anbudstiden kontaktade Keyvents 
VD även det konkurrerande företaget Ventilation & Kylservice. Han berättade då 
att Keyvent och Building Systems fått tillåtelse av M-real att samarbeta. Keyvents 
VD bad Ventilation & Kylservice att lägga ett anbud som låg över det Keyvent och 
Building Systems avsåg att lägga, mot en ersättning på 100 000 kronor. Efter att ha 
tänkt igenom förslaget tackade Ventilation & Kylservice nej till förslaget. 
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TM System, Ventilation & Kylservice, Building Systems och Bravida lämnade 
anbud till M-real. Keyvent och Building System var överens om det pris som 
Building System lämnade. TM System lämnade högre bud än Building Systems, de 
övriga två lämnade bud som låg under Building Systems. Beställaren valde att 
förhandla vidare med Building Systems, Bravida och Ventilation & Kylservice. I 
slutändan stod valet för M-real mellan Building Systems och Ventilations & 
Kylservice. Building Systems slutbud låg lägst varpå M-real valde deras anbud. 
 
Konkurrensverket ansåg i rätten att det avtal som upprättats mellan Keyvent och 
Building Systems hade ett konkurrensbegränsande syfte. Att Keyvent vidare försökt 
förhandla med Ventilations & Kylservice om att denne skulle lägga ett högre anbud 
ansåg Konkurrensverket talade för att företagen hade för avsikt att begränsa 
konkurrensen. 
 

4.4 SCA Munksund 
 
Vattenfall uppförde 2000-2002 ett kraftvärmeverk på SCA: s industriområde i 
Munksund. I samband med uppförandet upphandlade Vattenfall en entreprenad 
för leverans och installation av ett nytt ventilationssystem. Entreprenaden tillhörde 
det så kallade gränsskiktet. Förfrågan skickades ut till Building Systems, Bravida, 
Keyvent, TKI och Skanska. Samtliga företag lämnade anbud förutom TKI. Efter 
att anbuden utvärderats gick Keyvent och Building System vidare i förhandlingen. 
 
Företagen hade tekniskt likvärdiga lösningar, men Building Systems gjorde inte de 
kompletteringar som efterfrågades och lade sitt pris väsentligt högre än Keyvent, 
vilket gjorde att Keyvent vann upphandlingen. Företrädare för företagen hade haft 
kontakt över telefon ett flertal gånger under upphandlingstiden, i anslutning till 
budgivning till Vattenfall. Det framkom under utredningen att företrädarna kommit 
överens om att Keyvent skulle ta hem affären och att Building Systems skulle 
lämna ett anbud som låg för högt för att vara konkurrenskraftigt. Samma dag, den 
22 augusti år 2000, som huvudanbuden skulle lämnas till Vattenfall/SCA, hade 
företrädare för Keyvent och Building Systems kontakt med varandra via telefon. 
Även dagen då kompletteringar skulle lämnas in till Vattenfall/SCA hade 
företrädarna kontakt med varandra. Inför ett möte med Vattenfall/SCA samtalade 
företagens företrädare med varandra.  
 

4.5 Konkurrensverkets bedömning 
 
Den relevanta marknaden är ventilationsentreprenader i industrimiljö (gränsskiktet) 
i Norrland, det vill säga en regional marknad. Ventilationsentreprenaderna i fråga 
har uppgått till cirka 8, 23 och 30 miljoner kronor, vilket bedöms som relativt stora 
entreprenader i sammanhanget. Det konkurrensbegränsande samarbetet var av 
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horisontell karaktär, vilka enligt Konkurrensverket i princip alltid får märkbara 
konsekvenser på konkurrensen. 
 
Enligt 27 § KL skall konkurrensskadeavgiften uppgå till minst 5000 kronor och 
högst 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. Med 
omsättning menas företagets totala omsättning. Det görs således inga begränsningar 
till den produkt eller marknad som är aktuell för fallet. Building Systems totala 
omsättning 2002 var 3117 miljoner kronor. Keyvents omsättning uppgick till cirka 
26 miljoner kronor under 2002/2003, företaget använder brutet räkenskapsår.  
 
Kommissionen har satt upp riktlinjer för beräkning av böter vid 
konkurrensbegränsande samarbeten. Enligt Konkurrensverket var det viktigt att i 
rätten uppmärksamma att: 
1. Det har rört sig om stora upphandlingar. 
2. Överträdelserna är av allvarligt slag. 
3. Företagen har vid tre tillfällen under en tvåårsperiod haft kontakt och genom 
avtal eller samordnat förfarande gemensamt direkt eller indirekt fastställt priser och 
prisnivåer och begränsat/kontrollerat marknaden. 
4. Företagen har varit två huvudkonkurrenter i de aktuella fallen. 
5. Företagens samanlagda marknadsandelar översteg 10 procent. 
6. Företagen har i till fullo deltagit i samarbetet. 
 
Konkurrensverket ansåg i rätten att grundbeloppet för konkurrensskadeavgiften 
med hänsyn till ovanstående punkter skulle sättas till 46 miljoner för Building 
Systems och 390,000 kronor för Keyvent. Grundbeloppen avsåg avgiften före 
eventuella nedsättningar av konkurrens-skadeavgiften. Konkurrensverket föreslog 
att Building Systems avgift skulle få sättas ned med 50 procent, då företaget tipsat 
Konkurrensverket om samarbetet samt varit behjälpligt i utredningen. 
Konkurrensverket ansåg dock inte att företaget kunde erhålla full nedsättning då 
Building Systems i sin interna utredning av samarbetet ställt frågor till företrädare 
för Building Systems och med konkurrenternas företrädare. Verket ansåg att detta 
faktum möjligen försvårat utredningen för Konkurrensverket. Keyvent ansågs inte 
ha underlättat verkets utredning och bedömdes därmed inte ha några möjligheter 
till nedsättning av konkurrensskadeavgiften. 
 

4.6 Domen 
 
Tingsrätten fick ta ställning till huruvida avtal eller samarbete som är förbjudna 
enligt 6 § KL förkommit mellan företagen.  Både Keyvent och Building System har 
erkänt avtalet gällande HU99. Tingsrätten fann att det skriftliga avtalet hade 
konkurrensbegränsande syften. Gällande BM1 medgav båda företagen samarbete 
men hävdade att det faller utanför ramen för 6 § KL, då inget av företagen kunde 
genomföra projektet på egen hand. Rätten fann att Konkurrensverket inte lyckats 
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klarlägga att någon av parterna på egen hand kunnat genomföra projektet. Det gick 
enligt Tingsrätten därför inte att påvisa att avtalet mellan företagen haft en 
konkurrenshämmande effekt. Gällande projektet SCA Munksund förnekade 
Keyvent att företaget överträtt förbuden i 6 § KL, medan Building System erkände 
att bolagets företrädare överträtt lagen så som Konkurrensverket beskrivit. 
Tingsrätten fann det osannolikt att de telefonsamtal som företagens företrädare 
haft i samband med budgivningar skulle ha handlat om andra frågor än SCA 
Munksundprojektet. Tingsrättens uppgift gällande SCA Munksund var att bedöma 
huruvida företagen ingått avtal eller om företagen gjort sig skyldiga till samordnat 
förfarande. Begreppet avtal i 6 § kan ha många betydelser. Avtalet behöver inte vara 
ett civilrättsligt bindande avtal. Tingsrätten fann att den överenskommelse som 
funnits mellan företagen utgjort ett avtal i konkurrensrättslig mening och att syftet 
med avtalet varit att hindra, snedvrida och begränsa konkurrensen.  
För att företagen skall bedömas ha överträtt 6 § KL krävs att avtalen i HU99 och 
SCA Munksund medfört en märkbar konkurrensbegränsning. För att bedöma 
märkbarheten utgår man från företagens marknadsandelar. Konkurrensverket har i 
rätten bedömt den relevanta marknaden som regional. Rätten fann att ingen 
ekonomisk analys fanns för att stödja denna bedömning, men att företagens 
marknadsandelar oavsett avgränsning av marknaden var tillräckligt stor för att 
samarbetet skulle ha begränsat konkurrensen på ett märkbart sätt. För att kunna 
döma ut konkurrensskadeavgift enligt 26 § KL krävs att det går att bevisa att 
överträdelserna av 6 § KL skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Tingsrätten fann det 
uppenbart att överträdelsen rörande HU99 och SCA skett uppsåtligen och att de 
inte kan ses som ringa. Tingsrätten bedömde att det faktum att Building Systems 
meddelat Konkurrensverket om överträdelserna, bidragit med information och 
samarbetat under utredningens gång möjliggjorde för full nedsättning av 
konkurrensskadeavgift för Building Systems, varpå Konkurrensverkets krav på 
endast 50 procents nedsättning av konkurrensskadeavgiften för Building Systems 
ogillades. Keyvents konkurrensskadeavgift sattes av tingsrätten till 150,000 kronor. 
Tingsrätten bedömde överträdelserna som allvarliga och det faktum att 
överträdelserna skett två gånger togs med i beräkningen. Vidare fann rätten att 
överträdelserna skett uppsåtligen. Keyvents ekonomiska situation beaktades även 
vid bestämmandet av avgiftens storlek. Företaget hade visat upp förlustresultat 
under såväl 2002/2003 som 2003/2004. En allt för hög konkurrensskadeavgift 
skulle enligt tingsrätten medföra konkurs för Keyvent. 
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5. Spelteoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenteras de spelteoretiska modeller och begrepp som kommer att användas i 

analysen av karteller och deras incitamentsstrukturer. 

 

5.1 Rationalitet som utgångspunkt för spelteorin 
 
En rationell individ förutsätts fatta beslut som är konsekventa med individens 
preferenser, utifrån givna handlingsalternativ. Individen förutsätts agera på ett 
sådant sätt att högsta möjliga nytta uppnås.61 Kritik som kan riktas mot antagandet 
om rationella individer är att teorin inte säger något om hur människor tänker eller 
hur de beskriver sina valmöjligheter. Vidare saknas i många fall fullständig 
information som skulle leda till rationella val, vilket gör att människor inte alltid 
agerar på ett optimalt sätt. Kostnaden för fullständig information kan många gånger 
komma att överstiga den nytta som fullständig information skulle generera. 62 
 
Traditionell ekonomisk teori har hävdat att människor agerat utan att ta hänsyn till 
andra människors agerande, för att maximera sin egen vinst. Senare har dock det 
strategiska tänkandet influerat ekonomisk teori och det är i dessa fall, där individer 
förutsätts ha andra människors preferenser och ageranden i åtanke när de fattar 
sina beslut, som spelteorin kommer in i bilden. Individer kalkylerar sannolikheten 
för hur andra individer skall komma att reagera på den egna individens agerande. 
Spelteorin kan definieras som den del av ekonomisk teori som behandlar strategiskt 
beteende.63 
 
Jämvikter kan dock uppstå och upprätthållas i spelteoretiska modeller, även i spel 
som bortser från rationalitetsantagandet. Spelteoretiska modeller har använts för att 
visa evolutionära mönster, där rationalitet inte spelar en central roll. Även inlärning 
kan ha stor betydelse för hur spelarna väljer att agera. 
 

5.2 Fångarnas dilemma – presentation av spelet 
 
Fångarnas dilemma är ett klassiskt strategispel. Historien bakom spelet handlar om 
två brottslingar som blir förhörda hos polisen. Brottslingarna sitter separerade från 
varandra, den ena fången vet således inte vad den andre säger till polisen. Polisen 

                                                 
61 Osbourne, s 4 
62 Posner, s 19 
63 Ibid., s 21 
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har tillräcklig information för att de båda brottslingarna skall kunna dömas för ett 
mindre brott, men inte tillräckligt på fötterna för att kunna bestraffa dem för den 
grova överträdelse, som fångarna de facto är skyldiga till. För att kunna döma 
någon för den grövre överträdelsen krävs att en av fångarna skvallrar på den andre. 
Den fånge som skvallrar slipper undan straff som belöning, förutsatt att den andre 
fången inte skvallrar. Om ingen av fångarna skvallrar, döms de båda för det mindre 
brottet. Skvallrar båda får de båda sitta i fängelse under en längre tid, som dock är 
kortare än den tid som den ena fången får sitta om den andre skvallrar.64 
 
Fångarnas nyttofunktioner ser därmed ut som följer:  
N=2, i=1,2 
ui (Skvallra, Förneka) > ui (Förneka, Förneka) > ui (Skvallra, Skvallra) > ui 
(Förneka,Skvallra). De payoff spelarna erhåller i detta spel vid de olika dragen är ui 
(Skvallra, Förneka) = 4, ui (Förneka, Förneka) = 3, ui (Skvallra, Skvallra) = 2 och ui 
(Förneka, Skvallra) = 1. 
 
Spelet kan illustreras på följande sätt65: 
 
 

Sp 1        Sp 2 Förneka 
brott 

Skvallra 

Förneka brott 3,3 1,4* 
Skvallra 4*,1 2*, 2* 

 
 
Spelet visar en situation där samarbete är lönsamt för båda parter, men svårt att 
uppnå på grund av att varje spelare har incitament att skvallra och därmed slippa 
fängelse. Modellen är användbar i en mängd olika situationer, exempelvis vissa 
duopolmarknader, överutnyttjande av fiskevatten, kapprustning och karteller, som 
vi senare skall titta närmare på. 
 

5.3 Nashjämvikter i fångarnas dilemma 
 
Eftersom varje spelare förutsätts göra rationella val, går det att lista hur fångarna 
väljer att agera i fångarnas dilemma. Båda spelarna har incitament att skvallra på 
den andre, för att slippa undan fängelse själv. Detta leder till att spelarna hamnar i 
rutan (Skvallra, Skvallra) och därmed får avtjäna ett fängelsestraff på två år vardera. 
Båda spelarnas payoff är beroende av den andre spelarens agerande. En rationell 
spelare kan lista ut hur den andre spelaren kommer att agera, förutsatt att även 
motspelaren är rationell i sitt handlande.66 
                                                 
64 Osbourne, s 14 
65 Carmichael, s 59 
66 Osbourne, s 21 
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Nashjämvikt – definition 

 
En Nashjämvikt innebär en situation där ingen spelare kan få en bättre payoff 
genom att byta strategi, förutsatt att motspelaren vidhåller sin strategi.67 
 
Fångarnas dilemma har en unik Nashjämvikt, nämligen (Skvallra, Skvallra). 
Förutsatt att spelare 2 håller fast vid sin strategi att skvallra, har spelare 1 inget att 
vinna på att byta strategi och förneka brott. Ett sådant byte vore inte rationellt, då 
spelare 1 därmed skulle erhålla en sämre payoff än om han/hon skvallrade. U1 
(Skvallra,Skvallra) > U1 (Förneka,Skvallra). Skulle spelare 2 välja att förneka brott 
är det ändå mest förmånligt för spelare 1 att skvallra. Oavsett spelare 2:s strategi 
tjänar spelare 1 mest på att skvallra. Motsvarande resonemang gäller även för 
spelare 2. Det finns därmed ingen möjlighet till högre payoff vid ett strategibyte för 
någon av spelarna. En sådan Nashjämvikt kallas ibland ”steady state”, eller strikt 
jämvikt - har jämvikten väl uppstått finns inga incitament att avvika från den.68 I 
definitionen av Nashjämvikten krävs att en avvikelse från jämvikten inte ger en 
bättre payoff än vad jämvikten ger, förutsatt att motspelaren håller fast vid sin 
strategi. Payoffen vid en avvikelse behöver dock inte vara sämre än vid jämvikten, 
men den kan inte vara bättre. En jämvikt där en spelare kan erhålla samma payoff 
vid en avvikelse, förutsatt att motspelaren inte ändrar sig, är inte en strikt 
Nashjämvikt. Trots detta är tillståndet en jämvikt, förutsatt att den har uppstått, har 
ingen aktör incitament att avvika från den då det inte går att få en bättre payoff vid 
en avvikelse.69 
 
5.3.1 Bästa svarsfunktioner 
 
För att hitta Nashjämvikterna i ett strategiskt spel kan det vara lämpligt att fundera 
över varje spelares bästa svarsfunktion gentemot motspelaren. Med bästa 
svarsfunktion menas hur spelaren skall välja för att få ut största möjliga payoff, 
givet den andre spelarens payoffer vid olika strategier.70 Spelarnas bästa respons 
kommer hädanefter att markeras med * i varje spel. 
 

i

                                                

5.3.2 Dom nerande strategier 
 
Ett annat sätt att hitta Nashjämvikter på är att eliminera dominerade strategier. 
Genom att titta på spelarnas utfall vid olika val, kan det ibland gå att dra slutsatsen 
att en spelare aldrig kommer att välja ett alternativ, då det alltid lönar sig mer att 
välja något av de andra alternativen som finns givna. Den strategin som aldrig 
kommer att väljas kan då elimineras från spelet, varpå spelet blir mindre och lättare 

 
67 Osbourne, s 22 
68 Ibid., s 22 
69 Ibid., s 33 
70 Ibid., s 35-36 
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att handskas med. Spelet nedan visar att spelare 1 föredrar strategi F framför E 
framför D, det vill säga; F>E>D. För spelare 2 gäller C>B>A. Detta innebär att 
spelets Nashjämvikt blir (F, C) vilken är ett ”steady state”. Strategi E och D är strikt 
dominerade av strategi F för spelare 1 och för spelare 2 är strategierna A och B 
strikt dominerade av strategi C. Med strikt dominerade menas att oavsett vilken 
strategi spelare 2 väljer så gör spelare 1 bäst i att välja F. Motsvarande gäller för 
spelare 2 och strategi C. I detta spel kommer alltså spelare 1 alltid att välja F och 
spelare 2 alltid att välja C. Strategier kan även vara svagt dominerade. Med detta 
menas att det finns en annan strategi som är åtminstone minst lika bra som den 
svagt dominerade, även om den inte behöver vara bättre i alla utfall.71 
 

 A B C 
D 1,1 1,2 2,3* 
E 2,0 3,1 3,3* 
F 3*,2 4*,3 5*, 5*

 

5.4 Mixade Strategier – sannolikheter     
 
Vissa spel har inga tydliga Nashjämvikter, varpå spelarna inte vet vilken strategi de 
skall välja. För att kunna tolka spel utan tydliga Nashjämvikter, vidgas 
strategibegreppet till att inte enbart innehålla de aktiva val som spelarna gör, utan 
även sannolikheten för att en strategi väljs framför en annan. Ett steady state där 
spelarna väljer sina handlingar utifrån sannolikheter kallas stochastiska jämvikter 
och de strategier som används när spelarna tillåts ta hänsyn till sannolikheten att 
motspelaren kommer att välja den ena strategin framför den andra kallas mixade 
strategier.72 Spelet nedan visar ett spel utan tydliga Nashjämvikter. Varken spelare 1 
eller 2 har någon dominerande strategi, varpå ingen av dem kan lista ut vilken 
strategi motspelaren kommer att välja. Det är dock rimligt att anta att spelarna har 
en subjektiv uppfattning om sannolikheten för att motspelaren kommer att välja 
den ena eller andra strategin. Utifrån dessa sannolikheter kan spelarna uppskatta 
vilka payoffer de kommer att erhålla genom att välja att ”Retirera” eller 
”Attackera”. 
 

Sp 1     Sp 2 Retirera Attackera
Retirera 5,8* 6*,6 

Attackera 8*,0 2,3* 
 
 
Spelare 1: s set av mixade strategier kallas här P. Spelaren har n strategier att välja 
mellan, i matrisen ovan kan vi se att n = 2, det vill säga retirera eller attackera. 

                                                 
71 Osbourne, s 47 
72 Schotter, s 257 
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p1+p2 = 1, alltså 0<=p1<=1 och 0<=p2<=1. Sannolikheten att spelare 1 väljer 
retirera =p och sannolikheten att han/hon kommer att attackera = 1-p. På 
motsvarande sätt kallas spelare 2:s set av mixade strategier Q. Sannolikheten att 
spelare 2 kommer att retirera =q och sannolikheten att han/hon kommer att 
attackera =1-q.73 
 
Spelare 1:s payoffer för att retirera och attackera räknas ut utifrån sannolikheterna 
att spelare 2 kommer att retirera och attackera på följande sätt:  
Spelare 1 retirerar: q (5) + (1-q) 6 = 6-q 
Spelare 1 attackerar: q(8) + (1-q)2 = 2+6q 
 
På motsvarande sätt räknas spelare 2:s payoffer ut utifrån sannolikheten att spelare 
1 väljer retirera och attackera: 
Spelare 2 retirerar: p(8) + (1-p)0 = 8p 
Spelare 2 attackerar: p (6) + (1-p) 3 = 3+3p74 
 
Jämvikt med mixade strategier – definition 

 
I en jämvikt i ett spel där spelarna använder sig av mixade strategier är spelarna 
indifferenta till vilken ren strategi de skall välja, eftersom de förväntas erhålla 
samma payoff oavsett strategi, utifrån de valda mixade strategierna. Spelarna i en 
jämvikt har alltså valt sina mixade strategier för att motspelaren skall vara 
indifferent mellan sina rena strategier.  Om en spelare, utifrån motspelarens 
sannolikheter för olika strategier, får en dominant strategi har således ingen jämvikt 
uppstått.75 
 
I spelet ovan är spelare 1 indifferent mellan sina rena strategier ”Retirera” och 
”Attackera” om spelare 2 väljer ”Retirera” med sannolikheten 4/7 och ”Attackera” 
med sannolikheten 3/7. Spelare 1: s payoff blir i båda fallen 5 3/7. Spelare 2 är 
indifferent till sina rena strategier om spelare 1 väljer ”Retirera” med sannolikheten 
3/5 och ”Attackera” med sannolikheten 2/5. Payoffen blir då 4,8 i båda fallen för 
spelare 2. Jämvikt i mixade strategier uppstår således när spelare 1 väljer ”Retirera” 
med sannolikheten 4/7och ”Attackera” med sannolikheten 3/7 och spelare 2 väljer 
”Retirera” med sannolikheten 3/5 och ”Attackera” med sannolikheten 2/5.76 
 

5.5 Upprepade spel med tydligt slut  
 
I avsnitt 5.2 presenterades ”Fångarnas dilemma” och slutsatsen att spelarna alltid 
har incitament att skvallra på motspelaren i hopp om att erhålla den högsta 
                                                 
73 Schotter, s 256 
74 Ibid., s 257 
75 Ibid., s 257 
76 Schotter, s 257 
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payoffen drogs. Trots denna slutsats är det viktigt att uppmärksamma att 
möjligheten till samarbete mellan rationella individer som strävar efter att maximera 
sin egen nytta de facto finns, trots att det finns incitamenten att friåka på 
motståndaren. Det finns således möjligheten att uppnå en jämvikt i rutan (Förneka, 
Förneka). En sådan jämvikt förutsätter dock att spelet upprepas tillräckligt länge för 
att spelarna skall kunna bygga upp ett förtroende för varandra. Upprepas spelet kan 
spelarna straffa varandra i de fall där någon av spelarna hoppar av samarbetet för 
att friåka på motspelaren. Är straffen tillräckligt hårda kan spelarna lita på att ingen 
kommer att försöka friåka på den andre. 
 
Hur många omgångar måste spelet upprepas för att jämvikten (Förneka, Förneka) i 
”Fångarnas dilemma” skall kunna erhållas? Självfallet finns inget entydigt svar på 
detta, men ”oändligt många” ligger säkerligen närmare sanningen än ett specifikt 
antal spelomgångar. Hur kommer sig då detta? Föreställ dig en situation där två 
spelare spelar ”Fångarnas dilemma”. Båda spelarna känner till antalet 
spelomgångar. Ponera att antalet spelomgångar är fem. Finns det några incitament 
för spelarna att samarbeta? Svaret är negativt. Nedan visas samma ”Fångarnas 
dilemma” som i avsnitt 5.2. 
 

Sp 1          Sp 2 Förneka 
brott 

Skvallra

Förneka brott 3,3 1,4* 
Skvallra 4*,1 2*,2* 

 
 
Känner spelarna till antalet spelomgångar, är det lätt att inse att båda spelarna har 
incitament att hoppa av samarbetet i sista omgången, för att på så sätt friåka på 
motspelaren och erhålla den högsta payoffen. Båda spelarna inser att motspelaren 
kommer att vilja hoppa av i sista omgången, vilket gör att de inser att payoffen blir 
2 för båda spelarna den omgången, istället för 4 som de båda hoppats på. Spelarna 
har då incitament att spela ”Skvallra” i fjärde omgången för att försöka få payoffen 
4, vilket gör att jämvikten återigen blir (Skvallra, Skvallra) och payoffen 2 för båda 
spelarna. Vi kan sedan backa spelet bakåt steg för steg och konstatera att det i varje 
omgång finns incitament för båda spelarna att hoppa av samarbetet och skvallra. 
Jämvikten för hela spelet blir således (Skvallra, Skvallra). I ett upprepat ”Fångarnas 
dilemma” med tydligt slut saknas således incitamenten för samarbete och (Förneka, 
Förneka) kan inte upprätthållas som en Nashjämvikt. Eftersom båda spelarna vet 
när spelet upphör finns ingen möjlighet att straffa den spelare som avviker från ett 
samarbete. Hot om bestraffningar vid avvikelse blir inte heller trovärdiga eftersom 
spelet upprepas ett begränsat antal gånger.77 
 

                                                 
77 Osbourne, s 424 
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5.6 Upprepade spel utan slut 
 

När spelarna inte vet när spelet tar slut finns en möjlighet att straffa avhopp och 
uttala trovärdiga hot gentemot den spelare som väljer att avvika från samarbete. På 
så sätt kan incitamenten för samarbete stärkas. Huruvida samarbete är möjligt 
överhuvudtaget beror på hur spelarna värderar framtida payoffer jämfört med 
nutida. 
 
5.6.1 Diskonteringsfaktorn 
 
Diskonteringsfaktorn visar hur spelarna värderar framtida inkomster. 
Diskonteringsfaktorn kommer hädanefter betecknas δ och ligger mellan 0 och 1, 
alltså, 0<=δ<=1. Om en spelares diskonteringsfaktor ligger lågt, det vill säga nära 
0, bryr sig spelaren inte mycket om framtida inkomster. Ligger δ nära 1 å andra 
sidan har spelaren en god portion tålamod och kan tänka sig att vänta på sin 
inkomst. Diskonteringsfaktorn fångar således upp idén om att vissa personer 
värderar inkomster i dagsläget högre än framtida inkomster. Varför individer 
resonerar på detta sätt kan bero på olika saker; ren och skär otålighet, möjligheten 
att låna ut dagens lön till en positiv ränta kan ge dagens lön ett högre värde än 
morgondagens, alternativt kan personen ifråga känna sig osäker på om han/hon 
lever imorgon, vilket gör att han/hon värderar dagens inkomster högre än 
morgondagens. 78 
 
5.6.2 Folkteoremet 
 
Folkteoremet har fått sitt namn för att det har varit känt så länge och då det inte 
finns någon enskild person som kan sägas ha ursprungligen kommit fram till dess 
slutsatser. Det finns dessutom flera versioner av folkteoremet. Grovt uttryckt säger 
folkteoremet att det finns möjligheter att bibehålla jämvikter vars payoffer 
överstiger varje spelares värsta tänkbara payoff i ett upprepat spel utan tydligt slut 
och med spelare som har höga diskonteringsfaktorer. Resonemanget bygger på att 
spelarna är tålmodiga och inte tror att spelet kommer att upphöra i nästa 
spelomgång.79 
 
5.6.3 Upprepat “Fångarnas dilemma” utan synligt slut 
 
De slutsatser som kan dras av folkteoremet är alltså att det går att upprätthålla 
strategierna (Förneka,Förneka) som en jämvikt i ett upprepat ”Fångarnas dilemma” 
som spelas ett oändligt antal gånger, under förutsättning att båda spelarna har höga 
dikonteringsfaktorer. Om spelarna har diskonteringsfaktorer som ligger högt, det 
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vill säga nära 1, så innebär det att payoffen imorgon värderas (ungefär) lika högt 
som payoffen idag. 
 
Kreps visar i ett ensidigt ”Fångarnas dilemma” hur jämvikter som är högre än den 
sämsta tänkbara payoffen kan uppstå. Spelet har två spelare, A och B. A agerar 
först genom att välja mellan strategierna att 1: lita på spelare B, eller att 2: inte lita 
på honom/henne. Spelare B väljer i sin tur, om spelare A valt att lita på spelare B, 
huruvida han/hon skall 1: hedra A: s förtroende genom att samarbeta med A eller 
2: svika A för att erhålla en högre payoff. Payofferna för spelarna är 0 om A väljer 
att inte lita på B, 10 om A litar på B och B samarbetar, -5 för A om A litar på B, 
men blir sviken av B. B: s payoff om han/hon sviker A, om A litat på B, är 15. 
Upprepas inte detta spel, har B inga incitament att samarbeta med A, utan kommer 
att välja att svika A om han/hon får chansen. Detta inser A, vilken innebär att A 
aldrig kommer att välja att lita på spelare B.80 
 
Samarbete kan dock uppstå om spelarna har möjlighet att teckna ett kontrakt som 
binder B att samarbeta med A, om A litar på B. Ett sådant kontrakt skulle kunna 
skapas och upprätthållas i teorin, då båda spelarna tjänar mer (10) på samarbetet än 
om A väljer att inte lita på B (0). Dock kan transaktionskostnaderna för ett sådant 
kontrakt komma att bli väldigt höga, då det är svårt att förhindra att B utnyttjar 
situationen och avviker från samarbetet. 81 
 
Antag att det efter varje spelomgång finns en 90 procentig chans att spelet kommer 
att upprepas minst en omgång till. Detta antagande innebär att A kan utföra 
trovärdiga hot mot spelare B, som gör att spelare B får högre incitament att 
samarbeta med spelare A, jämfört med en situation där antalet spelomgångar är 
begränsade. A kan exempelvis hota B med att aldrig välja att lita på B i framtiden 
om B någonsin sviker A. Det är dock ett krav att B har en föreställning om att 
spelet kommer att fortsätta minst en spelomgång till för att sådana hot skall kunna 
bedömas som trovärdiga och för att samarbete spelarna emellan skall kunna 
upprätthållas som en jämvikt. Bakom detta resonemang finns folkteoremet.82 
 
Så länge straffet vid avvikelse från samarbete är stort nog jämfört med vinsten för 
att hoppa av samarbetet är stort nog kommer spelare B aldrig att välja att avvika 
från samarbetet och spelare A kommer alltid att välja att lita på spelare B. 
Jämvikten att samarbeta kommer att fortgå av sig själv.83 
 
Det finns dock några problem med resonemanget ovan. Först och främst säger 
folkteoremet att samarbete kan skapa en jämviktssituation som fortgår för all 
framtid, men det är inte den enda möjliga jämvikten i upprepade spel. Problemet är 
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att antalet möjliga jämvikter ofta är oändligt många i ett upprepat spel utan slut och 
antalet strategier som spelarna kan använda sig av är även de omöjliga att räkna ut. 
Det finns ingen guide som talar om vilka jämvikter som är mest troliga. Ett annat 
problem med resonemanget är just det faktum att spelomgångarna förväntas vara 
oändligt många. Skulle spelomgångarna ha en definitivt slut skulle incitamenten för 
samarbete försvinna, teoretiskt sett, även i de fall där antalet spelomgångar skulle 
vara säg 100 miljoner. Spelet skulle då upplösas bakifrån och bidra till att spelare A 
aldrig skulle välja att lita på spelare B. Ett tredje problem uppstår om det finns 
informationsasymmetrier mellan spelarna. Antag exempelvis att spelare A inte vet 
hur spelare B agerar, utan endast får reda på den payoff A erhåller efter att B har 
valt strategi. Antag vidare att payoffen kan komma att variera något i olika 
spelomgångar. Hur skall A i en sådan situation veta om B svikit A eller om A bara 
haft otur i en spelomgång där A fått en låg payoff? När är det i en sådan situation 
läge för A att straffa B? Om en spelare har svårt att kontrollera hur en motspelare 
spelar är det svårt att upprätthålla ett samarbete som Nashjämvikt i längden.84 
 
Kreps utvecklar vidare modellen ”fångarnas dilemma” till att innehålla ett 
antagande om spelarnas ryktens inverkan på incitamenten för samarbete. Spelare B 
skapar sig då ett rykte som baseras på hur B agerat i tidigare spelomgångar. Utifrån 
det rykte som spelare B har väljer spelare A huruvida han/hon skall lita på spelare 
B. Spelare B börjar spelet med ett klanderfritt rykte. Om spelare B sviker spelare 
A:s förtroende genom att avvika från samarbetet blir spelare B:s goda rykte 
förstört. Detta resonemang gör att spelare B har incitament att välja att samarbeta 
med A så länge B vet att de framtida payofferna baseras på B:s ageranden i tidigare 
spelomgångar. Om B har ett klanderfritt rykte måste spelare A alltså lita på spelare 
B annars tappar spelare B förtroendet för spelare A och kommer inte att samarbeta 
i framtiden. Problemen med denna modell är desamma som beskrevs ovan, som att 
det finns ett oändligt antal jämvikter, spelare B kan exempelvis ha olika rykten som 
att svika A 1/3 av gångerna. Det får inte heller här finnas en begränsning i antalet 
spelomgångar och ryktet måste bygga på observerbara handlingar. Osäkerhet 
skapar problem i modellen.85 
 

                                                 
84 Ibid., s 235 
85 Ibid., s 236-238 
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5.6.4 Strategier för samarbete  
 
För att upprätthålla samarbete i ”Fångarnas dilemma” som en Nashjämvikt krävs 
att en spelare som hoppar av samarbetet kan komma att straffas för sitt avhopp. Då 
spelarna inte kan se något slut på spelet finns det möjlighet för spelarna att hota 
med bestraffningar på ett trovärdigt sätt. Spelarna använder sig av olika strategier 
för hur de skall agera utifrån motspelarens ageranden. Dessa strategier måste vara 
långsiktiga och sträva efter att nå största möjliga payoff under spelets gång, 
samtidigt som de skall undvika att vara lätta att utnyttja av motspelaren, för att vara 
framgångsrika. Är diskonteringsfaktorn för spelarna hög finns det inte någon 
”bästa” strategi i ”Fångarnas dilemma” utan synligt slut. Spelet kan alltså spelas på 
ett oändligt antal olika sätt.86 Nedan visas dock två vanliga strategier som ofta 
redovisas för inom spelteorin. 
 
”Permanent vedergällning”  

 
”Permanent vedergällning” är en strategi som uppmuntrar till samarbete då den 
straffar den motspelare som väljer att friåka hårt. Strategin går ut på att samarbeta 
med motspelaren så länge motspelaren samarbetar. Om motspelaren avviker från 
samarbetet i ett försök att utnyttja situationen, straffar ”Permanent vedergällning” 
genom att aldrig någonsin samarbeta igen. Den bästa strategin att använda för en 
spelare som spelar mot ”Permanent vedergällning” är strategin att spela 
”Permanent vedergällning” själv alternativt att välja en strategi som aldrig hoppar 
av först. För att en sådan strategi skall kunna tillämpas måste diskonteringsfaktorn 
vara hög, vilket minskar risken för att hoppa av tidigt i spelet.87 
 
”Lika för Lika”  

 
Lika för Lika kallas den strategi som väljer att alltid samarbeta så länge motparten 
samarbetar. Avviker motspelaren straffar ”Lika för Lika” genom att själv avvika 
nästkommande spelomgång för att sedan återgå till att samarbeta igen, förutsatt att 
motspelaren återigen vill samarbeta. En spelare med strategin ”Lika för Lika” 
samarbetar alltså första spelomgången för att sedan spela på samma sätt som 
motspelaren gjorde i föregående drag. Denna strategi visade sig vara väldigt 
framgångsrik i den dataturnering som Axelrod genomfört, där en mängd olika 
strategier spelade mot varandra. Axelrod tog efter en analys av turneringen fram 
fyra egenskaper som ”Lika för Lika” hade som kännetecknar en väl fungerande 
strategi. Dessa egenskaper är att inte provocera motståndaren genom att hoppa av 
först, att visa att avhopp inte lönar sig för motståndaren genom att bestraffa ett 
avhopp med att själv hoppa av nästkommande drag, att förlåta ett avhopp genom 
att återgå till samarbete igen om motståndaren gör det samt att på ett tydligt sätt 
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visa sitt beteende så att motståndaren vet hur han/hon skall agera för att ett fortsatt 
samarbete skall vara möjligt.88 
 

5.7 Spel med imperfekt information – Bayesianska spel 
 
Spelet som presenterats hittills har byggt på föreställningen om att spelarna har 
fullständig information om spelet de spelar, samt hur motspelarens preferenser ser 
ut. Detta är antaganden som är väldigt förenklande såtillvida att de sällan stämmer 
överens med hur verkligheten de facto ser ut. Ofta saknar spelarna information om 
motspelarens preferenser, tålmodighet eller kostnadsfunktioner. Ibland vet 
spelarena inte ens vem de spelar mot, eller vilken typ av personlighet motspelaren 
har. Bayesianska spel har för avsikt att ta hänsyn till sådana brister i spelarnas 
information som påverkar valet av spelarnas strategival.89 
 
En variant av Bayesianska spel, som kan komma att bli användbart i analysen av 
kartellers incitamentsstruktur, är ett spel där aktörerna inte vet vem motspelaren är, 
eller snarare de vet inte vilken ”typ” motspelaren är. Däremot kan spelarna bedöma 
hur sannolikt det är att motspelaren tillhör en viss typkategori. Spelarna vet dock 
vilka ”typer” de själva tillhör. Spelet med imperfekt information som presenteras 
här kan ses som ett spel som spelas i flera steg. I det första steget avgörs vilka 
”typer” spelarna tillhör, vilket de dock håller hemligt för motståndaren. I det andra 
steget avgör spelarna vilken strategi de skall välja utifrån den ”typ” de tillhör. 
Strategierna kan alltså vara något i stil med: ”Välj ”Retirera” om  du är ”typ A” och 
välj ”Attackera” om du är typ b".90 
 
Bayesiansk-Nashjämvikt definition 

 
En Bayesiansk-Nashjämvikt kan enligt Schotter definieras som en jämvikt som 
uppstår när varje spelare i ett spel med imperfekt information givet de specificerade 
strategierna och sannolikheterna för de olika ”typer” som motspelarna kan tänkas 
tillhöra, inte kan öka sin förväntade payoff genom att avvika från sin strategi.91 
 
Osbourne definierar en Bayesiansk-Nashjämvikt som en ”steady state” där varje 
spelares föreställningar om motspelarens handlingar är korrekta och varje spelare 
agerar optimalt givet sina föreställningar om motspelaren.92 
 
Nedan följer en omarbetad version av Schotters exempel på baesianskt spel. Spelet 
har två spelare (sp 1 och 2), som båda kan vara två olika ”typer” vardera (typ a och 
                                                 
88 Axelrod, s 27 
89 Osbourne, s 273 
90 Schotter, s274 
91 Ibid., s 274 
92 Osbourne, s 274 
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b). Varje ”typ” har två strategier att välja mellan (”Retirera” och ”Attackera”). 
Payofferna varierar beroende på vilka typer som möter varandra. Följaktligen delas 
spelet upp i fyra matriser så att alla typer möter varandra vid ett tillfälle, så att 
relevanta Nashjämvikter skall kunna sorteras ut.93  
 
 

  Matris 1    Matris 2  
              Sp  2a              Sp 2b 
  Retirera Attackera   Retirera Attackera
Sp1a Retirera 4*,7* 3,0 Sp1a Retirera 4,0 3,6* 
 Attackera 3,6* 5*,1  Attackera 3,1 5*,7* 
  Matris 3    Matris 4  
              Sp  2a              Sp 2b 
  Retirera Attackera   Retirera Attackera
Sp1b Retirera 5*,7* 5*,0 Sp1b Retirera 5*,0 5*,6* 
 Attackera 2,6* 1,1  Attackera 2,1 1,7* 

 
De markerade Nashjämvikterna markerar jämvikter då sannolikheten för att motspelaren är av 

typ A är ½ och sannolikheten för typ B är ½. 
 
Ponera att typerna 1a och 2a spelar mot varandra. Spelare 1a vet sina egna payoffer, 
men kan inte avgöra om spelet utspelar sig i matrisen 1 eller 2. Spelare 2 känner 
också till sina egna payoffer, men vet inte om spelet ligger i matrisen 1 eller 3. För 
att finna Nashjämvikterna i spelen börjar vi med att se över spelare 1: s payoffer i 
de olika spelen.  
 
Befinner sig spelare 1a i matrisen 1 (det vill säga om sp1 tror att motståndaren är 
”typen” a) inser denne snart att spelare 2 har en strikt dominerande strategi, 
nämligen att välja ”Retirera”. Tror spelare 1 att spelare 2 är typen a lönar det sig 
alltså mest att välja strategin ”Retirera” också och därmed få payoffen 4. Befinner 
sig spelare 1a å andra sidan i matrisen 2 (sp2 förutsätts vara ”typen” B) lönar det sig 
mest att spela ”Attackera”. Med motsvarande resonemang lönar det sig mest för 
spelare 1b att välja ”Attackera” i matrisen 3 och ”Retirera” i matrisen 4. Om vi för 
enkelhetens skull antar att sannolikheten för att spelarna är ”typ” a eller b är ½ 
(spelarnas bedömning) så kan vi summera de förväntade payofferna på följande 
sätt: 
 
Sp 1a ”Retirera”: ½(4) + ½(3) = 3,5  Sp 2a ”Retirera”: ½(7) + ½(6)=6,5 
Sp 1a ”Attackera”: ½(3) + ½(5) = 4 Sp 2a ”Attackera”: ½(0) + ½(1)= 0,5 
Sp 1b ”Retirera”: ½(5) + ½(5) = 5  Sp 2b”Retirera”: ½(0) + ½(1) = 0,5 
Sp 1b ”Attackera”: ½(2) + ½(1) = 1,5  Sp 2b”Attackera”: ½(6) + ½(7)=6,5  
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Spelare 1: s strategi blir att välja ”Attackera” om han/hon är ”typen” a och 
”Retirera” om han/hon är ”typen” b. Spelare 2: s strategi blir att välja ”Retirera” 
om han/hon är ”typen” a och ”Attackera” om han/hon är ”typen” b.94 
 
Jämvikt 1: Spel mellan ”typerna” 1a och 2a: Spelare 1a kommer att välja strategin 
”Attackera”, spelare 2a väljer strategin ”Retirera”. Utfallet blir därför 3 för spelare 
1a och 6 för spelare 2a. 
 
Jämvikt 2: Spel mellan ”typerna” 1a och 2b: Båda spelarna väljer strategin 
”Attackera” och payofferna blir 5 för spelare 1a och 7 för spelare 2b. 
 
Jämvikt 3: Spel mellan ”typerna” 1b och 2a: Båda spelarna väljer strategin 
”Retirera” och payofferna blir 5 för spelare 1b och 7 för spelare 2a. 
 
Jämvikt 4: Spel mellan ”typerna” 1b och 2b: Spelare 1b väljer ”Retirera” och 
spelare 2b väljer ”Attackera” och payofferna blir 5 för spelare 1b och 6 för spelare 
2b. 
 
De fyra utfallen ovan är alla Bayesianska Nashjämvikter om sannolikheten för att 
spelarna skall vara typ a eller b är ½ och om denna sannolikhet också är den 
sannolikhet som spelarna förväntar sig.95 
 

                                                 
94 Schotter, s 276 
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6. Analys – Spelteoretiska modeller för kartellavslöjanden 
 
I följande kapitel kommer de spelteoretiska modellerna för karteller och för incitamenten att 

avslöja karteller presenteras. Modellerna kommer att spegla både företagens och en ”Whistle-

blowers” perspektiv.   

 

6.1 Grundantaganden för modellerna  
 
Modellerna bygger med nödvändighet på vissa antaganden. Dessa innebär att 
verkligheten blir grovt förenklad. Anledningen till att dessa antaganden görs är 
delvis att modellerna på så sätt kan tänkas få ett större användningsområde, men 
även på grund av svårigheterna med att bygga en modell som täcker in alla tänkbara 
situationer och som samtidigt är lättöverskådlig och möjlig att dra slutsatser ifrån. 
 
I nedanstående modeller är antalet spelande företag två till antalet. Det förutsätts 
vidare att båda företagen är lika drivande i kartellsamarbetet, det vill säga att inget 
av företagen kan påstås ha en ledande roll. En ledande roll i kartellsamarbetet skulle 
medföra att det ledande företaget inte skulle ha samma möjlighet till nedsättning av 
konkurrensskadeavgiften i enlighet med leniencyprogrammen. En ledares 
incitament att avslöja en kartell är därför liten.  
 

6.2 Karteller som traditionellt fångarnas dilemma – ”one-shot 
game” 
 
Spelet ”Fångarnas dilemma” har tidigare presenterats i den teoretiska 
referensramen. Spelet kan med fördel appliceras på kartellsamarbete, då 
kartellsamarbete bygger på samma resonemang som ”Fångarnas dilemma”. Det 
finns i spelet incitament för att hoppa av ett överenskommet samarbete för att på 
så sätt svika motspelaren och erhålla den högsta payoffen om spelet spelas endast 
en gång, det vill säga om kartellsamarbetet har för avsikt att vara synnerligen 
kortlivat. 
 

Ftg1  Ftg2 Samarbeta Avvika
Samarbeta 3,3 1,4* 

Avvika 4*,1 2*,2*
 

Analysmodell 1- Klassiskt ”Fångarnas dilemma” 
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Här visas ett kartellsamarbete i form av ”Fångarnas dilemma”. Upprepas inte 
spelet, utan spelas endast en gång är det tydligt att Nashjämvikten i spelet blir (2,2) 
då strategin ”Avvika” är en dominant strategi för båda företagen. Inget av 
företagen är beredda att riskera att blir sviken av motspelaren, utan värderar 
payoffen 2 med säkerhet högre än chansen att erhålla payoffen 3 vid samarbete 
även om motståndaren skulle välja att samarbeta. Nashjämvikten (Avvika, Avvika) 
är en steady state. Att avvika innebär i modellen att sänka sina priser alternativt öka 
sin produktion för att kunna tillskansa sig en högre vinst än vad kartellsamarbetet 
skulle medföra. Vinsten vid fungerande konkurrens = 2, det vill säga densamma 
som i Nashjämvikten (Avvika, Avvika). Att båda företagen avviker innebär ju just 
att samarbetet bryts innan det ens uppstått och företagen väljer att konkurrera på 
rättvisa villkor istället för att samarbeta. 
 
Modellen ovan visar som sagt en situation där ett kartellsamarbete skulle baseras på 
att företagen träffas och förhandlar endast en gång utan avsikt att i ett senare skede 
mötas igen för att träffa nya överenskommelser. Att samarbete inte uppstår i en 
sådan situation är inte svårt att förstå, dels med anledning av ovanstående 
resonemang gällande dominerande strategier, men även på grund av att 
transaktionskostnaderna som en överenskommelse mellan företagen skulle kräva 
förmodligen skulle vara väldigt höga. Att träffas och bestämma priser och/eller 
produktionsvolymer tar dels tid i anspråk, men viktigare i samanhanget är ändå att 
den omställning av produktion och prissättning som ett kartellsamarbete skulle 
kräva, skulle kunna komma att överstiga den vinstökning som samarbetet medför, 
med relativt hög sannolikhet. För att det skall vara mödan värt för företagen att 
ställa om produktion och ändra priser, måste de ha en föreställning om att 
samarbetet skall komma att fortsätta under fler perioder än en. 
 

6.3 Karteller som fångarnas dilemma – upprepade spel med tydligt 
slut 
 
Hur många gånger skall då företagen planera att samarbeta för att strategierna 
(Samarbeta, Samarbeta) i ”Fångarnas dilemma” skall kunna upprätthållas som en 
Nashjämvikt? Ponera att två företag skulle komma överens om att samarbeta vad 
gäller prissättning eller begränsa sin produktion för att kunna driva upp priserna på 
marknaden under en treårsperiod. Har företagen då samma incitament att avvika 
från samarbetet som i ”Fångarnas dilemma” i delkapitlet ovan? Ur ett spelteoretiskt 
perspektiv blir svaret ja på frågan, då spelarna inser att det under den sista tiden av 
samarbetsperioden inte finns några möjligheter att upprätthålla ett samarbete, då 
båda företagen kommer att försöka utnyttja situationen och erhålla en högre vinst 
än vad samarbetet ger. Denna insikt gör att företagen inte kommer att uppleva 
tillräckliga incitament för att överhuvudtaget ingå ett samarbete med varandra, då 
de vet att de riskerar att bli svikna om de är allt för blåögda och tillitsfulla mot 
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varandra. Skulle företagen å andra sidan komma överens om att ingå ett samarbete 
på obestämd tid innebär det något helt annat för incitamenten att samarbeta. 
 

6.4 Karteller som fångarnas dilemma – upprepade spel utan tydligt 
slut 
 
Om företagen kommer överens om att samarbeta på ett konkurrensbegränsande 
sätt under en obestämd tid så finns möjlighet för företagen att bibehålla strategierna 
(Samarbeta, Samarbeta) i en Nashjämvikt. Förutsättningen för att detta skall vara 
teoretiskt möjligt är dock att företagen bedömer det troligt att samarbetet kommer 
att fortsätta även i framtiden, det vill säga de tror sig aldrig befinna sig i en sista 
spelomgång, samt att båda företagen värderar framtida inkomster högt. 
Diskonteringsfaktorn måste med andra ord vara hög för att ett samarbete skall 
kunna upprätthållas som en Nashjämvikt i ett ”Fångarnas dilemma-spel”. Detta 
resonemang härstammar ur folkteoremet, som innebär att varje situation som ger 
en bättre payoff än den sämsta payoff som en spelare kan orsaka motspelaren kan 
upprätthållas i en Nashjämvikt förutsatt att spelet spelas ett oändligt antal gånger 
eller saknar tydligt slut, samt att diskonteringsfaktorn för samtliga spelare är hög. 
 
Folkteoremet för dock med sig problemet att ett oändligt antal Nashjämvikter kan 
komma att uppstå i ett upprepat spel utan slut. Detta resonemang innebär att ett 
kartellsamarbete kan vara framgångsrikt trots att företagen avviker från samarbetet 
då och då. Att ett sådant samarbete skulle kunna fungera i verkligheten är inte svårt 
att föreställa sig. Utanför modellernas avskärmade verklighet finns stora möjligheter 
för företagen att avvika från samarbete utan att motspelaren märker något, eller 
åtminstone har svårt att bevisa att motspelaren avvikit från samarbetet. Det är 
troligt att företagens vinster varierar något under olika perioder och att det därför 
kan vara svårt för ett företag att veta om det motspelande företaget sviker det egna 
företaget eller om det bara är dåliga tider för tillfället. Avhopp behöver dock inte 
medföra att företagen avslutar samarbetet för gott. Företagen förutsätts med 
folkteoremet vara mer tålmodiga än i de klassiska teorierna kring karteller, där 
samarbete beskrivs som instabilt och kortvarigt. 
 
Dessa antaganden medför att karteller som fenomen kan vara mycket stabila trots 
att avhopp kan förekomma emellanåt. Detta medför vidare att kartellerna blir svåra 
att upptäcka utifrån, då de inte alltid agerar som de föreställs göra. Att de är svåra 
att upptäcka utifrån medför i sin tur att kartellsamarbeten ges utrymme att växa sig 
starka. Incitamenten för företagen att hoppa av kartellsamarbetet för gott är mycket 
små, då vinsterna totalt blir högre av ett samarbete, trots att företagen avviker 
tillfälligt från samarbetet emellanåt. Avhopp från samarbetet kan även komma att 
bestraffas av motspelande företag, vilket innebär att inget företag kommer att välja 
att avvika allt för ofta, förutsatt att straffen är tillräckligt höga och avskräckande 
inom kartellen. Incitamenten för att ingå kartellsamarbete kan bedömas vara stora 
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om risken för upptäckt är liten samtidigt som incitamenten att avslöja en kartell 
som det egna företaget ingår i kan förväntas vara små om kartellsamarbetet är 
lönsamt och löper liten risk att upptäckas utifrån. 
 
Det finns ett oändligt antal jämvikter i ett ”Fångarnas dilemma” utan synligt slut. I 
kapitel 2 exemplifierades vissa medel som karteller använder sig av för att straffa 
och komma tillrätta med avhopp från samarbetet. Ett sådant medel är 
”Compensation schemes” som innebär att ett företag som sålt mer än sin i förväg 
uträknade kvot, tvingas kompensera de företag som inte kan sägas ha uppfyllt sin 
kvot. Ett sådant ”compensation scheme” har för avsikt att motverka incitamenten 
för avhopp genom att straffa den som avvikit från samarbetet. Straffet kan ses som 
en strategi för samarbete, vilken är inte så hård att samarbete aldrig uppstår igen, 
utan förlåtande och uppmuntrar till fortsatt samarbete, utan att för den skull låta sig 
bli utnyttjad allt för lättvindigt. Ett ”Compensation scheme” kan förutsättas vara 
väl känt hos samtliga kartellmedlemmar, vilket vidare minskar incitamenten för 
avvikande från samarbetet. ”Compensation schemes” kan liknas vid en strategi som 
har stora likheter med ”Lika för Lika”. 
 

6.5 Imperfekt information: Osäkerhet om upptäcktsrisken 
 
I kommande delkapitel kommer jag att analysera incitamenten för 
kartellavslöjanden utifrån ett antal uppsatta osäkerheter. Modellerna handlar om 
incitamenten för kartellavslöjanden från såväl företagssynpunkt som ut en anställds 
perspektiv och utgår ifrån att kartellsamarbetet lyckats skapa en Nashjämvikt i 
strategierna (Samarbeta, Samarbeta) i det fångarnas dilemma som presenterades 
ovan. Företagen utgår således från en situation där de aktuella payofferna för båda 
företagen är 3. Den viktiga frågan jag ställer mig i fortsättningen av analyskapitlet är 
alltså: Under vilka förhållanden är spelarnas bästa svarsfunktion att välja strategin 
Avslöja? 
 
Analysen utgår till att börja med från nuvarande lagstiftning med 
Leniencyprogrammen för att i ett senare skede analysera samma situationer utifrån 
en situation där karteller kriminaliserats, på det sätt som utredningen 
”Konkurrensbrott” föreslagit. 
 
Med osäkerhet om upptäcktsrisken menas att spelarna inte känner till ifall 
Konkurrensverket fattat misstankar för samarbetet. De vet inte heller ifall 
konkurrenter på marknaden eller anställda inom företagen misstänker 
kartellsamarbetet och har för avsikt att anmäla sina misstankar till 
konkurrensverket. Situationen med misstänksam personal kommer att specificeras i 
Analysmodell 4, 5, 6 och 7. 
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Analysmodell 2, Osäkerhet om upptäcktsrisken, Leniencyprogrammet 

 
Kommande modell utgår, som tidigare nämnts, ifrån en situation där 
kartellsamarbete uppstått och upprätthålls i en Nashjämvikt där de båda företagen 
erhåller payoffer på 3 vardera i varje spelomgång. Det rör sig alltså om upprepade 
spel utan synligt slut. En situation med fungerande konkurrens skulle medföra 
payoffer på 2 till varje företag. Payofferna på 2 kommer ifrån payofferna som 
erhålls i Analysmodell 1 – Klassiskt ”Fångarnas dilemma”, i den situation där 
företagen använder strategierna (Avvika, Avvika). 
 

Ftg1   Ftg2 Kartell Avslöja
Kartell 3*,3* -1,2 
Avslöja 2,-1 1*,1*

 
Analysmodell 2- Osäkerhet om upptäcktsrisken utifrån, Leniency  

 
Det företag som först avslöjar kartellsamarbetet, har möjligheten att erhålla full 
nedsättning av konkurrensskadeavgiften som belöning för att företaget avslöjade 
kartellen till Konkurrensverket. Det uppstår således ingen kostnad för det företag 
som är först med att avslöja en kartell som Konkurrensverket inte känner till sedan 
tidigare. Payoffen för det företag som avslöjar kartellen först blir därmed 2, det vill 
säga samma payoff som erhålls vid fungerande konkurrens, då det är till sådana 
förhållanden som det avslöjande företaget förutsätt återvända till efter avslöjandet. 
Det företag som inte avslöjar kartellen i ovannämnda situation tvingas betala 
konkurrensskadeavgift, vilket i modellen ger payoffen –1. 
 
Avslöjar båda företagen kartellsamarbetet i precis samma tidpunkt (vilket inte 
verkar särkskilt troligt) har inget av företagen möjlighet att få eftergift av 
konkurrensskadeavgiften. Det finns dock möjlighet att få viss nedsättning av 
avgiften om företagen samarbetar med Konkurrensverket och assisterar med all 
information om kartellen som företagen besitter. Företagen erhåller i en sådan 
situation payoffen 1.  
 
Spelarna i modellen ovan har inga dominerande strategier. Om upptäcktsrisken är 
obefintlig saknas helt incitament att avvika från kartellsamarbetet, som ger den 
högsta payoffen och som också är utgångspunkten för spelet. Nashjämvikten 
(Kartell, Kartell) är ett ”steady state”, har den väl uppstått finns inga incitament för 
någon spelare att byta strategi, givet motspelarens strategi. Befarar företagen dock 
att upptäcktsrisken från Konkurrensverket eller av konkurrenter på marknaden är 
hög är det rimligt att anta att incitamenten för avslöjande kan komma att ändras. 
Spelet är ett så kallat koordinationsspel som har två Nashjämvikter, dels (Kartell, 
Kartell) som nämns ovan, men även (Avslöja, Avslöja). Väljer någon av spelarna 
strategin Avslöja är motspelarens bästa respons att välja samma strategi.  
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Vi antar i modellen ovan att spelarena bedömer sannolikheten för att motspelaren 
skall välja strategin Avslöja. Om en spelare tror att kartellen kommer att upptäckas, 
är företagets bästa strategi att vara den som avslöjar kartellen först, då det kan 
finnas en chans att få konkurrensskadeavgiften helt eftergiven. Tror företaget å 
andra sidan att kartellen inte kommer att avslöjas så är den bästa strategin att 
fortsätta med kartellsamarbetet. Sannolikheten för att en spelare kommer att välja 
strategin Avslöja kallas i modellen p och att spelaren väljer strategin Kartell kallas 1-
p. En spelare väljer strategin Avslöja om han/hon tror att kartellen riskerar att 
upptäckas. Motspelarens bästa respons är då, som nämns ovan, att välja strategin 
Avslöja. p+(1-p) =1. 0<p<1 vilket innebär att sannolikheten för att en spelare 
väljer strategin Avslöja ligger mellan 0 och 1.  
 
Jag räknar alltså i denna modell med mixade strategier, för att kunna hitta den 
brytpunkt som innebär att företagen inte längre avser att kartellsamarbetet är att 
föredra framför att avslöja kartellen. Spelarna väljer strategin Avslöja om de tror att 
kartellen kommer att upptäckas (p). Bedömer spelarna upptäcktsrisken som låg 
väljer spelarna strategin samarbeta (1-p).  
 
Företagen blir indifferenta till vilken ren strategi de skall välja först motståndaren 
väljer att avvika med sannolikheten 1/3. Denna sannolikhet kan härledas till den 
sannolikhet som motspelaren bedömer att kartellen kommer att avslöjas: 
 
Kartell: (1-p) 3 + (-1) p =3-3p-p  Företagens förväntade payoffer: 
Avslöja: (1-p) 2 + (1) p =2-2p+p  Kartell: (1-1/3)3 + (-1)1/3=6/3- 
3-3p-p = 2-2p+p  1/3 =5/3   
3-4p = 2-p  Avslöja: (1- (1/3)) 2 + (1) 1/3 =              
1 = 3p    4/3+1/3 =5/3  
p = 1/3     
                     
Jämvikten för företagen i denna modell med mixade strategier uppstår alltså då 
sannolikheten att motspelaren väljer strategin Avslöja är 1/3. Bedömer företagen 
att denna sannolikhet lägre än 1/3, saknar företagen incitament att avslöja kartellen 
själva till Konkurrensverket. Är sannolikheten för att motspelaren skall välja 
strategin Avslöja å andra sidan högre än 1/3 är spelarens bästa respons att välja 
strategin Avslöja.  Självfallet skulle sannolikheten för att spelarna väljer strategin 
Avslöja ändras om payofferna ändrades. 
  
Är straffen för kartellsamarbete i dagsläget tillräckligt höga? Skulle incitamenten för 
att avslöja den kartell det egna företaget ingår i komma att öka om straffen vore 
hårdare, under nuvarande lagstiftning med Leniencyprogrammen? Nedan visas 
Analysmodell 2, fast med ett högre straff för att bli ertappad under ett 
kartellsamarbete, då motspelaren avslöjar kartellen. Payoffen –1 ändras till –2 
istället. När uppstår då brytpunkten för att upphöra med kartellsamarbetet? Övriga 
payoffer är identiska med Analysmodell 2.  
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Ftg1   Ftg2 Kartell Avslöja

Kartell 3*,3* -2,2 
Avslöja 2,-2 1*,1*

 
Omarbetad Analysmodell 2- Osäkerhet om upptäcktsrisken, Leniency  

 
Sannolikheten för att motspelaren skall välja strategin Avslöja benämns precis som 
tidigare p och sannolikheten för att motspelaren väljer strategin Kartell benämns 1-
p. Brytpunkten uppstår då en spelare bedömer sannolikheten att motspelaren skall 
avslöja kartellen till ¼.  
 
Kartell: 3(1-p) + -2(p) = 3-3p-2p= 3-5p Företagets förväntade payoff blir 
Avslöja: 2(1-p) + 1(p) = 2-2p+p= 2-p  då:  
3-5p=2-p    Kartell: 3-5 (¼) =1,75 
1=4p    Avslöja:2- ¼ = 1,75 
p = ¼ 
 
1/3 >1/4 vilket innebär att modellerna visar att incitamenten för att avslöja 
kartellen ökar om straffen är mer kännbara. Företagen är inte beredda att ta så hög 
risk om straffen för kartellsamarbete är hårda, trots att det enbart rör sig om 
administrativa avgifter och inte personliga straff. Misstänksamheten mellan 
deltagarna ökar ju strängare straffen är. Ett straff med payoffen –3, skulle innebära 
att spelarna blir indifferenta mellan samarbete och avslöjande redan då 
sannolikheten för att motspelaren skall avslöja kartellen bedöms till 1/5. (Räkna 
precis som ovan, men byt ut –2 till –3.) 1/3>1/4>1/5, vilket betyder att hårdare 
straff ökar incitamenten att avslöja en kartell för att kunna få eftergift på 
konkurrensskadeavgiften. 
 
Analysmodell 3- Osäkerhet om upptäcktsrisken, kriminalisering 

 
Modellen ovan berör en situation med nuvarande lagstiftning, de så kallade 
Leniencyprogrammen. Hur skulle en motsvarande modell som tar hänsyn till 
upptäcktsrisken se ut om karteller vore kriminella, det vill säga om de personer som 
vore aktiva i kartellsamarbetet inte bara riskerar att företaget får betala 
konkurrensskadeavgift, utan även själva löper risk att straffas genom böter eller 
fängelse. En kriminalisering skulle kunna ha en preventivt avskräckande effekt, men 
hur påverkas incitamenten för att avslöja den kartell det egna företaget ingår i vid 
en kriminalisering? Märk väl att en kriminalisering så som den föreslås i 
utredningen ”Konkurrensbrott”, skulle innebära att Leniencyprogrammet skulle 
finnas kvar. Ett företag som samarbetar med Konkurrensverket på samma sätt som 
i Analysmodell 2, har alltså möjlighet till nedsättning/eftergift av 
konkurrensskadeavgiften. De personliga straffen som kan komma att åläggas de 
ansvariga för företaget (oftast ledning och VD) och eventuellt övrig personal som 
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varit aktiv i kartellen, kan dock inte förhandlas bort genom samarbete med 
Konkurrensverket.  
 
I modellen nedan är spelarna företag 1 och företag 2, precis som tidigare. Det är 
dock viktigt att se framför sig att det inte är företagen i sig som spelar, utan de 
aktiva personerna bakom kartellen som avgör huruvida företagen skall fortsätta 
kartellsamarbetet eller avslöja kartellen för Konkurrensverket. Att avslöja kartellen 
medför alltså en risk att straffas personligen för samarbetet. Spelet utgår som 
tidigare ifrån en situation med väl fungerande kartellsamarbete, där båda spelarna 
befinner sig i rutan (Kartell, Kartell) och har payoffen 3 vardera.  
 

Ftg1  Ftg2 Kartell Avslöja
Kartell 3*,3* -3,-1 
Avslöja -1,-3 -2*,-2*

 
Analysmodell 3- Osäkerhet om upptäcktsrisken utifrån, Kriminalisering  

 
Att vara först med att avslöja kartellen kan ge företaget möjligheten att undslippa 
konkurrensskadeavgiften. De enskilda personerna (spelarna) riskerar dock 
personliga straff som inte kan förhandlas bort. En situation där ett företag avslöjar 
kartellen först och får full eftergift av konkurrensskadeavgiften ger den avslöjande 
spelaren payoffen –1, vilket motsvarar det personliga straffet för de iblandade 
personerna i företaget.  
 
Den spelare som inte avslöjar kartellsamarbetet och inte har för avsikt att 
samarbeta med Konkurrensverket riskerar att bli dömd till såväl 
konkurrensskadeavgift som personligt straff. En sådan situation ger payoffen –3. 
Avslöjar båda företagen kartellen samtidigt och samarbetar med Konkurrensverket 
under utredningen saknas möjligheten till full eftergift av konkurrensskadeavgiften, 
men viss nedsättning av densamma är möjlig. Det finns dock ingen möjlighet att 
slippa undan personligt straff.  En sådan situation ger båda företagen payoffen –2. 
 
Modellen ovan har ingen dominant strategi, utan är ett koordinationsspel precis 
som Analysmodell 2. Utgångspunkten för spelet (Kartell, Kartell), som är en 
Nashjämvikt. Hur kartellmedlemmarna kommer att agera beror alltså precis som i 
Analysmodell 2 på hur stor risken för upptäckt är. Nashjämvikten för spelet finns 
alltså att hitta genom att använda mixade strategier. 
 
Sannolikheten för att en spelare väljer strategin Avslöja kallas fortfarande för p. 
Om spelarna tror att kartellen kommer att upptäckas, förväntar de sig att 
motspelaren kommer att avslöja kartellen. Spelarna är indifferenta till vilken ren 
strategi de skall välja först när sannolikheten att motspelaren väljer strategin Avslöja 
uppgår till 4/5. Är sannolikheten högre än så, är bästa respons att välja strategin 
Avslöja : 
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Kartell: (1-p) 3 + (–3) p = 3-3p-3p   Företagens förväntade payoffer  
Avslöja: (1-p)-1 + (-2) p =-1+p-2p   blir:  
3-3p-3p = -1+p-2p Kartell: (1-0,8)3+ (-3)0,8 = 0,6- 
3-6p = -1-p  2,3= -1,8 
4 = 5p  Avslöja: (1-0,8)-1+(-2) 0,8 = -0,2 – 
p = 4/5     1,6 =-1,8 
  
Modellen visar alltså att incitamenten för att avslöja den kartell en spelare ingår i 
minskar dramatiskt om den egna personen riskerar att själv straffas genom fängelse 
och böter. Detta resultat stämmer väl överens med de slutsatser utredningen 
”Konkurrensbrott” kommit fram till. 
 

6.6 Imperfekt information: Osäkerhet om upptäcktsrisk inifrån 
 
Osäkerheten i följande spel är osäkerheten för företagen att bli upptäckta av någon 
som arbetar i det egna företaget och att den som upptäcker kartellen väljer att 
avslöja den för Konkurrensverket. Personen som arbetar i företaget och avslöjar 
kartellen kallas för ”Whistle-blower”. Först beskrivs modeller med nuvarande 
lagstiftning, som sedan jämförs med motsvarande modeller vid en kriminalisering 
av karteller. 
 
6.6.1 ”Whistle Blowers” egenskaper och hänsynstaganden 
 
En ”Whistle-Blower” definieras som en anställd som rapporterar illegala aktiviteter 
som pågår på arbetsplatsen, till polis eller annan ansvarig myndighet96. Exempel på 
”Whistle-blowers” är Mordechai Vanunu, som avslöjade Israels hemliga 
kärnvapenprogram 1986, i försök att förhindra en kärnvapenkatastrof. Han 
drogades och kidnappades av israelisk underrättelsetjänst och har tjänat ett 18 år 
långt straff i isoleringscell97. Ett annat exempel är en anställd vid namn Maria som 
anmälde missförhållanden i vården och därefter fick en lag döpt efter sig; Lex 
Maria. Enligt Lex Maria har anställda en skyldighet att anmäla feldoseringar av 
medicin, bristande rutiner och resurser, utebliven eller felaktigt utförd 
undersökning av läkare och andra missförhållanden98. 
 
För att kunna presentera trovärdiga payoffer i modellerna nedan utgår jag ifrån 
några grundläggande antaganden vad gäller ”Whistle-blowers” (hädanefter även 
kallad WB) personliga preferenser, intressen och hänsynstaganden: 
 

1. WB vet att kartellsamarbetet pågår samt att det är olagligt. WB har dåligt 
samvete över de effekter kartellsamarbetet får för konsumenter och övriga 

                                                 
96 www.investorwords.com/5304/whistle_blower.html, 2005-06-03 
97 Amnesty press, 2004-12-03, ”En okuvlig kämpe” 
98 SOSFS 2 002:4, kap 3, Allmänna råd 
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företag på marknaden. WB ogillar att delta i olaglig verksamhet. Payoffen för 
WB då företaget ingår i en kartell är därmed låg. 

2. WB skulle helst se att samarbetet upphörde. 
3. Att anmäla oegentligheterna till Konkurrensverket skulle innebära vissa 

risker, exempelvis avsked, utfrysning och en negativ känsla av att vara en 
”skvallerbytta”. Skulle en anmälan innebära att företaget får betala dryga 
böter, kan detta tänkas innebära nedskärningar på arbetsplatsen, något som 
missgynnar såväl WB som dennes arbetskamrater. Missgynnas 
arbetskamraterna på grund av WB:s avslöjande ger detta WB dåligt samvete. 

4. Att anmäla överträdelsen skulle innebära vissa fördelar för WB; exempelvis 
ett gott samvete och en stolthet över att ha bidragit till att rättvisa skipats. 
WB kan även komma att belönas av allmänheten genom beröm och 
”hjältestatus”. Även andra anställda som känt till oegentligheterna men inte 
själva vågat anmäla dem, kan tänkas visa tacksamhet mot WB. 

5. Vore karteller kriminella, skulle WB kunna uppleva kartellsamarbetet som 
ännu värre än i dagsläget. En kriminalisering innebär att karteller bedöms 
som brottsliga, vilket kan tänkas innebära att allmänheten bedömer karteller 
som en allvarligare företeelse om de vore kriminella jämfört med dagsläget. 
Om WB avslöjar en kriminell kartell kan det medföra att WB: s chefer ställs 
inför rätta och riskerar böter eller fängelsestraff. Hur WB förhåller sig till 
detta kan tänkas bero på vilken relation WB har till sina chefer 

 
6.6.2 Att rapportera ett brott 
 
Till följd av ett brutalt mord 1964, där en kvinna i New York blev misshandlad till 
döds under en halvtimmes tid och där trettioåtta vittnen fanns närvarande under 
tiden för mordet, har en mängd socialpsykologiska studier gjorts kring människors 
benägenhet att anmäla brott, eller komma till undsättning när någon är i fara. 
Studiernas hypotes var till en början att storstadsmänniskor har en benägenhet att 
vara avtrubbade och likgiltiga till sin nästes bekymmer. Studierna visade emellertid 
att så inte var fallet, men att individernas beredskap att hjälpa sin nästa, minskar ju 
större gruppen är som bevittnar personen i knipa. Tre faktorer som förklarar detta 
beteende togs fram. Den första faktorn är spridningen av ansvar, ju fler vittnen 
som finns desto mindre är den sociala kostnaden för att inte hjälpa till. Den andra 
faktorn är åskådarnas hämningar, att vara den som erbjuder sig att hjälpa till kan 
leda till pinsamheter om det visar sig att hjälp inte var nödvändigt eller önskvärt. 
Den tredje faktorn berör den påverkan som övriga åskådare har på individen. 
Människan förutsätts bedöma situationen utifrån hur andra människor agerar, 
hjälper ingen annan till så är hjälp säkert icke önskvärt i den aktuella situationen.99 
 
Osbourne menar att situationer som ovanstående kan ses ur ett spelteoretiskt 
perspektiv, som genererar jämvikter. Förutsatt att kostnaden eller vinsten för att 

                                                 
99 Osbourne, s 133 
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hjälpa till är oberoende av gruppstorleken medför en minskning av sannolikheten 
att åtminstone en person kommer till undsättning ett jämviktsläge. Huruvida någon 
hjälper till eller inte beror på den sannolikhet som personen i fråga bedömer att 
någon annan skall hjälpa till. I en jämvikt måste varje individ vara indifferent mellan 
att hjälpa till eller att titta på. Sannolikheten för att någon skall hjälpa till minskar i 
takt med att antalet gruppmedlemmar ökar.100  
 
Detta resonemang kan vara viktigt att ha i bakhuvudet vid resonemang kring 
”Whistle-blowers”. En anställd är sannolikt mindre angelägen om att avslöja en 
kartell om denne vet att flertalet andra anställda på företaget känner till 
kartellsamarbetet och därmed också har möjlighet att avslöja kartellen. Är den 
anställde å andra sidan ensam, eller åtminstone tror sig vara ensam om att känna till 
kartellsamarbetet, kan den anställdes incitament att avslöja kartellen förväntas vara 
högre än om många känner till samarbetet. Modellerna nedan förutsätter att den 
anställde tror sig vara ensam eller näst intill ensam om att känna till samarbetet. WB 
i modellerna förutsätts alltså ha betydande incitament att avslöja kartellen. 
 
Analysmodell 4  och 5– Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, Leniency-

programmet 

 
Företagen vet inte med säkerhet om de har en ”Whistle-blower” i sitt eget företag, 
eller inte. De vet inte heller om motspelarens företag innehåller någon ”Whistle-
blower”.  Vet eller misstänker ett företag att det finns en sådan anställd i företaget, 
finns det en möjlighet att förhindra att WB skvallrar, genom exempelvis mutor eller 
hot.  
 
En WB kan förutsättas ha olikartade payoffer jämfört med andra anställda som 
känner till kartellsamarbetet, men som inte har för avsikt att avslöja kartellen, på 
grund av hot, rädsla, moraliskt förfall eller någon annan orsak. WB tror sig vara 
ensam, eller näst intill ensam om att känna till samarbetet. En WB är helt enkelt en 
sådan person som inte drar sig för att rapportera ett brott. Dessutom tror ju WB att 
han/hon är ensam eller näst intill ensam om att känna till oegentligheterna. I spelet 
mellan ett företag och dess anställda vet företaget inte vilken typ av anställd det 
spelar mot, om det är en WB eller en ”vanlig anställd”. För att kunna sätta upp en 
spelmatris mellan ett företag och de anställda som speglar både WB och övriga 
anställda ställer jag först upp två matriser som i ett senare skede sammanförs till en. 
Av utrymmesskäl kallas den ”vanliga” anställda för Typ 1 och ”Whistle-blower” för 
WB. 
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Typ 1     Ftg Kartell Avslöja  WB       Ftg Kartell Avslöja

Ej vissla 1* , 3* 2*, 2  Ej vissla 1*, 3* 1 , 2* 
Vissla -1, -1   2*, 2*  Vissla 1*, -1 3* , 2* 

 
Analysmodell 4- Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, spel mellan företag och anställda ”Typ 

1” och WB Leniency 
 

I modellen ovan syns tydligt att ”Typ 1” har en svagt dominerande strategi, 
nämligen att inte vissla, varpå den anställda inte har incitament att avvika från 
ursprungssituationen, (Ej vissla, Kartell). Den anställda bedömer risken för 
bestraffning vid avslöjande som stor, alternativt är rädd för att inte ha tillräckliga 
bevis. Bedömer den anställde att företaget själv kommer att avslöja kartellen kan 
han/hon tänka sig att bidra med information till Konkurrensverket. 
Brytningspunkten för när en anställd av typen 1 kommer att välja strategin Vissla 
framför strategin Inte vissla, uppstår först när sannolikheten för att företaget själva 
skall avslöja kartellen är 1, det vill säga med största möjliga sannolikhet. Då är den 
anställde indifferent till vilken strategi han/hon skall välja eftersom den förväntade 
payoffen blir 2 vilken strategi den anställde än väljer. Den anställde kommer dock 
aldrig själv att ta initiativ till att kartellen avslöjas och utgör därmed inget hot för 
företaget.  
 
Företagets payoffer i denna modell bygger på resonemanget kring payofferna i 
Analysmodell 2. Kartellsamarbetet i de fall där ingen avslöjar kartellen är 3. Om en 
anställd avslöjar kartellen och företaget väljer att inte samarbeta med 
Konkurrensverket blir payoffen (precis som i Analysmodell 2) –1 för företaget. 
Avslöjar företaget kartellen finns det en möjlighet att slippa undan 
konkurrensskadeavgiften och payoffen blir därför 2. Jag har valt att sätta payoffen 2 
om företaget väljer strategin Avslöja, oavsett den anställdes agerande, då en anställd 
representerar företaget vid ett avslöjande. Om företaget väljer att samarbeta då en 
anställd avslöjat kartellen är det rimligt att anta att det finns möjlighet för företaget 
att få eftergift av konkurrensskadeavgiften. Syftet med Leniencyprogrammet är just 
att öka upptäcktsrisken och incitamenten för att avslöja karteller, varpå antagandet 
att det företag har möjlighet till nedsättning, som samarbetar med 
Konkurrensverket efter att någon inom företaget anmält kartellen, är rimligt.  
 
”Whistle-blowers” payoffer har satts upp utifrån ett resonemang kring risken för 
WB att bli bestraffad av företaget, samt chansen att slippa undan dåligt samvete, 
och möjligheterna att få uppskattning av andra för sitt rättrådiga agerande. En WB 
förutsätts dock bedöma riskerna för bestraffning vid ett avslöjande som mindre 
kännbara än en ”vanlig” anställd. Om kartellsamarbetet fortgår och WB väljer att 
inte avslöja kartellen erhåller WB payoffen 1. Avslöjar WB kartellen utan att 
företaget samarbetar med Konkurrensverket finns en risk för WB att bli bestraffad 
av företaget för sitt agerande. WB kommer kanske att känna sig otrygg på 

 55   



arbetsplatsen och eventuellt göra sig impopulär bland arbetskamraterna om 
avslöjandet för med sig att företaget får dåligt rykte och tvingas göra nedskärningar 
på grund av höga konkurrensskadeavgifter. Dock finns samtidigt möjligheten att 
WB: s avslöjande uppskattas av andra. WB slipper även sitt dåliga samvete om 
han/hon avslöjar kartellen. För och nackdelarna med att avslöja kartellen förutsätts 
ta ut varandra i modellen, varpå payoffen inte förändras utan ett sådant avslöjande 
genererar fortfarande payoffen 1. 
 
Att företaget själv avslöjar kartellen upplevs som positivt ur WB: s synvinkel, men 
WB vill gärna vara den som avslöjar kartellen och erhåller därför fortfarande 
payoffen 1 om företaget anmäler kartellen och WB inte medverkar till att underlätta 
Konkurrensverkets arbete. WB: s bästa payoff finns i rutan där WB visslar och 
företaget anmäler kartellen till Konkurrensverket. Företaget har möjligheten att få 
full nedsättning av konkurrensskadeavgiften samtidigt som WB inte riskerar att bli 
straffad för att han/hon hjälper Konkurrensverket i utredningen. Det finns till och 
med en möjlighet att öppenhet gentemot Konkurrensverket efterfrågas av 
företaget, efter att avslöjandet gjorts från företaget självt. Denna situation ger WB 
payoffen 3. 
 
För ”Whistle-blower” är strategin Vissla en svagt dominerande strategi, varpå WB 
alltid kommer att välja denna strategi. Företagets bästa respons är då att själv bidra 
till avslöjandet och hjälpa Konkurrensverket med utredningen för att på så sätt 
erhålla eftergift på konkurrensskadeavgiften. 
 
Ovanstående modeller mynnar nu ut en tredje modell. Företagets payoffer är 
desamma som i Analysmodell 4. Matrisen nedan visar dock ett spel mellan 
företaget och anställd av typ 1 samt WB. Typ 1 står för strategin Ej vissla och 
payofferna är desamma som i ovanstående modell. WB står för strategin Vissla och 
WB: s payoffer är även de desamma som i modellen ovan.   
 

                    Ftg1 Kartell Avslöja
Typ 1 :Ej vissla 1*,3* 2,2 
WB:    Vissla 1*,-1 3*,2*

 
Analysmodell 5- Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, spel mellan företaget anställd av Typ 1 

och WB, Leniency 
 
Företagets ageranden styrs av sannolikheten för att det finns en WB i företaget. 
Sannolikheten för detta kallas z. 0<z<1. Om det garanterat finns en WB i företaget 
är således z = 1. Sannolikheten för att det inte finns en WB i företaget är 1-z, vilket 
innebär de anställda är av typen 1.  
 
Företaget har ingen dominerande strategi i modellen, vilket gör att företaget måste 
bedöma sannolikheten för att ha en ”Whistle-blower” i företaget, för att kunna 
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fatta rimliga beslut om när det lönar sig mest, eller snarare straffar sig minst, för 
företaget att avslöja kartellen. Brytningspunkten för när företaget är indifferent till 
vilken strategi det skall välja uppstår när sannolikheten för att det skall finnas en 
WB i företaget är ¼ . 
 
Kartell: (1-z)3 + (z)-1    Företagets förväntade payoffer blir 
Avslöja: (1-z)2 + (z)2   då: 
(1-z) 3 + (z)-1 = (1-z) 2 + (z) 2  Kartell: (1-¼)3 + (¼)-1 = 2,25- 
3-3z-z=2-2z+2z 0,25 =2 
3-4z =2     Avslöja: (1-¼) 2 + (¼) 2 = 2 
4z= 1 
z= ¼  
     
För att företaget skall vara indifferent mellan strategierna Kartell och Avslöja krävs 
att sannolikheten för att ha en ”Whistle-blower” i det egna företaget är ¼. Är 
sannolikheten högre än ¼, kommer företaget välja att själv avslöja kartellen för att 
på så sätt kunna erhålla full eftergift av konkurrensskadeavgiften. Är sannolikheten 
mindre än ¼ kommer företaget anse att det är värt risken att ha en WB i företaget, 
vinsten av kartellsamarbetet överstiger vinsten (eller avsaknaden av förlust ) vid 
avslöjande av kartellen. 
 
Antag att vi precis som med Analysmodell 2, ändrar konkurrensskadeavgiften till –
2, det vill säga höjer avgiften för företaget om det avslöjas av WB, men inte 
samarbetar med Konkurrensverket. Brytningspunkten för när företagets bästa 
respons blir att välja strategin Avslöja hamnar då vid sannolikheten 1/5 för att ha 
en WB i företaget. 
 

                    Ftg1 Kartell Avslöja
Typ 1 :Ej vissla 1*,3* 2,2 
WB:    Vissla 1*,-2 3*,2*

 
Analysmodell 5- Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, spel mellan företaget anställd av Typ 1 

och WB, Leniency 
 
Kartell: (1-z)3+(z)-2 =3-3z-2z=3-5z                   Företagets förväntade payoff: 
Avslöja: (1-z)2 + (z)2 =2            Kartell: 3-5(1/5) =2 
3-5z=2             Avslöja: (1-z)2 +(z)2 =2 
1=5z 
1/5 = z 
 
¼ >1/5 vilket visar att en högre konkurrensskadeavgift gör att ett företag blir mer 
benäget att själv avslöja en kartell det ingår i till konkurrensverket, om företaget 
bedömer att det finns en risk för att någon inom företaget som känner till kartellen, 
kommer att avslöja den. 
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Analysmodell 6  och 7– Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, 

kriminalisering 

 
Hur mycket bryr sig WB om att cheferna åker i fängelse? Påverkar detta 
incitamenten för att avslöja kartellen? Ett hårdare straff kan innebära att 
incitamenten för att avslöja kartellen ökar för WB, då lagöverträdelsen bedöms som 
grövre än tidigare. 
 
Att cheferna riskerar fängelsestraff eller får betala böter, kan göra att WB inte vill 
avslöja kartellen, om han/hon anser att chefen/ledningen för övrigt är bra. Är 
chefen dessutom uppskattad hos arbetskamraterna kan ett beslut om att avslöja 
kartellen vara ännu svårare att fatta. De som är engagerade i kartellhärvan borde ha 
högre incitament att hota WB om bestraffningar ifall WB avslöjar kartellen, 
förutsatt att de misstänker WB för att skvallra. Det finns en risk att en person som 
skulle ha varit en WB i en situation med nuvarande lagstiftning, skulle välja att bli 
en person av ”Typ 1”-karaktär om karteller vore kriminella, ifall personen bedömer 
hoten om bestraffning som stora. 
 
Den ena modellen visar en situation med en vanlig anställd, Typ 1, som gärna vill 
avslöja kartellen, men som dels är rädd för eventuella bestraffningar som en följd 
av avslöjandet och som dels gillar sina chefer i andra samanhang och ogärna ser att 
de hamnar i fängelse. Payoffen för avslöjande blir därmed lägre för Typ 1, om 
företaget inte själv avslöjar kartellen, än för den WB som finns i den andra 
modellen. WB är fullständigt skoningslös gentemot de inblandade personerna i 
kartellhärvan. Att kartellen anses vara kriminell gör bara att WB anser att det finns 
ännu större anledning att anmäla kartellen än tidigare, trots att det kan finnas viss 
risk för bestraffning 
 

Typ 1    Ftg Kartell Avslöja  WB    Ftg Kartell Avslöja 
Ej vissla 1*,3* 3*,-1  Ej vissla 1,3* 2,-1 
Vissla -1,-3 3*,-1*  Vissla 2*,-3 3*,-1* 

 
Analysmodell 6- Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, Kriminalisering, spel mellan företaget 

Typ 1och WB. 
 
Modellerna ovan visar att om företaget å ena sidan mot Typ 1, inser företaget att 
Typ 1 har en svagt dominant strategi, nämligen att inte vissla, varpå företagets bästa 
respons blir att fortsätta med kartellsamarbetet. WB å andra sidan, har en strikt 
dominerande strategi, nämligen att avslöja kartellen. Företagets bästa respons om 
det spelar mot WB är därför att själv avslöja kartellen, för att kunna undvika att 
behöva betala full konkurrensskadeavgift.  
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Vi låter de två modellerna mynna ut i en tredje modell, precis som i föregående 
kapitel, för att på så sätt skapa en modell där både Typ 1 och WB finns 
representerade. Typ 1 står för strategin Ej vissla och WB står för strategin Vissla. 
Payofferna för dessa strategier är alltså tagna ur modellerna (Analysmodell 6).  
 

                    Ftg1 Kartell Avslöja
Typ 1: Ej vissla 1*,3* 3*,-1 
WB : Vissla 2*,-3 3*,-1*

 
Analysmodell 7 – Osäkerhet om upptäcktsrisken inifrån, spel mellan företag, Typ 1 och WB, 

kriminalisering 
 
Kartell: (1-z)3 + (z)-3 = 3-3z-3z=3-6z  Företagets förväntade payoff: 
Avslöja: (1-z)-1 + (z)-1 = -1+z-z=-1  Kartell: 3-6(2/3) = -1 
3-6z = -1    Avslöja:-1 
6z= 4 
z=4/6 = 2/3  
 
Hur stor måste sannolikheten för att spela mot en WB vara, för att företaget skall 
välja att avslöja kartellen, framför att fortsätta kartellsamarbetet? Sannolikheten för 
att ha en WB i företaget kallas här för z och sannolikheten för att ha bara Typ 1 
typer kallas 1-z. Företaget är indifferent till vilken strategi det skall välja om 
sannolikheten för att det finns en WB i företaget är 2/3. Är sannolikheten lägre än 
så bedömer företaget att kartellsamarbetet är för lönsamt för att avslöjas. Bedömer 
man sannolikheten för att ha en WB i företaget är högre än 2/3 är företagets bästa 
respons att välja strategin Avslöja för att på så sätt åtminstone kunna få nedsatt 
konkurrensskadeavgift. Modellen visar alltså att ett högre straff inte ökar 
incitamenten för företagen att avslöja den kartell man ingår i trots att risken för att 
ha en WB 2 i företaget kan bedömas vara relativt hög. 
 

6.7 Imperfekt information: Osäkerhet om motspelarens 
uppfattning om upptäcktsrisken 
 
Hur bedömer motspelaren risken att upptäckas av Konkurrensverket eller av en 
”Whistle-blower” i sitt eget företag, alternativt i motspelarens företag? Att inte veta 
motspelarens bedömning av situationen försvårar spelet och beräknandet av 
payoffer. Spelarna vet då inte i vilket spel de spelar, eller snarare de vet inte vilken 
typ av motståndare de möter. Nedan presenteras problematiken i ett Bayesianskt 
spel, som kan ses som en vidareutveckling av Analysmodell 2. Modell 8 visar på ett 
tydligare sätt, jämfört med Analysmodell 2, osäkerheterna som råder mellan 
spelarna. 
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Företaget kan anta två olika typer vardera, A och B. Typ A tror inte att kartellen 
kommer att upptäckas, vare sig utifrån eller av någon WB. Typ A bedömer alltså att 
upptäcktsrisken är minimal och är därför en typ som inte avslöjar kartellen. Typ B å 
andra sidan bedömer upptäcktsrisken som hög, av såväl Konkurrensverket som av 
någon inom företagen eller av konkurrenter på marknaden. Typ B är därför en typ 
som väljer att avslöja kartellen. Självfallet påverkas spelarnas bedömning av spelet 
av vilken typ av motspelare de möter. 
 
Spelet har alltså två spelare, med två möjliga typer: 
Typ A: Tiger 
Typ B: Skvallrar 
 
Payofferna i spelet bygger på payofferna i ”Analysmodell 2 – osäkerhet om 
upptäcktsrisken utifrån, Leniency”. Kartellsamarbete som inte upptäcks utifrån ger en 
payoff på 3 för båda företagen. Att vara det företag som först avslöjar kartellen 
erhåller payoffen 2, vilket motsvarar vinsten vid fungerande konkurrens, då det är 
till sådana förhållanden som företaget förväntas återvända till efter avslöjandet.  
 
Att vara det företag som blir sviken av motspelaren ger payoffen –1, som 
motsvarar den konkurrensskadeavgift företaget tvingas betala. Payoffen 1 
representerar den payoff som företagen erhåller om de båda avslöjar kartellen 
samtidigt för Konkurrensverket och visar att en viss nedsättning av 
konkurrensskadeavgiften är möjligt, trots att en full eftergift är utesluten. Matris 1 
är densamma som Analysmodell 2. Spelets Nashjämvikter är markerade med kursiv 
och fet text.   
 

  Matris 1    Matris 2  
  Ftg 2a Tiger   Ftg 2b  Skvallrar
  Kartell Avslöja   Kartell Avslöja
Ftg1a Kartell 3*,3* -1,2 Ftg1a Kartell 3*,-1 -1,2* 
Tiger Avslöja 2,-1 1*,1* Tiger Avslöja 2,-1 1*,1* 
  Matris 3    Matris 4  
  Ftg 2a  Tiger   Ftg 2b Skvallrar
  Kartell Avslöja   Kartell Avslöja
Ftg1b Kartell -1,3* -1,2 Ftg1b Kartell -1,-1 -1,2* 
Skvallrar Avslöja 2*,-1 1*,1* Skvallrar Avslöja 2*,-1 1*,1* 

 
Analysmodell 8 – Osäkerhet om motspelarens uppfattning av upptäcktsrisken, spel mellan 

företag 1 och 2 med typerna A och B ,Leniency 
 
Företag 1a: s bästa strategi är att välja Kartell om företag 1a möter företag 2a. Om 
företag 1a möter företag 2b är företag 1a: s bästa strategi att välja Avslöja. Företag 
1b  bästa strategi är att alltid välja Avslöja oavsett vilken motståndartyp företaget 
möter. 
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Företag 2a: s bästa strategi är att välja strategin Kartell om motståndaren är företag 
1a och strategin Avslöja om motståndaren är företag 1b. Företag 2b: s bästa strategi 
är att alltid välja strategin Avslöja oavsett vilken typ motståndaren är. 
 
Med hur stor sannolikhet måste företag 1a och 2a bedöma att motpelaren är en ”B-
typ”, för att avvika från det framgångsrika samarbetet i matrisen 1, där payofferna 3 
erhålls av båda företagen? Det vill säga, när är ”A-typernas” bästa respons att 
avslöja kartellen? 
 
Sannolikheten för att motspelaren är en ”A-typ” benämns här som x. 0<x<1. 
Sannolikheten att motspelaren är en ”B-typ” kallar vi (1-x). Är motspelaren en ”B-
typ”, väljer det strategin Avslöja. En ”A-typ” däremot, förutsätt här välja strategin 
Kartell.  
 
Antag att företagen förväntar sig möta en ”A-typ” med sannolikheten ½ och en 
”B-typ”, med sannolikheten ½. Payofferna för spelarna blir då: 
 
Ftg 1a Kartell: (½)3 + (1-½)-1 =1  Ftg 2a Kartell:  (½)3 + (1-½)-1 = 1 
Ftg 1a Avslöja: (½)2 + (1-½)1 = 1,5  Ftg 2a Avslöja: (½)2 + (1-½)1 =  
Ftg 1b Kartell: (½)-1 + (1-½)-1 = -1  1,5 
Ftg 1b Avslöja:(½)2 +(1-½)1 = 1,5 Ftg 2b Kartell: (½)-1 + (1-½)-1= -1 
    Ftg 2b Avslöja: (½)2 + (1-½)1=1,5 
 
Bedömer en spelare att motspelaren är en ”B-typ” med sannolikheten ½, saknas 
incitament att fortsätta kartellsamarbetet, oavsett vilken typ av spelare man själv är, 
då payoffen 1,5 som erhålls vid Avslöja >1>-1, som erhålls vid strategivalet Kartell 
för typ A och B. ”A-typerna” är indifferenta till huruvida de skall avslöja kartellen 
eller fortsätta samarbetet då de bedömer att motspelaren är en ”B-typ” med 
sannolikheten 1/3, det vill säga motspelaren bedöms vara en ”A-typ” med 
sannolikheten 2/3= x. Payofferna blir då: 
    
Ftg 1a Kartell: (2/3)3 + (1-(2/3))-1 =5/3  Ftg 2a Kartell: (2/3)3 + (1-(2/3))- 1=  
Ftg 1a Avslöja: (2/3)2 + (1-(2/3))1 = 5/3  5/3     
Ftg 1b Kartell: (2/3)-1 + (1-(2/3))-1 = -1 Ftg 2a Avslöja: (2/3)2 +(1 -(2/3)) 
Ftg 1b Avslöja:(2/3)2 +(1-(2/3))1 = 5/3 1= 5/3   
 Ftg 2b Kartell: (2/3)-1 + (1-(2/3))-1= -1 
    Ftg 2b Avslöja: (2/3)2 + (1-(2/3))1=5/3
         
 
5/3 =5/3, vilket innebär att ”A-typerna” är indifferenta mellan strategierna Kartell 
och Avslöja. Bedömer ”A-typerna” att motspelaren är en ”B-typ” med större 
sannolikhet än 1/3, kommer ett kartellsamarbete att upplösas genom att ”A-
typerna” avslöjar kartellen till Konkurrensverket, för att på så sätt försöka komma 
undan konkurrensskadeavgiften. Denna modell speglar egentligen samma situation 
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som i Analysmodell 2. Det som skiljer modellerna åt är att Analysmodell 8 
specificerar skälen till avslöjande med olika typer av motståndare. Resultatet blir 
dock detsamma; ett företag som vill fortsätta kartellsamarbetet gör detta så länge 
sannolikheten för att motspelaren avslöjar kartellen inte överstiger 1/3. 
Analysmodell 8 visar dock på ett tydligare sätt vilka situationer och med vilka 
payoffer, som kan uppstå när två företag spelar mot varandra och företagen måste 
ta hänsyn till såväl upptäcktsrisken utifrån, som upptäcktsrisken inifrån. Dessa 
osäkerheter gör att företagen har svårt att avgöra vilken situation de fyra möjliga i 
Analysmodell 8 som de befinner sig i. Konkurrensverkets uppgift blir att skapa 
sådana osäkerheter för företagen att de börjar betrakta strategin Avslöja som en 
dominant strategi. Detta medför ett typbyte, från typ A till typ B. Det blir alltså 
viktigt att skapa situationer som gör att misstänksamheten mot motspelande företag 
ökar. Konkurrensverket måste arbeta för att få företagen att tro att motspelande 
företag är en B-typ. På så sätt kan incitamenten för att avslöja karteller höjas. 
 
En motsvarande modell under förhållanden där karteller vore kriminaliserade, 
skulle innebära att det skulle krävas en högre grad av osäkerhet, såväl inifrån det 
egna företaget som utifrån på marknaden, för att företagen skall välja att ändra sin 
A-typ till en B-typ. Detta beror som nämns i avsnitt 6.5 på att risken för personligt 
straff minskar företagens incitament att avslöja den kartell de ingår i. Spelarna blir 
mindre mån om att rädda företaget undan konkurrensskadeavgift om de själva inte 
har möjlighet att undkomma personliga straff. 
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel tolkas modellernas resultat. Vissa kopplingar görs till den så kallade 

Ventilationskartellen och en vidare diskussion kring effekterna av en eventuell kriminalisering 

förs. 

 

7.1 Kartellers stabilitet 
 
Ett spelteoretiskt resonemang kring karteller som upprepade spel utan synligt slut 
med tålmodiga spelare, resulterar i slutsatsen att karteller kan vara såväl stabila som 
långlivade, vilket strider mot vad traditionell ekonomisk teori hävdar. Traditionell 
ekonomisk teori fokuserar främst på att visa kartellers inneboende instabilitet och 
incitamenten att friåka på övriga företag. Att karteller kan vara långlivade och 
stabila, trots tillfälliga avhopp från samarbetet, medför att Konkurrensverkets 
främsta uppgift vad gäller kartellbekämpning bör vara att skapa osäkerheter på olika 
fronter för företagen, för att på så sätt skapa misstro företagen emellan, vilket i sin 
tur kan leda till ett avslöjande. Målet torde då bli att få företagen att bedöma 
sannolikheten för att det motspelande företaget är en så kallad ”B-typ”, som större 
än vad den bedöms i dagsläget. För att skapa osäkerhet mellan företagen bör 
Konkurrensverket arbeta för att öka upptäcktsrisken från andra företag på 
marknaden, konsumenter och hos anställda inom företagen. 
 
Leniencyprogrammen syftar som tidigare nämnts till att öka upptäcktsrisken och 
misstron mellan företagen samt att preventivt minska incitamenten att bilda 
karteller. Frågan är dock om Leniencyprogrammen lever upp till detta syfte. 
 

7.2 Modellernas resultat  
 
Resultaten från modellerna i kapitel 6 presenteras i tur och ordning. 
 
7.2.1 Analysmodell 2 och 3 
 
Vad visar då dessa modeller? Analysmodell 2, vilken utgår från nuvarande 
lagstiftning med Leniencyprogrammen visar att företagen är indifferenta mellan att 
avslöja kartellen eller att fortsätta med kartellsamarbetet om de anser att 
sannolikheten att motspelaren kommer att avslöja kartellen till Konkurrensverket är 
1/3. Bedöms sannolikheten för att motståndaren skall avslöja kartellen som högre 
än 1/3, är spelarens bästa respons att själv avslöja kartellen, för att kunna erhålla 
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nedsättning eller eftergift av konkurrensskadeavgiften. Sannolikheten 1/3 säger 
kanske inte så mycket i sig om spelarnas incitament för att avslöja kartellen. Hade 
payofferna satts upp med andra siffror, hade sannolikheten blivit en annan. Dock 
är viktigt att poängtera att även om andra payoffer hade satts upp, hade 
rangordningen på payofferna varit desamma som i Analysmodell 2, då det är 
resonemang kring lagstiftningen som motiverat payoffernas storlek i olika 
situationer. Omarbetningen av Analysmodell 2 visar vidare att högre avgifter ökar 
incitamenten för företagen att avslöja kartellen. 
 
För att kunna tolka resultatet av Analysmodell 2 jämför jag den med Analysmodell 
3, som visar ett kartellsamarbete mellan två företag i en situation där karteller är 
kriminella och där lagstiftningen är utformat på så sätt som utredningen 
”Konkurrensbrott – en lagstiftningsmodell” föreslår. Brytpunkten där företagen är 
indifferenta till att fortsätta kartellsamarbetet jämfört med att avslöja kartellen 
uppstår först när spelarna tror att sannolikheten för att motspelaren skall avslöja 
kartellen är 4/5.  
 
4/5 > 1/3, vilket innebär att modellerna kan tolkas som så att företagen har lägre 
incitament att avslöja den kartell de ingår i, om det finns en risk för personliga 
straff i form av böter och/eller fängelse. En kriminalisering torde därmed minska 
incitamenten för företagen att avslöja karteller. Modellerna visar dock inte huruvida 
en kriminalisering har en preventivt avskräckande effekt på företag, som skulle 
kunna medföra att färre karteller bildades om karteller vore kriminella, vilket är ett 
argument som förespråkare för kriminalisering ofta använder och som i sig inte 
verkar orimligt. Huruvida ett sådant antagande är korrekt eller inte lämnas till 
framtida studier då sådana resultat inte går att läsa ut ur de spelteoretiska modeller 
som beskrivs i denna uppsats, eftersom det inte finns några uppgifter eller 
antaganden om hur spelarna tänker när de bildar ett samarbete, deras 
riskbenägenhet eller hur de bedömer upptäcktsrisken då de ingår kartellsamarbetet. 
Modellerna i denna uppsats utgår från att framgångsrikt kartellsamarbete redan 
uppstått och upprätthållits som en Nashjämvikt fram till och med den spelmatris 
som presenterats, som kan ses som ett subgame i det upprepade spelet utan synligt 
slut. 
 
7.2.2 Analysmodell 5 och 7  
 
Vad visar modellerna om ”Whistle-blower”?  Analysmodell 5 visar att 
brytningspunkten för när företaget är indifferent till vilken strategi det skall välja 
uppstår när sannolikheten för att det skall finnas en WB i företaget är ¼. Bedömer 
företaget att risken för att ha en WB i företaget är högre än 25 procent, så är 
företagets bästa respons att själv avslöja kartellen för att kunna få eftergift på 
konkurrensskadeavgiften. Företagets värsta scenario i spelet mot WB och Typ 1 är 
att WB avslöjar kartellen och att företaget inte samarbetar med Konkurrensverket, 
vilket ger payoffen –1. Att avslöja karteller ger payoffen 2, vilket innebär att gå 
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tillbaka till rättvisa konkurrensförhållanden igen. Företagets risker är inte så höga i 
detta spel, vilket medför att ett avslöjande inte ser som en så stor förlust för 
företaget. 
 
Analysmodell 7, där karteller är kriminella visar att om företaget bedömer att 
sannolikheten för att ha en WB i företaget är högre än 2/3 är företagets bästa 
respons att välja strategin Avslöja för att på så sätt åtminstone kunna få nedsatt 
konkurrensskadeavgift. Modellen visar alltså att ett högre straff, i form av fängelse 
eller personliga böter, inte ökar incitamenten för företagen att avslöja den kartell 
man ingår i, trots att riskerna att någon annan inom företaget skall avslöja kartellen 
är höga. Sannolikheten för att ha en WB i företaget kan bedömas vara relativt hög, 
utan att företaget finner det fördelaktigt att avslöja kartellen. Precis som 
jämförelsen mellan analysmodell 2 och 3, visar en jämförelse mellan analysmodell 5 
och 6 att en kriminalisering skulle bidra till att de aktiva aktörerna i företagen i 
större utsträckning skulle komma att ”lägga locket på”. Riskerna för upptäckt, såväl 
utifrån som inifrån, måste av företagen bedömas som höga, för att företagen själva 
skall bidra till att Konkurrensverket får kännedom om kartellsamarbetet, förutsatt 
att det finns en risk personlig bestraffning för de spelande aktörerna. Risken för att 
ha en WB i företaget bedöms alltså som mer besvärlig vid nuvarande lagstiftning än 
vid en situation där karteller bedöms som kriminella. Skulle det införas ett 
kronvittnessystem i Sverige, som skulle medföra att fysiska personer kan slippa 
undan straff i utbyte mot information, skulle resultaten se annorlunda ut. En sådan 
situation skulle likna modellen med Leniencyprogrammen, då de spelande 
aktörerna inte skulle riskera fängelsestraff eller böter, förutsatt att de lämnar 
relevant information till Konkurrensverket. Ett sådant system är dock inte förenligt 
med svensk rättstradition och därför inte relevant för analysen av kartellers 
incitamentsstruktur.  
 
7.2.3 Analysmodell 8  
 
Bedömer ”A-typerna”, det vill säga de som inte tror att kartellen kommer att 
upptäckas vare sig utifrån eller inifrån, att motspelaren är en ”B-typ”, som tror att 
kartellen kommer att upptäckas antingen utifrån eller inifrån och som därför väljer 
att avslöja kartellen själv, med större sannolikhet än 1/3, kommer kartellsamarbetet 
att upplösas genom att ”A-typerna” avslöjar kartellen till Konkurrensverket, för att 
på så sätt försöka komma undan konkurrensskadeavgiften. Bedömer ”A-typerna” 
att sannolikheten för att motspelaren är en ”B-typ” är lägre än 1/3 kommer ”A-
typerna” att fortsätta samarbetet som tidigare. 
 
Om vi tar hänsyn till de tre modellerna som skapats för situationer med nuvarande 
lagstiftning, kan konstateras att företagen har tre osäkerheter att ta hänsyn till; 1. 
Att bli upptäckt utifrån av Konkurrensverket, kunder eller konkurrenter på 
marknader. 2. Att bli upptäckt inifrån av någon anställd som är beredd att avslöja 
den olagliga verksamheten. 3. Att det andra företaget bedömer ovanstående 
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osäkerheter som så stora att det bestämmer sig för att avslöja kartellen först för att 
försöka erhålla eftergift av konkurrensskadeavgiften.  
 
Utifrån modellernas payoffer, verkar det som att företagen är minst riskbenägna då 
de bedömer sannolikheten för att ha en WB i företaget. Överstiger den 
sannolikheten ¼ är företagen beredda att själva avslöja kartellen. I spelet mellan 
företagen är företagen villiga att avslöja kartellen först när sannolikheten för att 
motspelaren skall avslöja kartellen är 1/3. Skillnaden mellan dessa två modeller kan 
sägas vara att företagen inser att det motspelande företaget förlorar på att avslöja 
kartellen, då det går miste om payoffen 3 och erhåller payoffen 2 istället. För 
företaget kan det dock tänkas vara svårt att föreställa sig vad en WB har att förlora 
på att avslöja kartellen, förutsatt att företaget inte hotat WB. Rimligtvis kan det 
även tänkas vara svårt att veta vem WB är. Det är rimligt att anta att det finns ett 
antal personer inom företaget som känner till kartellen, men som för den skull inte 
skulle kunna tänka sig att avslöja den. De tillhör alltså anställda av ”Typ 1”. Om 
företaget har misstanke om att någon anställd har för avsikt att avslöja kartellen, 
kan det därför vara bäst att ta det säkra före det osäkra och själv avslöja samarbetet. 
Att det finns en risk att motspelande företag drar sig ur kartellen, vet företagen 
redan när de ingår samarbetet. Det är inte säkert att de i det inledande skedet 
beräknar risken för att en anställd skall upptäcka kartellen och anmäla den till 
Konkurrensverket. 
 

7.3 Leniency eller kriminalisering?  
 
Under förutsättningar som i Analysmodell 2 avslöjades kartellen mellan YIT (ABB) 
Building systems och Keyvent. Building Systems var det företag som avslöjade 
kartellen och som sedermera fick eftergift av konkurrensskadeavgiften, då företaget 
varit Konkurrensverket behjälpligt i utredningen. Keyvents bästa respons på 
Building systems avslöjande borde, enligt Analysmodell 2, ha varit att själva vara 
behjälpliga i Konkurrensverkets utredning, för att på så sätt få så låga 
konkurrensskadeavgifter som möjligt. Istället valde Keyvent att inte vara 
Konkurrensverket behjälpliga. Företaget nekade till anklagelserna och fick därmed 
betala en konkurrensskadeavgift på 150,000 kronor. Skälen till att Keyvent valde att 
inte avslöja allt de visste om samarbetet går endast att spekulera kring. Kanhända 
hade de fler samarbeten, med andra företag, eller med Building Systems vid fler 
tillfällen än vad som kom upp i utredningen, som påverkade deras beslut att inte 
samarbeta med Konkurrensverket. Hade företaget fler oegentligheter att dölja, är 
en avgift på 150,000 en mycket liten summa för att slippa avslöja dessa. Kanhända 
är konkurrensskadeavgifterna för låga för att verka avskräckande ens när kartellen 
upptäckts? 
 
Enligt 27 § i KL kan konkurrensskadeavgift utdömas till belopp mellan fem tusen 
kronor och fem miljoner kronor, alternativt upp till tio procent av företagets totala 
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omsättning föregående räkenskapsår. Keyvent dömdes alltså att betala 150,000 
kronor i konkurrensskadeavgift. Företaget fick ingen nedsättning av avgiften. 
Avgiftens storlek bestämdes med hänsyn till företagets ekonomiska situation. En 
högre avgift skulle äventyra företagets framtid, enligt dom T11660-03. Min 
personliga bedömning är dock att 150,000 kronor är en väldigt liten summa pengar, 
för relativt stora företag som agerar på marknaden för ventilation inom 
gränsskiktet, men även för andra företag på andra marknader där kartellverksamhet 
kan tänkas förekomma. Jag anser att en konkurrensskadeavgift på 150,000 kronor 
på intet sätt kan tänkas verka avskräckande på företag som sysslar med 
kartellverksamhet. Min åsikt är därför att de administrativa avgifterna måste höjas 
om de skall kunna ha någon avskräckande effekt för företagen, vilket för övrigt är 
ett av Leniencyprogrammens syften. Förmodligen behöver inte 27 § i KL ändras. 
Att Stockholms Tingsrätt konsekvent dömer ut högre avgifter än i dagsläget, inom 
27 § uppsatta ramar, vore tillräckligt för att skapa högre incitament för företagen att 
avslöja karteller.  
 
Som visats i modellerna medför höga avgifter att företagen har högre incitament att 
avslöja den kartell de ingår i. Det är utöver detta rimligt att anta att höga avgifter, 
som döms ut konsekvent, minskar företagens incitament för att ingå 
kartellsamarbete överhuvudtaget. Som jag nämnde ovan, kan inte modellerna i 
uppsatsen inte visa detta, vilket dock inte innebär att det inte skulle vara ett rimligt 
antagande. Kanhända är Folkpartiets kritik av Leniencyprogrammen befogad då de 
menar att programmen kan leda till att företagen inte ser avgifterna som tillräckligt 
avskräckande för att avstå från kartellsamarbete, utan att de istället kalkylerar med 
den risk för upptäckt och eventuell avgift som finns och jämför denna med den 
förväntade vinsten som ett samarbete medför. Mina modeller utgår just ifrån att 
företagen kalkylerar nyttorna av samarbete och jämför dessa med avslöjandets 
nytta. En kriminalisering medför dock enligt mina modeller att företagen som 
redan ingått kartellsamarbete har mycket små incitament att avslöja dessa. Ett 
system som det nuvarande, fast med mer kännbara avgifter, skulle å andra sidan 
innebära en ökning för incitamenten att avslöja karteller.   
 
Det är dock viktigt att fråga sig om en kriminalisering verkligen har en så stor effekt 
på incitamenten för avslöjande av karteller som modellerna antyder. Först och 
främst bör påpekas att straffrättsliga påföljder endast skulle komma att bli aktuella i 
de fall som skulle komma att bedömas som allvarliga. Många karteller skulle 
därmed tillhöra den kategori där Leniencyprogrammen fortfarande gäller. Det är 
dock inte säkert att företagen själva skulle inse vilken kategori de tillhör, vilket kan 
föra med sig att incitamenten för att avslöja kartellen minskar även för de företag 
som endast skulle komma att dömas civilrättsligt. 
 
Dessutom är viktigt att poängtera att kartellverksamhet förekommer främst på 
oligopolmarknader där ett fåtal stora väletablerade företag verkar. Dessa företag är 
förmodligen ofta koncernbolag, som YIT (ABB) Building Systems i 
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ventilationskartellen. I ett sådant företag är det inte alls säkert att en kriminalisering 
skulle verka avskräckande för företaget i sig, om än för de inblandade personerna. 
En kriminalisering skulle istället ge incitament att ”rensa ut lik ur garderoben” om 
företaget upptäcker att något dotterbolag engagerat sig i kartellverksamhet. I ett 
sådant företag löper förmodligen en ”Whistle-blower” mindre risk för att bli 
bestraffad för att ha avslöjat kartellen. Dock saknar, ledning eller andra ansvariga 
personer incitament att avslöja kartellen, då deras personliga ansvar för 
överträdelserna inte skulle komma att förhandlas bort, inte ens om ansvar 
delegerats och de därför inte känt till överträdelserna.  
 
Ett företag som avslöjats och dömts för kartellverksamhet riskerar att få mycket 
dåligt rykte på marknaden, vilket i sin tur kan tänkas leda till färre kunder. Det 
företag som avslöjar kartellen för Konkurrensverket kan å andra sidan tänkas 
förbättra sitt rykte, eller åtminstone behålla sitt rykte, på marknaden. Rensar 
företaget dessutom ut ”liken ur garderoben”, det vill säga de personer som aktivt 
engagerat sig i kartellverksamheten, kan företaget lägga skulden på dessa personer, 
för att sedan fortsätta att agera på marknaden, utan att drabbas av svårigheter för 
att företaget tidigare varit aktivt i ett kartellsamarbete. Konkurrensverket 
presenterar i sitt senaste nyhetsbrev (nr 3 2005) ett förslag på att offentligt drivna 
företag och organisationer skall bojkotta företag som dömts i kartellärenden. 
Företagen sätts på så sätt i karantän och deras möjligheter att agera på marknaden 
kan komma att minska dramatiskt. Kartellsamarbeten har tidigare belastat offentlig 
verksamhet oerhört, exempelvis i Asfaltskartellen som uppdagades för något år 
sedan.  
 
En kriminalisering skulle eventuellt medföra att karteller skulle kunna komma att 
ses som överträdelser av allvarligare karaktär hos allmänheten, jämfört med i 
dagsläget. Detta skulle i sin tur kunna medföra att ett företag som engagerat sig i 
kartellsamarbete, skulle få betydligt sämre rykte på marknaden, än vad som är 
aktuellt i dagsläget. En kriminalisering skulle enligt samma resonemang kunna 
medföra att konsumenter blir mer uppmärksamma på konkurrensförhållanden och 
prisutvecklingen på olika marknader, vilket i ett senare skede skulle kunna vara till 
gagn för Konkurrensverket som på så sätt skulle kunna få in mer tips om 
misstänkta överträdelser. Resonemanget bygger dock med nödvändighet på 
spekulationer och det går inte med säkerhet att säga att en sådan utveckling skulle 
bli aktuell i samband med en kriminalisering av karteller.  
 
Det är viktigt att fråga sig om en kriminalisering skulle innebära att hårdare straff än 
i dagsläget döms ut? Tidigare kriminalisering i Sverige medförde inga fängelsestraff. 
Förvisso verkar det som att konkurrensärenden fått ett större erkännande sedan 
dess, men det faktum att konkurrensskadeavgifterna inte sätts så högt i dagsläget, 
talar för att en kriminalisering förmodligen sällan skulle komma att leda till att 
fängelsestraff döms ut. Om en kriminalisering skulle införas, skulle låga straff sända 
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signaler som motverkar det preventiva syfte som en kriminalisering ofta sägs kunna 
ha.  
 
Dock bör Konkurrensverket arbeta hårdare för att informera allmänheten om 
kartellers negativa effekter på utbud och priser, för att på så sätt öka 
konsumenternas uppmärksamhet. I dagsläget finns mycket information på 
Konkurrensverkets hemsida, men dit söker sig inte gemene man utan särskild 
anledning. Verket skulle därför kunna använda sig av andra medel för att komma i 
kontakt med konsumenterna, såsom dagspress och TV. SVT: s ”Anslagstavlan” är 
ett väl inarbetat forum för samhällsinformation som skulle kunna vara aktuellt att 
använda sig av. På så sätt kan verket komma i kontakt inte bara med vanliga 
konsumenter, utan även eventuella ”Whistle-blowers”. Om Konkurrensverket skall 
kunna öka incitamenten för avslöjandet av karteller, är det viktigt att försöka 
kommunicera med den allmänhet och de anställda som kan öka upptäcktsrisken för 
företagen. Det är vidare av stor vikt att sådana garantier som anställningstrygghet 
eller anonymitet kan ges till eventuella ”Whistle-blowers”, annars kan det vara svårt 
att locka fram avslöjanden genom anställda. De anställda måste bedöma riskerna 
med ett avslöjande som så små att det lönar sig att hjälpa Konkurrensverket. Sådant 
skydd kan komma att garanteras genom lagstiftning.  
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7.4 Slutsatser 
 

• Karteller kan vara såväl stabila som långvariga företeelser, trots att avhopp i 
form av friåkning kan förekomma. Enstaka avhopp ökar inte nödvändigtvis 
incitamenten att avsluta samarbetet. Att karteller fortsätter samarbetet trots 
avhopp, försvårar möjligheterna att upptäcka och avslöja karteller utifrån. 

• Med nuvarande lagstiftning skulle incitamenten för att avslöja den kartell ett 
företag ingår i att öka, om konkurrensskadeavgifterna höjdes. Det vill säga 
incitamenten för avslöjande ökar om aktörerna anser att avgifterna är så 
höga att de har en avskräckande effekt. 

• En kriminalisering så som Konkurrensbrott- En lagstiftningsmodell föreslår skulle 
innebära att incitamenten för att avslöja den egna kartellen skulle minska 
jämfört med incitamenten i nuvarande lagstiftning.  

• Om ett företag befarar att någon anställd i företaget känner till 
kartellsamarbetet och har för avsikt att avslöja det till Konkurrensverket, har 
företaget relativt höga incitament att själv avslöja kartellen för verket, i en 
situation med nuvarande lagstiftning, för att på så sätt kunna erhålla eftergift 
av konkurrensskadeavgiften. 

• Företagen måste bedöma riskerna för upptäckt utifrån, av konkurrenter, 
konsumenter och Konkurrensverket; inifrån, av företagens anställda samt 
riskerna för att övriga kartellmedlemmar bedömer ovanstående risker som så 
stora att de väljer att avslöja kartellen själva. Konkurrensverkets uppgift blir 
att skapa och öka osäkerheterna för företagen på alla dessa områden, för att 
på så sätt öka misstron mellan medlemmarna i karteller. Ett viktigt område 
för att öka kartellmedlemmars osäkerhet är att försöka nå företagens 
anställda och uppmuntra dem att avslöja sin arbetsgivare. 

 

7.5 Hur kan incitamenten för att avslöja karteller höjas? 
 
Kommande avsnitt innehåller reflektioner kring hur incitamenten för 
kartellavslöjanden kan höjas. Avsnittet kan ses som förslag till fortsatta studier eller 
policyrekommendationer. Jag har inte forskat vidare i förslagens rimlighet, då detta 
avsnitt ligger utanför uppsatsens huvudsakliga syfte. Vad bör då myndigheterna 
göra för att öka incitamenten för kartellavslöjanden? 
 
Kampanjer gentemot allmänheten kan komma att öka misstron mellan företagen, 
då upptäcktsrisken kan se ut att öka för företagen. Om karteller får stor 
uppmärksamhet kan företagen bedöma att det finns en risk att konkurrenter och 
anställda, alternativt chefer och ledningen i ett större bolag eller koncernbolag, blir 
mer uppmärksamma, vilket kan komma att påverka företagens incitament att 
avslöja kartellen de ingår i. 
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Skärpta krav på internrevision, kan eventuellt vara ett sätt att öka upptäcktsrisken 
för karteller. Finns det regler idag som tvingar revisorerna att anmäla misstanke om 
kartellverksamhet till Konkurrensverket? Building Systems internrevision upptäckte 
kartellverksamheten och Building Systems anmälde senare kartellen till 
Konkurrensverket efter att ha utrett oegentligheterna. Finns det måhända en 
möjlighet att skärpa reglerna så att internrevisionen har skyldighet att anmäla 
misstanke om kartellverksamhet, innan företaget själv gjort utredningar i ärendet? 
Det finns en risk att företaget i dagsläget lägger locket på om de upptäcker att det 
finns delar av företaget eller dotterbolag som sysslar med kartellsamarbete. 
 
Då karteller agerar på marknader med få aktörer och med höga, ofta skapade 
etableringshinder, blir en viktig uppgift för konkurrensverket och andra 
myndigheter att arbeta för att minska etableringshinder på marknader som dessa, 
för att på så sätt motverka kartellbildning. 
 
Kan lagar ge andra företag på marknaden en skyldighet att anmäla misstankar om 
kartellsamarbeten? Exempelvis Ventilationskartellen torde kunna ha upptäckts 
tidigare om Ventilation & Kylservice anmält Keyvents förslag om ersättning ifall 
Ventilation & Kylservice lade ett högre bud än Keyvent och Building System till 
Konkurrensverket. 
 
Till hösten kommer möjligheterna för personer och företag som drabbats av 
kartellsamarbeten på ett negativt sätt ha möjlighet att erhålla skadestånd från 
kartellföretagen att förbättras.101 Kanhända ger denna möjlighet minskade 
incitament att ingå kartellsamarbete? Hur skulle ökade möjligheter till skadestånd 
påverka incitamenten för att avslöja den kartell ett företag ingår i? Kommer 
skadestånd att fungera som en kriminalisering, så att eftergiven 
konkurrensskadeavgift inte medför eftergift av skadestånd, är det rimligt att anta 
att ökad risk för skadestånd medför minskade incitament att avslöja den egna 
kartellen. 

                                                 
101 www.uppsalanytt.se/printnews.asp?newsID=1894, 2005-06-02 
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