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Sammanfattning 

___________________________________________________________________________ 

Karteller är en allvarlig och numera olaglig form av konkurrensbegränsande samarbete. 

Denna uppsats syftar till att dra slutsatser angående i vilken typ av nscher det är mest troligt 

att finna karteller. För att ta reda på detta undersöks först hur väl existerande teorier gällande 

kartellbildningars förutsättningar överensstämmer med statistik över ertappade karteller. Vi 

använder oss av Structure-Conduct-Performance-modellen för att skapa en hypotes baserad på 

existerande teori. Hypotesen är en modell som beskriver en idealbransch för en kartell. Denna 

jämförs sedan med en analys av de branscher som visat på ett högt antal karteller. Det 

empiriska materialet består av data över olika typer av konkurrensbegränsande samarbeten, 

både från Sverige och EU. Datamaterialet sträcker sig från 1960-talet till 2010-talet. Med 

hjälp av jämförelsen mellan hypotesen och det empiriska materialet dras sedan en slutsats om 

vilka kriterier som beskriver en bransch där det är troligt att karteller förekommer. Slutsatsen 

är att denna bransch har en hög företagskoncentration, har möjlighet att dra nytta av skal- och 

stordriftsfördelar, består av homogena konsumtionsvaror som är nära substitut, samt har höga 

inträdesbarriärer till följd av statliga regleringar.  
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1.      Introduktion 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Konkurrens- och kartellhistorik 

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

conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. 

It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, 

or would be consistent with liberty and justice. (Smith 1776, s. 117).   

Den skotske filosofen och nationalekonomen Adam Smith visste redan 1776 att företag inom 

samma bransch har starka incitament att samarbeta och han insåg även faran detta innebär för 

samhällsekonomin. Karteller är en allvarlig form av konkurrensbegränsning och definieras 

som “En förening av företag som explicit koordinerar prissättning eller produktionsvolym” 

(Carlton & Perloff 2015, s. 146). Att företag tillsammans kan agera som ett monopol och på 

så vis begränsa produktionsvolymen, rigga priserna över de nivåer som råder på en fri 

marknad, eller förhindra nya företag att slå sig in på marknaden, ger möjlighet till större 

vinster. Den minskade konkurrensen på marknaden sker dock på konsumentens bekostnad i 

form av, inte bara högre priser, utan även lägre produktkvalitet. (Carlton & Perloff 2015, s. 

146-149). Utöver karteller nämns ofta begreppet maskopi (översatt från engelskans 

“collusion”) i dessa sammanhang. Ordet definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som 

ett “hemligt samförstånd”, ofta i negativ bemärkelse även om det inte nödvändigtvis måste 

vara så. 

Med tiden har det utvecklats ett regelverk angående vilken typ av konkurrensbegränsande 

verksamhet som bör vara olaglig respektive laglig. Kartellbildning är en grovt olaglig form av 

konkurrensbegränsande samarbete. För att företagssamarbeten skall vara lagliga måste det gå 

att bevisa att det medför positiva effekter, till exempel förbättrad produktion och distribution, 

samt att begränsningen av konkurrensen inte är av större omfattning än nödvändigt för att 

åstadkomma de positiva effekterna. Utöver detta måste en skälig del av vinsten allokeras till 

förmån för konsumenterna. (KKV 2016). 

Som går att utläsa i citatet, var Smith även medveten om svårigheterna i att förhindra företags 

konkurrensbegränsande samarbete. Något han dock underskattade var möjligheterna att med 

lagens makt minska dess förekomst. Ända fram till slutet av 1800-talet ansågs det vara 
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företagens egna ansvar att upprätthålla konkurrens på marknaden. Först 1889 blev Kanada det 

första landet i världen att anta en konkurrenslagstiftning, men det skulle dröja ända till 1925 

innan det i Sverige infördes en lag som gav myndigheterna rätt att undersöka misstänkta 

företagssammanslutningar. (KKV 2014a). 

Under 1900-talet vidareutvecklades svenska statens konkurrensfrämjande åtgärder. 

Näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris- och kartellnämnd bildades 1957, vilka 

sedermera upphörde och ersattes av Konkurrensverket 1992. Även nya lagar trädde i kraft och 

staten fick bättre verktyg och strategier för att förhindra kartellbildning eller öka incitament 

för företag att lämna redan existerande karteller. Till exempel blev det möjligt för företag att 

genom det så kallade eftergiftsprogrammet undgå böter och näringsförbud genom att själva 

vara de första att avslöja sitt deltagande i en kartell. (KKV 2014a). 

En annan del av strategin är så kallade gryningsräder, vilket innebär att Konkurrensverket gör 

oanmälda besök hos misstänkta företag, för att samla in eventuellt bevismaterial. 

Myndigheten förlitar sig även på tips från stat, kommun och landsting samt från företag och 

privatpersoner, för att få indikationer om konkurrensbegränsande verksamhet. Gällande stora 

fall som överskrider nationsgränserna inom EU, samarbetar Konkurrensverket med 

Europeiska Kommissionen (EC), både i avslöjande och domar. Konkurrenslagarna inom EU 

och Sverige är mycket snarlika. (KKV 2015b). 

Dessa metoder, tillsammans med EU-samarbetet, har visat sig användbara och har avslöjat 

flera stora fall, däribland en kartellbildning mellan de multinationella företagen Unilever, 

Procter & Gamble och Henkel, samt Asfaltskartellen, där flera svenska byggnads- och 

entreprenadföretag var involverade. 
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1.2 Problemformulering 

Trots framgångsrika strategier i att förhindra och förebygga konkurrensbegränsande 

samarbete kvarstår stora utmaningar för Konkurrensverket. Ett underliggande problem i 

Sverige och andra länder är faktumet att karteller är svåra att upptäcka och att det inte är 

självklart på vilka marknader de går att finna. Även om det existerar en uppsjö av teorier som 

syftar till att beskriva kartellers beteende och vilka kriterier som måste uppfyllas för att de ska 

kunna uppstå, så återstår vissa svårigheter. De branscher i vilka flest fall av kartellbildning 

uppdagats är inte nödvändigtvis de branscher som faktiskt har flest karteller, eller branscher 

där kartellerna är som mest framgångsrika. (Carlton & Perloff 2015, s.151).  

Som demonstrerat i tidigare nämnda exempel, har företagssamarbete som syftar till att 

begränsa konkurrens upptäckts i många till synes olika branscher och har involverat olika 

typer av företagskonstellationer: från små lokala aktörer till stora, multinationella företag. Går 

det att bättre avgöra vilka branscher som är mest utsatta för denna typ av 

konkurrensbegränsande samarbete, och mer specifikt för Sverige?     

På grund av variationen av branscher där karteller förekommit, har vi starka incitament att 

analysera flera teorier som behandlar kartellformation. Vilka faktorer bidrar till uppkomsten 

av karteller och vad påverkar dess varaktighet? Möjliga problem, relaterade till svårigheterna 

med att upptäcka karteller, kan i detta fall vara att existerande teorier inte lämpar sig i 

verkligheten samt att dessa eventuellt kan vara förlegade. Hur väl kan teorier förutsäga var 

karteller förekommer? Krävs det nya teorier för att kunna beskriva de branscher med karteller 

som uppkommit under de senaste trettio åren? 

Genom att få mer insikt om samspelet mellan teori och empiri gällande vilka branscher som 

är mycket kartelldrabbade får Konkurrensverket bättre möjlighet att allokera resurser. Att 

bättre veta i vilka branscher som karteller sannolikt är verksamma gör att Konkurrensverket 

får större chans att hinna ingripa innan kartellen orsakat allt för stor ekonomisk skada. Det 

kan även ha en förebyggande effekt, då den ökade medvetenheten hos myndigheten kan anses 

avskräckande för företagen, eftersom det ökar risken att kartellen blir ertappad. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att dra slutsatser angående i vilka branscher karteller uppstår. Följande 

frågeställningar kommer att behandlas: 

 Hur väl överensstämmer existerande teori gällande var karteller kan förväntas uppstå 

med verkliga fall där karteller avslöjats? 

 Inom vilken typ av branscher är det mest sannolikt att karteller förekommer? 

1.4 Metod och diskussion av metod 

Uppsatsen genomförs i flera steg; alla med utgångspunkt i sekundära källor. Först studeras 

grundläggande teorier om marknadsstruktur, vilka tillsammans med vedertagna teorier 

gällande kartellers uppkomst och varaktighet sammanställs för att kunna identifiera vilken typ 

av bransch som enligt teorin har förutsättningar för kartellbildning. Uppsatsen fokuserar 

främst på vad som skapar förutsättningar för bildandet av karteller, men diskuterar även en 

del om kartellers varaktighet, då dessa faktorer ofta har ett nära samband. Av teorierna skapas 

med hjälp av Structure-Conduct-Performance-modellen (SCP-modellen) en egen hypotes som 

beskriver idealmarknaden för en kartell. Hypotesen jämförs med empiriskt material om 

kartellförekomst, för att kunna besvara den första delfrågan. Med hjälp av jämförelsen dras 

sedan en slutsats som uppfyller uppsatsens syfte. Uppsatsens teoretiska del baseras på 

litteratur i form av kursböcker och forskningsartiklar som till största del hittats genom 

söktjänsten Google Scholar och biblioteket på Linköpings Universitets databas.  

En av de empiriska källorna som använts i uppsatsen är en rapport över kartellregistret och 

dess historia. Kartellfallen är i rapporten uppdelade efter branscher endast för vissa specifika 

årtal, vilket är en anledning till valen av år för två av uppsatsens tabeller. Det som från början 

var tänkt att användas som huvudsakligt empiriskt material var en egen sammanställning över 

Konkurrensverkets kartellregister. Avsikten var att kartlägga de olika fallen och dela in dessa 

efter bransch. Detta visade sig dock vara svårt, dels med tanke på tidsramen då kartellregistret 

består av 4777 fall, dels på grund av faktumet att det elektroniska materialet är 

sekretessbelagt. Vidare omfattar kartellregistret många relativt harmlösa fall på grund av 

lagstiftning. Samtidigt finns misstankar om att det existerar ett stort mörkertal av mer skadliga 

karteller som aldrig registrerats, även om de viktigaste fallen tros ha inkluderats. Enligt 
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Konkurrensverket bör registret därför inte ses som en redovisning över exakta förhållanden, 

utan snarare som trender och tendenser. 

Uppsatsens empiriska del utgörs även av material från en studie baserad på data från 

Europeiska Kommissionen, i syfte att komplettera det svenska materialet genom nyhetsvärde 

och internationell relevans. Den tabell som använts i vår uppsats baseras på data från fem 

större europeiska länder och är en sammanställning av kartellfall inom tillverkande industri. 

De branscher som enligt empirin visat på högst antal karteller analyseras närmare senare i 

uppsatsen. 

För att kunna jämföra vår hypotes med hur branschernas struktur faktiskt ter sig, 

sammanställs information om respektive bransch med avseende på kriterierna i hypotesen. 

Branscherna poängsätts sedan på en fyrgradig skala, där högre siffra innebär högre risk för 

kartellbildning. Poängsättningen görs för att ge en tydligare överblick, dels över hur väl 

branscherna uppfyller hypotesens kriterier, dels över hur väl kartellteori tycks kunna förklara 

kartellförekomst. Överlag är informationen oberoende av land, men för vissa kriterier och 

branscher har det krävts Sverigespecifik information. Fakta har främst erhållits med hjälp av 

branschorganisationers hemsidor och rapporter, men har även fåtts från myndigheters och 

ideella organisationers mer övergripande rapporter om bland annat konkurrens, FoU, miljö 

och regleringar. På grund av begränsad tillgång till data, har vissa faktorer analyserats med 

hjälp av andra metoder än vi avsett använda från början. Företagskoncentrationen har till 

exempel inte kunnat beräknas med HHI, utan indexet presenteras istället i syfte att bättre 

förklara företagskoncentration.  

Insamling av empiri är, på grund av ämnets karaktär, mycket begränsat oavsett tidsram. Det 

finns både etiska och praktiska hinder vid insamlande av primärdata. De branscher där flest 

karteller ertappats är inte nödvändigtvis de branscher där flest karteller existerar, men att 

undersöka om det finns ett mörkertal i branscher med ett lågt antal karteller medför stora 

svårigheter. Det kan till exempel tänkas kräva resurser i form av infiltratörer, vilket utöver de 

praktiska svårigheterna även väcker frågor om vad som är etiskt rätt.  

På grund av de empiriska begränsningarna gällande materialets tidsspann och innehåll, är 

perspektivet delvis Sverigespecifikt. Med detta avser vi att vi varit tvungna att i analysen ta 

hänsyn till avreglering av marknader, avsaknaden av tjänstesektorn i EC-materialet, samt 

avvikande och bredare branschindelning. I det empiriska materialet har endast en av 
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tabellerna vi använt varit uppdelad efter typen av kartellavtal. Resterande tabeller har inte 

gjort skillnad mellan kartellavtal i form av, till exempel, uppdelning av marknaden och 

prissamarbeten. Detta har, tillsammans med tabellernas olika branschindelningar, medfört att 

slutsatsen i detta avseende är relativt generell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Marknaden - förutsättningar och struktur 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar modeller och teorier om marknadsstruktur, vilka används för att beskriva 

och förklara grundläggande förutsättningar för att karteller ska uppstå och fortleva. Teorierna 

och modellerna används även vid skapandet av en egen hypotes som syftar till att beskriva 

idealmarknaden för en kartell.  

Figur 1 - SCP-modellen 

 

Källa: Carlton & Perloff (2015) 

2.1 Structure-Conduct-Performance-modellen (SCP-modellen)  

Modellen är ett analytiskt verktyg som används för att beskriva marknader och relationen 

mellan dess struktur, beteende och prestation, i syfte att förstå hur de olika delarna och 

faktorerna påverkar varandra. Modellen tar hänsyn till både externa och interna faktorer, och 
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kommer att vara utgångspunkt för uppsatsens hypotes om vilka faktorer som bidrar till 

kartellbildning, som presenteras i slutet av nästföljande kapitel. 

Marknadsstrukturen påverkas av de grundförutsättningar som karaktäriserar den specifika 

marknaden. Marknadens struktur påverkas även av företagens beteende på marknaden och 

vice versa. Bland företagens beteende finner vi bland annat benägenheten till 

konkurrensbegränsande beteende. Företagens beteende påverkas av och påverkar även 

företagens prestation. Samtliga delar påverkas av statlig reglering och lagstiftning, som i sin 

tur delvis styrs av företagens beteende.  

Grundförutsättningarna på marknaden består av faktorer kopplade till konsumentefterfrågan 

och till företagets produktion. Dessa faktorer är bland annat efterfrågans priselasticitet, varans 

substitutionsmöjligheter, hur frekventa och stora beställningarna är (“lumpiness of orders”), 

produktens hållbarhet, marknadens teknologiska grad och vilka råmaterial som används. 

Dessa förutsättningar följs av marknadens kännetecken, med andra ord, marknadsstrukturen. 

Strukturen på marknaden kan avgöras genom analysering av faktorer som antalet köpare och 

säljare på marknaden, samt huruvida inträdesbarriärerna till marknaden är höga eller låga. 

Ytterligare faktorer som definierar marknadens struktur är produktdifferentiering, vertikal 

integration samt diversifiering.    

Hur företagen beter sig på marknaden omfattar till exempel hur de marknadsför sig, deras 

prisstrategier, hur de väljer att investera i forskning och utveckling (FoU), samt hur de gör 

gällande outsourcing. Företagens beteende innefattar även vad som görs i form av 

företagsfusioner och hur de ställer sig till samarbete företagen emellan, både legalt och 

illegalt. 

Branschens prestation tolkas som dess resultat. Denna analyseras med hjälp av faktorer som 

produktpriset, allokeringseffektivitet, produktkvalitet och vinst.  

Den mest övergripande påverkan på en marknad går att härleda till statliga regleringar och 

lagstiftning. Inträdesbarriärer, investerings- och anställningsincitament och antikartellpolicy 

är delar av de element som tillsammans påverkar hur företag och marknader agerar och ser ut. 

(Carlton & Perloff 2015, s. 28) 
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2.2 Oligopol 

Till skillnad från en marknad med perfekt konkurrens, består en oligopolmarknad endast av 

ett fåtal aktörer. Varje företag har därigenom en större marknadsandel, vilket benämns som att 

det är en högre företagskoncentration på marknaden. Företagen på en oligopolmarknad är 

medvetna om att de har möjlighet att påverka marknadspriset samt konkurrenternas vinster. 

Oligopolföretagen blir därför måna om att analysera rivaler och med avseende på denna 

analys anpassa sina strategiska val. (Carlton & Perloff 2015). 

Olika branschers oligopolmarknader är av olika karaktär och flera modeller beskriver olika 

sätt att konkurrera på en oligopolmarknad. Modellernas lämplighet och applicerbarhet beror 

på företagens beteenden. Alla modeller har ändå flera gemensamma nämnare. Det antas vara 

höga inträdesbarriärer, vilket försvårar för nya företag att etablera sig på marknaden och 

företagens produkter antas vara relativt homogena. Det förutsätts även att konsumenten har 

perfekt information om marknaden: Hen vet att produkterna är identiska och vilket pris som 

är lägst. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser om hur en oligopolmarknad 

kommer att utvecklas. Marknaden kan hamna i en situation liknande en marknad med perfekt 

konkurrens, med aggressiva strategier som pressar priserna nedåt. Det kan även bildas en 

kartell, vilket medför att den producerade volymen på marknaden minskar och att priserna 

ökar. (Carlton & Perloff 2015, s. 82). 

En av de mer frekvent använda oligopolmodellerna är Cournots modell, där det beskrivs hur 

företagen självständigt maximerar sin vinst genom att bestämma produktionsvolymen. Detta 

innebär att företaget väljer den produktionsvolym som maximerar dess vinst givet vad 

företaget tror att konkurrenterna producerar. Om det antas att företagen på marknaden har 

samma produktionskapacitet och ungefär lika stora marknadsandelar, kommer jämvikten vara 

sådan att alla företag producerar samma kvantitet (givet korrekta antaganden om varandras 

produktionsvolym). 

I Bertrands modell konkurrerar företagen genom prissättningsstrategier snarare än 

produktionsvolym. Modellen uppkom på grund av Bertrands påstående om att det är svårt att 

se vilken aktör på den aktuella marknaden som sätter priset, om företagen inte effektivt sätter 

detta. Till följd av antagandet om konsumentens perfekta information fångar det företag som 

har lägst priser hela marknaden. Detta kan anses orealistiskt, varför modellen främst är 

applicerbar vid förklaring av vilket företag som bestämmer prissättningen. I Cournots modell 
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leder inte ett litet prisskifte till att ett enda företag fångar hela marknaden, vilket i detta 

avseende gör den mer realistisk. (Carlton & Perloff 2015, s.185 - 200). 

Gemensamt för båda dessa modeller är att företagen måste ha vetskap om varandras tidigare 

agerande och göra korrekta bedömningar om framtida agerande på marknaden. För att undgå 

behovet av att ta hänsyn till varandras produktionsvolyms- eller prisstrategier, och samtidigt 

få möjlighet att öka sin vinst, kan aktörerna bilda en kartell. Enligt Stigler (1964) fungerar 

karteller och oligopol på mycket lika sätt. Kartellteori förklarar hur krafterna på en 

oligopolmarknad fungerar och en oligopolmarknad anses vara en starkt bidragande faktor för 

att karteller ska kunna uppstå. 

Kartellens storlek - antalet företag - antas här ha ett negativt linjärt samband med 

företagskoncentrationen. Detta eftersom en kartells vinst beror på hur väl de lyckas höja 

marknadspriset. På en marknad med hög koncentration har färre företag en större andel av 

marknaden och kartellen består därmed av färre medlemmar. Kartellens framgång påverkas 

av antalet medlemmar (något som förklaras närmare i kapitel 3), vilket är ytterligare en 

anledning varför företagskoncentrationens effekt på kartellens medlemsantal är av betydelse. 

(Carlton & Perloff 2015, s.149). 

2.3 Företagskoncentration 

Oligopol kännetecknas av hög företagskoncentration och är starkt förknippat med 

kartellförekomst. Företagskoncentrationen kan mätas på olika sätt, bland annat med hjälp av 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI).    

HHI använder sig av respektive företags marknadsandelar för att estimera koncentrationen. 

Med denna information ges möjlighet till att dra slutsatser om marknadens struktur. Ju högre 

HHI, desto högre koncentration har marknaden. Om en marknad med 10 företag har en jämn 

fördelning av marknadsandelarna, till exempel om varje företag har 10 % var, beräknas HHI 

till 1000, vilket är relativt lågt. En marknad med samma antal företag men en fördelning där 

ett företag har 91% av marknadsandelarna och de resterande företagen endast 1% vardera, 

beräknas HHI till 8290, vilket är en hög siffra. En marknad anses ha måttlig koncentration 

med ett index mellan 1 500 och 2 500, och anses ha hög koncentration då indexet är högre än 

2 500. (U.S. Department of Justice 2015). HHI förklarar därför väl hur koncentrationen, och 

därigenom konkurrensen, påverkas av antalet företag och dess respektive marknadsandelar. 

En kartell kan ses som ett enda företag på en marknad, vilket leder till att koncentrationen på 
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marknaden blir högre än den varit innan företagen på marknaden bildat en kartell. (Carlton & 

Perloff 2015, s. 279).   

2.4 Spelteori 

Alla oligopolmodeller kan ses som exempel på icke-kooperativ spelteori (Carlton & Perloff 

2015), där företagen ses som strategiska aktörer (spelare) i en situation som kräver strategiskt 

beteende (spelet). Påverkar gör bland annat företagens information om varandras strategier. 

Det görs skillnad på fullständig och icke-fullständig information. Fullständig information 

innebär att spelaren vet motspelarens agerande innan hen själv gör sitt drag. I praktiken sker 

dock de flesta spel med icke-fullständig information. På en oligopolmarknad har de största 

företagens handlande så pass stor effekt på marknaden att andra aktörer påverkas. Företagen 

måste därför inkludera varandras beteende i sin egen strategi, eller rättare sagt, hur de tror att 

de andra företagen kommer att agera. Antalet perioder som spelet pågår är även en viktig 

aspekt att beakta och man skiljer på spel som pågår under ett flertal perioder och de spel som 

endast består av en spelomgång. Vid multiperiodspel kan varje spelomgångs strategi påverkas 

av konkurrentens agerande i föregående perioder, beroende på hur pass fullständig 

informationen är. Då en spelomgång avslutas och en ny tar vid sker ett periodskifte, då 

företagen väljer strategi inför nästa spelomgång. (Carlton & Perloff 2015, s. 205-215) 

Figur 2 - Fångarnas dilemma

 

“Fångarnas dilemma” är ett klassiskt exempel inom spelteori och illustrerar på hur situationen 

kan te sig för potentiella medlemmar en kartell. För karteller innebär detta att de inblandade 

företagen kommer att ha incitament att bryta sig ur kartellen. Anledningen till att detta uppstår 

är att företagen strävar efter vinstmaximering. Vid periodskifte och icke fullständig 
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information kommer därför en osäkerhet uppstå inför de strategiska valen som måste tas. Då 

företagen vinstmaximerar kommer de att välja det alternativ (den produktionsvolym) som, 

givet vad de tror att det andra företaget väljer, ger den högsta vinsten. Situationen i fångarnas 

dilemma gör att företagen kommer att vinstmaximera med samma strategival, oavsett vad den 

andra kartellmedlemmen väljer. En strategi där spelaren inte vinner på att ensam ändra 

strategi kallas en Nash-jämvikt (Nash-Equilibrium). I det illustrerade fallet är Nash-jämvikt 

att kartellen bryts och båda företagen väljer att i nästa period producera mer än kartellen 

kommit överens om. Detta ger dem båda en vinst på $10 var, vilket är mindre än de $ 20 som 

hade varit den vinst de haft vid ett samarbete, därav “dilemmat”. (Carlton & Perloff 2015, s 

204-207). 

Enligt Fångarnas dilemma kommer en kartell alltid att upplösas och egentligen inte ens 

existera, eftersom båda kartellmedlemmarna har incitament att bryta 

kartellöverenskommelsen redan i första spelperioden. Ändå förekommer karteller i praktiken, 

vilket kan förklaras av Folkteoremet (“The Folk Theorem”); en typ av lärosats som används 

inom spelteori, då spelet upprepas ett oändligt antal gånger. Teoremet beskriver ett set av 

“subgame Nash-equilibrium” (företagets ensamt bästa strategi i varje omgång av ett 

multiperiodsspel) i ett oändligt antal spelomgångar och visar, förenklat sagt, att vilken 

kombination av produktionsvolym som helst kan upprepas ett oändligt antal gånger så länge 

varje företags vinst vid dessa volymnivåer är minst lika stora som den minsta möjliga vinsten 

varje företag kan tjäna i ett spel med bara en omgång. Teoremet är uppfyllt då jämvikten är 

detsamma vid ett oändligt antal upprepade spelomgångar, som vid ett spel med endast en 

spelomgång. (Carlton & Perloff 2015). 

Med hjälp av teoremet går det att bevisa att en kartellöverenskommelse kan hålla, om de 

kortsiktiga vinsterna som kan fås genom att “fuska” och bryta kartellen är mindre än nuvärdet 

av de potentiella framtida vinsterna. Detta kräver en tillräckligt hög diskonteringsfaktor. 

(Häckner 1993b). 

Trots att karteller förr eller senare kan upplösas, delvis på grund av situationen demonstrerad i 

fångarnas dilemma, kan detta ta flera år och ha orsakat stor skada på marknaden i form av 

höga inträdesbarriärer och för konsumenten, som en längre tid behövt betala ett för högt pris. 

(Evenett et al 2001).  
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2.5 Transaktionskostnadsteorin 

Kostnader utöver själva priset på varan, som uppstår vid utbyten - transaktionskostnader - är 

ett viktigt element att ta hänsyn till vid analyser av marknadsstruktur. Skillnader i 

transaktionskostnader branscher emellan kan hjälpa till att förklara branschernas olikheter i 

SCP-modellen. Ett antagande som görs är att företags beteende styrs av strävan efter att ha så 

låga transaktionskostnader som möjligt. I termen transaktionskostnader ingår bland annat 

kostnader förknippade med kontrakt, både skapandet och upprätthållandet. Dessa 

kontraktskostnader är starkt förknippade med en kartells existens och möjliga framgång. Det 

kan bland annat hjälpa till att förklara varför en kartell bryts, till exempel på grund av 

svårigheter i koordinering (vilket förklaras närmare i kapitel 3). Även mänskliga faktorer 

påverkar en marknads transaktionskostnader, till exempel opportunism och rationalitet. 

Tillsammans med olika miljömässiga faktorer, som ovisshet och antal företag på marknaden, 

kan det uppstå vissa marknader som ger bättre eller sämre förutsättningar för kartellbildning. 

Med ovisshet blir kontraktskostnaderna högre och på en marknad med många företag är 

konkurrensen högre, vilka båda minskar risken för opportunistiskt beteende. (Carlton & 

Perloff 2015, s. 29). 

Inom oligopolteori antas endast att företags strategier baseras på hur deras konkurrenter 

agerar och hur de tror att de kommer att agera i framtiden. Transaktionskostnadsteori förklarar 

företagens beteende genom att ta hänsyn till direkta nyttor och kostnader för kartellen. 

Transaktionskostnadsteori i kombination med oligopolteori kan därför bättre förklara 

kartellformation än enbart oligopolteori. (Dick 1995). 
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3. Teorier om kartelldrabbade branschers karaktärsdrag 

___________________________________________________________________________ 

I metodavsnittet diskuterades problem som uppstår vid försök till studier av karteller. Detta 

gäller även för teorier om vad som utmärker branscher och marknader där karteller kan tänkas 

uppstå. Till följd av detta utgår teorierna både från laglig maskopi och karteller. Vidare 

behandlas teorier både med utgångspunkt i oligopolteori och med ett 

transaktionskostnadsperspektiv. Slutligen presenteras och sammanfattas teorierna i vår 

hypotes, som utgår från SCP-modellen. 

3.1 Uppkomstfaktorer 

Centrala faktorer gällande vad som gynnar kartellbildning är höga inträdesbarriärer och hög 

företagskoncentration, samt hög grad av produkthomogenitet. Nedan presenteras teorier med 

utgångspunkt i dessa faktorer. 

3.1.1 Inträdesbarriärer och företagskoncentration 

Höga inträdesbarriärer är en förutsättning för att en oligopolmarknad ska uppstå, vilket i sin 

tur är en starkt bidragande faktor till kartellbildning. Inträdesbarriärernas specifika effekt på 

kartellbildning går att härleda till det konkurrensbidrag som nya företag på marknaden 

medför. Om alla företag med marknadsmakt ingår i en kartell som kommit överens om ett 

visst pris, kan kartellen tvingas frångå detta pris om det uppstår en ny aktör på marknaden 

som lyckas erhålla så pass stor marknadsmakt att denne kan påverka marknadspriset. Om 

inträdesbarriärerna är höga, ökar risken för att lönsamma företag samarbetar på ett 

konkurrensbegränsande sätt, även om de företag som tycks mer benägna att ingå i karteller 

generellt är stora och mindre lönsamma. (Ash & Seneca 1975).   

Ett ytterligare argument för att karteller tenderar att uppstå i marknader med oligopol är 

faktumet att varje företag har möjlighet till större vinstökning än på en marknad med lägre 

företagskoncentration. (Levenstein & Suslow 2006). 

Marknadens koncentration är även relaterad till branschens karaktär geografiskt. Om 

branschen består i huvudsak av lokala marknader snarare än nationella eller internationella, 

ger detta en fördel då de olika marknaderna naturligt ofta består av ett fåtal aktörer som var 
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och en har stora marknadsandelar. (Carlton & Perloff 2015, s.159). Vidare kan branschens 

geografiska karaktär öka incitament för kartellsamarbeten lokala marknader emellan, om ett 

företag vill utöka sin verksamhet geografiskt. Respektive företag har vetskap om 

marknadsförhållandena på lokal nivå och kan genom samarbete med aktörer på annan ort få 

tillgång till information om fler marknader. (Dick 1995). 

3.1.2 Produkthomogenitet 

En varas hetero- eller homogenitet är en återkommande faktor vid diskussioner av maskopi. 

Kartellbildning försvåras då produkten är heterogen - differentierad - eftersom olika pris 

måste tas ut för produkterna när karaktären varierar. De svårigheter en kartell möter i form av 

att koordinera och bestämma strategier försvåras, ju mer differentierade produkterna är. Med 

vitt differentierade varor, både gällande kvalitet och andra attribut, tenderar även varornas 

prisnivåer att skilja sig åt. Hur kartellen skall definiera sin prissättning vid ett samarbete kan 

därför vara komplicerat och innebär en högre intern “kontraktskostnad” för kartellen. (Asch & 

Seneca 1975). Genom kundallokering och andra mer avancerade metoder kan detta problem 

motverkas, något som dock anses vara mycket svårt. (Hay & Kelley 1974). 

En annan aspekt av varans hetero- och homogentitet är dess homogentitet över tiden; med 

andra ord produktens förändring över tiden. Då produkten är homogen över tiden kommer 

dess utveckling vara stabil, vilket medför enklare överenskommelser mellan 

kartellmedlemmarna. Därav anses det vara lägre incitament för ingång i kartell på marknader 

med högre grad av FoU. (Hay & Kelley 1974). 

En viktig del gällande prissättningen inom kartellen är huruvida produkten i fråga är homogen 

med avseende på två aspekter. För att kartellen ska kunna sätta samma pris för produkten 

måste den vara homogen ur båda dessa perspektiv. Kartellkontraktet blir annars väldigt 

komplicerat, då varor som inte är homogena ur båda aspekterna kan ha, till exempel, olika 

efterfrågan till följd av sina olika karaktärsdrag.(Hay & Kelley 1974). Öl är ett exempel på en 

vara som kan användas för att klargöra detta. På marknaden för öl kan en konsument uppsöka 

vilken aktör som helst för att kunna köpa den eftersökta produkten. Produkten är i denna 

aspekt homogen. Det finns dock olika typer av ölsorter: stout, lager, IPA, ale med flera. I 

denna aspekt kan produkten vara antingen heterogen eller homogen, men för att underlätta för 

kartellbildning bör produkten vara homogen även i denna aspekt.  
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Substitutionsmöjligheterna är även en faktor som påverkar företagens incitament att gå med i 

en kartell. Produkten anses homogen om respektive aktörs produkter är perfekta substitut. 

(Hay & Kelley 1974). När produkterna på en marknad inte är perfekta substitut, spelar priset 

mindre roll vid försäljning och kvaliteten är av större vikt. På en sådan marknad är 

högkvalitetsföretag mer konkurrenskraftiga. Då dessa företag upplever högre vinster, är 

incitamentet för ingång i en kartell mycket svagt. Då substituten blir närmare varandra, ökar 

istället incitamentet för högkvalitetsföretag att ingå i en kartell. Detta beror på att 

konsumenterna kommer att välja den produkt med lägst pris när produkterna är nära substitut. 

(Häckner 1993a). 

Även varans livslängd har effekt på kartellbildningen inom en bransch. Kapitalvaror är varor 

som skapar nytta över tiden och inte konsumeras vid ett enda tillfälle, till exempel bilar, 

möbler och vitvaror. Dessa har en negativ effekt på kartellbildningen på grund av de höjda 

kontraktskostnader som dessa varor medför. Eftersom kapitalvaror har en lång livslängd, 

krävs ett starkare varumärke och även en bättre kvalitetsgaranti, vilket innebär högre 

investeringskostnader för företagen. Varor som dessa ger även upphov till högre 

kontraktskostnader genom skapandet av intertemporär konkurrens. Företagen konkurrerar 

därför över tiden, istället för fokusering på kvantiteten i den just nu gällande tidpunkten. När 

företagen säljer kapitalvaror idag stjäl de konsumenter från rivaler idag, men även i framtiden. 

Detta är en väsentlig skillnad från icke kapitalvaror, där försäljning sker med fokus på den 

aktiva tidpunkten. Detta försvårar prissättningen för kartellen. (Carlton & Gertner 1989).  

En del av kapitalvarornas högre kontraktskostnader till följd av varumärke och kvalitet utgörs 

av det faktum att kapitalvaror generellt kräver en högre andel marknadsföring än andra typer 

av varor. (Dick, 1995). I branscher där marknadsföringen är relativt frånvarande, antas 

karteller förekomma i högre grad. Detta då det underlättar för ett konkurrensbegränsande 

beteende. (Ash & Seneca 1975). 

3.2 Varaktighet 

Något som är viktigt att ta hänsyn till vid studier av karteller och deras framgång är inte bara 

vad som gör att de uppstår, utan även vad som påverkar hur länge de lyckas vara verksamma. 

Vissa av dessa teorier är dock även nära förknippade med kartellbildning och en förutsättning 

för att de ska uppstå.  



17 
 

Hög företagskoncentration förväntas underlätta koordinering och kontrollering för kartellen, 

då kommunikationen företagen emellan blir enklare och därigenom transaktionskostnaden 

förknippad med upprätthållandet av “kartellkontraktet” lägre. (Ash & Seneca 1975). Även om 

det finns karteller i mindre koncentrerade marknader, är de allt som oftast beroende av 

branschorganisationer, till exempel genom branschspecifika prisrekommendationer. Karteller 

antas därför lyckas sämre på marknader med låg företagskoncentration. (Levenstein & Suslow 

2006). 

Varans priselasticitet är även det något som påverkar kartellens potentiella varaktighet och går 

att koppla till inträdesbarriärerna på marknaden. Ju färre nya företag som kan etablera sig på 

kartellens marknad, desto lägre är priselasticiteten och desto längre kan kartellen hålla priset 

över marknadsnivån. Samma situation gäller då det uppstår nya nära substitut i andra 

branscher. Ju längre priselasticiteten kan vara låg, desto längre kan kartellen vara verksam på 

grund av de högre vinsterna detta innebär. Detta ökar nuvärdet av att bilda en kartell. (Carlton 

& Perloff 2015, s.155) 

Ash och Seneca (1975) kommer fram till att stora företag i kombination med en bransch där 

det är en koncentrerad marknad har viss korreleration med kartellförekomst. De diskuterar 

dock även möjliga partiskheter som kan ge upphov till detta resultat och resonerar att företag i 

denna kategori inte nödvändigtvis är naturligt benägna att ingå karteller, utan att de snarare är 

särskilt utsatta för anitkartellkontroller från konkurrensmyndigheter. Företagens storlek gör 

dem särskilt märkbara och inom branscher med låg koncentration krävs det relativt explicita 

och synliga former av konkurrensbegränsande beteende. Följaktligen dras slutsatsen att 

företagets storlek och företagskoncentrationen som kartellkorrelerande faktorer snarare är en 

fråga om antikartellpolicy än ekonomiska incitament att ingå kartellen. 

Lönsamheten, och framför allt möjliga framtida vinster, är även en viktig faktor för en kartells 

fortgång. I enlighet med spelteori och Folk-teoremet, är det mer sannolikt att stanna i en 

kartellöverkommelse ju högre diskonteringsfaktorn av framtida vinster är, eftersom de vinster 

som görs i framtiden är mer värda än de som görs idag. (Häckner 1993b). Det krävs dock en 

tillräckligt hög diskonteringsfaktor. 
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3.3 Vår hypotes om SCP-faktorer 

För att sammanfatta existerande teorier om vilka faktorer som gör att karteller uppstår och 

lyckas vara verksamma presenteras en hypotes med utgångspunkt i SCP-modellen. Syftet 

med hypotesen är att välja ut de delar av modellen som tros vara mest relevanta. Hypotesen 

hjälper även till att bättre fokusera undersökningen som görs i uppsatsen och är grunden till 

den jämförelse som senare i uppsatsen görs mellan verkliga kartellfall och teorier. 

Figur 3 - Vår hypotes gällande idealmarknaden för kartellers uppkomst och varaktighet 

 

Den mest vedertagna teorin om vad som krävs för att det ska uppstå karteller i en bransch är 

att det måste vara en oligopolmarknad, vilket kännetecknas av en hög företagskoncentration. 

För att en oligopolmarknad ska skapas krävs höga inträdesbarriärer, vilket gör det svårt för 

andra företag att etablera sig på marknaden. Inträdesbarriärerna kan ökas genom att 

marknaden särskiljer sig från marknader med nära substitut, vilken kan göras genom 

produktdifferentiering. Generellt uppkommer karteller i branscher med dålig lönsamhet. Även 

produktionens karaktär kan skapa inträdesbarriärer, detta genom höga initiala 

kapitalkostnader och skal- och stordriftsfördelar. Inträdesbarriärer är inte enbart något som 

skapas av företagen på marknaden, utan även genom statliga regleringar.  
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Även statens ingripande i form av kartellagar är i högsta grad något som påverkar kartellers 

existens och följaktligen en faktor som bör ingå vid undersökningar av kartellförekomst. 

Dock antas dessa lagar vara samma för alla branscher, vilket gör att vi utesluter denna 

variabel ur hypotesen. Något som ytterligare kan vara en faktor gällande kartellförekomst är 

hur mycket Konkurrensverket övervakar specifika branscher, men på grund av svårigheterna i 

att undersöka detta så inkluderas inte heller denna variabel i modellen. 

I kategorin för branschens grundläggande förutsättningar ingår bland annat priselasticitet. 

Denna faktor är nära sammankopplad till vilka substitut som finns, graden av 

produktdifferentiering och om varan är homo- eller heterogen. Med bättre 

substitutionsmöjligheter - mer homogena varor - är det enklare för konsumenten att byta från 

en producent till en annan. Ju närmare substituten är, till exempel att de är homogena gällande 

två aspekter, desto hårdare är konkurrensen på marknaden och desto större anledning har 

varje producent att övervaka sina rivaler. Detta ger incitament till att samarbeta - bilda en 

kartell. Även produktens homogenitet och den relativa avsaknaden av produktdifferentiering 

är en av förutsättningarna för kartellbildning, då det annars blir allt för komplicerat gällande 

koordinering av prissättning för kartellens medlemmar. I en bransch med hög grad av FoU 

råder generellt stor differentiering producenter emellan, vilket medför att karteller är mindre 

förekommande i dessa branscher. I hypotesen inkluderas produktdifferentiering och 

substitutionsmöjlighet i faktorn produkthomogenitet.  

Prissättningen för en kartell är en väsentlig del av kartellens kontraktskostnad. När branschen 

har en högre grad av marknadsföring sänks denna kontraktskostnad för kartellen, eftersom det 

blir svårare att bryta samarbetet till följd av den pristransparens som marknadsföringen 

medför. På samma sätt påverkar även företagens transparens gällande produktionskostnader 

och intäkter, då en högre transparens gör det svårare att bryta kartellöverenskommelsen. Dock 

ger en hög grad av marknadsföring även större möjligheter för allmänheten att avslöja 

eventuella prissamarbeten, vilket anses väga tyngre än den kostnadsminskning av 

kartellkontraktet som en hög grad av marknadsföring innebär.  

I en bransch med kapitalvaror investeras generellt mycket i marknadsföringen, vilket är en 

anledning till att karteller är mer frekventa i branscher med konsumtionsvaror. En bransch 

som är uppdelad i flera mindre lokala marknader gynnas av kartellbildning marknaderna 

emellan, då de kan utbyta information om respektive marknads förutsättningar.  
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De faktorer i SCP-modellen som vi anser skapar en marknad med höga förutsättningar för att 

karteller ska uppstå och vara framgångsrik är följande: 

 Grundläggande förutsättningar: Homogena varor som är mycket nära subsitut och har 

en låg grad av differentiering. Flera mindre lokala marknader. Kan dra nytta av skal- 

och stordriftsfördelar. Konsumtionsvaror. 

 Marknadsstruktur: Hög företagskoncentration. 

 Beteende: Låg grad av marknadsföring. låg grad av FoU. 

 Prestation: Bransch med låg lönsamhet. 

 Statlig reglering och lagstiftning: Höga inträdesbarriärer till följd av reglemente. 
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4. Kartellfall 

___________________________________________________________________________ 

Följande kapitel är en presentation av olika sekundära empiriska källor över var olika typer av 

konkurrensbegränsande företagssammanslutningar har ertappats. Fallen är indelade efter 

branscher och årtal. Kapitlet behandlar både svensk och europeisk data. 

4.1 Det Svenska Kartellregistret 

Det svenska kartellregistret är en redogörelse över uppdagade konkurrensbegränsande avtal i 

Sverige mellan 1946 och 1992. (KKV 2004). Efter andra världskrigets slut påbörjades 

registreringen till följd av en ny konkurrenslagstiftning som menade att sammanslagningar av 

företag var skyldiga att anmäla konkurrensbegränsande överenskommelse, detta efter begäran 

från myndighet.  Man hoppades att genom detta koncept kunna få en bättre helhetsbild över 

de avtal som tecknades mellan aktörer inom det svenska näringslivet. I Konkurrensverkets 

rapport används “karteller” och “konkurrensbegränsande samarbeten” som synonymer, vilket 

även görs i denna diskussion. 

Efter 1982 fick registret på grund av starkare lagstifning mot horisontella samarbeten en mer 

undanskymd roll och de karteller som myndigheten faktiskt fick reda på var av en mer 

harmlös karaktär än innan. På grund av den strängare lagstiftningen blev det tydligare vilka 

karteller som ansågs skadliga och Konkurrensverket fick även större befogenheter att ingripa. 

Detta resulterade i att de mest allvarliga kartellerna motverkades eller förhandlades bort innan 

de hann införas i kartellregistret. Med detta i åtanke lönar det sig bättre att studera 

kartellregistret under tidigare år, men i denna uppsats behandlas även viss data från 1993 på 

grund av dess aktualitet. 

Tabell 1 är en egen bearbetning av två tabeller från en sammanfattande rapport om 

kartellregistrets historia. Tabellen visar antalet då gällande konkurrensbegränsande avtal för 

åren 1963, 1967 respektive 1971, rangordnade efter antalet avtal. Under dessa år gjordes 

genomgångar av kartellregistret, vilket sammanställdes i de tabeller som går att finna i 

rapporten. Uppsatsens val av år är därigenom ett resultat av rapportens begränsningar, vilket 

förklarades i metodavsnittet. Då branschindelningen har skiljt sig lite mellan 60- och 70-talet 

har det krävts att vi gjort en egen sammanställning, vilket har lett till en bredare indelning och 

vissa oklarheter. Till exempel ser man att branschen “Servicenäringar och övriga tjänster” 
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(vilket i originaldatan var uppdelat i två olika kategorier) skiljer sig markant åt åren emellan. 

Detta skulle dock kunna förklaras med att denna bransch har haft en mycket hög tillväxttakt 

under senare delen av 1900-talet. (Bäckström 1999). För redovisning av originalindelningen 

av branscher, se appendix 1. 

Tabell 1 - Sammanställning över konkurrensbegränsande avtal indelade efter bransch 

Bransch Antal  avtal per år   

  1963 1967 1971 Totalt 

Jordbruks och 

trädgårdsprodukter, 

livsmedelsindustrins 

tillverkningar 

418 397 230 1045 

Textil, beklädnad, läder, 

gummi, plast 
133 123 98 354 

Byggnads- och 

anläggningsverksamhet, 

hantverks- och andra produkter 

126 136 91 353 

Kemiska, kemisk-tekniska och 

elektrotekniska produkter 
71 75 93 239 

Servicenärningar och övriga 

tjänster 
53 75 108 236 

Maskin-, motor-, varvs-, gjuteri 

och verkstadsindustriernas 

tillverkning 

67 84 76 227 

Träindustriprodukter 71 82 74 227 

Transportverksamhet  63 57 85 205 

Jord- och stenindustriprodukter 89 63 42 194 

Järn-, stål- och 

metallmanufaktur 
43 59 85 187 

Pappersmasse-, pappers- och 

grafiska industriers 

tillverkningar 

61 52 74 187 

Järn, stål och metaller 42 38 43 123 

 

Tabellen ger en indikation på vilka branscher som, under dessa perioder, varit utsatta för 

konkurrensbegränsande avtal. Utifrån denna information bör man, även i dagsläget, kunna 

skapa sig en bild över vilka branscher man kan förväntas hitta karteller. Från tabellen går att 
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utläsa att den bransch som är överlägset mest utsatt för konkurrensbegränsande samarbeten är 

den för jordbruk, trädgårdsprodukter och livsmedel. 

År 1992 trädde strängare konkurrenslagar i kraft: en mot konkurrensbegränsande samarbete 

(6 §), och en mot missbruk av dominerande ställning (19 §). Dessa lagar är speciellt stränga 

gällande prissamarbeten. För att vara säkra på huruvida deras samarbeten påverkades av de 

nya lagarna kunde företagen ansöka om att få ett så kallat icke-ingripandebesked. I 

kartellregistrets rapport finns en tabell över data från 1993, vilken visar prissamarbeten som 

ansetts begränsa konkurrensen till den grad att företagen fått avslag på sin ansökan. Detta till 

skillnad från tabell 1, som omfattar alla typer av konkurrensbegränsande avtal och inte enbart 

prissamarbeten, samt innehåller alla kända avtal och inte enbart de avtal som ansetts begränsa 

konkurrensen (givet den tidens lagstiftning).  
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Tabell 2 - Prissamarbeten år 1993 som fått avslag på ansökan om icke-ingripandebesked. 

Bransch Antal avslagna icke-ingripandebesked 

Transport   

Taxi 21 

Åkerier/lastbil 10 

Buss och järnväg 5 

Medier   

Post 13 

Film och musik 9 

Grafiska produkter och tjänster 6 

Annonser 5 

Tele 4 

Livsmedel   

Mat 16 

Foder 4 

Lantbruksmaskiner 3 

Skog   

Skog, timmer, virke 12 

Energi   

Drivmedel 13 

Övrig energi 3 

Bygg   

Byggmaterial 15 

Anläggning 10 

El och elinstallation 4 

Färg 4 

Cement 4 

Finans och försäkring   

Försäkringar 13 

Finans 10 

Övriga branscher 38 

 

Av tabell 2 framgår att speciellt drabbade branscher är livsmedel (mat, specifikt), taxi, bygg 

och anläggning, drivmedel, post samt åkeri. 
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4.2 Europeiska Kommissionens kartellingripanden i industrisektorer 

För att få en internationell och mer uppdaterad bild av hur kartellteori och faktiska kartellfall 

överensstämmer analyseras en rapport av Bruegel baserad på Europeiska kommissionens data 

över bekräftade karteller i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien mellan 

åren 2000 och 2013. (Antonielli & Mariniello 2014). Tabellen nedan är sammanställd av 

Europeiska Kommissionen. Utöver summeringen av antalet bekräftade karteller har de även 

viktat datan mot respektive branschs marknadsstorlek som andel av totala produktionen.  

Tabell 3 – Bekräftade karteller inom industrisektorn i EU 2000 – 2013 

Industri Antal bekräftade karteller Viktat efter marknadsstorlek 

Kemikalier 27 16,47 

Tobak 1 14,47 

Drycker 4 7,88 

Elektrisk utrustning 2 6,07 

Andra icke-metall 

mineralprodukter 
4 4,10 

Kläder 2 3,88 

Gummi och plast 4 3,55 

Maskineri och utrstning  5 2,99 

Textilier 1 2,96 

Datorer och elektronik 4 2,46 

Fabricerade 

metallprodukter 
4 1,94 

Papper och 

pappersprodukter 
1 1,54 

Basmetaller 2 1,42 

Läkemedel 1 1,20 

Motorfordon och 

släp/vagnar 
2 0,61 

Livsmedelsprodukter 1 0,33 
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Som går att utläsa i tabellen tycks kemikalieindustrin vara den i särklass mest kartelldrabbade 

branschen, även utan viktningen. Tobaksbranschen sticker ut då den med endast ett bekräftat 

kartellfall hamnar på andra plats, vilket är ett resultat av sektorns ringa storlek. Andra 

branscher som också visar på ett stort antal karteller är drycker, elektronisk utrustning och 

andra icke-metall mineralprodukter. 

4.3 Jämförelse och slutsatser utifrån de olika empirikällorna 

Kartellregistret är en unik källa för studier av svenska karteller. Trots detta förekommer ett 

stort antal brister, inklusive den problematik som allt jämt förekommer vid studier av 

karteller. Att anmäla kartellen var inte obligatoriskt, utan behövde endast registreras vid 

uppmaning. Många av de karteller som registrerades upphörde i samband med detta eller 

redan samma år, och det gjordes heller ingen ingående prövning huruvida de registrerade 

kartellerna faktiskt medförde någon betydande konkurrensbegränsning. Som beskrivet i 

metodavsnittet bör registret ses som en redovisning över trender och tendenser snarare än 

exakta förhållanden.  

Trots att vissa av dessa samarbeten var lagliga under de årtal vi undersökt i tabell 1 och 

karteller idag är helt olagliga, ger kartellregistret ändå en bra indikation över vilka branscher 

som har de förutsättningar som krävs för att en kartell ska kunna existera. Folkteoremet, 

produkthomogenitet och företagskoncentration är, tillsammans med många andra 

kartellförutsättningar, inte beroende av huruvida karteller är lagliga eller ej. Detta gör att 

kartellregistret ändå går att se som en källa av värde. 

Tabell 2 behandlar avslagna ansökningar om horisontellt samarbete och inte specifikt 

ertappade karteller men ger, likt tabell 1, ändå en indikation på vilka branscher som faktiskt 

ger möjlighet till kartellverksamhet. Skillnaden mellan vad som faktiskt visas i tabell 1 och 2 

medför svårigheter vid jämförelser av dem. Antalet avslagna ansökningar i en viss bransch 

bör ändå delvis återspegla hur troligt det är att finna karteller i den branschen, vilket gör att 

tabell 2 kan ses som ett komplement till tabell 1.  

Empiriska datan från EC medför ytterligare dimensioner till kartelldatan som det svenska 

materialet inte har kunnat tillhandahålla. En fördel är att tabell 3 visar faktisk data över 

ertappade karteller, och inte enbart avslagna avtalsansökningar eller inkluderar lagliga 

företagssamarbeten. En annan fördel är att materialet sträcker sig över landsgränser och även 

har en större geografisk spridning. Därigenom inkluderar det ett större material och branscher 
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som i Sverige kan ha haft ett för litet antal kartellfall för att inte falla under kategorin “övriga 

branscher”. Ytterligare en fördel med EC’s material är att de har viktat antalet kartellfall med 

marknadens storlek, vilket er en mer rättvis bild av sannolikheten att hitta en kartell i en viss 

bransch. Ju högre antal kartellfall och ju mindre marknadsstorlek, desto högre rankning. Detta 

har inte varit möjligt att göra med det svenska kartellregistrets data på grund av dess ålder. 

Vidare har det internationella datamaterialet fördelen att det är relativt nytt (2000 - 2013). 

Dock innehåller detta material endast fall gällande produktion och inkluderar inte 

tjänstesektorer, till skillnad från det svenska materialet som omfattar båda. Det kan anses vara 

en fördel med det svenska kartellregistrets data, då tjänstesektorn utgör en allt större andel av 

produktionen och därför är viktig att beakta vid undersökningar av kartellförekomst.  

Tidsaspekten hos materialen ställer dock till vissa problem vid försök att dra generella 

slutsatser. Detta då förekomsten av karteller påverkas till stor del av marknadens aktuella 

tillstånd, till exempel med avseende på statliga regleringar och subventioner, 

företagskoncentration etcetera, vilka kan antas skilja sig åt markant årtionden emellan. 

Genom att använda oss av källor från flera olika årtionden kan denna faktor minskas. Även de 

olika branschindelningarna försvårar jämförelser mellan de olika tabellerna, men vi anser 

ändå att det går att dra tydliga slutsatser utifrån en kombination av dem.  

Med föregående källdiskussion i åtanke, har det gjorts försök till att dra mycket generella 

slutsatser om vilka branscher som tros vara mest kartelldrabbade. Vi anser att det är möjligt 

att källorna tillsammans ger en omfattande bild av kartellförekomst, då de behandlar 

kartellfall på både nationell och internationell nivå samt flera olika tidsperioder.  

De branscher som enligt alla tre tabellerna visar på högst förekomst av karteller och kommer 

att diskuteras vidare i nästa kapitel är livsmedel (inklusive drycker), bygg, samt transport (taxi 

och åkeri). Även branscher för tobak, kemikalier och elektrisk utrustning kommer att 

analyseras. De branscher som har valts ut för ytterligare analys har valts med avseende på 

dess förekomst i minst en tabell eller på grund av dess intresseväckande karaktär eller 

överlägset höga förekomst i en av tabellerna. Livsmedelsbranschen har här brutits ut från 

jordbruks och trädgårdsprodukter på grund av den analys som gjorts av ECs data. 
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5. Applicering av hypotes  

___________________________________________________________________________ 

I denna del analyseras de branscher som i de olika empirikällorna visat på hög grad av 

kartellförekomst. Detta genom att tillämpa den tidigare nämnda hypotesen i syfte att 

undersöka hur väl teorin kan förutsäga vilka branscher som är mest drabbade av karteller. 

Gällande många kriterier går det att analysera branschen med ett globalt perspektiv, medan 

andra även kräver ett sverigespecifikt perspektiv. 

5.1 Livsmedelsbranschen 

Livsmedelsbranschen i Sverige har i dagsläget en hög företagskoncentration inom både 

livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. De tre största butikskedjorna står för circa 90 % 

av omsättningen och de tre största livsmedelstillverkarna står för ca 75 % av omsättningen. 

Koncentrationen för dagligvaruhandeln är hög även i andra länder, även om den är speciellt 

hög i Sverige. (Lundin 2011). Det antas att det för dagligvaruhandeln existerar små lokala 

marknader som konkurrerar om kunderna, men att det på grund av butikskedjornas utbredning 

nationellt och etablering även på dessa lokala marknader, inte är lika gynnsamt för 

kartellbildning som inom exempelvis tjänstesektorn. Tillsammans med vårt antagande att det 

inte råder en hög grad av små lokala marknader för livsmedelstillverkarna, antas denna faktor 

vara låg.  

I produktionen råder stordriftsfördelar och produkterna är konsumtionsvaror som i de många 

fall är relativt homogena och nära substitut. Återförsäljare emellan kan varorna anses vara 

ännu närmare substitut, då butikerna till stor del säljer samma märken. Vidare är 

produktionsdelen branschen hårt reglerad, även om detta minskat i flera avseenden, till 

exempel med avvecklandet av jordbruksprisregleringen i början av 1990-talet. (Lööw & 

Widell 2009). För dagligvaruhandeln existerar relativt stora regulatoriska barriärer, vilka 

försvårar inträde från andra företag, speciellt utländska sådana. (KKV 2009b). 

Sedan 1997 har den svenska livsmedelsindustrins lönsamhet totalt sett minskat, delvis på 

grund av EU-medlemskap som medfört mer import och hårdare konkurrens. (Loxbo 2011). 

Det går att anta att livsmedelsbranschen har hög grad av marknadsföring, dels 

livsmedelsproducenter emellan, men även för butikskedjorna. Intensiteten i branschens FoU 
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(hur mycket som investeras i FoU) är på plats 14 globalt av 40 branscher, vilket är högt men 

samtidigt inte går att jämföra med de tre i särklass mest FoU-intensiva branscherna 

(Läkemedel och bioteknologi, teknisk hårdvara och utrustning, samt bilar och bildelar). (EC 

2013). 

5.2 Tobak 

Tobaksindustrin karaktäriseras av allt strängare regleringar och lagar samt höga skatter på 

grund av ideella organisationer, regeringar och andra reglerande organs försök till att minska 

tobakskonsumtionen. (Swedish Match 2016). Detta gör att marknaden både är svår att slå sig 

in på och att lyckas stanna kvar i. Gällande tillverkningen går det att anta att det råder en hög 

grad av skal- och stordriftsfördelar till följd av bland annat möjligheter till massproduktion. 

Även detta höjer inträdesbarriären, tillsammans med regleringen av marknaden, vilket gör det 

svårt för nya företag att etablera sig. Swedish Match och JTI Sweden är de i särklass största 

aktörerna och även om deras marknadsandelar minskat på senare år är marknaden fortfarande 

extremt koncentrerad, både i Sverige och globalt. (Euromonitor International 2015). 

Produkterna i tobaksindustrin kan anses vara relativt homogena konsumtionsvaror. Det görs 

försök till differentiering,  men det antas att detta främst är i konsumentens ögon, då 

produkterna märken emellan i grunden är mycket nära substitut. Det råder dock en stark 

varumärkeslojalitet, vilket även det ökar marknadens inträdesbarriärer. Gällande branschens 

marknadsföring är den i Sverige mycket reglerad och generellt sett förbjuden, även om den 

kan förekomma på själva försäljningsstället. (Konsumentverket 2015).  

Efterfrågan på cigaretter har minskat stadigt i Sverige under hela 2000-talet, delvis på grund 

av den rådande hälsotrenden, privata och publika rökförbud och ökade sociala aversioner. 

Snus har däremot visat en positiv tillväxt, liksom e-cigaretter. Trots detta är lönsamheten hos 

företagen mycket hög, vilket är ett av få branschkriteriet som talar emot kartellbildning. 

(Euromonitor International 2015). Det andra är den geografiska etableringen, där marknaden 

kan anses bestå av en enda stor marknad snarare än flertalet mindre, fördelade på olika orter.   
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5.3 Elektronisk utrustning 

Branschen för elektrisk utrustning kan anses mycket koncentrerad, då även de minst 

koncentrerade marknaderna har en hög koncentration. (Lean, Ogur & Rogers 1982). I USA är 

branschen den mest lönsamma, vilket gör att det går att dra slutsatser om att branschen även 

är mycket lukrativ i Sverige och EU, om än inte i lika stor utsträckning. (Powerlytics 2014). 

Enligt EC (2013) är branschen globalt sett den sjätte mest FoU-intensiva. 

Statlig reglering av branschen är hög, delvis på grund av de farliga ämnen som utrustningen 

innehåller. (Kemikalieinspektionen 2016). Patent, stordriftsfördelar gällande tillverkning och 

höga initiala kapitalkrav skapar naturligt höga inträdesbarriärer. 

Produkterna inom elektronisk utrustning kan anses vara relativt homogena kapitalvaror 

producenter emellan, men samtidigt mycket differentierade (speciellt med tanke på den höga 

graden av FoU). Huruvida branschen är intensiv gällande marknadsföring är svårt att säga, 

men då mycket av försäljningen sker företagen emellan antas det att 

marknadsföringskostnaderna inom branschen är relativt låga. 

5.4 Kemikalier 

Kemikaliebranschen har generellt höga inträdesbarriärer, bland annat på grund av höga 

kostnader till följd av FoU, samt stränga miljömässiga regleringar. (EC 2013). Dessa 

regleringar blir än större på grund av starkare påtryckningar från bland annat 

frivilligorganisationer och EU. I början krävs även ett stort kapital för att investera i en 

produktionsanläggning som kan tillverka tillräckligt stora mängder för att skapa lönsamhet, 

vilket innebär en hög inträdesbarriär. 

Kemikaliebranschens produkter kan anses relativt homogena, med en låg grad av 

differentiering. Produkterna är därför mycket nära substitut. Vidare antas det råda en låg grad 

av marknadsföring, speciellt då en stor del av försäljningen är mellan företagen. Branschen 

karaktäriseras, likt tobaksbranschen, av stordriftsfördelar, vilket skapar kostnadsfördelar för 

de största företagen och ytterligare ökar inträdesbarriärerna. (Investopedia 2015). 

Både i Sverige och globalt råder god lönsamhet i kemikaliebranschen. (University of York 

2013).  Företagskoncentrationen är hög, med GE Healthcare Biosciences AB och Hexpol AB 

som de överlägset största aktörerna. (Largestcompanies 2016). 
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5.5 Byggbranschen 

Generellt sett kan inträdesbarriärerna inom denna bransch ses som höga på nationell nivå. 

Större företag, såsom NCC, PEAB och Skanska, har fördelar inom produktionen, vilket leder 

till att nya företag har det svårare att etablera sig inom denna bransch. Då dessa företag 

omfattar så många olika områden inom byggbranschen får de en dominerande ställning inom 

branschen som helhet. De tre största företagen har vart och ett mer än tre gånger så stor 

omsättning som det fjärde största företaget, vilket tyder på en hög företagskoncentration. 

(Sveriges Byggindustrier 2012). 

Utöver den höga företagskoncentrationen försvåras inträdet även genom tillgången av 

byggbar mark. Utbudet av mark är på denna marknad en väsentlig del av huruvida 

konkurrensen fungerar felfritt. Då byggbar mark är en begränsad resurs så kommer allokering 

av denna leda till en påverkan på konkurrensen. Vid allokering av byggbar mark är det 

svårare för nya företag att ta del av denna, då etablerade större företag ofta tenderar att få 

tillgång. (Hammarlund, Nyberg & Söderström, 2015). 

Geografiskt består branschen av många mindre lokala marknader. Det leder till en möjlighet 

för samarbete marknaderna emellan. Marknader inom denna bransch kontrolleras av 

branschorganisationer, till exempel Golvbranschens Riksorganisation (GBR) och Sveriges 

Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF). Dessa branschorganisationer bidrar till att 

samarbetet kan fortskrida, trots geografisk spridning.  

FoU inom branschen är låg. (EC 2013). En av anledningarna kan vara på grund av redan 

inarbetade processer, vilka kan vara svåra att göra mer effektiva. Effektiviteten påverkas även 

till viss del av den mänskliga faktorn. 

5.6 Transport 

Åkerimarkanden domineras av små och medelstora företag, där majoriteten av dessa är 

enmansföretag, vilket tyder på en relativt låg företagskoncentration. De större åkerierna har 

direkt kontakt med kund och sköter sin egen marknadsföring och transportplanering. Dock ser 

marknaden annorlunda ut för småföretagen. Dessa använder sig av så kallade speditörer 

(transportförmedlare), som DHL och DB Schenker. Dessa mindre åkerier kan även samarbeta 

genom gemensamt ägda transport- och/eller logistikföretag. Inträdesbarriärerna på marknaden 

kan ses som relativt låga gentemot andra branscher som valts. Detta på grund av att 
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kostnaderna för att starta ett åkeri är relativt låga. Detta stärks av det faktum att många av de 

små företagen är enmansföretag. (Åkerinäringen 2016) 

Även Taxibranschen har drabbats av flertalet konkurrensbegränsande samarbeten. Det är en 

marknad där majoriteten av företagen är mindre, men det finns även större bolag på 

marknaden. Till de större räknas bolag med över 20 bilar. (Taxiförbundet 

2016).  Taxibranschen är mer pressad än genomsnittet för näringslivet. Nettoomsättningen per 

anställd är avsevärt lägre inom taxibranschen jämfört med övriga transportslag inom 

transportsektorn. (Taxiförbundet 2015). 

Liksom åkeribranschen anses taxibranschen ha låga inträdesbarriärer, då kostnaderna för att 

etablera sig på denna marknad är relativt små. Enbart en taxilicens samt bruksbil behövs för 

uppstart av verksamheten. Detta leder till ett konkurrenstryck på marknaden, vilket motverkas 

av att fler och fler taxibolag ansluter till de större bolagen. Dessa låga inträdesbarriärer 

uppkom efter att svenska staten år 1990 avreglerade marknaden. Dock ledde detta till en mer 

kaotisk konkurrens på marknaden, vilket kan vara skälet till att denna bransch är 

överrepresenterad i vår empiri. 

Det finns dock tydliga problem på marknaden som hindrar denna från att uppnå perfekt 

konkurrens. En bidragande orsak är asymmetrisk information, i detta fall om priset. Detta 

leder till att företag kan ta högre priser för vissa färder. För att minimera denna asymmetri 

lagstadgades år 2000 om prislistor på taxibilarna. (Taxiförbundet 2016) 

Produkten på både taximarknaden och åkerimarknaden är homogen och kan definieras som 

transport från en plats till en annan. Inte heller någon typ av produktdifferentiering tycks 

finnas inom denna marknad. Substitutionsmöjligheterna kan ändå ses som goda företagen 

emellan och även med avseende på annan samfärdsel. FoU inom denna bransch anses vara 

låg. Detta då majoriteten av utvecklingen sker med avseende på produceringen av fordonen.  
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6. Diskussion av resultat och hypotes 

___________________________________________________________________________ 

Den starkast bidragande faktorn för kartellbildning är företagskoncentrationen i branschen, 

vilket stämmer väl överens med den mest väletablerade teorin angående karteller; att det ska 

vara en oligopolmarknad. Företagskoncentrationen skapas till stor del på grund av höga 

etableringshinder, vilka har varierat mellan olika branscher. Inom tillverkningsindustrier av 

kemikaler, tobak och elektrisk utrustning krävs höga initiala kapitalkostnader och 

marknaderna är strängt reglerade. Detta gäller även för livsmedelsbranschen, om än inte i lika 

stor utsträckning. För branscherna inom tjänstesektorn (bygg och transport) är reglering och 

fast kostnad lägre jämfört med de andra branscherna. 

Undantaget gällande företagskoncentration och höga etableringshinder är taxibranschen. 

Anledningen till att den var så pass överrepresenterad i en av våra tabeller kan bero på att 

branschen just avreglerats och därför var lätt kaosartad. Detta kan vara ett exempel på hur en 

avreglering kan påverka kartellförekomst och därigenom är mer av en engångsföreteelse. 

Industriföretag gynnas i hög grad av både stordrifts- och skalfördelar, medan tjänsteföretag 

gynnas främst av skalfördelar. Båda dessa leder till ökade inträdesbarriärer för branscherna. 

Dock antas inträdesbarriärerna vara högre inom industrisektorn, då tidigare nämnda 

regleringar tillsammans med stordriftsfördelar ökar barriärerna mer än enbart skalfördelar gör. 

Enligt kartellteori bör produkten vara homogen med avseende på två aspekter. Dessa 

produkter går att finna i alla de undersökta industribranscherna, men är svårare att analysera 

inom tjänstesektorn. Inom byggbranschen är det mer komplicerat att avgöra graden av 

homogenitet eftersom det handlar om tjänster, vilket även gäller för transportbranschen. Alla 

industriernas varor kan ses som konsumentvaror, utom elektrisk utrustning. 

En del av kriterierna varierade stort över branscherna. Intensiteten i FoU var generellt hög i 

tre av de undersökta industrierna, men inte i tjänstesektorerna eller tobaksindustrin. Eventuellt 

skulle denna faktor kunna uteslutas med tanke på att den kan påverkas av många andra 

faktorer, som statliga regleringar (till exempel gällande miljö), möjlighet att dra nytta av skal- 

och stordriftsfördelar, samt produktens homogenitet. Den varierande graden av FoU skulle 

även kunna förklaras med att man bör ta hänsyn till vad som FoU-investeringen avser. Om 
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avsikten med forskningen är effektivare produktion påverkar det eventuellt inte 

kartellbildningsrisken, till skillnad från om avsikten varit att differentiera produkten.  

Graden av marknadsföring är svår att undersöka, men givet branschernas olika kundsegment 

antas att den är mycket varierande. Vidare är det svårt att avgöra om hög grad av 

marknadsföring faktiskt minskar kartellförekomsten, då det även kan hjälpa till att sänka 

kartellens interna kontraktskostnad. Den faktorn har därför exkluderats i slutsatsen. 

Branschernas lönsamhet var generellt hög, men var högst i de mest koncentrerade 

branscherna. Taxibranschen sticker ut som den enda bransch med låg lönsamhet. Dålig 

lönsamhet antas öka företagens incitament att bilda en kartell, i och med de potentiella vinster 

det innebär. En marknad med hög företagskoncentration har enligt teorin generellt hög 

lönsamhet då företagen kan ha priser som är högre än på en marknad med perfekt konkurrens. 

Dock kan det tänkas att det endast är de största företagen som har hög lönsamhet, men att det 

existerar företag med mycket små marknadsandelar som har låg lönsamhet och att det är dessa 

företag som bildar en kartell, men vår undersökning är för generellt för att detta skall tas i 

beaktning.  

Givet en tillräckligt hög diskonteringsfaktor bör låg lönsamhet enligt teorin ge incitament att 

gå med i en kartell, då nuvärdet av framtida vinster är högre än de vinster som går att få i 

dagsläget. Dock skulle låg lönsamhet idag även kunna vara en anledning att bryta en 

kartellöverenskommelse om företaget är i stort behov av “snabba pengar”, till exempel om 

företaget är nära en konkurs. För detta gäller att behovet av pengar just nu ger större nytta än 

den nytta som nuvärdet av framtida vinster ger. Detta resonemang är ytterligare ett argument 

att exkludera låg lönsamhet som faktor i vår hypotes. 

Vid slutledning av uppsatsens resultat bör det tas hänsyn till flera aspekter, såsom brister i 

materialet och analysmetoder av branscherna. Hur mäts graden av inträdesbarriärer mer exakt 

och hur stora ska de vara för att ge upphov till kartellbildning? Är varan verkligen homogen i 

två aspekter och är den det även enligt konsumenten? Vissa av hypotesens faktorer kan väga 

tyngre än andra, vilket gör det svårt att veta vilka branscher som verkligen är mest utsatta för 

karteller. Även vad som väger tyngst av empiri och teori kan vara värt att ifrågasätta. Ett 

exempel på detta är branschen för elektronisk utrustning, som visar på ett stort antal karteller 

trots att varorna är kapitalvaror. Då vi endast hade tillgång till material från ett fåtal specifika 

år, finns även risken att datan är missvisande och inte representativ för branschen generellt. 
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Ett sådant exempel är taxibranschen, där marknaden avreglerades i början av 1990-talet och 

sammanställningen av prissamarbeten skedde 1993. 

6.1 Slutsats 

Hur väl överensstämmer existerande teori gällande var karteller kan förväntas uppstå med 

verkliga fall där karteller avslöjats? 

Följande tabell demonstrerar uppsatsens analys av branscher, baserad på vår hypotes. Ju högre 

siffra, desto mer kartellgynnande anses faktorn vara i den branschen. Transportbranschen 

omfattar både taxi och åkeri. 

Tabell 4 – Vår poängsättning av kartellgynnande faktorer med avseende på bransch 

  Bygg Transport Kemikalier 
Elektronisk 

utrustning 
Livsmedel Tobak 

Marknadsföring - - - - - - 

FoU 4 4 1 1 2 3 

Inträdesbarriärer till 

följd av Statlig reglering 
1 1 4 4 3 4 

Koncentration 3 2 4 4 4 4 

Lönsamhet 1 2 1 1 1 1 

Homogenitet 3 4 4 3 4 4 

Typ av vara 4 4 4 1 4 4 

fler mindre lokala 

marknader 
4 2 1 1 1 1 

Skal- och 

stordriftsfördelar 
2 2 4 4 4 4 

              

Vissa teorier tycks inte applicerbara i praktiken, varken inom tjänstesektorn eller 

industrisektorn. Branschens lönsamhet är den tydligaste faktor som inte påverkar i vilka 

branscher karteller existerar. Den geografiska uppdelning av branschen, med flertalet mindre 

lokala marknader, är ytterligare en faktor som kan uteslutas, vilket även fallet med graden av 

FoU. Dessa faktorer kan fortfarande påverka vissa specifika branschers sannolikhet för 
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kartellbildning, men är inte tillräckligt relevanta för att inkluderas vid en mer generell och 

övergripande slutsats som denna. 

Även höga inträdesbarriärer till följd av statlig reglering samt skal- och stordriftsfördelar 

varierar, men dock endast mellan tjänstesektorn och industrisektorn. Inkluderandet av dessa 

faktorer beror därför på vilken typ av sektor som undersöks. Dock anser vi att denna faktor är 

så pass relevant i vår undersökning att den bör inkluderas i vår hypotes. 

De tre faktorer inom kartellteori som genomgående påverkar en branschs kartellförekomst är 

hög företagskoncentration, hög grad av produkthomogenitet samt att varan är en 

konsumtionsvara. Taxibranschens låga företagskoncentration är delvis vad som sänker 

transportbranschens koncentration. På grund av taxibranschens avreglering och dess påverkan 

på kartellförekomst, kan transportbranschen ses som ett undantag och hög 

företagskoncentration ändå anses vara en av de viktigaste faktorerna i hypotesen. Även 

branschen för elektriska produkter ses som ett undantag för den faktor där branschen är 

avvikande (varutyp).  

Inom vilken typ av branscher är det mest sannolikt att karteller förekommer? 

Enligt föregående svar på den första delfrågan kan vissa delar av vår hypotes förkastas, vilket 

illusteras i följande figur. 

Figur 4 – Vår modell över en bransch med hög sannolikhet för kartellförekomst 
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De faktorer som kännetecknar en bransch med hög sannolikhet att hitta karteller i är hög 

företagskoncentration, att företagen kan dra nytta av skal- och stordriftsfördelar, att det är 

homogena konsumtionsvaror som är nära subsitut, samt att marknaden har statliga regleringar 

som leder till höga inträdesbarriärer.  

Med hjälp av vår slutgiltiga hypotes kan Konkurrensverket identifiera de branscher som enligt 

hypotesen bör innehålla karteller och därigenom öka granskningen av dessa marknader, 

oavsett om de visat på en hög förekomst av karteller eller ej, till exempel nyligen uppkomna 

branscher. Adam Smith kan därför anses ha haft fel: It is possible indeed to prevent such 

meetings. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Många av materialets brister skulle kunna frångås om det gjordes en ny kartläggning över 

svenska kartellfall (likt kartellregistret), där kartellerna var indelade med avseende på typen 

av samarbete och branschindelningen var mer specifik. Med hjälp av det nya registret skulle 

framtida forskning inom detta ämne kunna bidra till mer specifika teorier om 

kartellförekomst, till exempel uppdelat med avseende på tjänstesektor och industrisektor.  

Datan som använts i vår uppsats har kommit från industriländer. Framtida forskning skulle 

kunna närmare undersöka skillnader i kartellförekomst mellan industri- och 

utvecklingsländer. 
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Appendix 1 

___________________________________________________________________________ 

Nedan visas hur tabell 5.1 och tabell 5.6 ur kartellregistret i vår uppsats har slagits ihop med 

avseende på de olika branschindelningarna. Skuggningen visar vilka branscher som slagits 

ihop till en bransch. Tabell 5.1 omfattar både 1963 och 1967.  

 

Bransch Antal avtal per år 

  tabell 5.1   
tabell 

5.6  

  1963 1967 1971 

Produkter från järn-, stål- 

och metallverk 
42 38   

Järn, stål och metaller     43 

Järn-, stål- och 

metallmanufaktur 
43 59   

Järn-, stål- och 

metallmanufaktur 
    85 

Maskin-, motor-, varvs-, 

gjuteri och 

verkstadsindustriernas 

tillverkning 

67 84   

Maskiner, motorer mm     76 

Jord- och stenindustriernas 

tillverkningar 
89 63   

Jord- och 

stenindustriprodukter 
    42 

Träindustriprodukter 71 82   

Trävaror     74 

Pappersmasse-, pappers- 

och grafiska industriers 

tillverkningar 

61 52   

Massa och papper     43 

Grafiska produkter     31 

Jordbruks och 

trädgårdsprodukter, 
418 397   
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livsmedelsindustrins 

tillverkningar 

Jordbruks och 

trädgårdsprodukter, 

livsmedel m.m. 

    230 

Textil och 

beklädnadsindustriernas 

tillverkningar 

121 109   

Läder-, hår och 

gummivaruindustriernas 

tillverkningar 

12 14   

Gummi- och plastprodukter     18 

Textil och läder     23 

Beklädnadsvaror     57 

Kemiska och kemisk-

tekniska industriernas 

tillverkningar 

71 75   

Kemiska produkter     46 

Elektrotekniska produkter     47 

Transportverksamhet 63 57   

Transporter     35 

Transportmedel     50 

Hantverk 126 136   

Byggnads- och 

anläggningsverksamhet mm 
    43 

Andra produkter     48 

Övriga tjänster 53 75   

Servicenäringar     108 

 

 

 

 

 


