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Varför konkurrens?

• Lägre pris och större utbud

• Mångfald och valfrihet

• Effektivare resursutnyttjande

• Ökad produktivitetstillväxt

• Ökad välfärd



Företag B

Högt pris                    Lågt pris

Högt pris

Företag A

Lågt pris

Vad vill företagen göra?

8, 8 0, 10

10, 0 5, 5

Företag A och B tjänar båda på att sätta ett lågt pris.



Varför samarbete är dåligt



5

Article 101 TFEU

Horizontal agreements

Article 102 TFEU

Abuse of dominant position

EUMR

Cartel

Unilateral 

conduct

Merger

Motsvarande, Konkurrenslagen (2008:579)

EU Competition law



Syfte 

• Effektiv konkurrens

• Effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna

• Effektiv konkurrens i privat verksamhet till nytta 
för konsumenterna

• Effektiv konkurrens i privat och offentlig 
verksamhet till nytta för konsumenterna

• Effektiv offentlig upphandling till nytta för det 
allmänna och marknadens aktörer



Process i domstol

• Utreder misstänkta 
överträdelser av 
konkurrenslagen

• Går till domstol med 
krav på sanktion om 
överträdelse har skett

Konkurrensverket

• Prövar om en överträdelse 
har skett och vilka påföljder 
som ska ske efter en 
domstolsprocess

• Domar kan överklagas av 
Konkurrensverket och/eller 
parterna

PMD

• Kan pröva och döma 
i ärenden som har 
överklagats från PMD

• Högsta instansen för 
KL-ärenden

PMÖD



Kartell

Konkurrensbegränsande samarbete



Företag B

Högt pris                   Lågt pris

Högt pris

Företag A

Lågt pris

Vad vill företagen göra?

8, 8 0, 10

10, 0 5, 5



Hur kan karteller överleva?

• Företagen tjänar alltså på att fuska genom att välja 
ett lågt pris

• Hur kan kartellmedlemmar trots detta samarbeta ?

Mekanismer

1. Spelet upprepas under flera perioder

2. Bestraffningar (priskrig) 

3. Övervakning



Faktorer som underlättar karteller

• Få företag

• Liten importkonkurrens och höga 
inträdesbarriärer

• Överkapacitet

• Jämnstora företag

• Transparenta priser

• Branschsamarbeten



Allt samarbete mellan konkurrenter är 
inte karteller

• Samarbete för att klara kapacitetskrav

• Samarbete för att minska affärsrisk

• Samarbete för att förbättra innovation

• Samarbete av effektivitetsskäl

Samarbete kan ha positiva konkurrenseffekter. I sådana fall 
får man väga fördelar mot nackdelar.

Hemliga karteller där man kommer överens om pris
förväntas dock alltid ge negativa effekter och är förbjudna 
per se



Hur kan konkurrensregler stoppa 
karteller?

• Dryga böter (konkurrensskadeavgifter)   
o minskar den förväntade vinsten av karteller

• Inga avtal om karteller har juridisk bärkraft 
o försvårar möjligheter att komma överens och möjlighet 

till bestraffning

• Eftergift ”Kom först”
o Företag kan slippa böter om de avslöjar karteller



Eftergift/nedsättning

PMD beslutar böter (konkurrensskadeavgift): mellan 
5000 kr och 10 % av företagets årsomsättning

1. Först att anmäla

2. Lämnar all information

3. Samarbetar fullt ut

4. Upphör med överträdelsen



Upptäkt > Bilhandlare



Exempel: kartell prissättning



Kartell: två perioder

Nya aktörer



Kartell: bevisning

• Gryningsräd: en platsundersökning 

• Förhör

• Begäran om skriftliga uppgifter

• Viss ekonomisk bevisning, t.ex. 
kartelldetektion



Exempel karteller
Konkurrensverket År Företag Böter

Vårdupphandling 2017 Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen Förlorat

Upphandling av 
datakommunikation

2016 Gothnet och TeliaSonera
Förlorat

Bussresor 2012 Scandorama och Ölvemarks 11 mkr

Däckförsäljning 2010 Däckia och Euromaster 9 mkr

Asfalt 2009 NCC, Skanska, Vägverket, Peab, …. 277 mkr

Bilhandlare 2008 Volvo och Renault återförsäljare 21 mkr

Bensinstationer 2005 Statoil, OKQ8, Shell, Preem, Hydro 112 mkr

EU Kommissionen År Företag Böter

Lastbil 2017 Scania, Volvo, Iveco, Daimler etc 3800 meur

Flygfrakt 2010 Air France/KLM, British Airways, SAS, … 799 meur

Gas 2009 E.ON, GDF Suez 1106 meur

Bilglas 2008 Saint Gobain, Pilkington, Asashi, …. 1383 meur

Hissar, rulltrappor 2007 ThyssenKrupp, Otis, Kone, Schindler, … 832 meur

Vitaminer 2001 Hoffmann-La Roche, BASF, Aventis, … 790 meur



Missbruk av dominerande 
ställning



Missbruk av dominerande ställning

• Dominerande ställning
”till stor del agera självständigt, utan att behöva ta hänsyn 
till konkurrenter, kunder och i slutändan konsumenter” 
(Hoffman - La Roche, 1979). 

• Utestängande missbruk

• Exploaterande missbruk 



Utestängande missbruk

D E
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D1 D2



Utestängande missbruk

• Underprissättning

• Utestängande rabatter

• Exklusivavtal

• Marginalklämning

• Leveransvägran

• Kopplingsförbehåll (eng. bundling) och 
kombinationserbjudanden



Exempel missbruksärenden

EU Commission Utrett missbruk och produktmarknad Böter

Google Sökmotor, google shopping 2,42 miljard euro (2017)

Microsoft
Kopplingsförbehåll mellan operativsystem och 

mediaspelare
Bötfällt, 497 meur (2004)

Intel Exklusivavtal med Dell, HP m.fl.  – mikroprocessorer
Kommissionen förlorat, EU 

Court of Justice (2017)

Konkurrensverket År Utrett missbruk och produktmarknad Böter

Nasdaq OMX 2017
Utestängning av konkurrerande 

handelsplattformar

Förlorat (PMD), 

överklagat

Snus 2017
Missbruk gentemot mindre 

snustillverkare

38 mil (PMD), 

överklagat

Swedavia 2014, 2015 Taxiskyltavgift, oskälig prissättning Inget missbruk

TeliaSonera 2011, 2013 Marginalklämning - ADSL

Förbud, 35 mkr. 

Privat 

skadeståndsmål



Företagskoncentrationer



Företagskoncentration

• KKV kan förbjuda förvärv om de förväntas skada 
konsumenterna

• KKV kan alltså agera innan skadan har skett 

• En företagskoncentration skall anmälas till KKV om
ode berörda företagen tillsammans har en 

årsomsättning i Sverige som överstiger 1 miljard kr och

ominst två av de berörda företagen har en 
årsomsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kr



Olika typer av företagsförvärv

• Före förvärvet är samgående företag  
• Konkurrenter → Horisontella förvärv

• Leverantör och kunder → vertikala förvärv

• Konglomeratförvärv



Exempel: kaffe, bakverk och kaféer



Horisontella förvärv: effekter

• Negativa effekter
- Unilaterala effecter (US) = icke-koordinerade effekter 

(EC)
- Minskade konkurrenstryck

- Prishöjning, kvalitetsförsämring

- Koordinerade effekter

• Positiva effekter
- Utnyttjande av rena skalfördelar

- Olika effektivitetsvinster
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A B

D

Förvärv

E

Varför kan ett horisontellt förvärv 
vara skadligt för konsumenterna?

C



pris

förlorad försäljning

kostnad

Diversion

Marginal

Unilaterala effekter

*beroende på hur nära substitut produkt A och B är 

(korspriselasticitet)

Företag A Företag B



Diversion

"𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚" = 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 × 𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏

Margin

Pris

Förlorad försäljning

Kostnad

Upward Pricing Pressure (UPP)



Koordinerade effekter

• Ökad koncentration

• Skapa eller förstärka kollektiv dominans

• Förvärv ökar risken för implicit "kartell" (tyst samordning, tacid

collusion)

• Samordning genom att hålla priserna över 𝑝∗ och/eller begränsa 

produktionen (<𝑞∗), dela upp marknaden eller fördela kontrakt på 

anbudsmarknad



Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Hur koncentrerad är marknaden?

Kommissionens riktlinjer för 

horisontella förvärv HHI efter ∆HHI

Konkurrensproblem ej troligt < 1000   

Konkurrensprobem ej troligt

annat än i specifika fall

< 2000    < 250 

> 2000 < 150 

s=marknadsandel (%)

HHI = [0,10000] Om monopol 
HHI = 100*100 = 10000

Om oändligt många lika små företag
HHI = 0

Om 3 företag (A=40%, B=40%, 
C=20%)

HHI före=1600+1600+400=3600
Om A köper C (A+C=60%, B=40%)

HHI efter= 3600 + 1600 =5200 
∆=1600



Exempel koncentrationer

Produktmarknader Utfall

Arla/Gefleortens (2017) Mejeriverksamhet Utan åtgärd

Comhem/Boxer (2016) Tv, bredband och telefoni Utan åtgärd

Blocket/Hemnet (2016) Bostadssöktjänster
Stämningsansökan, återkallad av 

parterna 

Logstor/Powerpipe (2015) Fjärrvärmerör
Stämningsansökan, ogillad av 

Sthlms TR och PMÖD 

Kronfågel/Lagerbergs (2015) Kycklingprodukter
Stämningsansökan, återkallad av 

parterna 

Orkla/Cederroth (2015) Viktkontrollprodukter
Stämningsansökan, åtagande om 

avyttring

Swedbank Franchise/Svensk 

Fastighetsförmedling (2014)

Fastighetsmäklartjänster och 

bostadssöktjänster

KKV vann i Sthlms TR, parterna 

återkallat i MD



Relevanta marknader

• En relevant produktmarknad
alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, 
sitt pris och den tilltänkta användningen av 
konsumenterna betraktas som utbytbara

• Den relevanta geografiska marknaden

det område inom vilket de berörda företagen 
tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, 
inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade 
och som kan skiljas från angränsande geografiska 
områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 
konkurrensvillkoren



Utbytbarheten avgör

• Loka och Ramlösa: väldigt hög 

• Ramlösa och mellanmjölk:  inte så hög

• 5-10 % prishöjning på Ramlösa kan leda till en 
ökning av försäljningen av Loka, men inte av 
mellanmjölk!

• Utbytbarhet på efterfrågesidan = 
korspriselasticitet



Marknadsavgränsning: SSNIP-test 

»SSNIP: Small but Significant and Non-transitory 
Increase in Price

a. Identifiera och utgå ifrån den minsta tänkbara 
marknaden

b. ”Skulle en hypotetisk monopolist kunna införa en 
prishöjning med (5-10%) utan att förlora sin 
lönsamhet?

a. Ja → relevant marknad avgränsad.

b. Nej→ ej relevant marknad. Vidga kandidatmarknad genom

att lägga till andra produkter (näst närmast substitut), och kör 
test igen.



Bevis: pris-korrelationsanalys

• Nestlé/Perrier (1992)

– Mineral water (still or sparkling) and soft drinks



Utredningsåtgärder

• Anmälan om företagskoncentration

• Interna dokument

• Åläggande om uppgifter, data

• Enkäter och telefonintervjuer till marknadskontakter 
(konkurrenter, kunder och leverantörer)

• Kvantitativa analyser

• State of play meetings med parterna

• Platsbesök

• Andra allmänt tillgängliga info

• Andra myndigheter t.ex. PTS



Ode to Merger Enforcement

Seven to six, nothing to fix

Six to five, likely to survive

Five to four, show us more 

Four to three, facts are key 

Three to two, ready to sue 

Two to one, you are done! 


