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Sammanfattning  

I takt med att digitaliseringen utvecklas och möjliggör internationalisering på allt fler 

branscher blir det om möjligt än mer komplicerat att mäta hur konkurrensen ser ut på en given 

marknad. Myndigheter som svenska Konkurrensverket är angelägna om att ha användbara 

verktyg för att kunna kontrollera utvecklingen av konkurrensen i samtliga branscher. 

Problemet myndigheterna står inför är att det inte finns ett universalmått som kartlägger 

marknaderna hundraprocentigt. 

 

I denna uppsats har tre olika mått för konkurrens – Herfindahl-Hirschmanindex (HHI), 

Lernerindex (LI) samt relativa vinstdifferenser (RPD) – presenterats och diskuterats för att 

identifiera några av måttens svagheter. De två första måtten är mått som formulerades innan 

1950-talet och de är de mått som används mest i nutid. De sista måttet är ett nytt mått som 

publicerades på 2000-talet.  

 

Förutom en genomgång av måtten, syftade denna uppsats till att simulera konkurrensen i fyra 

olika branscher – restaurang, hårvård, personflyg samt postorderhandeln för böcker – för åren 

2017–2018 med de tre olika måtten som nämns ovan. Syftet med simuleringen var att se om 

måtten mätte samma grad av konkurrens samt om måtten även fångade internationell 

konkurrens lika. Resultatet blev att det inte gick att avgöra om måtten mätte samma grad då 

två av måtten saknade gränsvärden och/eller normerad skala för hur konkurrensen är samt att 

det inte gick att identifiera om måtten fångade internationell konkurrens lika då datamaterialet 

hade omfattande bortfall av data i viktiga variabler.  
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1. Inledning 

I en värld där förbindelser mellan kontinenterna, digitalisering och internationalisering ökar 

möjligheterna till handel och utbyte av tjänster möter företag en ny typ av konkurrens. Vissa 

branscher är mer utsatta för internationell konkurrens medan andra branscher kanske kommer 

möta den internationella marknaden i framtiden. Samtidigt som denna utveckling sker i 

världen behöver myndigheter som Konkurrensverket, vars uppgift är att verka för en effektiv 

konkurrens i både den privata och offentliga sektorn, nya verktyg för att kunna följa hur 

konkurrensen ändras i de olika branscherna över tid (Konkurrensverket a, u.å.).  

 

Urfadern till den fria marknadsekonomin är Adam Smith och han ansåg att marknaden ska 

sköta sig själv (Bergh & Jakobsson, 2015). Smiths syn på att marknader inte behöver regleras 

höll sig fram till slutet av 1800-talet då det hade blivit ett problem med stora 

marknadskoncentrationer till följd av några företag fått stora framgångar i och med 

industrialiseringen. Den första konkurrenslagstiftningen – the Sherman Act – stiftades i USA 

år 1890 (Konkurrensverket b, 2014). Sedan dess har behovet för att kunna mäta konkurrens 

funnits vilket ledde till att olika konkurrensmått har tagits fram. 

 

Konkurrens mäts empiriskt, men det finns inget universalmått som fungerar i alla situationer. 

Alla metoder som finns tillgängliga idag har sina för- och nackdelar, men det är inte helt 

klarlagt i vilka situationer en specifik metod är att föredra framför en annan. I litteraturen om 

att mäta konkurrens återfinns metoder som Herfindahl-Hirschmanindex (HHI), Lernerindexet 

(LI) och Jan Boones metod relativa vinstdifferenser (RPD). HHI är ett mått på 

marknadskoncentration, LI mäter marknadsmakt och RPD är ett mått som mäter den relativa 

differensen mellan tre företags vinster, rangordnade utifrån hur effektiva företagen är. Vid en 

djupare inblick i metoderna inses att metoderna har nackdelar och kräver antaganden som inte 

alltid uppfylls i praktiken  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera måttens underliggande antaganden och även att 

undersöka hur väl de fångar internationell konkurrens. Frågeställningen som kommer att 
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besvaras i uppsatsen är ”indikerar LI, HHI och RPD på samma grad av konkurrens när en 

bransch utsätts för internationell konkurrens jämfört med när ingen internationell konkurrens 

finns?”  

 

1.2 Metod och resultat 

Huvudsyftet kommer besvaras genom att metodernas definitioner presenteras matematiskt för 

att sedan kunna identifiera underliggande antaganden och måttens eventuella styrkor och 

svagheter. För att sedan besvara det andra syftet kommer konkurrensen i fyra olika bransch att 

simuleras för att undersöka om de tre måtten fångar konkurrensen lika och hur väl måtten 

klarar av att fånga upp internationell konkurrens. Branscherna som kommer att studeras är 

restaurang, hårvård, personflyg och postorder för böcker där de två första branscherna är 

valda på grund av att branscherna är lokala och de två senare är mer internationella branscher. 

Åren som datan kommer ifrån är 2017–2018. Resultatet av studien blev att på grund av stora 

bortfall i datamaterialet, gick det inte att dra några slutsatser. 

 

1.3 Studiens relevans 

Eftersom digitalisering och internationalisering blir allt viktigare i samhället ökar också 

utmaningarna för företag och för konkurrensansvariga myndigheter att förstå hur 

konkurrensen ser ut på marknaden. Konkurrensverket i Sverige skrev i en rapport 2018 om 

behovet av bättre verktyg för att kunna mäta konkurrensen i olika branscher. Flera av de mått 

som används idag formulerades under första halvan av 1900-talet, men har sina brister i att de 

inte är fullständiga i sina analyser, vilket visar på svårigheten i att mäta konkurrens. Samtidigt 

sker det inte så många nyupptäckter på detta forskningsområde, därför fyller denna studie ett 

syfte i att undersöka hur måtten klara av att möta den nya tidens utmaningar med rörligare och 

allt mer internationella marknader. 

 

1.4 Disposition 

Resterande delen av uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt. I kapitel 2 presenteras 

en kort bakgrund av konkurrensreglerna i EU och dess samband till konkurrensmåtten samt 

vad Konkurrensverkets roll är i Sverige. I kapitel 3 definieras de olika måtten som uppsatsen 

syftar att undersöka, och underliggande antaganden samt svagheter undersöks. Kapitel 4 
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ägnas åt tidigare forskning på området och kapitel 5 behandlar datan som används för att testa 

de tre konkurrensmåtten. I kapitel 6 presenteras resultaten av konkurrensberäkningarna i de 

fyra branscherna och i kapitel 7 diskuteras resultaten. I Kapitel 8 finns uppsatsens slutsatser.  

 

2. Bakgrund 

Innan de empiriska metoderna för att mäta konkurrens presenteras kommer en kortfattad 

bakgrund om konkurrenslagstiftningen i EU samt konkurrensverkets roll i Sverige.   

 

2.1 Konkurrenslagstiftning i EU 

EU har en gemensam konkurrenslagstiftning som gäller i samtliga EU-länder, och syftet med 

reglerna är att skydda den fria konkurrensen inom unionen. Konkurrensreglerna delas in i två 

huvuddelar och rör inte bara företag, utan även alla organisationer som bedriver någon form 

av ekonomisk verksamhet. Den första delen handlar om att det är förbjudet med samarbeten 

mellan företag som på olika sätt begränsar konkurrensen på en marknad (även kallad 

kartellbildning). Den andra delen handlar om att det är förbjudet för företag att missbruka en 

dominerande ställning på marknaden (EU, 2019). Förutom EU:s konkurrensregler har Sverige 

även egen lagstiftning. De stora huvuddelarna av Sveriges konkurrenslagstiftning liknar EU:s 

– ett förbud mot samarbeten som orsakar konkurrensbegränsningar samt förbud mot att 

missbruka marknadsmakten av ett företag med dominerande ställning (Konkurrensverket c, 

u.å.) så kärnan i hur graden av konkurrens ska mätas i EU respektive Sverige är densamma. 

 

För att myndigheter ska kunna kontrollera att lagstiftningen följs behövs som tidigare nämnts 

verktyg som identifierar konkurrensgraden på marknaden. För att exempelvis kunna 

identifiera att en marknad har en kartell, kan ett mått som mäter marknadsmakt användas. 

Konsekvensen av en kartell är att priset och företagens vinster på marknaden ökar, ett mått 

som fångar upp detta är Lernerindexet. För att mäta om ett företag har stor marknadsmakt är 

det istället ett koncentrationsmått som mäter det och det är Herfindahl-Hirschmanindexet ett 

exempel på. Om HHI visar på en hög koncentration finns det ett stöd för myndigheterna att 

undersöka vidare hur företaget agerar på marknaden.   
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2.2 Konkurrensverket i Sverige  

I Sverige är det Konkurrensverket (KKV) som har i uppdrag att undersöka att företag följer 

den konkurrenslagstiftning som finns. Regeringen skriver att KKV:s roll är att:  

 

Konkurrensverket ska arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig 

verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling 

till nytta för det allmänna marknadens aktörer 

(Regeringskansliet, u.å.) 

 

I sin rapport ”Konkurrensen i Sverige 2018” skriver KKV om svårigheten med att avgöra hur 

konkurrensen ser ut på en marknad. De skriver också om att de själva saknar verktyg till att 

samla in den statistik som exempelvis Herfindahl-Hirschmanindexet kräver, och föreslår 

därför i sin rapport att Statistika centralbyrån (SCB) ska få i uppdrag av Regeringen att ta 

fram konkurrensstatistik. I brist på några konkurrensmått står KKV utan kraftfulla verktyg. 

För att undersöka konkurrenssituationen används olika indikatorer som undersöks och sedan 

sammanvägs för att få en uppfattning av hur marknadens konkurrens är. En modell som 

bygger på just indikatorer är Porters femkraftsmodell. Porter som tagit fram modellen menar 

på att det finns fem olika indikatorer som påverkar hur konkurrenssituationen på en marknad 

som handlar om hot från potentiella konkurrenter, hur stort förhandlingsutrymme 

konsumenterna samt underleverantörer har, substitut till varorna och hur rivaliteten på 

marknaden ser ut. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer några mått för att mäta konkurrens empiriskt att presenteras, motiveras 

och för- och nackdelar diskuteras. För att empiriskt mäta hur konkurrensen ser ut på en 

marknad kan exempelvis marknadsmakt eller koncentration mätas. HHI och LI är exempel på 

två mått som mäter respektive indikator. Ett tredje mått som kommer presenteras i detta 

kapitel är Relativa vinstdifferenser, RPD, som skiljer sig lite från hur HHI och LI är 

uppbyggda. 

 

3.1 Lernerindex 

Ett mått för att mäta ett företags marknadsmakt är följande  

L𝑖 =
𝑝 − MC𝑖

𝑝
 

där 𝑝 är priset på varan och MC𝑖 är marginalkostnaden för företag 𝑖 (Lerner, 1934). Kvoten 

𝑝−𝑀𝐶

𝑝
  kallas för vinstmarginal (eng. price-cost margin) med förkortningen PCM. För att få ett 

mått på hur branschens konkurrensläge är summeras samtliga 𝑁 företags marknadsmakt viktat 

med deras marknadsandel, kallas för Lernerindex (LI) och definieras som följande (Cabral, 

2017): 

LI =  ∑ 𝑠𝑖 𝐿𝑖

𝑁

𝑖=1

=  ∑ 𝑠𝑖  

𝑁

𝑖=1

𝑝 − MC𝑖

𝑝
 

 

där 𝑠𝑖 är företag 𝑖:s marknadsandel. 

 

Exempel 1a). Antag att det finns tre stycken företag på en marknad som producerar en 

homogen vara till priset 𝑝 = 10 SEK. Det första företaget har 50 procent av marknaden och 

marginalkostnaden 𝑀𝐶1 = 5 SEK, det andra företaget har 30 procent av marknaden och 

𝑀𝐶2 = 6 SEK samt det tredje företaget har resterande 20 procent och 𝑀𝐶3 = 7 SEK.  

LI på denna marknad blir då följande 

LI = 0.5 ⋅
10 − 5

10
+ 0.3 ⋅

10 − 6

10
+ 0.2 ⋅

10 − 7

10
= 0.43.  
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b) Antag nu att både företag 1 och 2 hittar ett sätt att effektivisera sina respektive 

produktioner, nu har företag 1 marginalkostnaden 𝑀𝐶1 = 3 och företag 2 𝑀𝐶2 = 5. Priset på 

varan ändras inte, utan företag 1 och 2 kommer göra en större vinst per såld vara. Nu kommer 

istället LI bli 

 

LI = 0.5 ⋅
10 − 3

10
+ 0.3 ⋅

10 − 5

10
+ 0.2 ⋅

10 − 7

10
= 0.56. 

 

Alltså, om företagen kan effektivisera sin produktion och därmed öka sin vinst utan att få fler 

konkurrenter kommer konkurrensen på marknaden att minska. Företag 1 kommer att få större 

marknadsmakt jämfört med innan, eftersom de ökar sin vinst mer relativt sätt jämfört med de 

andra företagen.   

 

3.1.1 Motivering för att LI är ett mått på marknadsmakt 

Givet en monopolmarknad. Företags totala intäkter (TR) fås som produkten av priset (𝑃) och 

kvantiteten (𝑄),  

TR = P ⋅ Q 

Genom att derivera uttrycket med avseende på kvantiteten, 𝑄, fås marginalintäkten 

𝑑TR

𝑑𝑄
=  MR =

𝑑𝑃

𝑑𝑄
 𝑄 + 𝑃 

𝑑𝑄

𝑑𝑄
 

               MR =
dP

dQ
 Q + P. 

Detta kan skrivas om som följande, genom att faktorisera ut 𝑃, 

MR = 𝑃 (
𝑑𝑃

𝑑𝑄

𝑄

𝑃
+ 1). 

Efterfrågeelasticiteten för en vara definieras som 𝜀 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃

𝑃

𝑄
, vilket ger att 

MR = 𝑃 (
1

𝜀
+ 1). 

Företaget maximerar sin vinst där marginalintäkten är lika med marginalkostnaden, så att 
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MC = 𝑃 (
1

𝜀
+ 1), 

och efter omskrivning fås att 

1 −
MC

𝑃
= −

1

𝜀
 

𝑃 − MC

𝑃
=  −

1

𝜀
.  

 

Så, vid specialfallet monopol är Lernerindexet lika med inversa efterfrågeelasticiteten 

(Lerner, 1934). Om varan på marknaden har en elastisk efterfråga (konsumenterna är 

priskänsliga) så innebär det att 𝜀 < −1 och att  
𝑝−𝑀𝐶

𝑝
  blir litet jämfört med om 0 > 𝜀 > −1 

(oelastisk efterfråga).   

 

Lerner (1934) motiverar att  
𝑝−𝑀𝐶

𝑝
  är ett mått på marknadsmakt för att i en perfekt 

konkurrenssituation kommer varje företag att möta en individuell horisontell efterfråga, det 

vill säga elasticiteten är oändligheten (𝑝 = 𝑀𝐶𝑖, för företag 𝑖). Det innebär att om ett företag 

sätter ett pris högre än sin marginalkostnad förlorar företaget samtliga konsumenter. I en 

monopolsituation möter monopolisten en negativt lutande efterfrågefunktion, och kan därför 

sätta sitt pris högre än marginalkostnaden utan att förlora samtliga konsumenter. Genom att 

mäta skillnaden mellan monopolistens pris och marginalkostnad fås ett mått på hur stor 

marknadsmakten är, vilket precis är det LI gör.  

 

3.1.2 Kommentarer på LI 

Att produkten 𝑠𝑖 ⋅ 𝐿𝑖 minskar vid en ökning av konkurrensen inses enkelt, eftersom fler 

aktörer på marknaden gör att 𝑠𝑖 minskar samt att priset på marknaden sjunker. Det är också 

tanken med måttet, produkten ska minska vid ökad konkurrens. Det finns dock situationer där 

individuella företag istället får en ökad produkt 𝑠𝑖 ⋅ 𝐿𝑖 vid ökad konkurrens, vilket kan göra att 

Lernerindexet ökar istället för minskar vid ökad konkurrens. Det har visats i studier att 

vinstmarginalerna ibland ökar vid en minskning av konkurrensen, vilket då ökar LI. Stiglitz 

(1989) visade att i en lågkonjunktur kan vinsten per såld vara öka, givet särskilda 
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omständigheter, även om konkurrensen ökar. Detta leder då till att ett eller flera företag får en 

större produkt (𝑠𝑖 ⋅ 𝐿𝑖) vilket potentiellt kan öka LI istället för att minska vid ökad konkurrens.  

 

En annan felkälla som måttet potentiellt har är enligt Schiersch & Schmidt-Ehmcke (2010) ett 

allokeringseffekt. Antag att konkurrensen ökar på så sätt att vissa företag blir mer effektiva, så 

att andelen effektiva företag ökar samtidigt som andelen ineffektiva företag minskar. 

Resultatet av en sådan situation kan bli att LI ökar trots högre konkurrens på grund av att 

produkten 𝑠𝑖 ⋅ 𝐿𝑖 ökar mer för effektiva företag än den minskar för ineffektiva företag. Att 

produkten ökar för effektiva företag är för att de får större marknadsandelar på grund av att 

ineffektiva företag lämnar marknaden samt gör högre vinst, och detta kan potentiellt leda till 

att LI ökar trots att konkurrensen ökar. Hur ofta måttet potentiellt visar fel är inte klarlagt i 

något av ovanstående exempel.      

 

Förutom situationer där LI visar fel, har måttet en nackdel eftersom det är svårt att få tag på 

data om företagens marginalkostnader samt priser. Därför behövs vinstmarginalen skattas, 

vilket ger en viss osäkerhet i beräkningarna. Mer om detta i kapitel 5. 

 

3.2 Herfindahl-Hirschmanindex 

Det finns flera olika mått som mäter koncentrationen på en marknad. Ett vanligt 

förekommande mått som mäter koncentration är Herfindahl-Hirschmanindexet (HHI) och 

HHI går ut på att summera de 𝑁 företagens kvadrerade marknadsandelar i en bransch (Cabral, 

2017), 

HHI ∶=  ∑ 𝑠𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

Där 𝑠𝑖 är företag 𝑖:s marknadsandel.  

 

Ett HHI-värde på lägre än 0.15 räknas som hög konkurrens (låg marknadskoncentration) 

medan ett värde högre än 0.25 anses som låg konkurrens (hög marknadskoncentration) 

(Department of justice, 2018).  



9 
 

Exempel 2. Antag samma företag som i exempel 1. Tre stycken företag på en marknad som 

producerar en homogen vara. Det första företaget har 50 procent av marknaden, det andra 

företaget har 30 procent av marknaden samt det tredje företaget har de resterande 20 

procenten. HHI på denna marknad blir då följande 

HHI = 0.52 + 0.32 + 0.22 = 0.38 

 

HHI och LI indikerar på liknande konkurrens när situationen är som i exempel 1a. men skiljer 

sig åt betydligt mer när vissa företag blir mer effektiva och gör större vinst, som i exempel 1b. 

Varför blir det så? 

 

3.2.1 Motivering på att HHI är ett mått på marknadskoncentration 

Med ett antagande om att Cournotkonkurrens föreligger på en marknad med N stycken 

företag som producerar en homogen vara (Kip-Viscusi, 2005). Varje företag har olika 

marginalkostnader och företag 𝑖:s kostnadsfunktion är följande: 𝐶(𝑞𝑖) = 𝑐𝑖 ⋅ 𝑞𝑖 vilket ger att 

marginalkostnaden för företag 𝑖 är 𝑀𝐶 = 𝑐𝑖. Detta ger att företag 𝑖:s vinstfunktion kan skrivas 

som 

𝜋𝑖 = 𝑃(𝑄)𝑞𝑖 − 𝐶(𝑞𝑖) 

där 𝑃(𝑄) är priset på varan och 𝑄 = ∑ 𝑞𝑖
𝑁
𝑖=1 . För att hitta maximal vinst vid 

Cournotkonkurrens deriveras vinstfunktionen med avseende på 𝑞𝑖  och derivatan likställs med 

noll, 

𝑑𝜋𝑖

𝑑𝑞𝑖
=

𝑑𝑃

𝑑𝑞𝑖
⋅ 𝑞𝑖 + 𝑃

𝑑𝑞𝑖

𝑑𝑞𝑖
− 𝑐𝑖 = 0. 

Eftersom 
𝑑𝑃

𝑑𝑞𝑖
=

𝑑𝑃

𝑑𝑄
 kan uttrycket skrivas om till följande 

−
𝑑𝑃

𝑑𝑄
⋅ 𝑞𝑖 = 𝑃 − 𝑐𝑖. 

För att få företagens vinstmarginal kan uttrycket divideras med P och högerledet multipliceras 

med 𝑄/𝑄, vilket ger 

𝑃 − 𝑐𝑖

𝑃
= −

𝑑𝑃

𝑑𝑄
⋅

𝑞𝑖

𝑃

𝑄

𝑄
. 
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Högerledet består nu av två delar. Första delen −
𝑑𝑃

𝑑𝑄

𝑄

𝑃
=

1

𝜀
 är priselasticiteten för varan, och 

andra delen är företag 𝑖:s marknadsandel, 
𝑞𝑖

𝑄
= 𝑠𝑖. Denna information säger att om varje 

företags marknadsandel multipliceras med företagets PCM fås följande, 

𝑠1 ⋅
𝑃 − 𝑐1

𝑃
+ ⋯ + 𝑠𝑁

𝑃 − 𝑐𝑁

𝑃
= 𝑠1 ⋅

𝑠1

𝜀
+ ⋯ + 𝑠𝑁 ⋅

𝑠𝑁

𝜀
=

1

𝜀
 ∑ 𝑠𝑖

2

𝑁

𝑖=1

=
HHI

𝜀
. 

Resultatet av detta är att HHI kan skrivas om i termer av vinstmarginaler och därmed styrker 

det HHI som mått på konkurrens. Ju mer koncentrerad en marknad är, desto högre kommer 

HHI vara. Detta eftersom hög koncentration innebär ett fåtal företag med stor marknadsmakt 

och därmed kommer dessa företag ha en hög vinstmarginal.   

 

Skillnaden mellan HHI och LI är dels faktorn 1/𝜀 och dels är måtten härledda ur olika 

situationer, HHI ur en oligopolmarknad (Cournot) medan LI härleds fram från monopol. 

Dessutom skiljer det sig också i vilka variabler som kan användas vid den empiriska 

undersökningen. Mer om det i kapitel 5.   

 

Åter till exempel 2. Som det visades var HHI och LI ungefär lika i när marknaden beskrevs 

som i 1a. men skilde sig åt betydligt mer i 1b. Detta beror på att  

𝑃 − 𝑐𝑖

𝑃
= −

𝑠𝑖

𝜀
. 

Så i det första fallet (1a) är 𝜀 nära minus ett medan i det andra fallet (1b) ligger 𝜀 någonstans 

mellan noll och minus ett.    

 

3.2.2 Kommentarer på HHI  

Eftersom HHI endast mäter företagens omsättning kan det hända att måttet missar viktiga 

faktorer i analysen av marknaden. En marknad kan bestå av några jämnstora företag, så att 

HHI indikerar på god konkurrens, men ponera att ett företag gör stora vinster på någon vara. 

Detta exemplifierades i exempel 1 och 2, och HHI som mått klarar inte av att hantera detta. 

Därför kanske LI är att föredra eftersom det måttet undersöker fler faktorer i sin analys. 
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Å andra sidan är det till måttets fördel att det bara kräver omsättning som variabel, eftersom 

denna uppgift är relativt enkelt att hitta statistik om. På så sätt går det att få en uppskattningen 

av konkurrensläget även om det saknas statistik om andra variabler som behövs för beräkning 

av det andra måtten.    

 

3.3 Relativa vinstskillnader (RPD) 

Lernerindex och Herfindahl-Hirschmanindex är två välkända konkurrensmått som bygger på 

att mäta marknadsmakt respektive koncentration, men som visats är inget av dessa mått 

perfekta. Därför har det forskats om det finns andra indikatorer än marknadsandelar eller 

marginalkostnader som mer fullständigt kan fånga konkurrens och även avgöra hur 

marknadsmakten och koncentrationen ser ut. Flera studier har undersökt sambandet mellan 

effektivitet och vinst (se exempelvis Nickell (1996)). Detta samband ligger till grund för 

ekonomen Jan Boones arbete om ett nytt alternativt sätt på hur konkurrens kan mätas.   

 

Boone (2008) presenterar ett nytt sätt att mäta hur konkurrensen förändras över tid i en given 

bransch. Metoden kallas Relativa vinstskillnader (eng. Relative profit differences, RPD) och 

definieras som följande 

 

RPD =
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)

𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
. 

 

Funktionen 𝜋(⋅) är ett godtyckligt företags vinstfunktion i branschen och 𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛 och 

används för att mäta hur konkurrensen förändras över tid, det räcker inte med en mätning för 

att veta vilken nivå konkurrensen är på. För att förstå och motivera vad RPD mäter måste först 

vinstfunktionen förstås och vilka antaganden som ligger bakom den.  

 

3.3.1 Motivering för att RPD är ett mått på konkurrens 

I vinstfunktionen ovan beskriver argumentet ℐ antalet företag som tar sig in på marknaden 

vilket är en delmängd till antalet företag som potentiellt kan ta sig in 𝐼, och 𝑛 är ett mått på ett 

företags effektivitet och alla företag rangordnas så att 𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛 innebär att 𝑛∗ är mer 
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effektiv än 𝑛 och så vidare och 𝑁 är ett effektivitetsindex som är en funktion av alla företags 

olika effektivitetsnivåer. Argumentet 𝜃 är en parameter som beskriver företagens beteenden 

på marknaden. Exempelvis kan 𝜃 beskriva om ett företagen konkurrerar via Cournot- eller 

Bertrandkonkurrens eller beskriva korspriselasticiteten för en vara.  

 

I appendix finns en mer grundlig och matematisk förklaring till modellen, här presenteras en 

mer kortfattad variant för att kärnan i måttet inte ska gå förlorad bland matematiska formler. 

 

Vinstfunktionen består av två delar – intäkter och kostnader som i sin tur kan beskrivas som 

vektorer1. Företag  𝑖:s vinst definieras som 

 

𝜋(𝑛𝑖, 𝑁, 𝒥, 𝜃) ∶=  𝑝(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃)𝑇𝑞(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃) − 𝐶(𝑞(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃), 𝑛𝑖) 

där 𝑛𝑖 är effektiviteten för företag 𝑖 och 𝑁, ℐ, 𝜃 beskrivs ovan. 

 

Boone (2008) beskriver två sätt för att öka konkurrensen på en marknad; att företagen ändrar 

beteende eller att inträdesbarriärerna förändras. Detta spelar roll för att motivera varför RPD 

är ett mått på konkurrens, mer om detta finns att läsa i appendix. Boone beskriver att när 

konkurrensen ökar kommer kostnaderna för företaget som är mest effektiv minska mer 

relativt sett med ett företag som har lägre effektivitet. Detta kommer påverka företagens 

vinster på så sätt att om konkurrensen på en marknad ökar (minskar) kommer skillnaden i 

vinst mellan företagen med störst och lägst effektivitet vara större (mindre) än vinstskillnaden 

mellan företagen som har näst störst och lägst effektivitet. Ju högre effektivitet ett företag har 

desto större blir påverkan av ändringar relativt sett (i exempel 3 exemplifieras detta). Allt 

detta ovan leder till RPD som definierades i början av kapitel 3.3.  

RPD =
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)

𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
. 

 

                                                             
1 En matematisk storhet som har både riktning och storlek. 
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Så, för att beräkna måttet måste företagens efterfrågefunktioner skattas och deras 

kostnadsfunktioner vara kända2. Därefter går det att beräkna hur konkurrensen ändras över tid 

genom att välja ut tre (godtyckliga) företag och beräkna RPD i tidsperiod 𝑡 och sedan beräkna 

om RPD i tidsperiod 𝑡 + 1. Om konkurrensen har ökat på marknaden betyder det att kvoten 

RPD också har ökat. Måttet går att normalisera utifrån företagens effektivitet och vinst, men 

det hjälper inte på så sätt att måttet saknar gränsvärden och det går inte utifrån en mätning 

säga om branschen har hög eller låg nivå av konkurrens.  

 

Exempel 3. Antag att en marknad har tre företag. Företag 1 har den effektivaste produktionen 

och uppskattas ha effektivitetsnivån 𝑛∗∗. Företag 2 och 3 har respektive effektivitetsnivå 𝑛∗ 

och 𝑛, där 𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛 . Företagen gör följande vinst;  

𝜋1 = 100 − 40 = 60 

𝜋2 = 100 − 50 = 50 

𝜋3 = 100 − 60 = 40. 

 

Konkurrensen på marknaden ökar, exempelvis genom att det blir lättare för nya konkurrenter 

att ta sig in på marknaden (inträdesbarriärerna förändras). Detta påverkar företagens agerande 

på så sätt att de vill hindra nya konkurrenter att göra entré, och försöker minska sina kostnader 

för att kunna sänka priset till konsumenterna. Ju effektivare ett företag är desto lättare 

kommer det att vara att minska kostnader. Nu kommer vinsterna istället vara följande; 

𝜋1
′ = 100 − 20 = 80 

𝜋2
′ = 100 − 40 = 60 

𝜋3
′ = 100 − 55 = 45. 

  

Detta leder till att RDP i de olika tidsperioderna blir RDP1 =
60−40

50−40
= 2 och RDP2 =

80−45

60−45
≈

2.33. Alltså en ökning av RDP. Relativt sett är ökningen mellan F1 och F3 större än vad den 

är mellan F2 och F3. Detta eftersom F1 ökade sin vinst med 33 procent, F2 ökade vinsten 

med 20 procent och F3 ökade med 12.5 procent. Det här är tanken med måttet – att mäta de 

relativa vinstdifferenserna.  

                                                             
2 Vinstfunktionen kan också skattas via företagets intäkter minus kostnader. Mer om det i kapitel 5. 
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3.3.2 Kommentarer på RPD 

Ett viktigt antagande i RPD är symmetri, företagen antas ha samma efterfrågefunktion, och 

detta kan ifrågasättas om det verkligen stämmer i praktiken. Ett annat antagande som görs i 

modellen är att effektivitet kan mätas som en endimensionell variabel. Även detta antagande 

kan ifrågasättas eftersom det är få marknader där företagen producerar en (1) homogen vara. I 

praktiken är det mer rimligt att anta att företagen, även på femsiffrig SNI-nivå3, kommer ha 

olika effektivitetsnivåer på olika delar i produktionen, vilket gör det svårt att rangordna och 

idén med måttet går förlorad.  

 

En fördel med RPD är att måttet inte kräver data för samtliga företag i en bransch, utan det 

räcker med tre godtyckliga företag som har olika effektivitetsnivåer. En annan fördel är att 

måttet matematiskt sett är robust, det vill säga om måttet visar på att konkurrensen har ökat så 

stämmer det så länge som alla underliggande antaganden är uppfyllda. Men som redan har 

lyfts så går det att ifrågasätta om alla antaganden kan uppfyllas i praktiken.    

 

En skillnad mellan de två övriga mått och RPD är att RPD är ett mått som mäts över tid. Det 

finns ingen värdetabell som beskriver om det är låg eller hög konkurrens på en marknad, utan 

en marknad behöver följas över tid för att se hur konkurrenssituationen förändras. Detta är en 

svaghet med måttet eftersom oftast vill exempelvis KKV veta om det finns risk för 

konkurrensbegränsande verksamheter på en marknad och därför behöver veta om en marknad 

lider av låg konkurrens.  

    

4. Tidigare studier 

Som tidigare nämnts kom den första konkurrenslagstiftningen till stånd runt sekelskiftet 

1800–1900. Innan ansåg ekonomer och styrande politiker att marknaden själv kunde 

upprätthålla en god konkurrenssituation, men med nya lagar och ett intresse från 

myndigheternas sida behövdes därför nya verktyg för att mäta konkurrensen på en marknad. 

År 1934 publicerade Abba Lerner artikeln ”The Concept of Monopoly and Measurment of 

Monopoly Power” och i artikeln presenterar Lerner ett mått på marknadsmakt, som senare 

                                                             
3 Se kapitel 5 för förklaring. 
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blivit känt som Lernerindexet4. 15 år efter att Lerner presenterade sitt mått för att mäta 

marknadsmakt arbetade två ekonomer på varsitt håll med att ta fram ett mått för att mäta 

marknadskoncentration. Det var Orris Herfindahl och Albert Hirschman, de båda presenterade 

så gott som två identiska mått vilket sedan fick namnet Herfindahl-Hirschmanindex 

(Hirschman, 1980). Nästan hundra år efter att Lerners artikel publicerades är Lernerindexet 

tillsammans med Herfindahl-Hirschmanindexet fortfarande två av få mått som frekvent 

används för att mäta konkurrens empiriskt.  

 

Att hitta ett ”universalmått”, det vill säga ett mått som sammanfaller med den verkliga 

konkurrensen på marknaden, är ett aktuellt forskningsämne. Som tidigare diskuterats är det 

svårt för ett enskilt mått att fånga den verkliga konkurrensen givet alla tänkbara situationer. 

Det finns exempelvis studier (se exempelvis Stiglitz (1989) eller Schiersch & Schmidt-

Ehmcke (2010)) som visar på att Lernerindexet ökar när konkurrensgraden blir högre. Dock 

är det inte klarlagt hur stor relevans denna felskattning har. Även Herfindahl-

Hirschmanindexet har sina svaga sidor, se exempelvis Griffith m.fl. (2005). 

 

I en artikel av Sleuwargen & Dehandschutter (1986) undersöker författarna relationen mellan 

Herfindahl-Hirschmanindexet och ett annat koncentrationsmått (𝐶𝑘) som inte kräver data över 

hela branschen. Koncentrationsmåttet 𝐶𝑘 definieras som summan av de 𝑘 största företagens 

marknadsandelar. Genom att formulera ett matematiskt samband mellan HHI och 𝐶𝑘 finner 

författarna övre och undre gränser på HHI givet 𝐶𝑘. Resultatet blev att 𝐶𝑘 är en dålig proxy5 

till HHI när marknaden är koncentrerad, eftersom då blir avståndet mellan undre och övre 

gräns väldigt stort. Resultatet av denna artikel belyser även problemet med ofullständig data, 

framförallt om marknaden kan antas vara koncentrerad. Med ofullständig data kommer 

estimeringen av HHI hamna mellan en övre och undre gräns, ju högre koncentrationen är på 

marknaden desto större blir skillnaden mellan gränserna och osäkerheten allt större.  

 

En nutida ekonom som har forskat mycket inom ämnet konkurrens är Jan Boone, 2008 

presenterade Boone ett eget konkurrensmått – relativa vinstdifferenser (RPD). Detta mått 

                                                             
4 Måttet som presenterades 1934 i Lerners artikel är 𝐿𝑖 =

𝑝−𝑀𝐶𝑖

𝑝
. 

5 Se kapitel 5.1 för förklaring av ordet. 
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skiljer sig från Lerner och Herfindahl & Hirschmans mått, då det dels inte är ett mått på 

koncentration eller marknadsmakt och dels inte behöver komplett data från samtliga företag i 

en viss bransch (Boone, 2008). RPD bygger på ett antagande om att företag som är mer 

effektiva än andra konkurrerande företag gör högre (lägre) vinst relativt sett vid ökad 

(minskad) konkurrens. Det har gjorts flera studier som har undersökt sambandet mellan 

effektivitet och vinst, se till exempel Nickell (1996), som visar på att det finns ett positivt 

samband mellan dessa variabler.  

 

I en studie gjord av Griffith m.fl. (2005) jämfördes både HHI och LI med en föregångare till 

RPD. Måttet i Griffiths studie kallades för relativa vinster (eng. relative profits) (RP) som 

även det hade Boone som upphovsman. Motiveringen bakom RP är samma som bakom RPD, 

ju effektivare ett företag är desto högre vinst gör företaget relativt sett när marknaden utsätts 

för högre konkurrens. Syftet med studien var att empiriskt testa RP med de två enda 

välanvända konkurrensmått som finns på marknaden – HHI och LI. Genom att använda både 

simulerad data och företagsdata kunde författarna visa på att RP indikerade på förväntat 

konkurrensresultat samt att RP korrelerade med LI men inte med HHI vid simuleringarna. 

Även LI och HHI visade sig vara okorrelerade, vilket fick författarna att ifrågasätta om HHI 

verkligen är ett lämpligt mått att använda vid konkurrensanalyser. Eftersom RP och RPD 

mäter samma fenomen, relativa vinster vid olika effektivitetsnivåer, går det att anta att 

resultatet även säger något om korrelationen mellan RPD och HHI respektive LI. 

 

Ännu en studie som jämför olika konkurrensmått, här RPD och LI, är Schiersch & Schmidt-

Ehmcke (2010). De gjorde en studie vars syfte var att empiriskt testa om RPD:s teoretiska 

robusthet och användbarhet står sig i praktiken samt jämföra måttet med Lernerindexet. För 

att testa detta empiriskt användes data från flera kända kartellfall som upptäckts under 90- och 

00-talet i bland annat Tyskland. Författarna gjorde antagande om att marknaden var begränsad 

p.g.a. kartellerna och således ökade konkurrensen vid avslöjandet. Så genom att skatta LI och 

RPD innan och efter avslöjandet så kunde de visa hur måtten indikerade förändringen i 

konkurrens, där det antogs att den sanna förändringen var att konkurrensen ökade. Schiersch 

& Schmidt-Ehmcke drog slutsatsen att LI indikerade rätt förändring, medan RPD inte gjorde 

det, vilket skiljer sig från resultatet i Griffiths (2005) studie. Deras slutsats om varför RPD 

inte håller i praktiken var kopplat till hur effektiviteten är konstruerad i Boones (2008) artikel. 
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Problemet som RPD har är enligt Schiersch & Schmidt-Ehmcke att det effektivaste företaget 

också är det största, vilket de menar på inte stämmer i praktiken. Samtidigt menar författarna 

på att med modifieringar av RPD så kan måttet bli användbart i empirisk mätning av 

konkurrens så detta är någonting som de anser bör forskas mer på.       

 

En annan studie som jämför HHI och LI är Setiawan m.fl. (2012). De undersökte 

koncentration och vinstmarginaler i mat- och dryckesbranschen i Indonesien mellan 1995–

2006. Med data från den indonesiska motsvarigheten till SCB (Indonesian Bureau of Central 

Statistics) användes företagsdata på 5-siffrignivå och författarna kunde påvisa en positiv 

korrelation mellan ökad koncentration och ökade vinstmarginaler. Som koncentrationsmått 

användes HHI. Detta resultat skiljer sig från Griffith (2005) som inte hittade någon 

korrelation mellan HHI och LI.     

 

Sammanfattningsvis, som det visas ovan har det har gjorts flertal studier som på olika sätt 

försöker kartlägga olika konkurrensmått och dess egenskaper genom jämförelser med andra 

mått. Resultaten av studierna kan ibland vara motsägelsefulla, vilket visar på det komplexa i 

att mäta konkurrens och utifrån den forskning som finns idag går det inte att säga att ett 

särskilt mått är att rekommendera framför något annat. Istället bör måtten användas som 

komplement till varandra.    

 

Även om forskningen inte lett till ett konkurrensmått som fullständigt kan analysera en 

marknad, så är studier om att empiriskt estimera konkurrens på olika marknader ett hett 

område. Ett första exempel är en svensk studie som estimerar konkurrensen på elmarknaden 

med HHI är Hellmer & Wårell (2009). Ett andra exempel är en finsk studie som använder LI 

som mått för att analysera läkemedelsbranschen i Finland gjord av Linnosma m.fl. (2004). Ett 

tredje exempel är en studie av Duygun m.fl. (2015) som använder RPD som mått för att 

analysera konkurrensen i banksektorn i 34 olika tillväxtekonomier världen över. Gemensamt 

för dessa tre studier är att de grundar sig i konkurrensberäkning med verklig data genom att 

tillämpa de teoretiska mått som presenteras i denna uppsats. Eftersom ingen av studierna har 

kunskap om den sanna konkurrensnivån i respektive bransch är det svårt för författarna att 

validera resultaten.     
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I och med den ökade internationaliseringen har också intresset över hur konkurrensen ändras i 

olika branscher när marknaden växer globalt ökat. Konkurrensverket (2018) publicerade en 

rapport som bland annat handlar om konkurrensen i den svenska flygbranschen. Utredare för 

KKV har under åren 2014–2017 publicerat olika rapporter om branscher i Sverige, där 

konkurrensen i flygbranschen är en bransch som har utretts. I rapporten fastslår KKV att 

svenska flygbolag har gradvis förlorat marknadsandelar till utländska aktörer som växt sig 

starkare på den svenska marknaden sedan 90-talet, det vill säga att den internationella 

konkurrensen på flygmarknaden har ökat.  

  

5. Data  

I Sverige delas branscher in i olika kategorier och tilldelas ett tvåsiffrigt nummer, beroende på 

näringsverksamhet. Denna indelning kallas för svensk näringsindelning (SNI) och den bygger 

på den europeiska näringsindelningen NACE. I Sverige finns det 21 branscher utifrån SNI, 

och dessa huvudgrupper delas sedan in i mindre grupper (grupp; tresiffrig SNI, undergrupp; 

fyrsiffrigt SNI och detaljgrupp; femsiffrigt SNI) (SCB, u.å.).  

 

För att konkurrensmåtten ska ge en så god bild av konkurrensläget som möjligt, behöver 

företagen producera i princip homogena varor, det vill säga att en indelning på tvåsiffrigt SNI 

är för generell och kommer att göra att konkurrensberäkningarna blir missvisande. Så när 

konkurrensen på en marknad ska mätas bör helst fyr- eller femsiffrigt SNI-data användas. 

 

5.1 Data som konkurrensmåtten kräver 

All data som är önskvärd är inte alltid tillgänglig, istället kan approximeringar eller 

omskrivningar behövas. Inom statistiken finns ett begrepp, proxyvariabel, som innebär att 

egenskaper som är svåra att mäta ersätts av en annan egenskap som är enklare att mäta. För att 

en variabel ska fungera som en proxyvariabel behöver denna korrelera väl med variabeln som 

önskas mätas (Wooldridge, 2015).  

 

I kommande delkapitel beskrivs vilken data som används för att beräkna HHI, LI samt RPD. 
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5.1.1 Herfindahl-Hirschmanindex 

För att beräkna HHI behövs data som beskriver samtliga företags intäkter (ibland kallad 

omsättning) på den aktuella marknaden. Följande ekvation beskriver hur respektive företags 

marknadsandel fås fram utifrån intäkter: 

𝑠𝑖 =
𝑅𝑖

∑ 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1

, 

där 𝑅𝑖 är företag 𝑖:s intäkter och totalt finns det 𝑁 företag på marknaden. 

 

5.1.2 Lernerindex 

Att få tag på priser och marginalkostnader för alla företag på en marknad är lite utav en 

utmaning. Istället kan en approximering användas (Scherer & Ross, 1990) 

𝑝 − 𝑀𝐶

𝑝
≈

𝑅𝑖 − 𝐶𝑖

𝑅𝑖 
 

där 𝑅𝑖 är företag 𝑖:s intäkter och 𝐶𝑖 är rörliga kostnaderna för företag 𝑖. Rörliga kostnader är 

summan av lönekostnader, materialkostnader och andra förbrukningsrelaterade kostnader.  

 

Den andra komponenten som behövs för att beräkna Lerner-indexet är företagens 

marknadsandelar, och detta kan beräknas på samma sätt som för HHI. Vinstmarginalen är det 

som gör att måtten skiljer sig åt, för LI används även data över kostnader medan HHI 

beräknas med endast data över intäkter.  

 

5.1.3 Relativa vinstdifferenser 

För att beräkna RPD behövs data som specificerar företagens totala intäkter och kostnader 

(lönekostnader samt övriga kostnader). Utifrån denna information fås vinstfunktionen 𝜋(⋅) 

som  

𝜋(⋅) = 𝑅𝑖 − 𝐶𝑖 

Där 𝑅𝑖 är företag 𝑖:s totala intäkter och 𝐶𝑖 är kostnader.  
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Företagen ska rangordnas utifrån sin effektivitet för att RPD ska kunna beräknas. För att 

skattningarna av företagens effektivitet ska bli rättvisa behövs data på fyr- eller femsiffrig 

SNI-nivå. På en mer övergripande SNI-nivå kan fallet vara så att ett företag är effektiva i en 

del av produktionen medan ett annat företag är effektivare i en annan del, och därmed blir det 

komplicerat att rangordna företagens effektivitet. För att beräkna effektivitet behövs det en 

proxyvariabel. Ett sätt att beräkna proxyn för effektivitet är att beräkna arbetsproduktiviteten 

(Boone, 2008) som kan beräknas som företagens BNP per arbetare (Eurostat, 2020). 

𝜂 =
𝐹

𝐿𝑁
 

Där 𝐹 = Produktonsvärde − Förbrukningsvärde och 𝐿𝑁 är antal anställda. 

Produktionsvärde definieras som (SCB:s mikrodataregister, u.å.) 

I𝑓 = RNET + Rövrigt + Rakt.arb + ΔRlager − Chandel 

Där RNET är nettoomsättning, Rövrigt är övriga rörelseintäkter, Rakt.arb är aktiverat arbete 

egen räkning, ΔRlager är förändring av lager m.m. och Chandel  är handelskostnader.   

 

Förbrukningsvärde definieras som (SCB:s mikrodataregister, u.å.) 

𝐾𝑖 = 𝐶𝑟å𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 + 𝐶𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝐶𝐿 ö𝑣𝑟𝑖𝑔 . 

Där 𝐶𝑟å𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 är kostnader för råvaror, 𝐶𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 är övriga externa kostnader och 𝐶𝐿 ö𝑣𝑟𝑖𝑔 är 

övriga personalkostnader. 
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5.2 Data och bearbetning  

Datan som används i den här studien är hämtad från Retriever Buisness som är en 

företagsdatabas innehållande statistik om svenska företag och koncerner. Variablerna som 

hämtades presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1 Variabelpresentation inklusive förkortning av variablerna. 

Variabler Förkortning Förklaring (alla intäkter/kostnader är i tusen 

SEK) 

Antal anställda 𝐿𝑁 Företagens antal anställda. 

Omsättning 𝑅 Företagens intäkter. 

Personalkostnader  𝐶𝐿 Rörlig kostnad. Personalkostnader. 

Övriga rörelsekostnader 𝐶rörlig Rörlig kostnad. 

Nettoomsättning 𝑅NET Del i produktionsvärdet. 

Förändring av lager och pågående arbeten Δ𝑅lager Del i produktionsvärdet. Förändring i 

lagerintäkt och intäkter för pågående arbeten.  

Aktiverat arbete egen räkning 𝑅akt.arb Del i produktionsvärdet. 

Övriga rörelseintäkter  𝑅övrigt Del i produktionsvärdet. 

Handelsvaror 𝐶handel Del i produktionsvärdet, kostnaden för 

handelsvaror.  

Råvaror och förnödenheter 𝐶råvaror Del i förbrukningsvärdet. Kostnader för råvaror 

och förnödenheter. 

Övriga externa kostnader 𝐶extern Del i förbrukningsvärdet. 

Övriga personalkostnader 𝐶L övrig Del i förbrukningsvärdet. 

 

 

Datan hämtades för åren 2017 och 2018. I datasetet som hämtades saknas data för många 

företag (eng. missing values) och detta måste tas i beaktan vid tolkning av resultatet. 

Branscherna som hämtades var restaurang (SNI-kod 56.100), hårvård (SNI-kod 96.021), 

personflyg (SNI-kod 51.101) och postorder för böcker (SNI-kod 47.913) och en mer 

detaljerad beskrivning av branscherna ges i tabell 2. 
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Tabell 2 Beskrivning av de fyra branscherna (inklusive SNI-kod) samt antal företag som fanns i respektive 

bransch i Retrievers databas som används i studien. 

Bransch SNI Antal företag Beskrivning 

Restaurang 56.100 50 040 Restaurangverksamhet som omfattar bl.a. restauranger med 

avhämtning, gatukök, glassbilar för direktkonsumtion, kaféer 

och konditorier.   

Hårvård 96.021 19 178 Omfattar bl.a. hårtvätt, klippning, färgning, toning, 

permanentning, rakning och liknande hårvård för kvinnor och 

män. 

Personflyg 51.101 127 Reguljär lufttransport av passagerare (ej charterresor).  

Postorder, 

böcker 

47.913 1119 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och 

andra mediavaror. Omfattar även detaljhandel med digitala 

produkter som kunden laddar ned från internet. 

Källa: SCB SNI-kodregister.  

 

Datan exporterades till Excel, och därefter formaterades den om. Datan som saknades 

representerades i datasetet av symbolen minus (-) vilket ändrades om till noll (0) för att 

beräkningarna skulle kunna göras, mer om det i diskussionen. Med inbyggda funktioner i 

Excel kunde efterfrågade variabler skapas utifrån formlerna som presenteras i avsnitt 5.1.1 – 

5.1.3 och därefter de olika måtten beräknas utifrån hur måtten har definierats i kapitel 3. 

  

6. Resultat 

I tabell 3 presenteras beräkningarna för de tre olika konkurrensmåtten i de fyra branscherna 

för två olika år (2017 och 2018).  

 

Tabell 3 Resultat över konkurrensberäkningar för de tre olika måtten för år 2017 och 2018. 

  LI2017  LI2018  HHI2017  HHI2018  RPD2017  RPD2018   

Restaurang 0,67 0,59 0,043 0,019 3,36 0,30 

Hår 0,71 0,60 0,055 0,052 0,78 0,55 

Flyg 0,85 0,84 0,37 0,36 0,16 0,86 

Böcker 0,87 0,85 0,16 0,15 0,72 2,28 
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Resultatet som presenteras i tabell 3 visar att för restaurangbranschen indikerar LI och HHI på 

att konkurrensen har ökat mellan år 2017 och 2018 (LI och HHI har minskat) medan RPD 

istället indikerar på att konkurrensen har minskat (RPD har minskat mellan åren). HHI i 

branschen är mycket låg vilket tyder på att konkurrensen är hög i denna bransch. I 

branscherna Flyg och Böcker indikerar samtliga mått på samma rörelse av konkurrensen, i 

båda branscherna visar måtten på att konkurrensen har ökat mellan åren. Ett annat resultat 

som sticker ut är HHI i flygbranschen. Under båda åren är HHI högre än 0.25 vilket innebär 

låg konkurrens. 

 

Datasetet som används i denna studie saknade en hel del data, utav de drygt 50 tusen 

företagen i restaurangbranschen var det 15 813 stycken som hade en inrapporterad omsättning 

på större än noll. Det innebär att nästan 70 procent6 av restaurangbranschens företag inte är 

med i beräkningarna i denna studie. I hårvårdsbranschen var det 3292 företag, i flygbranschen 

31 företag och i postorderhandeln för böcker 239 stycken företag som hade en omsättning 

större än noll tusen SEK. Detta innebär att andelen företag som saknades i denna studie7 var 

82 procent i hårvårdsbranschen, 76 procent i flygbranschen samt 79 procent i 

postorderhandelsbranschen. De stora bortfallen av datan måste tas i beaktan vid tolkning av 

resultatet.  

 

7. Diskussion  

Med motivering att de två mest använda måtten presenterades för snart hundra år sedan utan 

att det kommit några nya, mer användbara, mått kan det också inses att det är ett svårt att ta 

fram ett mått som visar på exakt hur konkurrensen ser ut. Konkurrens är komplext på så sätt 

att det inte finns ett givet sätt i hur företag konkurrerar med varandra, utan inträdesbarriärer, 

konsumenternas efterfråga, forskning & utveckling, hot från potentiella nya konkurrenter, 

internationalisering, ny teknologi och digitalisering m.m. gör att det finns så många olika 

faktorer som kan spela in i hur marknaden ser ut. Att ett företag har en dominant position är 

inte detsamma som att konkurrensen är låg, så länge som företaget med stor marknadsmakt 

inte utnyttjar sin position för att utestänga konkurrenter. Det här är några delar till varför det 

                                                             
6 Beräknades fram via  

50040−15813

50040
≈ 0.68. 

7 Övriga branscher räknades fram på samma sätt som i restaurangbranschen.  
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är, och antagligen kommer att vara i framtiden, svårt att hitta ett ”universalmått” som fångar 

all typ av tänkbar konkurrens.  

 

I denna studie har de flesta branscherna ett stort antal företag med noll omsättning, detta 

påverkar beräkningar av kvoten 
𝑅−𝐶

𝑅
  som användes vid skattning av  

𝑝−𝑀𝐶

𝑝
  eftersom det inte 

går att dividera med noll. Detta gjorde att vid beräkningen av LI förlorades ett stort antal 

företag. Även HHI påverkades av detta problem då en omsättning på noll inte ger något 

bidrag i summeringen av indexet. I samtliga branscher saknades mellan cirka 70–80 procent 

av företagen, och eftersom både HHI och LI är utformade på så sätt att samtliga företag ska 

tas med vid beräkningen av måtten kommer resultaten i denna studie inte kommer vara 

signifikanta. Om samtliga företags data hade funnits så hade antagligen utfallet för både LI 

och HHI blivit ett annat, men hur det hade sett ut samt hur stor skillnaden är kan vi inte veta. 

Bortfallet av data påverkar även beräkningen av RPD på så sätt att vi inte med säkerhet kan 

säga att skattningen av företagens effektivitet blir rätt. Flera av variablerna som användes vid 

beräkning av effektiviteten saknade stor andel data vilket gör att vi inte med säkerhet kan säga 

att rangordningen blir korrekt, och därmed blir det osäkert om de relativa vinstskillnaderna 

mäts åt rätt håll.  

 

Enligt Sleuwargen & Dehandschutter (1986) är intervallet stor som HHI ligger inom när inte 

fullständig företagsdata används, speciellt vid hög marknadskoncentration. Resultatet i de 

båda internationella branscherna anses konkurrensen hög, och eftersom det saknas så många 

företag i beräkningarna kan vi se HHI-beräkningarna i denna uppsats som att vi har använd 𝑘-

koncentrationsmåttet som en proxy, men vi kan inte vara helt säkra på att det är de 𝑘 största 

företagen som är med p.g.a. bortfallen. Därför är resultaten mer osäkra för postorder- samt 

flygbranschen, men även restaurang- och hårvårdsbranschen har osäkerhet i sina skattningar. 

 

Att RPD och HHI samt LI inte stämmer överens i vilken riktning förändring har skett i 

branscherna (restaurang- och hårvårdsbranschen) mellan åren behöver inte bero på bortfallen i 

datamaterialet.  I studierna av Griffith m.fl (2005), Schiersch & Schmidt-Ehmcke (2010) samt 

Setiawan m.fl. (2012) fås olika resultat i jämförelser mellan hur HHI, LI samt RPD estimerar 

konkurrensen. I Griffiths studie visar RP (liknande mått som RPD) samma förändring som LI, 
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medan HHI särskiljer sig. Detta resultat skiljer sig från vår studie eftersom HHI och LI visat 

samma förändring och det är RPD som skiljer sig åt i två av fyra fall.  

 

Schiersch & Schmidt-Ehmcke jämförde RPD med LI, med resultatet att måttet motsade sig 

vilken riktning förändringen hade, och de kom fram till att LI visade rätt riktning. I två fall 

skiljer sig RPD och LI i denna studie, men vi kan inte utifrån denna undersökning säga vilken 

av förändringarna som är den sanna. Eftersom det finns studier som både pekar på att HHI 

och LI är positivt korrelerade (Setiawan m.fl. 2012) samt inte korrelerade alls (Griffith m.fl 

2005), behövs vidare studier göras för att kunna säga något om just de fyra branscher som 

denna uppsats behandlar.    

 

Ett problem som stöttes på i faktasökandet var att hitta information om gränsvärden för när LI 

indikerar på hög respektive låg konkurrens.  Som redan diskuterats i kapitlet om HHI så har 

HHI en svaghet som mått jämfört med LI då HHI har svårt att fånga upp stora 

vinstmarginaler, men utan gränsvärden blir det svårt att avgöra om konkurrensen är god eller 

ej.  Detta problem har även RPD, avsaknaden av gränser är en stor nackdel.  

 

Resultatet gav ingen bra bild om måtten utsätts för större svårigheter att mäta konkurrens, när 

den internationella konkurrensen är avsevärt mycket större. I två branscher visade RPD och 

de andra två på olika rörelseriktning av konkurrensen. De två branscherna var 

hårvårdsbranschen samt restaurangbranschen, så båda branscher som valdes för att de inte är 

utsatta för internationell konkurrens på samma sätt som andra branscher. Antagligen är detta 

ett sammanträffande, det är orimligt att tro att bristen på internationalisering är anledningen 

till att måtten visar olika. En mer rimlig anledningen till det oväntade resultatet är att datan 

var så pass ofullständig som den var. I de två branscher som är mer internationella visade alla 

mått på samma förändring av konkurrensen, men eftersom både LI och RPD inte har någon 

skala för när det är låg respektive hög konkurrens är det svårt att jämföra om måtten fångar 

graden av internationell konkurrens olika mycket.     

 

Den här uppsatsen har dock inte bara som syfte att simulera konkurrensen i de fyra 

branscherna, det andra stora syftet uppsatsen har är att presentera LI, HHI samt RPD samt ge 
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en mer matematisk bakgrund av måtten för att på så sätt få insikt om olika svagheter måtten 

har. Denna del har gått bättre. Måttens bakgrund till varför de mäter konkurrens har redogjorts 

för och även när måtten riskerar att fallera har diskuterats. Slutsatsen av denna del är att 

samtliga mått har sina brister men att det är svårt att formulera ett mått som saknar dessa 

brister, just för att konkurrens inte går att definiera i matematiska termer. Det är helt enkelt för 

många olika variabler som påverkar konkurrenssituationen. 

 

 

8. Slutsats 

Eftersom bortfallet har påverkat studien i så stor grad blir det svårt att dra några konkreta 

slutsatser, men en sak som går att förbättra med uppsatsen i en framtida studie är att hitta en 

annan datakälla med mer fullständig data. SCB har så gott som den data som behövs för att 

göra denna studie mer fullständig, men datan är sekretessbelagd och lämnas inte ut till 

studenter.   

 

Slutsatsen i denna uppsats blir att det inte går att säga om HHI, LI eller RPD fångar 

internationell konkurrens olika mycket eller på olika nivåer, dels på grund av bristerna i 

datamaterialet men också på grund av briser i måtten. Även tidigare studier i ämnet har haft 

svårt att få icke-motsägelsefulla resultat. Men däremot kunde olika brister identifieras hos alla 

tre mått, det går dock inte utifrån denna studie avgöra om något mått är att rekommendera 

framför de andra vid konkurrensanalyser än något annat eller om måtten fångar internationell 

konkurrens olika. Beroende på situation, om det är marknadsmakt eller hur koncentrationen 

ser ut på en marknad som är av intresse men även vilken statistik som finns tillgänglig 

påverkar vilket val av mått som bör användas. Ett gott råd är att måtten snarare bör ses som 

komplement till varandra än som substitut, beroende på situation är antagligen något mått 

teoretiskt sett är mer optimalt än övriga, men som visats i denna uppsats kan måttet i 

praktiken ändå fela. Det gör att de andra måtten kanske kan täcka upp för eventuella brister i 

beräkningarna.  

  



27 
 

9. Litteraturlista  

 

Bergh, A. & Jakobsson, N. (2015). Modern mikroekonomi – marknad, politik och välfärd, 3 

uppl., Lund: Studentlitteratur.  

Boone, J (2008) A new way to measure competition. The Economic Journal, 118(531) s. 

1245-1261.  

Cabral, L. M. B. (2017) Introduction to industrial organization, 2 uppl., London; The MIT 

express. 

Department of justice (2018) Herfindahl Hirschman index. 

https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index [Hämtad 2020-01-04]. 

Duygan, M., Shaban, M. & Weymsn-Jones, T. (2015) Measuring competition using the 

Boone relative profit difference indicatior. Economics Letters, 132 s.117-120.   

EU (2019) Konkurrensregler i EU. https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-

eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_sv.htm [Hämtad: 2020-

01-20]. 

Griffith, R., Boone, J. & Harrison, R. (2005). Measuring competition. Working paper  

file:///C:/Users/Olivia/Documents/Universitet/kandidatuppsats%20nationalekonomi/me

asuring%20competition.pdf 

Gyllenberg-Hedenbro, E (2002) Konkurrensteori och karteller. Kandidatuppsats, juridiska 

fakulteten. Lund: Lunds universitet. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557976&fileOId=1

564500 

Hellmer, S. & Wårell, L. (2009). On the evaluation of market power and market dominance – 

the Nordic electricity market. Energy Policy. 37 s. 3235-3241. 

Hirschman, A. (1980): National Power and the structure of foreign trade. London: University 

of California Press. 

Kip-Viscusi, Harrington, Vernon, (2005) Economics of regulation and antitrust, 4 uppl., 

London: The MIT express. 

https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_sv.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_sv.htm
file:///C:/Users/Olivia/Documents/Universitet/kandidatuppsats%20nationalekonomi/measuring%20competition.pdf
file:///C:/Users/Olivia/Documents/Universitet/kandidatuppsats%20nationalekonomi/measuring%20competition.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557976&fileOId=1564500
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557976&fileOId=1564500


28 
 

Konkurrensverket a) (u.å.) Om oss. http://www.konkurrensverket.se/omossmeny/om-oss/ 

[Hämtad: 2019-12-08]. 

Konkurrensverket b) (2014) Konkurrenslagstiftningens historia 

http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--

/konkurrenslagstiftningens-historia/ [Hämtad 2020-01-02]. 

Konkurrensverket c) (u.å.) Konkurrensreglerna i korthet. 

www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--

/konkurrenslagen-i-korthet/ [Hämtad 2020-01-05]. 

Konkurrensverket (2018) Konkurrensen i Sverige 2018 (Konkurrensverkets rapport 2018:1) 

Stockholm: Konkurrensverket. 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-

1.pdf 

Lerner, A. (1934). The Concept of Monopoly and Measurment of Monopoly Power. The 

Review of Economic Studies. 1(3) s. 157-175. 

Linnosmaa, I., Hermans, R. & Hallinen, T. (2004). Price-cost margin in the pharmaceutical 

industry – empirical evidence from Finland. European Journal of Health Economics. 5 

s. 122-128. 

Nickell, S. (1996). Competition and Corporate Performance. Journal of Political Economy. 

104(4) s. 724-746. 

Regeringskansliet (u.å.) Konkurrensverket (KKV). https://www.regeringen.se/myndigheter-

med-flera/konkurrensverket-kkv/ [Hämtad: 2020-01-04]. 

SCB (u.å). Standard för svensk näringsindelning. 

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-

naringsgrensindelning-sni/ [Hämtad: 2019-12-08]. 

SCB:s mikrodataregister, (u.å.) Mikrodataregister. 

https://www.h6.scb.se/metadata/mikrodataregister.aspx?fbclid=IwAR2x-

FeL1a5KZkSNYJpNt04O8LehImq9PBcvGsKvB_DlhPmHgSCqFGs94Ao [Hämtad 

2019-12-18]. 

http://www.konkurrensverket.se/omossmeny/om-oss/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagstiftningens-historia/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagstiftningens-historia/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagen-i-korthet/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagen-i-korthet/
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-1.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-1.pdf
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/konkurrensverket-kkv/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/konkurrensverket-kkv/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
https://www.h6.scb.se/metadata/mikrodataregister.aspx?fbclid=IwAR2x-FeL1a5KZkSNYJpNt04O8LehImq9PBcvGsKvB_DlhPmHgSCqFGs94Ao
https://www.h6.scb.se/metadata/mikrodataregister.aspx?fbclid=IwAR2x-FeL1a5KZkSNYJpNt04O8LehImq9PBcvGsKvB_DlhPmHgSCqFGs94Ao


29 
 

SCB:s SNI-kodregister (u.å.) SNI2007.  

http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=5&snikoll=koll&snikod=56100

&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2019-12-18]. 

Scherer, F.M. and Ross, D. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance, 

Boston: Houghton Mifflin Company. 

Schiersch & Schmidt-Ehmcke, (2010) Empiricism Meets Theory – Is the Boone-Indicator 

Applicable? Working paper. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.358332.de/dp1030.pdf 

Setiawan, M., Emvalomatis, G. & Odue Lansink, A. (2012). Industrial concentration and 

price-cost margin of the Indonesian food and beverage sector. Applied economics. 

44(29) s. 3805-3814.   

Sleuwaegen, L. & Dehandschutter, W. (1986) The critical choice between the concentration 

ratio and the H-index in assessing industry performance. The journal of industrial 

economics. 35(2) s. 193-208. 

Stiglitz (1989) Handbook of Industrial Organization; Chapter 13 “Imperfect information in 

the product market”. Amsterdam: Elsevier. 

Wooldridge, J. (2015) Introductory econometrics. 6 uppl. Boston: CENGAGE Learning. 

  

http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=5&snikoll=koll&snikod=56100&sok=S%C3%B6k
http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=5&snikoll=koll&snikod=56100&sok=S%C3%B6k
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.358332.de/dp1030.pdf


30 
 

Appendix  

I detta appendix ges en mer detaljerad och matematisk beskrivning av metoden relativa 

vinstdifferenser, RPD. Måttet definieras som 

RPD =
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)

𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
. 

 

I vinstfunktionen ovan beskriver argumentet ℐ antalet företag som tar sig in på marknaden 

vilket är en delmängd till antalet företag som potentiellt kan ta sig in 𝐼, och 𝑛 är ett mått på ett 

företags effektivitet och alla företag rangordnas så att 𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛 innebär att 𝑛∗ är mer 

effektiv än 𝑛 och så vidare och 𝑁 är ett effektivitetsindex som är en funktion av alla företags 

olika effektivitetsnivåer. Argumentet 𝜃 är en parameter som beskriver företagens beteenden 

på marknaden. Exempelvis kan 𝜃 beskriva om ett företagen konkurrerar via Cournot- eller 

Bertrandkonkurrens eller beskriva korspriselasticiteten för en vara.  

 

På marknaden finns 𝐼 stycken företag, företag 𝑖 har effektiviteten 𝑛𝑖, ju lägre 𝑖 är desto högre 

effektivitet. Förenklat går det att säga att företagen har olika strategier och gör aktivt olika val 

på marknaden, där den strategiska variabeln, 𝑎𝑖 ∈  ℝ𝐾, är alla val företag 𝑖 gör och 𝑎−𝑖 =

(𝑎1, … , 𝑎𝑖−1, 𝑎𝑖+1, … , 𝑎𝐼) är alla val de övriga företagen på marknaden gör. Detta ger 

respektive företag en kvantitetsvektor 𝑞(𝑎𝑖, 𝑎−𝑖 , 𝜃) ∈ ℝ+
𝐿  och en prisvektor 𝑝(𝑎𝑖, 𝑎−𝑖 , 𝜃). 

Respektive företag kommer ha en kostnadsfunktion 𝐶(𝑞𝑖(⋅), 𝑛𝑖). För att 𝑛𝑖 ska beskriva 

företag 𝑖:s effektivitet måste följande gälla 

 

Antagande 1. För en given kvantitetsvektor 𝑞 ∈ ℝ+
𝐿  antas följande gälla  

        
𝜕𝐶(𝑞, 𝑛)

𝜕𝑞𝑙
 > 0 

        
𝜕𝐶(𝑞, 𝑛)

𝜕𝑛
 ≤ 0   

𝜕 (
𝜕𝐶(𝑞, 𝑛)

𝜕𝑞𝑙
)

𝜕𝑛
 ≤ 0 
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För alla 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝐿} och i den sista olikheten antas åtminstone en kombination av 𝑞 och 

𝑙 vara strikt.  

Antagande 1 innebär att om kvantiteten på vara 𝑞𝑙 ökar, så ökar även kostnaden för företaget 

och om effektiviteten ökar så minskar (alternativt ändras inte) kostanden istället. Sista 

olikheten beskriver att även marginalkostnaden för 𝑞𝑙 kan minska om effektivitetsnivån ökar.   

Ett viktigt antagande som måste tas i beaktan är att effektivitetsnivån antas kunna beskrivas 

som en endimensionell variabel 𝑛𝑖.  

 

Antag att företagen följer ett två-stegs spel, där steg ett innebär att företagen väljer om de ska 

ta sig in på marknaden eller inte simultant och oberoende. Om 𝑎𝑖 = 0 innebär det att företaget 

inte kommer ge sig in på marknaden. Att ta sig in på en marknad kostar pengar, 𝛾𝑖 är 

inträdeskostnaden för företag 𝑖. I steg två när företagen vet vilka företag som finns på 

marknaden bestämmer respektive företag sin strategi 𝑎𝑖. Jämvikten i detta spel definieras som 

följande 

 

Definition 1. Mängden  {�̂�1, … , �̂�𝐼} beskriver jämvikten för spelet ovan om mängden uppfyller 

följande villkor 

max
𝑎𝑖

 {𝑝(𝑎𝑖, 𝑎−�̂�, 𝜃)𝑇  𝑞(𝑎𝑖, 𝑎−�̂�, 𝜃) − 𝐶(𝑞(𝑎𝑖,  𝑎−𝑖̂ , 𝜃), 𝑛𝑖)} − 𝛾𝑖 < 0 ⇔ 𝑎�̂� = 0 

och 

{𝑝(𝑎�̂�, 𝑎−�̂�, 𝜃)𝑇  𝑞(𝑎𝑖 , 𝑎−�̂�, 𝜃) − 𝐶(𝑞(𝑎�̂�,  𝑎−𝑖̂ , 𝜃), 𝑛𝑖)} − 𝛾𝑖 ≥ 0 för 𝑎�̂� ≠ 0.   

   

Det vill säga, om företaget 𝑖 kan betala inträdeskostnaden 𝛾𝑖 så kommer företaget ta sig in på 

marknaden och därefter maximera vinsten genom att välja strategi 𝑎𝑖.  

 

Antagande 2. Antag att det existerar en prisvektor 𝑝(⋅) och en kvantitetsvektor 𝑞(⋅) som kan 

skrivas på följande sätt, för företag med effektivitetsnivån 𝑛, vid jämnvikt 

𝑝(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃) 

𝑞(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃) 
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där 𝑁 är en funktion av alla effektivitetsnivåer (𝑛1, … , 𝑛𝐼) och 𝒥 är mängden företag som tog 

sig in på marknaden.  

Från detta kan företag  𝑖:s vinst definieras, 

𝜋(𝑛𝑖, 𝑁, 𝒥, 𝜃) ∶=  𝑝(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃)𝑇𝑞(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃) − 𝐶(𝑞(𝑛, 𝑁, ℐ, 𝜃), 𝑛𝑖). 

 

Som nämnts innan menar Boone på att det finns två sätt för att öka konkurrensen på en 

marknad; förändrat företagsbeteende samt förändrade inträdesbarriärer. 

 

Ökad konkurrens via förändrat företagsbeteende beskrivs matematiskt som att förändringen i 

𝜃 är positiv, alltså d𝜃 > 0. Fallet med inträdesbarriärer kan beskrivas som följande, låt 

(𝜉1, … , ξI) ∈ ℝ+
𝐼  vara en godtycklig icke-nollvektor och anta att inträdes barriärerna minskar 

genom att inträdeskostnaderna minskar. Detta kan matematiskt skrivas som  

𝛾�̃� = 𝛾𝑖 − 𝜀 𝜉𝑖 

där 𝜀 är ett positivt tal som anger hur mycket inträdeskostnaderna minskar och 𝛾𝑖 är den 

tidigare inträdeskostnaden. 

 

Definition 2. Att d𝜃 > 0 och d𝜀 > 0 kommer öka konkurrensen om följande uttryck 

𝑑 ln (−
𝜕 𝐶(𝑞(⋅), 𝑛)

𝜕𝑛
 |𝑛=𝑛𝑖

 )

𝑑𝜃
 

och 

𝑑 ln (−
𝜕 𝐶(𝑞(⋅), 𝑛)

𝜕𝑛
 |𝑛=𝑛𝑖

 )

𝑑𝜃
 

ökar för varje 𝑛𝑖. 

 

Definition 2 förklarar varför effektivitet är ett mått på konkurrens, en ökning i antingen 𝜃 eller 

𝜀 kommer göra att kvantiteten för det företag som är effektivas kommer öka mest relativt sätt. 
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Allt detta ovan leder till RPD som definierades i början av appendix. 

  

RPD =
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)

𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
. 

 

Sats 1. En ökning av konkurrensen i en given bransch ökar RPD för tre godtyckliga företag 

med 𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛 i branschen. Det betyder att, 

d (
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃) )

d𝜃
> 0 

där ℐ är givet, och 

d (
𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃)
𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝒥, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝒥, 𝜃) )

d𝜀
> 0. 

Bevis. Se Boone (2008).  

□  

Så, för att beräkna måttet måste företagens efterfrågefunktioner skattas och deras 

kostnadsfunktioner vara kända. Därefter går det att beräkna hur konkurrensen ändras över tid 

genom att välja ut tre (godtyckliga) företag och beräkna RPD i tidsperiod 𝑡 och sedan beräkna 

om RPD i tidsperiod 𝑡 + 1. Om konkurrensen har ökat på marknaden betyder det att kvoten 

RPD också har ökat.  

 


