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Abstract 
Background 

The society is built of free trading and pure competition, to create an efficient market to 

benefit all of the participants. The market is constantly changing and the firms have to 

understand and manage the rivalry between them and also, the four other forces of 

competition that exists, as well as the factors that may affect these forces. 

 

Purpose 

The main purpose of this study is to clarify the current state of competition in the construction 

industry and to see if Porters Five Forces can be applied to make a complete analysis of the 

market. We also want to explain the factors that facilitate cartel creation, as well as the impact 

of the cartels in the construction industry.  

 

Method 

In this qualitative study, a deductive approach have been used.  Two interviews were 

conducted to gather empirical data which together with previous found theories, intertwined 

in a analysis. 

 

Results and conclusion 

The study shows that the construction industry is characterized by high competition, divided 

into different segments depending on the size of companies and projects. The current boom 

intensifies the competition and new firms are attracted to the market. The new entrants’ ability 

to etablish themselves in the market is disturbed, however, by large barriers since it requires 

large capital resources to compete with the big firms. The industry’s product, however, is very 

standardized, creating bargaining power toward buyers and suppliers. Buyers overcome the 

power through their ability to set standards of quality and prize, just like the industry’s 

vendors can do with their on suppliers and thus occupy positions of power. 

 

The construction industry has several factors that promote the cartel activities, not least 

beacause it produces a service thhat is difficult to replace and that the market has a couple of 

major entry barriers. The construction industry thus run a great risk of successful cartels, 

which probably is why the earlier problems happened. 

 

Keywords 

Growth strategy, Market structure, Porters five forces, Cartels, Construction industry, 

Competition 

  



 
 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Samhället bygger på frihandel och perfekt konkurrens för att skapa en effektiv marknad till 

samtliga aktörers nytta. Marknaden är i ständig förändring och uppgiften för företagen är att 

förstå och hantera rivaliteten mellan varandra och de andra konkurrenskrafterna som existerar, 

samt faktorer som kan påverka dessa. 

 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att klargöra det rådande konkurrenstillståndet i 

byggbranschen och se om Porters femkraftsmodell går att tillämpa för att göra en fullständig 

analys av marknaden. Vi vill med hjälp av den rådande marknadsstrukturen även redogöra för 

vilka faktorer som underlättar kartellskapande i byggbranschen och vilka effekter kartellerna 

skapar på konkurrensen på marknaden. 

 

Metod 

I studien har en induktiv ansats tillämpats för att genomföra en kvalitativ undersökning. Två 

intervjuer ligger till grund för empirin som tillsammans med tidigare teorier sammanflätas i en 

analys. 

 

Resultat och slutsats 

Studien visar på att byggbranschen präglas av en hög konkurrens, indelad i olika segment 

beroende på storlek på företag och projekt. En rådande högkonjunktur intensifierar 

konkurrensen och nya företag lockas till marknaden. De nya aktörernas möjligheter att 

etablera sig på marknaden störs dock av stora etableringshinder då det krävs stora 

kapitalresurser för att mäta sig med de stora företagen. Branschens produkt är dock väldigt 

standardiserad, vilket skapar förhandlingsstyrka gentemot köpare och leverantörer. Köparna 

övervinner makten genom sina möjligheter att sätta krav på kvalitet och pris, likt branschens 

försäljare kan göra med sina leverantörer och på så sätt inta maktställning. 

 

Byggbranschen har flera faktorer som främjar kartellverksamhet, inte minst i att man 

producerar en tjänst som är svår att ersätta samt att marknaden har ett par stora 

etableringshinder. Byggbranschen löper således stor risk för framgångsrika karteller, vilket 

troligtvis är anledningen till tidigare problem. 

 

Nyckelord 

Tillväxtstrategi, Marknadsstruktur, Porters fem krafter, Karteller, Byggbransch, Konkurrens 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under tidigt 90-tal drabbades den svenska fastighetsmarknaden av en bubbla som bidrog till 

ett kraftigt prisfall på bomarknaden. Bostäder köptes eller byggdes baserat på spekulation i 

prisökning vilket ledde till att priserna på kort sikt ökade lavinartat, för att sedan skapa en 

panik att sälja. Då bubblan sprack 1992 ledde det till att många överbelånade fastighetsbolag 

gick i konkurs (Jaffee, 1994). Även byggföretagen påverkades, även om den egentliga 

påverkan kom först 1994 på grund av färdigställanden av tidigare slutna kontrakt(Jaffee, 

1994), och många mindre och medelstora bolag köptes upp och antalet aktörer på 

byggmarknaden minskade kraftigt. 

 

25 år senare har, genom en ökad befolkningsmängd och en dyr och begränsad nybyggnation 

av svenska bostäder, den bostadspolitiska frågan kommit att bli aktuell (SvD, 2015). Den 

rådande situationen till trots, med stundande oroligheter i bland annat Syrien, har 2015 

inneburit att mer än 149 000 (Migrationsinfo, 2015) människor flytt till ett Sverige som 

bygger bostäder för medelklassen (SvD, 2015). I ett utvecklat samhälle är tak över huvudet en 

mänsklig rättighet. Behovet av bostäder som råder och sätter press på staten lämnar ett 

övertag åt aktörerna inom bostadsmarknaden vilket i sin tur kan resultera i makt att agera 

utifrån egna intressen. Hur påverkas vidare aktörerna, som ska genomföra det fortsatta 

byggandet, av att marknaden har ett fåtal starka aktörer med en historia av otillåtna 

samarbeten och hur kan aktörerna tillämpa marknadsstrategier i form av de fem 

konkurrenskrafterna? 

 

Det svenska samhället och dess konkurrenspolitik bygger idag på frihandel och perfekt 

konkurrens. Tanken med detta är att konkurrensen ska vara något positivt som leder till en 

effektiv, välfungerande marknad som är till nytta för marknadens alla aktörer 

(Konkurrensverket, 2015). Den fria etableringsrätten skapar möjligheter för nya företag att 

stiga in på marknaden, vilket främjar konkurrensen som i sin tur pressar priserna, pressar 

aktörer till att höja kvaliteten och breddar utbudet på de varor och tjänster som görs 

tillgängliga på marknaden. Den fria marknaden stimulerar även till en mer effektiv 

användning av samhällets resurser och skapar, mellan företag inom en och samma bransch, en 

inbördes kamp om kundernas uppmärksamhet och köplust (Konkurrensverket, 2015). För 

företag på marknaden är det ofta önskvärt att vara i en stark position och inte sällan vill man 

till och med vara dominant. Därför blir det extra viktigt hur ett bolag förhåller sig till den 

konkurrens som existerar och det skapas stora krav på en välutformad affärsplan, inte sällan 

med fokus på marknadsstrategier och egenskaper kring dessa. Marknadsstrukturer blir således 

en utgångspunkt i företagens omvärldsanalys och är ständigt intressant att undersöka. I vissa 

fall har företagens jakt på en dominant position gått så långt att man med otillåtna samarbeten 

påverkat strukturen till sin fördel.  

 

I USA har man ända sedan slutet av 1800-talet agerat aktivt mot kartellrörelser, medan 

Europas länder varit av olika uppfattningar gällande deras policy mot karteller (Bouwens och 
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Dankers, 2010). Det var länge tillåtet och till viss del uppmuntrade vissa länder sina företag 

att samarbeta för att gemensamt sätta priser och bestämma storlek på produktion. Karteller 

hade därför stort inflytande på den europeiska marknaden under stora delar av 1900-talet, men 

idag är de omgivna med en aura av hemlighet som tyder på kriminell aktivitet och mycket 

riktigt så är en kartells handlingar i många delar av västvärlden numera olagliga (Bouwens 

och Dankers, 2010). Trots att de flesta länder, däribland samtliga EU:s medlemsländer sedan 

1990-talet med artikel 101 EUF som grund, lagstiftat mot kartellbildning och att straffen hela 

tiden blir tyngre, tycks karteller fortfarande vara aktiva runtom i världen (Katsoulacos, 

Motchenkova och Ulph, 2015; Bouwens och Dankers, 2010). I Sverige syntes det extra tydligt 

i bygg- och anläggningsbranschen där nio företag efter ett 10-tal års utredning i juli 2007 

dömdes till den dittills största bötessumma som utgivits i Sverige för brott mot 

konkurrenslagen (Konkurrensverket, 2015). 

 

Under den stundande utredningen gjordes en undersökning med 600 byggchefer, som visade 

att uppemot hälften trodde att det fortfarande förekom karteller, närmre 30 % att det förekom 

regelbundet/ofta och dessutom närmre 40 % menade att kartellerna var svårupptäckta (Dagens 

Nyheter, 2005). Detta är siffror som antyder att branschen tidigare har präglats av 

konkurrensproblem, vilket gör det extra intressant att utreda dagens tillstånd för att se hur 

marknadsstrukturen är uppbyggd idag. 

 

På grund av den högturbulenta miljön som karaktäriserar byggbranschen och den stora 

mängden omvärldsfaktorer som påverkar, är det viktigt att aktörerna på marknaden har 

genomtänkta strategier för att kunna anpassa sig till, och överleva på, den cyklist labila 

marknaden. Då Porters femkraftsmodell är en modell som är utvecklad för att analysera 

branschstrukturer baserat på de fem strategiska konkurrenskrafterna, syftar denna studie även 

till att undersöka om modellen är tillämpbar i byggbranschen. 

 

1.2 Problematisering 

 

Det finns två situationer som båda rör sig i respektive ytterkant av marknadens tillstånd och 

dessa präglas av, å ena sidan hög konkurrens eller fullständig konkurrens, och total avsaknad 

av konkurrens, monopol. Den fullständiga konkurrensen kännetecknas av ett flertal företag 

som konkurrerar lika villkor på en marknad med bra förutsättningar för nya företag att 

etablera sig (Pindyck och Rubinfeld, 2005). Monopol innebär däremot att konkurrens helt 

saknas. Marknaden domineras då helt av en enda aktör som kan sätta ett högt pris utan hänsyn 

till sjunkande efterfrågan från konsumenter. Monopolföretaget kan även bestämma hur stor 

kvantitet av en vara som ska erbjudas marknaden enbart med hänsyn till vilken av 

parametrarna pris och kvantitet som resulterar i mest tillfredsställande vinst (Pindyck och 

Rubinfeld, 2005). Vanligast är däremot att en marknad befinner sig någonstans emellan dessa 

två extrema lägen.  

Att föra sig på marknaden ställer som tidigare nämnt krav på affärsplanen och hur man ska stå 

sig mot sina konkurrenter. Den ekonomiska, institutionella, teknologiska, lagstiftande, 

kulturella, sociala och till och med den globala miljön förändras hela tiden och blir mer 
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oförutsägbar, vilket ger möjligheter och hot för företag som i sin tur ökar intresset för 

marknadsföringsmässiga aktiviteter (Meng och Layton, 2010). Marknadsomgivningen är 

alltså vital för företagsledare och bolagen möter en snabbt förändrande, ofta högturbulent 

företagsmiljö som bidrar till högre krav på strategiska val (Meng och Layton, 2010).  

 

När Michael Porter introducerade femkraftsmodellen, lyfte han strategisk planering från 

anonymiteten till kärnan i styrelsens arbete, vilket ledde till att de fem krafterna blev till ett 

ramverk som mittpunkt i ett företags marknadsstrategier (Grundy, 2006), vilket gör det 

intressant att undersöka om teorierna är tillämpbara för omvärldsanalys idag. Den främsta 

uppgiften för en företagsstrateg är att förstå och hantera konkurrensen som omringar företaget 

(Porter, 2008), för att sedan skapa konkurrensfördelar gentemot den.  

 

Konkurrensfördelar är ett begrepp som strateger ofta vill uppnå och inte sällan inspireras man 

av tidigare lyckade strategier - man önskar att kopiera strategier som gjort andra företag 

framgångsrika (Christensen, 2001). Porter (2008) lyfter fram att konkurrensfördelarna inte 

bara får ses mot företagets direkta konkurrenter, utan man måste se förbi rivalerna och 

inkludera fyra andra konkurrensfaktorer; konsumenter, leverantörer, nyetableringar och 

substitut. Med hjälp av Porters fem krafter är det alltså meningen att man ska kunna analysera 

marknaden och byggbranschen, med dess tidigare utpräglade konkurrensproblem, är en 

exceptionell marknad att undersöka.  

1.3 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att klargöra det rådande konkurrenstillståndet i 

byggbranschen och se om Porters femkraftsmodell går att tillämpa för att göra en fullständig 

analys av marknaden. Vi vill med hjälp av den rådande marknadsstrukturen även redogöra för 

vilka faktorer som underlättar kartellskapande i byggbranschen och vilka effekter kartellerna 

skapar på konkurrensen på marknaden. 

 

1.3.1 Forskningsfråga 

Forskningsfrågor som kommer ligga till grund för uppsatsen är: 

“Hur ser marknadsstrukturen ut i byggbranschen?” 

“Är Porters femkraftsmodell lämplig att använda för att analysera byggmarknaden?” 

“Hur skapar marknadsstrukturen i byggbranschen förutsättningar för kartellbildning och vilka 

effekter ger det? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att fokusera på byggbranschen. På grund av tidigare problematik 

som byggbranschen stött på och en historik av otillåtna samarbeten mellan aktörer finner vi 

det av värde att titta närmre på hur marknadens tillstånd ser ut idag. 

När vi studerar samarbeten på marknaden, har vi valt att fokusera på de olagliga kartellerna 

och hur dessa påverkar marknadsstrukturen. 
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2 Teoretisk referensram 

Teorin behandlar tidigare forskning inom ämnet och kommer ligga till grund för studiens 

datainsamling, empiri samt analys. Referensramen kommer till första delen behandla tidigare 

teorier kring företags- samt marknadstillväxt och Porters femkraftsmodell, vilka tillsammans 

utgör studiens marknadsstrukturssida. Den senare delen av den teoretiska referensramen 

behandlar begreppen samarbete och kartell, för att slutligen presentera hur detta kan påverka 

strukturen i en bransch.  

2.1 Tillväxtstrategi 

För att förstå hur aktörer skapar tillväxt, och således möjligheten att i större omfattning 

kontrollera en marknad, presenterar Kotler, Armstrong och Parment (2013) 

marknadsexpansionsmodellen. 

 

 
Figur 1: Marknadsexpansion (Kotler et al., 2013, s.50) 

 

För att växa behöver man enligt Kotler et al (2013) ta ställning till om detta ska ske inom en 

nuvarande marknad eller genom att utöka till nya geografiska eller demografiska marknader. I 

kombination med detta behöver man även överväga om tillväxten bör ske genom nya eller 

redan existerande produkter. Att aktivt växa på en bestämd marknad kräver alltså ett bättre 

pris eller en mer utvecklad produkt (Kotler et al. 2013).  

 

Produktutveckling kan både innefatta en helt ny produkt eller tjänst eller också vara en 

modifierad version av den som för närvarande erbjuds. Marknadspenetration innebär att man 

genom ett lägre pris vinner marknadsandelar från sina konkurrenter (Kotler et al. 2013). Det 

låga priset kan sättas genom mer kostnadseffektiv produktion eller så kan man genom en stark 

finansiell ställning anamma konceptet marknadspenetration som en strategi för att tvinga 

mindre aktörer ur branschen. 
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2.2 Marknadstillväxt 
Förutom att genom konkurrenskraftiga priser eller produkter vinna marknadsandelar från 

konkurrenter kan aktörer även öka sin marknadsandel genom att marknaden som helhet växer. 

Om marknaden som helhet växer kan en aktör växa utan att konkurrenter förlorar delar av sin 

andel, nedan presenterat som att cirkeln, som representerar marknaden, växer. 

 

 
Figur 2: Marknadstillväxt, egenkomponerad. 

 

Marknadens efterfrågan kan öka genom att antalet konsumenter som efterfrågar produkten 

ökar eller att konsumenternas disponibla inkomst ökar och att de således har möjlighet att 

lägga delar av denna på vara (Pindyck och Rubinfeld, 2005). 

2.3 Femkraftsmodellen 

På en konkurrerande marknad säger Porter(2008) att cheferna i ett företag ofta definierar 

konkurrens för snävt, som om den inträffade bara bland dagens direkta konkurrenter. 

Konkurrensläget i en bransch går dock bortom etablerade branschers rivalitet till att omfatta 

fyra andra konkurrenskrafter som är leverantörers förhandlingsstyrka, hot från nyetablerade, 

köparens förhandlingsstyrka och hot från substitut (Porter, 2008). 

 

 
Figur 3: Porters femkraftsmodell, egenkomponerad. 

 

Den utökade rivaliteten som blir följden av alla fem krafter definierar en branschstruktur och 

formar den konkurrerande interaktionen inom en industris natur. Hur mycket industrier än må 
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skilja sig från varandra på ytan, är de underliggande drivkrafterna för lönsamheten desamma. 

Men för att förstå industrins konkurrens och lönsamhet måste man analysera branschens 

underliggande struktur i termer av de fem krafter (Porter, 2008). 

 

Om krafterna är intensiva så tjänar nästan inget företag en lockande avkastning på 

investeringen, men om krafterna däremot är godartade är det många företag som är lönsamma. 

Branschstrukturen driver konkurrens och lönsamhet, oberoende av om en industri tillverkar en 

produkt eller tjänst, är framväxande eller mogen, högteknologisk eller lågteknologisk, 

reglerad eller oreglerad. Medan oräkneliga faktorer kan påverka en industris lönsamhet på 

kort sikt – inkluderat vädret och konjunkturen – så påverkar branschstrukturen, manifesterad i 

de fem krafterna, industrins lönsamhet i det medellånga och långa loppet (Porter, 2008). 

Att förstå konkurrenskrafter och deras underliggande orsaker avslöjar rötterna till en branschs 

nuvarande lönsamhet samtidigt som det förser en med ett ramverk för att kunna förutse och 

påverka konkurrensen, och lönsamheten, över tid. Att försvara sig mot konkurrenskrafterna 

och forma dom till företagets fördel är avgörande för dess strategi, så en god förståelse för 

branschstrukturen är med andra ord avgörande för en effektiv strategisk positionering (Porter, 

2008). 

 

Konfigurationen av de fem krafterna differentierar sig beroende på industrin. Den starkaste 

konkurrenskraften eller krafterna avgör en industris lönsamhet och blir den viktigaste faktorn 

när det kommer till att forma en strategi, dock är den mest iögonfallande kraften inte alltid 

den kraften som har störst påverkan i just den branschen. Ett exempel på det är 

råvaruindustrin. Även om rivaliteten är hård i dessa industrier, behöver det nödvändigtvis inte 

vara den faktor som begränsar lönsamheten. Branschstrukturen växer fram ur en uppsättning 

ekonomiska och tekniska egenskaper som avgör styrkan av varje konkurrenskraft. (Porter, 

2008). 

2.3.1 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

Porter (2008) talar om att företag kan skaffa sig en mer fördelaktig position genom taktiska 

metoder som prisutspel, lansering av nya produkter, reklamkampanjer och 

serviceförbättringar. Vad som leder företag till att vidta sådana åtgärder är oftast när 

konkurrerande företag känner sig pressade, eller ser ett tillfälle, att förbättra sin position på 

marknaden, och så uppstår rivaliteten. Faktorer som ökar intensiteten i konkurrensen enligt 

Porter (1983) är långsam branschtillväxt, många konkurrenter, ingen differentiering, höga 

fasta tillverknings- eller lagerkostnader, olikartade konkurrenter, högt strategiskt värde, höga 

nedläggningskostnader samt språngvis kapacitetsökning. Allt för hög rivalitet kan dock 

begränsa lönsamheten i en bransch. Beroende på konkurrensens grad av intensitet och på 

vilka grunder företagen konkurrerar drivs vinstpotentialen ned olika mycket (Porter, 2008). 

 

Lönsamheten tar hårdast smäll av rivalitet när företag konkurrerar med pris och riskerna för 

att en priskonkurrens ska inträffa är störst om; 

 Produkten eller tjänsterna som rivalerna erbjuder är nästintill identiska och det inte är 

kostsamt för köpare att byta från den ena rivalen till den andra. 

 Marginalkostnaderna är låga och de fasta kostnaderna är höga. 
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 Ett företag, för att kunna vara effektivt, ökar sin kapacitet i stora steg. 

 Produkten har en begränsad hållbarhet, det vill säga är en färskvara. 

 

Konkurrens som är baserad på andra grunder än pris, exempelvis stödtjänster, 

produktegenskaper, varumärke eller leveranstid, påverkar inte vinsten på samma vis då dessa 

konkurrensmedel ökar mervärdet för kunderna och leder till att företag istället ökar sina 

priser. Utöver det så kan sådana typer av konkurrens dessutom höja hindren för potentiella 

aktörer som vill träda in i marknaden samt öka produktens värde i förhållande till sina 

substitut. Dock är det mindre sannolikhet att denna typ av konkurrens uppstår än vad det är 

med prisrivalitet.  Det är av stor vikt huruvida rivaler konkurrerar på samma grunder, 

eftersom att konkurrenterna i sådana lägen syftar till att tillgodose samma behov hos sina 

kunder vilket resulterar i ett nollsummespel. När det når en sådan punkt blir ett företags vinst 

ett annat företags förlust, vilket driver ned lönsamheten i branschen. Trots att priskonkurrens 

löper en större risk att hamna i ett nollsummespel än de andra former av konkurrens, kan detta 

undvikas genom att företag segmenterar sina marknader och inrikta sina lågpriserbjudanden 

till olika kunder. (Porter, 2008) 

 

2.3.2 Hot från nyetableringar 

Nya aktörer på en marknad medför en önskan om att vinna marknadsandelar och en ny 

kapacitet vilket sätter press på priser, kostnader och investeringstakten som är nödvändig för 

att tävla. I synnerhet när det kommer in nya aktörer från andra marknader, då de kan utnyttja 

sin befintliga kapacitet och sitt kassaflöde för att skaka upp konkurrensen lite (Porter, 2008).  

 

Hur hög risken för hot från nyetableringar är beror på vilka kunskaps- och kostnadsmässiga 

barriärer som föreligger på marknaden och vilka metoder existerande aktörer tar till för att 

försvåra för nykomlingar. Är förutsättningarna på marknaden, och de medel som aktörerna 

förfogar över, svaga i egenskap av att minska hot från nya aktörer så innebär det att de totala 

vinsterna minskar. Det är inte själva inträdet i sig som håller ned lönsamheten, utan hotet om 

inträdet (Porter, 2008).  

 

Etablerade aktörer har fördelar i förhållanden till nya aktörer i form av inträdeshinder. Enligt 

Porter finns det sju stora källor; 

 Stordriftsfördelar vad gäller utbud - Denna typ av ekonomi skapas av företag som 

producerar större volymer och på så vis får lägre kostnader per enhet då de kan sprida 

de fasta kostnaderna över fler enheter, använda effektivare teknologi eller begära 

bättre villkor från leverantörerna. Stordriftsfördelar hos etablerade företag avskräcker 

blivande aktörer från att träda in på marknaden då dessa blir tvingade att antingen 

komma in i branschen i stor skala, vilket innebär att de måste rubba konkurrenter med 

bra fäste, eller acceptera en kostnadsnackdel.  

 Skalfördelar vad gäller efterfrågan - Dessa fördelar, kända som nätverkseffekten, 

uppkommer i industrier där köparnas vilja att betala för en produkt från ett visst 

företag ökar med antalet andra köpare som sympatiserar med det företaget. Köpare har 

överlag starkare förtroende för stora företag när det kommer till att köpa avgörande 
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produkter. Skalfördelar i efterfrågan avskräcker nykomlingar från att träda in genom 

att den kundernas vilja att köpa från en nykomling och nya aktörer blir då tvungna att 

sänka priserna tills de byggt upp en tillräckligt stor kundbas. 

 Kundomställningskostnader – Omställnings kostnader är fasta kostnader som köpare 

bemöter när de byter leverantör. Sådana kostnader uppstår exempelvis då en köpare 

som byter leverantör måste ändra produkt specifikationerna, behålla medarbetare för 

att använda en ny produkt eller modifiera processer eller datasystem. Beroende på hur 

stora omställningskostnaderna är blir kampen om kunder olika svår, ju större 

omställningskostnader, desto svårare är det för nya aktörer att vinna över kunder. 

 Kapitalkrav – För att kunna konkurrera på marknader behöver nya aktörer investera 

stora finansiella resurser vilket kan vara avskräckande för dem.  Ett stadigt kapital är 

nödvändigt, inte bara för fasta anläggningar utan även för att kunna utvidga 

kundkrediter, bygga lager och finansiera uppstartsförluster. Barriären är särskilt hög 

om kapitalet är nödvändigt för utgifter som inte går att återhämta och därav svårare att 

finansiera, som exempelvis reklam i förväg, forskning och utveckling. Trots att 

storföretagen har de finansiella resurserna för att kunna invadera nästan vilken 

marknad som helst, begränsas sannolikheten av att de gör inträde på grund av de 

enorma kraven på kapital inom vissa områden. Omvänt så är antalet aktörer som träder 

in på marknader med minimala kapitalkrav riklig. Dock är det av stor vikt att inte 

överdriva graden av vilken kapitalkravet enbart avskräcker. Är industrins avkastning 

attraktiv och förväntas förbli så kommer investerare att finansiera nya aktörer med 

kapitalet som de behöver.  

 Monopolfördelar oberoende av storlek – Oavsett företagens storlek har etablerade 

aktörer kostnads- eller kvalitetsfördelar som inte är tillgängliga för potentiella 

konkurrenter, men som inträdare i marknaden försöker att kringgå i bästa mån möjlig. 

Dessa fördelar kommer i form av patenterad teknologi, förköp av de mest gynnsamma 

platserna geografiskt, ett etablerat varumärke, företräde till de bästa råvarukällorna 

samt överlägsen erfarenhet som lett till effektivare produktion.  

 Ojämn tillgång till distributionskanaler – Som ny aktör på marknaden måste man 

säkerställa en distributör av sin produkt eller tjänst. Ju större begränsning av grossister 

eller detaljhandels kanaler det är, och ju mer befintliga konkurrenter har knutit upp 

dem, desto svårare blir det för nya aktörer att träda in.  En ny matprodukt, till exempel, 

måste kunna tränga undan andra produkter från hyllan för att få sin plats där genom att 

konkurrera med lägre priser, stora kampanjer, intensiva försäljningsinsatser eller vidta 

andra åtgärder. Dock är tillgången till distributörer ibland så pass snäv att den skapar 

en för hög barriär vilket tvingar nya inträdare att kringgå distributionskanaler helt eller 

skapa sina egna. 

 Restriktiv regeringspolitik – Regeringspolitik kan både hindra eller underlätta för nya 

aktörer att träda in på marknaden omgående beroende på vilka krav, regler och lagar 

de ställer. Likväl kan de förstärka eller upphäva de andra inträdeshindren. Genom till 

exempel restriktioner för utländska investeringar och licenskrav kan de direkt 

begränsa eller även utesluta inträde i industrier, exempel på en sådan industri är 

sprithandeln. Expansiva patentregler är exempel på regeringspolitik som kan öka 
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andra inträdeshinder samt miljö- eller säkerhetsföreskrifter som ökar 

stordriftsfördelarna mot nykomlingar.   

 

Såsom regeringspolitiken kan försvåra kan den även självfallet förenkla inträdet. Detta till 

exempel direkt genom subventioner, eller indirekt genom att finansiera grundläggande 

forskning och göra den tillgänglig för alla företag, nya som gamla, vilket minskar 

stordriftsfördelarna. 

 

Det finns olika sorters aktörer som försöker träda in på marknaden. Exempel på dessa är 

nystartade företag, utländska företag eller företag i närliggande branscher. Beroende på vilken 

typ av aktör det är som gör inträde så bör inträdeshindren bedömas i förhållande till den 

potentiella aktörens kapacitet. Strategen måste alltid vara uppmärksam på och medveten om 

kreativa sätt och lösningar som nykomlingar kan försöka hitta för att kringgå uppenbara 

barriärer.  

 

Ovisshet om hur de etablerade aktörerna i en marknad kommer slå tillbaka mot den 

potentiella aktören kan också avgöra om en ny aktör väljer att träda in i marknaden eller hålla 

sig borta från den. En kraftfull och utdragen reaktion från de etablerades sida kan resultera i 

att vinstpotentialen av att delta i industrin understiger kapitalkostnaden för den potentiella, 

vilket gör det olönsamt.   

 

Nykomlingar på marknaden kommer med störst sannolikhet frukta en motattack om; 

 Etablerade aktörer tidigare har svarat mot nykomlingar på ett kärnfullt vis. 

 Etablerade aktörer har betydande resurser för att slå tillbaka samt överskottslikviditet, 

inflytande över distributionskanaler och kunder och tillgänglig produktionskapacitet. 

 Det är troligt att etablerade aktörer kommer sänka sina priser då de är beslutade att 

behålla sina marknadsandelar till vilket pris som helst, eller på grund av att branschen 

har höga fasta kostnader vilket skapar en stark motivation att släppa priser för att fylla 

överkapacitet. 

 Branschens tillväxt är långsam vilket kommer innebära att nykomlingarna enbart 

kommer kunna vinna volym genom att ta den från de etablerade aktörerna (Porter, 

2008). 

 

En analys av inträdeshindren är med andra ord av stor vikt för alla företag som överväger att 

träda in i en marknad. Den stora utmaningen är att hitta sätt att övervinna inträdeshindren utan 

att omintetgöra lönsamheten av att delta i branschen.  

2.3.3 Leverantörernas förhandlingskraft  

Genom att ta ut högre priser, vilket i sin tur begränsar kvalitén eller tjänsterna, eller skifta 

kostnaderna för de olika aktörerna på marknaden, fångar de kraftfulla leverantörerna mer av 

värdet för sig själva.  De kan även pressa lönsamheten ur en bransch som är oförmögen att 

föra vidare kostnadsökningarna i sina egna priser. Ett bra exempel på en sådan leverantör är 
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Microsoft. Genom att höja priserna på sina operativsystem så har de bidragit till en urholkning 

av lönsamheten bland personliga datortillverkare.  

 

Företag är dock beroende av en stor samling olika leverantörsgrupper. Vad som avgör ifall en 

leverantörsgrupp är kraftfull är om; 

 Den är mer koncentrerad än branschen som den säljer produkten/tjänsten till. 

 Leverantörer tjänar i många olika branscher. De tvekar då inte på att utvinna maximal 

vinst från var och en, vilket de kan göra då leverantören inte är beroende av just en 

industri för sina intäkter. 

 Aktörer i industrin bemöter stora kostnader när de byter leverantör, vilket är vanligt 

om företag har investerat höga summor i specialiserad utrustning, ofta skräddarsydda 

efter företagets behov. När omställningskostnaderna är höga kan aktörerna finna det 

svårt att spela ut leverantörerna mot varandra. 

 Leverantörerna erbjuder differentierade produkter. Farmaceutiska företag som säljer 

patenterade läkemedel har exempelvis mer makt över sjukhus än vad läkemedelsbolag 

som säljer allmänna produkter har.   

 Det inte finns något substitut till vad leverantören erbjuder. 

 Leverantören på ett trovärdigt vis kan integrera framåt i branschen. Om aktörerna i 

branschen tjänar betydligt mer i förhållande till leverantören så kan det framkalla att 

leverantören träder in i marknaden.   

2.3.4 Köparnas förhandlingskraft 

Motsatsen till kraftfulla leverantörer är kraftfulla kunder. Dessa mäktiga kunder kan skapa 

mer värde för sig själva genom att kräva bättre kvalité, tvinga ner priserna eller begära mer 

service, vilket i sin tur driver upp kostnaderna för företagen. Köparna spelar ut aktörerna i 

industrin mot varandra, och allt detta görs på bekostnaden av industrins lönsamhet. De är i 

synnerhet kraftfulla om de har förhandlingsfördelar i förhållande till aktörerna i industrin, och 

är dem priskänsliga så kan de utnyttja sin vägande roll genom att pressa väldigt mycket på 

prisreduktioner. Det finns olika typer av köpare som skiljer sig åt i förhandlingsstyrka, precis 

som med leverantörerna. Det som utmärker köpare som har hävstång i förhandlingar är; 

 Det finns få köpare, eller varje inköp sker i stora volymer. Köpare som beställer i stora 

volymer är särskilt starka inom branscher där aktörerna har höga fasta kostnader. 

 Om köparna tror att de kan finna en likvärdig produkt någon annanstans tenderar de 

att spela leverantörer mot varandra. Detta är vanligt förekommande i branscher vars 

produkter är standardiserade eller odifferentierade. 

 Om det förekommer låga omställningskostnader i att byta leverantör.   

 Köpare hotar att integrera bakåt och börja producera branschens produkt själv om 

leverantören är för lönsam. 

 

Köpare är priskänsliga om; 

 Produkten som de köper är från en bransch som har en betydande del i deras 

kostnadsstruktur. Här kommer köparna att förhandla hårt, medan produkter eller 

tjänster som säljs i en bransch som utgör en liten del av köparens kostnad leder till en 

minskad priskänslighet. 
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 Om köparen har ont om likvida medel, har dålig vinst eller måste trimma sina 

inköpskostnader. 

 Om leverantörens produkt eller tjänst påverkar kvaliteten på köparens produkt eller 

tjänst lite.  

 

Källorna som definierar köparnas kraft gäller konsumenter lika mycket som de gäller 

business-to-business kunder. Den största skillnaden mellan dessa kan vara att konsumenternas 

behov kan vara mer vaga och svårare att kvantifiera, men utöver det är båda sortens köpare 

lika priskänsliga vad gäller produkter som är odifferentierade, dyra i förhållande till deras 

inkomst och produkter vars prestanda har begränsade konsekvenser. Detsamma gäller 

konsumenter som köper men inte är slutanvändare, dessa mellanhänder kan dock få en mer 

betydande förhandlingsposition när de kan påverka slutkonsumenternas köpbeslut nedströms.  

Genom direkt marknadsföring till slutanvändare och exklusiva avtal med särskilda 

distributörer eller återförsäljare försöker producenter ofta att minska kanalers inflytande.  

2.3.5 Hot från substitut  

Ett substitut innebär en produkt eller en tjänst som utför samma eller liknande funktion som 

en industriprodukt men på ett annorlunda vis. Exempel på dessa är E-post, som kan fungera 

som substitut för expressbrev, eller en videokonferens som kan vara ett substitut för en 

affärsresa. Substitut finns alltid närvarande, men kan förbises väldigt ofta då de inte alltid är 

så uppenbara eller för att de kan skilja sig en hel del från industrins produkt. Exempel på detta 

är hur slipsar och byggverktyg kan vara substitut för varandra när en present till fars dag ska 

köpas. Det kan även vara substitut att avstå från en produkt, välja att göra den själv eller att 

köpa en begagnad produkt istället för en ny. 

 

En industris lönsamhet blir lidande när hotet om substitut är hög eftersom att 

ersättningsprodukterna placerar ett tak för priserna vilket i sin tur begränsar en bransch 

vinstpotential. Om inte en bransch tidigt skiljer sig från sitt substitut genom att öka 

produktens prestanda eller satsa på marknadsföring, kommer inte bara lönsamheten utan även 

tillväxtpotentialen ta skada. Hotet om substitut är hög om: 

 Ersättningsprodukten eller tjänsten erbjuder en mer attraktiv prisprestanda i jämförelse 

med branschens produkt. Ju högre värde substitutet kan erbjuda, desto tätare blir 

locket på branschens vinstpotential. 

 Det är en låg kostnad för köparen att byta till ersättningsprodukten.  

 

Förändringar som sker i andra branscher kan göra dessa till attraktiva substitut på ett sätt som 

de inte har varit innan, och av den anledningen bör förändringar i andra industrier alltid 

uppmärksammas. Tekniska förändringar i vad som till synes är orelaterade företag kan få 

stora effekter på en industris lönsamhet. Ett exempel på detta kan vara plastmaterial som 

genomgår klara förbättringar, dessa kan plötsligt börja ersätta stål i bilkomponenter.  

 

 



12 
 

2.3.6 Kritik mot Porters fem krafter 

Femkraftsmodellen har dock blivit kritiserad på olika håll. Grant (2005) kritiserar kraften 

”Rivalitet mellan befintliga konkurrenter” där han menar att modellen inte studerar den 

dynamiska rivaliteten mellan konkurrenter inom en bransch. För att exemplifiera sitt 

påstående refererar han till Pepsi-Colas konkurrensomgivning där den enligt honom bestäms 

mer av Coca-Colas marknadsföringsstrategi och taktik än av strukturen i den övriga 

läskedrycksbranschen. Han skriver senare att strategisk konkurrens är ett samspel mellan 

spelare, och att de beslut som fattas av en spelare är beroende av det faktiska och förutsedda 

beslutet som fattas av en annan spelare. Modellen ger enligt Grant en liten insikt om hur 

företag inom en bransch väljer att konkurrera eller samarbeta med varandra. 

 

Vidare anser Coyne och Subramaniam (1996) att femkraftsmodellen är skapad ur en 

mikroekonomisk teori och ser bort från yttre makroekonomiska krafter som också har en 

inverkan på branschen. Modellen kritiseras även av dem för att vara skapad efter antagandet 

att konkurrenter, säljare, köpare och substitut är oberoende av varandra. Kritik riktas också 

mot att femkraftsmodellen förutsätter att det råder en låg osäkerhet inom en bransch, och att 

företag därmed kan förutspå exakta prognoser om framtiden och välja strategi därefter, vilket 

inte alltid är en självklarhet att det gör. Det är därför av stor vikt att strateger tar reda på hur 

osäker verkligheten egentligen är, och därefter rekommendera strategier beroende på graden 

av osäkerhet.    

 

Grundy (2006) spinner i sin kritik vidare på det Coyne och Subramaniam nämner om hur 

beroende krafterna i modellen är av varandra. Han anser att konkurrenskrafterna är högt 

beroende av varandra och av den externa omgivningen som består av ekonomiska, 

teknologiska, politiska och sociala faktorer. Köpare kan till exempel aktivt uppmuntra 

nyetablerare och aktivt söka efter substitut som i sin tur reducerar inträdesbarriärerna och på 

så vis uppmuntrar företag som framställer substitut att ge sig in i branschen. 

 

Slutligen så säger Christensen (2001, s.105) att faktorer som skapat fördelar för de mest 

framgångsrika företagen idag enbart gäller på grund av särskilda faktorer som fungerar under 

speciella omständigheter, vid en viss tidpunkt. 

2.4 Karteller 

2.4.1 Olika typer av samarbete 

När samarbeten ska beskrivas används två mer omfattande begrepp: konkurrensbegränsning 

och samverkan. Fear (2008) framhåller att det är svårt att generalisera kring samarbeten då de 

kan verka i olika varianter med olika målsättning och effektivitet. Detta påvisar Fear i en 

tidigare artikel genom en modell, figur 4, som visar på olika samarbeten (Fear, 2006).  

 

Modellen behandlar konkurrensbegränsning och bygger på graden av samverkan, där den ena 

ytterligheten är marknaden. Marknaden kännetecknas av låg internalisering och bygger på att 

företagen inte har någon samverkan, inte är knutna till varandra, utan istället konkurrerar 

öppet med en rivalitet mellan företagen. I takt med att marknaden koncentreras framkommer 

nya former av marknader. Efter den öppna marknaden kommer oligopolet. Ett oligopol är en 
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status där företagen fortfarande inte samverkar, men måste se och ta efter varandra. Vidare 

kommer olika typer av samarbete i form av privata självreglerande företag, med mer 

samverkan i vissa processer, till olagliga hardcore-karteller och det är här de mest 

problematiska typerna av karteller finns (Fear, 2006). Efter de olagliga kartellerna kommer 

det som kallas hierarkiska former av samarbete. Här handlar det i stora drag om ett och 

samma företag, snarare än olika företag som samarbetar. Den andra ytterligheten utgörs av 

aktörer som arbetar under monopol, vilket betyder att ett företag styr hela marknaden. 

 

 
Figur 4: A Spectrum of Interfirm Cooperation (Fear, 2006, s. 6) 

 

2.4.2 Karteller och dess utseende 

Karteller är en sammanslutning mellan självständiga aktörer som kommer överens om 

prissättning, produktionsvolym eller marknadsuppdelning, i syfte att höja priset och öka 

vinsterna genom att begränsa konkurrensen (Lindberg, 2008). Likt det finns flera typer av 

samarbete och karteller, finns det olika varianter av verksamhet, målsättningar och 

organisation i kartellerna. Som framgår av figur 4 finns flera stadier av olagliga karteller, bl.a. 

marknadsdelningskarteller (kundkarteller) och priskarteller. Det de har gemensamt är att det 

finns avtal för samarbetet och att de byggde på att kartellmedlemmarna ska tjäna på att delta. 

 

Marknadsdelningskarteller används för att fixera marknaden genom att fördela kunderna på 

marknaden till vissa producenter och har fungerat som ett incitament för företag att ansluta sig 

till ännu bredare karteller (Fear, 2006). Stigler (1968) ansåg att detta var den mest effektiva 

kartellmetoden, då det försäkrat mot hemliga prisnedsättningar som man kan dra nytta av då 

man inte har någon risk att tappa kunder. 

 

Specialisationskarteller är en icke prisfixande kartell som användes för att fördela handels-, 

produkt- eller produktionslinjer till företag (Fear, 2006). På så sätt kunde man klargöra 

arbetsfördelningen för att förenkla för branschen. 
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Kvotkarteller begränsade produktionen från medlemmarna, men man kunde sällan kontrollera 

de priseffekter som detta förde med sig och kartellerna drabbades ofta för internt fusk då de 

sällan hade övervakning över kartellen (Fear, 2006) 

 

Priskarteller, dvs. karteller som bestämmer och sätter försäljningspris, är det vi vanligen 

förknippar olagliga karteller med. Fear (2006) menade att priskarteller ofta skapade ett 

oberoende organ för att övervaka produktionen och pga. detta valde många företag att röra sig 

mot syndikat, en sammanslutning av företag med gemensam försäljningsorganisation som 

fördelar inkommande order mellan medlemmarna. Det är vanligt att tro att priskarteller 

betyder att man höjer priset på marknaden (vilket ofta faktiskt är fallet), vilket blir dyrt för 

konsumenten och en välfärdsförlust på sikt. Emellertid kan kartellerna inte sätta vilka priser 

som helst utan man måste se till hur mycket konsumenter är villiga att betala och hur 

marknaden ser ut. Schröter (2013) påpekar att det faktiskt förekommer karteller som sänker 

marknadspriset, med fördel i att det inte uppmuntrade till nyetableringar. På samma grund 

menar Stigler (1968) att prisnivåerna var tvungna att sättas med hänsyn till inträdeshindren på 

marknaden. Nyetableringar kunde hota företagens marknadsandelar och kartellens existens 

kunde sprängas, vilka var argumenten för att stänga möjligheterna till nyetableringar. 

 

Kartellverksamhet innebär alltså ett samarbete och en kamp för att balansera priser och utbud 

samtidigt som förhandlingar sker runt företagen. För kartellmedlemmarna blir det således 

många faktorer att hålla reda på för att hålla kartellen levande. Schröter (2013) påpekar att det 

finns väldigt lite information om kartellernas inre och får medhåll från Petit et al. (2015) som 

menar att majoriteten av dagens karteller är okända, vilket leder till att karteller ofta faller 

samman utan att man helt säkert får reda på vad som förelåg uppbrottet. 

 

2.4.3 Kartellers påverkan utifrån Porters fem krafter 

2.4.3.1 Existerande rivalitet 
Karteller är mer väntade att formas på en marknad där man kan dra nytta av att kväva 

rivaliteten som finns, vilket ska ge en högre avkastning på lönsamheten för 

kartellmedlemmarna (Marshall och Marx, 2012). Ett effektivt samarbete inte bara ökar 

vinsterna genom att stänga ute konkurrensen, utan man använder samarbetet för att hålla koll 

på marknaden. Branschen delas upp i kartell- och icke kartellföretag, där medlemmarna i 

kartellen inte konkurrerar med varandra medan icke-medlemmarna tvingas konkurrera med 

kartellerna såväl som resterande aktörer på marknaden.  

 

Att kväva den existerande marknadskonkurrensen kommer med två huvuduppgifter för en 

kartell; höja priserna för köparna och se till att det kan göras utan köparmotstånd (Marshall 

och Marx, 2012). Kartellerna syftar till att sätta ett pris över marknadspriset, men får inte sätta 

ett så högt pris att det skapar en reaktion från köparna, då detta kommer generera ett prisfall i 

längden. 

 



15 
 

Generellt är det önskvärt att vara medlem i en kartell, men företag kan vinna på att vara 

utanför om man kan sätta ett pris under det förhöjda kartellpriset, vilket kartellerna inte 

kommer att tillåta (Marshall och Marx, 2012). 

 

2.4.3.2 Hot om nyetableringar 
Det förhöjda marknadspriset kan locka nya företag till branschen, vilket kartellerna är 

medvetna om (Marshall och Marx, 2012). Genom att köpa upp eller motarbeta konkurrenterna 

kan kartellerna hindra de nya aktörerna från att växa på marknaden. Hotet om nyetableringar 

kan också stoppas av olika barriärer som företag måste ta sig an. Kartellerna kan investera i 

inträdes- och etableringsbarriärer för att hindra konkurrenterna. Exempelvis kan det handla 

om nödvändig teknik som kartellerna kan undanhålla från de nya aktörerna, där 

medlemsföretagen kan ansöka om patent för att tvinga konkurrenterna utanför kartellen betala 

för att utnyttja tjänsterna (Marshall och Marx, 2012). 

 

2.4.3.3 Hot om substitut 
Lönsamheten av förhöjda marknadspriser kan dämpas kraftigt om köpare lätt kan svara på 

kartellpriserna genom att byta till substitutprodukter (Marshall och Marx, 2012). Detta tvingar 

kartellerna att hålla ersättningsprodukterna borta från marknaden genom att attackera och visa 

att deras egen produkt är mer värd, alternativt att erbjuda leverantörerna av substitutet 

medlemskap i kartellen. I vilket fall måste kartellerna agera för att inte låta substitutet inkräkta 

på marknaden. 

 

2.4.3.4 Leverantörers och köpares förhandlingsstyrka 
Karteller måste använda sin maktposition försiktigt för att inte avslöja sig. Man kan överväga 

specialutformade avtal med leverantörer och köpare för att säkra sig om att deras försäljningar 

och inköp totalt sett, alla affärer inräknat, görs med företag som är medlemmar i kartellen 

(Marshall och Marx). Detta kräver att det inte föreligger någon omvänd köparmakt, att det 

inte finns några substitut att vända sig till och att icke kartellföretagen inte kan sno åt sig 

köparna. Kartellerna kommer då ha all förhandlingsstyrka som finns, då köparna och 

leverantörerna inte har några meningsfulla alternativ om de önskar göra affärer. 
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3 Metod 
Studiens metodavsnitt redogör för hur undersökningen har genomförts och avslutas med en 

reflektion kring huruvida besluten kunde gjorts annorlunda. 

3.1 Tillvägagångssätt & val av ansats 

Tidigare forskning har påvisat ett behov av djupare studier på kartellbildningars påverkan på 

marknadsstrategier, då mycket forskning legat på produktivitet och sanktioner. Denna 

undersökning har gjorts kvalitativt. Den kvalitativa strategin är en strategi där tonvikten vid 

insamling och analys av data ofta ligger på ord snarare än siffror, vilket innebär att studien 

ämnar bidra till en djupare och förståelseinriktad kunskap (Bryman & Bell, 2003), vilket 

passade denna studie som syftar till att redogöra för en specifik process i en enskild 

verksamhet.  

 

Studien har haft ett tolkande perspektiv i den mening att man beaktar en social kontext och 

utgör en ideografiskt synsätt (Bryman och Bell, 2013). Det betyder att studien kan ta 

ordentliga svängar och ge förvånande resultat, till följd av den kvalitativa studiens subjektiva 

karaktär. Detta genom att forskaren tar en egen vinklad infallsvinkel och med sina egna 

åsikter och värderingar, både med- och omedvetet, styr undersökningen. 

 

Vidare har studien haft en deduktiv ansats. Det lämpar sig när forskarna inte är fullständigt 

pålästa i ämnet, då ansatsen ger bra grund med relevanta teorier innan forskningen förs 

framåt, vilket minskar osäkerheten (Yin, 2014). 

 

3.2 Sekundärdata 
För att hitta tidigare litteratur i ämnet har en ordentlig sökning gjorts elektroniskt. Med hjälp 

av Örebro Universitets hemsida gavs tillkomst till databaserna Summon och ABI/Inform, 

vilka har använts till artikelsökning. Dessa databaser ger tillgång till "peer-reviewed:a" såväl 

tidsskrifter, artiklar och böcker som använts i studien. Exempel på sökord som använts är: 

Cartel, Business, Porter Five forces, Marketing strategy och Collusion. 

 

För att säkerställa att inga tidigare uppsatser varit allt för lika denna studie och för att hitta 

referenser har Google Scholar använts. Exempel på sökord här har varit; kartell, bygg, 

bransch, femkraftsmodell, marknadsstrategi. 

 

3.3 Primärdata 
Insamling av primärdata har gjorts genom kvalitativa intervjuer, vilka varit semistrukturella 

till sin karaktär och utgått från en intervjuguide. Detta skapar flexibilitet, följsamhet och 

möjligheter för eventuella följdfrågor (Bryman och Bell, 2013). Intervjuare får då möjlighet 

att utforma lättbesvarade frågor och man kan få till en dialog mellan parterna, där 

respondenten kan känna stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 

2013). Till följd av intervjuns semistrukturerade flexibla natur har det varit viktigt för oss 
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undersökare att vara uppmärksamma, reda ut oklarheter samt till viss del anpassa frågorna till 

intervjusituationen (Bryman och Bell, 2013). 

 

3.4 Urval 

I studien har intervjupersoner medvetet valts ut för att passa syftet. Byggföretag valdes ut för 

att ta svara på frågor tillhörande marknadsstrukturen i syfte att koppla till den tidigare 

forskningen som gjorts i ämnet, exempelvis Porters femkraftsmodell. För att svara på studiens 

frågor om kartellverksamhet valdes en brottsbekämpningsorganisation, Konkurrensverket, ut. 

Att välja ut intervjupersoner till de kategorier man utformat är mättade i teoretisk bemärkelse, 

kallas för ett teoretiskt urval (Bryman och Bell, 2013) och för att få en så stor bredd som 

möjligt föll det naturligt att respondenterna hade sina egna svarsområden. 

 

3.5 Utformning av intervjumall 

För att förbereda sig inför intervjuer har det varit av största vikt att upprätta en s.k. 

intervjuguide. Syftet med denna är att skapa ett upplägg för hur intervjun ska genomföras 

(Bryman och Bell, 2013). I framtagningen av intervjuguiden har studiens inledning, syfte och 

forskningsfråga varit i fokus, vilka har genererat tre huvudämnen för respektive intervju. För 

intervjun med byggföretagen NCC, PEAB och ÖrebroBygg var företagets bakgrund och 

verksamhet, tillväxtstrategi och marknadsstruktur huvudämnen. Konkurrensverket hade 

istället organisationens verksamhet, definition av karteller och kartellers påverkan på 

marknaden som övergripande ämnen. 

 

Utifrån dessa huvudämnen var uppgiften att söka efter relevanta begrepp i teorierna som 

kunde operationaliseras i intervjufrågor. Intervjuerna gick till på så vis att de hade ett par 

inledande frågor för att lätta på stämningen, för att sedan följas av ämnesspecifika frågor med 

vikt på uppföljningsfrågor där respondenten kunde utveckla sina svar. 

 

Vid intervjuerna var det också av vikt att ta ställning till de etiska aspekter som rådde, med 

fokus på integritet, anonymitet och konfidentalitet (Bryman och Bell, 2013). Vi var tydliga 

med studiens syfte och ville kunna ordna så att intervjuerna gick till på respondentens ställda 

villkor, för att hitta en så passande miljö som möjligt för respondenten. Detta medföljde 

komplikationer i och med att Konkurrensverket ville ha telefonintervjuer och NCC nekade 

inspelning, vilket ställde högre krav på författarna i utförandet av intervjuerna och 

bearbetningen av datamaterialet. Till följd av studiens fortgång blev även intervjun med 

PEAB gjord via telefon, med transkribering och bearbetning. För ÖrebroBygg passade 

mailkonversationer bäst, vilket fick konsekvenser i ett inte helt hundraprocentigt material, 

men ändock användbart, efter bearbetning. 

  

3.6 Bearbetning av datamaterial 

För att underlätta för författarna och för att göra en rättvis bedömning och tolkning av 

respondenternas svar från intervjuerna, gjordes en transkribering av allt insamlat datamaterial. 
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Transkriberingen resulterade i att respondenternas svar mer precist kunde citeras och 

dessutom senare i empirin, kunde kategoriseras in efter de teorier som lagt upp för intervjun. 

Inspelning, anteckningar och transkribering gjorde det möjligt hindra svar från att förvrängas 

och svaren kunde granskas mer noggrant då man kunde gå tillbaka och se efter flera gånger 

(Bryman och Bell, 2013). Negativt var tidsåtgången som transkriberingen tog (Bryman och 

Bell, 2013), men detta var en risk som författarna var villiga att ta då fördelarna av inspelning, 

anteckning och transkribering tillsammans vägde mer än nackdelarna och man ville 

säkerställa att resultatet tolkades rätt.  

 

3.7 Metodreflektion 
Vid samtliga undersökningar och kanske främst kvalitativa sådana, tenderar det att vara av 

stor vikt att diskutera tillförlitlighet och generaliserbarhet, alltså hur trovärdig studien är och 

hur väl den skulle kunna replikeras (Bryman och Bell, 2013). Denna studie förlorade 

betänkligt i värde i och med den relativt tunna primärdatainsamlingen med de få intervjuerna. 

Önskvärt vore, trots tre intervjuer, att få till fler intervjuer med andra byggföretag för att 

kunna säkerställa att marknaden ser ut som den är upplagd i denna studie, alltså samla in mer 

grund för vår analys av marknaden.  

 

I de intervjuer som ändå gjordes, hade vi möjligen kunnat få ut mer av respondenterna. Det 

var ett misstag att inte inför intervjuerna erbjuda anonymitet, vilket hade kunnat öppna upp 

respondenterna framför allt i ämnet karteller eftersom detta är ett begrepp som skapar en viss 

stämning som inte är önskvärd. Kanske hade man också kunnat få till fler intervjuer om 

respondenterna kunnat vara anonyma med sitt medverkande. Detta var dock inget som fanns i 

beaktande hos författarna, utan ett antagande togs att respondenterna själva skulle be om 

anonymitet, liksom de i övrigt fick ställa egna villkor för hur intervjuerna skulle gå till. 

 

I studien så ifrågasattes även undersökningens breda natur. Hade man kunnat spetsa 

undersökningen genom att tydligare avgränsa teorierna, kanske till en eller ett par 

konkurrenskrafter snarare än hela modellen. Här gjordes dock ett ställningstagande från 

författarna som ville påvisa effekterna av kartellbildning på en så stor del av marknaden som 

möjligt. Det ansågs att man kunde göra en trovärdig studie med avgränsningar som stannade 

vid byggbranschen och olagliga samarbeten med karteller som grund.  
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4 Empiri  
I följande kapitel presenteras resultatet från studiens intervjuer. Svaren på intervjufrågorna 

har i intervju 4.1 antecknats och bearbetats, medan svaren i 4.2, 4.4 spelats in och 

transkriberats innan de under kategorin empiri presenteras i löpande text. Intervju 4.3 har 

skett via mailkonversation och därifrån bearbetats. 

4.1 Intervju med NCC 

Bakgrund 

Gustav Falkenström är Affärschef på NCC Construction AB med kontorsplats i Örebro. En 

affärschefs jobb är att se till att företaget alltid har arbete bland de nybyggen som finns 

runtom i regionen. Gustav är den man på företaget som tar emot från och lägger anbud till 

intressanta projekt och ror dessa i hamn innan han delegerar projekten vidare. Som affärschef 

har Gustav jobbat i 2 år och han talar gott om sin studieväg på Chalmers i Göteborg och hur 

man arbetar sig uppåt i branschen genom företagets olika nivåer. 

Platschef är en post som närmre nämns, vilket kan ses som den person som affärschefen 

lämnar över de "vunna" projekten till. Varje nytt projekt är unikt och platschefen får en 

budget och har sedan som jobb att se till att styra bygget och se till att det genomförs. 

 

NCC Construction AB är ett byggföretag som jobbar både privat och med offentlig 

upphandling. Den offentliga upphandlingen kan uppgå till 30-50% vilket kan upplevas som 

större än vad människor utifrån tycks tro. Gustav påpekar att ett anbud inte alltid byggs på 

lägstapris, utan även på kompetens där NCC har sin största chans att "vinna". Exempelvis 

gällande sjukhusbygget i region Örebro menar Gustav att man inte hade haft en chans om 

lägstapris varit modellen för anbudet och att man vann på sin kompetens. Genom vad Gustav 

talar om är det också Örebro med omnejd som tycks vara det geografiska verksamhetsområdet 

för NCC Construction Örebro, utan att det nämns i ord.  

 

Tillväxtstrategi 

I fråga om att använda sig av olika strategier i arbetet för att föra verksamheten framåt lyfter 

Gustav fram en betydande konkurrensfaktor som NCC bidragit med genom åren, kompetens. 

Han menar att NCC, ett stort och brett arbetande företag, aldrig kan vara billigast. Istället 

måste man kunna differentiera sig på något sätt. I NCC:s fall har kompetensen blivit den 

faktor som ledningen valt att satsa på och marknadsföra som sin styrka. NCC:s verksamhet 

kan bidra med allt som kunderna kan tänkas behöva. På så sätt täpper man till de glapp som 

kan skapas i ett byggnadsprojekt, exempelvis att kunderna ska tvingas till att anställa 

arbetskraft och köpa material från olika leverantörer. NCC ordnar det som ska göras och det 

enda som kunderna egentligen behöver göra är att lämna över en vision över resultatet på det 

som ska byggas och en tidsram. NCC skapar arbetsplanen över projektet och tar över tills 

bygget är klart för användning. På det sättet menar Gustav att NCC skiljer sig mot de allra 

flesta konkurrenter, med Skanska som ett nämnt undantag. Genom att arbeta på detta sätt 

behöver inte NCC fokusera sig på varken kundgrupper eller specifika projekttyper, utan man 

blir öppen på marknaden och kan ta sig an de flesta arbeten. Detta märks till exempel i NCC:s 

verksamhetsområden där man jobbar med både offentlig upphandling som privata projekt. 

Gustav nämner även att man allt mer jobbar med att bryta mönster som en annan 
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differentiering, för att öppna nya konkurrensfördelar. Detta ses dock som en mindre strategi i 

utvecklingsstadiet och det är främst kompetensen som NCC skyltar med. 

 

Idag ligger organisationens fokus på att växa lönsamt, uppger Gustav. Vad det närmre betyder 

är svårförklarat, men man tar inga onödiga risker, utan jobbar på med det man har och är bra 

på för att växa. Trots den stora verksamheten och det upplevt goda ryktet är det idag svårt för 

NCC att förhålla sig mot sina billigare konkurrenter och Gustav påpekar att man idag faktiskt 

tappar marknadsandelar. Det kommer hela tiden nya specialister som tar mindre arbeten. 

 

Marknadsstruktur 

Konkurrensen blir som tidigare nämnt hela tiden hårdare. Högkonjunkturen lockar och det 

kommer upp nya konkurrenter hela tiden, vilket förstås är positivt på sitt sätt. Specialister tar 

fler och fler mindre projekt och marknaden tätnar. Detta skapar press på de enskilda företagen 

och man tvingas till att skapa närmre relationer med sina kunder för att behålla dem.  

 

Gustav uppger att inträdesbarriärerna för verksamhet i byggbranschen är extremt få och små 

och att det är lätt att starta egna företag. Egentligen behövs inga kapitalresurser alls, utöver de 

som är lagstadgade för att exempelvis starta aktiebolag. Gustav tar upp ett exempel från 

tidigare där fyra anställda för PEAB hoppade av sina poster för att starta egna företag då de 

ansåg det som mer lönsamt. Det ställer likväl större krav på arbetsgivare för att de ska kunna 

behålla sina medarbetare. 

 

I NCC:s verksamhet visar sig stordrift både på positiva och negativa plan. Fördelarna ligger 

enligt Gustav främst i den breda kompetensgrunden, skalfördelar samt 

utvecklingsmöjligheter. Det är även här som NCC:s största konkurrensfördel och tillika form 

av strategi ligger i och med kompetensen, ett ständigt återkommande begrepp i intervjun. 

Bland de negativa stordriftseffekter som nämns återfinns tyngden av att vara ett stort företag. 

Man måste förankra mer av verksamheten och tillåts inte ta lika stora lokala risker. 

 

I byggbranschen menar Gustav att det egentligen inte finns några tjänster som kan erbjudas 

som substitut. Ett bygge är ett bygge som ska göras inom en viss tidsram. Emellertid tas en 

diskussion kring huruvida specialister kan ses som substitut. Trots detta tycks det ganska 

snabbt överenskommet att dessa specialister är allt för lika den verksamhet som NCC erbjuder 

för att klassas som en tjänst som ersätter vad NCC gör. 

 

NCC använder sig jämt och ständigt av olika leverantörer. Ca 75 % av verksamheten köps in, 

däribland underleverantörer samt material. Här presenteras något av NCC:s andra strategi i 

och med att NCC bryter mönster. Ett exempel tas upp kring en renovering där man köper både 

"armar och ben" samt "kakelplattor", istället för att bara ha arbetskraften som i sin tur köper 

sitt eget material. Gustav menar att det knappt påverkar företaget alls att byta leverantörer. 

Detta är något som man gör hela tiden och det sker naturligt. Det kan tyckas konstigt att man 

inte håller sig till en leverantör av en produkt som används i arbetet men Gustav påpekar att 

man ser det som en konkurrensrisk att hålla sig för tight till en leverantör och för att undvika 

detta använder man sig av olika leverantörer.  
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Bland NCC:s främsta kunder märks Region Örebro (gällande exempelvis sjukhusbyggen), 

ÖBO, Futurum (Skolor), Behrn samt Lundbergs. Till synes både privata kunder som kunder 

från den offentliga sektorn. Här märks en liten skillnad på vilka krav som ställs på NCC. 

 

På den offentliga sektorn är man mycket mer styrd av kunden. Man följer mer noga vad som 

skrivs och sägs från kunden och det är unika krav varje gång. NCC kan till viss del påverka 

avtalen men när dem är påskrivna är det avtalet som följs. Till viss del kan även privata 

kunder ha detaljrika avtal, men här syns friheten mycket tydligare. Här ställs kraven på 

trygghet och leverans, medan NCC får mer fria händer att utföra projektet på sitt sätt. 

 

När intervjun kommer in på karteller blir stämningen något allvarligare och det kan tyckas 

som man blir mer försiktig över vad som sägs. Det är ett infekterat område och det kan tolkas 

som om intervjuarna ställer respondenten mot väggen. Efter små lättande diskussioner visar 

det sig att NCC numera är mycket mer rädda om sitt varumärke och mer öppna internt så 

ingen lämnas utanför. Man vet konsekvenserna och det görs allt för att undvika allt som kan 

tolkas som lagbrott genom att medarbetare informeras om arbetet. Diskussionerna går inte så 

långt att vi kommer in på hur karteller påverkar företaget sett till en konkurrensanalys, utan vi 

stannar vid hur man arbetar mot det idag för att undvika att det händer. 
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4.2 Intervju med PEAB 

Bakgrund 

Hos PEAB pratar en personalchef, befattning sedan 2008 som tidigare haft andra 

personalchefsbefattningar i koncernen sedan 1990. Han menar att PEAB är Sveriges största 

bygg- och anläggningsföretag. Man bygger, utvecklar, säljer och förvaltar allt ifrån hus, 

bostäder, kommersiella fastigheter till logistikfastigheter, sjukhus, vägar, broar och 

industrianläggningar. Verksamma är man i Sverige, Norge och Finland. 

 

Tillväxtstrategi 

Efter omstruktureringen i samband med fastighetskrisen i början på 90-talet så slogs många 

företag ut och blev en del av flera stora fusioner. I samband med detta så var en av företagets 

strategier att växa till att bli ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag som har hela 

produktskalan. Efter krisen var det främst de större aktörerna, tillexempel Skanska, NCC och 

PEAB, kvar på marknaden men nu på senare tid har det dykt upp flera mindre aktörer som 

riktar in sig på specifika marknader. Även andra byggföretag, tillexempel JM, riktar istället 

bara in sig på att bygga bostäder. 

 

Sett till den svenska marknaden så är företaget, enligt personalchefen, störst och har varit i 3-4 

år men är internationellt sett mindre än NCC och Skanska på grund av deras 

utlandsverksamheter. Strategin har dock förändrats från att vara störst, och alltså vinna 

marknadsandelar, till att istället bli bäst. Större fokus ligger nu vid lönsamhet än vid ökad 

omsättning. Sen trycker man på den rådande bostadssituationen där Sverige tidigare haft ett 

mål om 40 000 nya bostäder per år, vilket bara nåtts några enstaka år under de senaste 20 

åren. Numera är målsättningen att producera 70 000 nya bostäder årligen till 2025. PEAB är 

därför i en situation där man behöver omvärdera sin strategi. 

 

Vad som särskiljer PEAB från övriga företag i branschen är att man, i jämförelse med de 

andra tre stora koncerner, jobbar i större utsträckning med lokal närvaro. De har fler 

kontorsetableringar utanför storstadsregionerna och producerar till lite större andel med egen 

personal än vad andra gör. 

 

Marknadsstruktur 

I kategorin bostäder är det flertalet företag, både lokala och regionala som utgör konkurrenter. 

Till exempel ett sommarstugebygge skulle många lokala aktörer kunna vara med och 

konkurrera med. Är det däremot morvägsbyggen eller järnvägsutbyggen så är konkurrensen 

mer begränsad, där är det främst Skanska och NCC som är våra största konkurrenter. PEAB 

har även de senaste fem åren sett en ökad internationell konkurrens på allt fler projekt. Främst 

tyska, österrikiska och franska företag som stärker konkurrensen, främst i infrastrukturprojekt.  

 

Vad gäller konkurrenskraftiga faktorer så var pris tidigare den viktigaste faktorn, medan man 

idag tycker att andra faktorer är viktigare vid en upphandling. Det kan till exempel vara hur en 

aktör arbetar med säkerhetsfrågor, arbetsmiljöarbete och liknande. Då poängsätts man på 

olika förutsättningar så det blir allt vanligare att man inte bara tänker på pris längre, utan 

snarare att man är ett seriöst företag med komplett organisation som kan erbjuda lösningar på 
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alla frågor. PEAB:s ambition är att bygga morgondagens samhälle och då är det ju väldigt 

många ingredienser som måste ingå i det för att man ska lyckas och man måste kunna leva 

upp till det. Sammanfattningsvis är det alltså inte bara pris det handlar om utan även en massa 

andra värden för att stärka helheten. 

 

Kring nyetableringar i branschen säger man att det nästan helt beror på vad det handlar om för 

projekt. Man menar att det finns väldigt många fåmansföretag, där det inte krävs mycket 

kapital. Men om man ska konkurrera om större projekt, är det en annan sak, då det krävs 

maskiner, anläggningar och andra verk. Större företag, som PEAB, har stordriftsfördelar 

genom att man är rikstäckande och har stödfunktioner som att driva utvecklingsarbeten och ta 

utvecklingsfrågor. 

 

Substitut menar PEAB:s personalchef att det inte finns några. Ett citat som nämns är ”vi 

bygger ju bostäder och vart skulle man bo istället om inte vi gjorde det?”. 

 

Då PEAB producerar med egen personal i större utsträckning än övriga, hyr man inte in lika 

mycket som andra företag. Sedan menar man att företaget såklart hyr in underentreprenörer 

till saker som installationer av ventilation och el, som man själva inte har hand om. Företaget 

har lätt för att byta leverantör och allting handlar om pris och andra värden. Hittar företaget 

bättre avtal hos andra leverantörer, byter man när det tidigare avtalet gått ut. 

 

Gentemot kunder har företaget en mer tillbakadragen position, där man ställs mot flertalet 

krav. Det handlar om att man ska vara konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och mycket 

därtill. Man framhäver att pris, tid och just kvalitet är de främsta kraven, precis som PEAB 

själva ställer krav på sina leverantörer. 
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4.3 Intervju med ÖrebroBygg 

 

Bakgrund 

ÖrebroBygg företräds av en projektchef som haft befattninen sedan 4 år, med olika uppgifter. 

ÖrebroBygg arbetar med byggverksamhet, främst i Örebro län men har även tagit på sig 

uppdrag i Norrköping, Stockholm och Västerås tidigare. 

 

Tillväxtstrategi 

ÖrebroByggs strategi har varit att nätvärka med ledande personer i branschen i olika 

organisationer och företag, för att sedan kunna leverera en bra produkt samt vara flexibla och 

ge en bra service. 

 

Deras största fokus är idag att växa i sin kostym, då man sedan sitt första år fördubblat sin 

bemanning för varje år. 

 

Marknadsstruktur 

Förutom att man för tillfället är i en högkonjunktur och konkurrensen är hög, menar man att 

man inte har några direkta rivaler. Man är ett relativt litet företag och konkurrerar på många 

plan med flera aktörer. Byggföretagen på marknaden ser man inte bara som sina konkurrenter, 

utan även kollegor som man tar hjälp av. Detta menar man har hjälpt företaget mer än stjälpt. 

 

Bland nyetablerare menar ÖrebroBygg risken ligger i hur pass offensiva det nystartade 

företaget vill vara. Vill man växa och etablera sig direkt, krävs en hel del kapital och andra 

resurser. 

 

Substitut i branschen finns det enligt ÖrebroBygg inga, utan produkten är vad den är. Byggen 

där det inte finns något som helt ersätter vad företaget gör. Emellertid påpekar man att det 

börjar bli alltmer vanligt med färdiga stommar, element från fabrik samt färdiga rum (t.ex. 

badrum) som lyfts in direkt. Detta vänds dock till något positivt då det skapar arbetstillfällen i 

fabrik för byggbranschen. 

 

ÖrebroBygg tillhandahåller snickare, murare och målare i egen regi, men köper eller hyr in 

schakt och installationer, som el och VVS. Bland sina leverantörer håller man god ton, men 

man lägger stor vikt vid att man måste ha flera leverantörer av samma produkt. Detta ”just för 

att vi inte kan sitta på pottan om den ena inte skulle kunna ta på sig fler jobb”. 

 

Även om man står i en stark position med sina leverantörer, styrs man mer av köparen. 

Kunderna ställer krav på att man ska lämna en ”förväntad produkt i tid utifrån ritningar och 

annat anbudsunderlag på ett säkert sätt”. 
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4.4 Intervju: Konkurrensverket 
Konkurrensverkets (fortsättningsvis Kkv) främsta uppdrag är att driva tillsyn över konkurrens 

och upphandling och har på senare tid genomgått en organisationsförändring i och med 

inträdet av upphandlingsmyndigheten vilken har gjort att man släppt lite fokus på detta ämne 

och närmre granskat konkurrensen. I konkurrenslagen finns det reglerat hur företag ska bete 

sig när det gäller konkurrensfrågor och Kkv:s jobb är att ha tillsyn över detta. Med tillsyn 

menas att se över så att lagarna följs och Kkv kan utföra böter eller ta lagöverskridande 

företag till domstol. 

 

Kkv jobbar även med s.k. "stöd". Det innebär att man informerar och vägleder företag när det 

gäller konkurrensfrågor där företag undrar hur man ska bete sig och hur ett lagenligt 

samarbete ser ut. Då det är många som har dålig koll på hur reglerna ser ut jobbar Kkv mycket 

med att sprida information och öka kunskapen samtidigt som man även forskar för att hitta 

nya upptäckter inom ämnet. Allt detta görs i syfte att få till en så effektiv konkurrens som 

möjligt, vilket ska leda till lägre priser som i sin tur är bättre för konsumenterna. 

 

I grund och botten utgår man från lagstiftningen, både den svenska samt EU-förordningen. 

Man brukar tala om horisontella och vertikala avtal. Ett vertikalt innebär ett samarbete mellan 

producent och återförsäljare, medan horisontella samarbeten sker mellan återförsäljare för sig 

eller producenter för sig. Karteller är en av de allvarligaste formerna av horisontellt samarbete 

och utger en stor skada på konsumenterna i och med försämrade priser, kvantiteter, 

valmöjligheter etc. 

 

Exempel på vanliga samarbeten är pris, rabattvillkor, leveransvillkor, marknadsuppdelning 

och anbudspriser. 

 

Kkv brukar vid misstänka samarbeten studera effekter för samarbetet för att se hur pass 

allvarligt det är innan man bestämmer vilket åtgärd som ska åberopas, men i 

kartellverksamhet är det annorlunda. Karteller är ett hardcore-samarbete och är en 

syftesöverträdelse. Om företag har ingått en kartell behövs det endast visas att man haft som 

syfte att arbeta tillsammans, effekterna av samarbetet behöver inte studeras. 

 

Den grundläggande faktorn är avtalskriteriet, man måste bevisa att det finns ett avtal på att ett 

samarbete har ingåtts. Företag kan samarbeta utan att det är olagligt genom att samordna utan 

att det är avtalat. Ett exempel som nämns är bensinstationer. En mack sätter upp ett pris och 

andra följer detta, inga avtal görs. Detta kallas parallellt beteende eller koordinering. Dessa 

samordningar ligger under en gråskala och är inte per ce förbjudet. Däremot är det inte tillåtet 

att signalera att man tänkt sätta ett pris som kan följas. När det gäller karteller gäller det som 

tidigare nämnt att det måste finnas ett avtal och Kkv:s uppgift är att komma över detta. 

 

För att komma åt samarbetena får Kkv hela tiden in tips eller klagomål. Sedan är det upp till 

Kkv att avgöra substansen för tipsen och sedermera mer noggrant analysera intressanta fall. 

Man kan även få indikationer från annat håll, som att det finns likartade priser eller en 

prishöjning på en marknad som anses omotiverad. Kommer Kkv närmre in på fallen kan man 
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åka ut på gryningsräder till de misstänkta företagen och genomsöka efter datorer, papper och 

dokument för att hitta överenskommelser som visar på olagliga samarbeten. 

 

Karteller är i regel instabila och det finns incitament för en kartellmedlem att "fuska", erbjuda 

ett lite lägre pris. Kkv har, tillsammans med utländska konkurrensupprätthållande 

organisationer, utnyttjat detta läge genom att ta fram ett s.k. eftergiftsprogram, vilket innebär 

att ett företag kan slippa böter helt om man är först in och "skvallrar" om kartellen. På så sätt 

hoppas man öka instabiliteten och få företag att ta första steget och gå ur. Numera går även 

instabiliteten att utläsa genom ekonomiska analyser. Kkv använder sig av data som finns för 

att hitta mönster som avviker från en väl fungerande marknad och tyder på samarbeten. 

 

Generellt kan man säga att karteller påverkar marknaden genom att man vill ta ut ett pris över 

priset som finns vid perfekt konkurrens. Kartellen får en dominans och kan påverka priserna. 

Det ingår i en kartells natur att man vill hålla uppe priserna för att ta ut större vinster. Om 

detta är olika beroende på vilken form av samarbete som ingås går inte att svara på.  

 

Huruvida kartellbildningar påverkar beror mycket på vad det råder för marknadsstruktur. För 

att kunna skapa en lyxkraftig kartell gäller det att man har en marknadsstruktur som gör det 

möjligt att skapa en väl fungerande kartell. Egentligen behöver det inte vara negativt att 

hamna utanför kartellen, det kan bli ett guldläge. Till exempel nämns OPEC. Ett land som inte 

är med i OPEC kan sälja hur mycket olja de vill till vilket pris de vill, man behöver inte följa 

kartellens bestämmelser utan kan sväva fritt som man vill. Ett företag som inte är med i en 

kartell på en marknad med förhöjda priser, kan göra stora vinster på att lägga sig just under 

kartellpriset. Däremot kommer kartellen göra allt de kan för att antingen få med det 

utestående företaget eller få bort dem från marknaden genom att missbruka sin dominans och 

på så sätt försvåra. De kan till exempel ha överenskommelser med andra parter som går emot 

de utestående företagen som kommer få svårt att stå emot. 

 

På en marknad med låga inträdeshinder, där det är lätt att starta nya verksamheter, kommer 

det inte vara särskilt lyckat att starta karteller. Tvärtom brukar karteller finnas på marknader 

där det krävs stora investeringar där en ny aktör måste lägga ner stora resurser för att komma 

in på marknaden. Vid en marknad där inträdeshindren är små, där det kan vara lätt att starta 

eget, kommer karteller få det svårare då mindre företag kan ta sig an kartellerna. Karteller 

brukar istället skapas på marknader med hög ingångströskel, vilket innebär en minskad risk 

för att nya företag etablerar sig och tar konsumenterna. 

 

Vanligt för en marknad som är passande för en kartell är också standardiserade produkter. 

Med differentierade produkter går det alltid att göra något annorlunda med produkten, skapa 

en ny version, så att man inte längre konkurrerar direkt med varandra. Likadant gäller det vid 

substitutsprodukter. I en marknad där det finns flera likvärdiga substitut kommer en kartell 

stöta på problem. De höjda priserna som skapas på en marknad påverkad av en kartell 

kommer skapa misstro bland konsumenterna, som kommer övergå till substituten. En klassisk 

kartellmarknad, exempelvis asfalt/betong, är en marknad med en homogen produkt som 

kräver höga insatskostnader initialt, med en stabil efterfrågan. 
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Om leverantörer eller kunder har en stark position kommer det bli svårt att skapa karteller och 

framför allt genomföra prishöjningar. Exempelvis inom dagligvaruhandeln (Findus/Felix, 

OLW/Estrella) kommer det vara svårt att samarbeta eftersom det finns en hög omvänd 

köparmakt. Uppkommer ett högre pris kommer man låta bli att köpa in från dessa leverantörer 

och köpa in från ett annat håll, i likhet med substituten. 

 

Att analysera marknaden utifrån femkraftsmodellen är något som Konkurrensverket kan 

använda sig av genom att se vilka marknader som är i riskzonen för att karteller ska kunna 

uppstå.  
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5 Analys 
Under avsnittet analys bearbetas empirin ytterligare, utifrån den tidigare presenterade 

teoretiska referensramen. För respektive underrubrik kommer empirin att undersökas och 

tolkas mot vad tidigare forskning sagt i ämnet. Analysen följer samma struktur som teorin där 

första halvan utgör tillväxt och marknadsstruktur med fokus på Porters fem krafter, och 

andra halvan behandlar karteller och dess påverkan på marknaden utifrån tidigare nämnda 

konkurrenskrafter. 

5.1 Marknadstillväxt 
Där Kotlers (2013) teori om strategier för tillväxt nämner på vilket sätt ett företag kan växa 

ser vi hur några av de större aktörerna sett till omsättning i Sverige, NCC och PEAB, 

uttryckligen inte kan vara billigast på marknaden. Båda dessa aktörer väljer alltså att frångå 

marknadspenetration. Istället väljer de att fokusera på att utveckla sina erbjudanden till att bli 

mer omfattande och således göra det enklare för kunden att kunna samla alla tjänster kring 

entreprenaden på ett och samma ställe, det vill säga till en av dessa större aktörer. Då många 

av de större projekt som dessa aktörer har möjlighet att åta sig främst handlar om att kunden 

får en produkt som är så likt det som efterfrågas, är det viktigt att det kan genomföras utan att 

kunden behöver driva flera upphandlingsprocesser. Till exempel att NCC eller PEAB har 

hand om hela byggnationen och själva tar in aktörer som ansvarar för el, vatten och dylikt. 

Man kan alltså se att stora företag som NCC och PEAB inte lägger så stor vikt på att hitta nya 

kunder genom att utveckla marknaden, utan snarare att de tappar andelar. Istället lägger de sitt 

fokus på att utveckla sin produkt för att lönsamt växa där kvaliteten på arbetet ligger till 

grund. 

 

Det lokala ÖrebroBygg, som i förhållande till NCC och PEAB i vår mening klassas som en 

mindre aktör, arbetar, till skillnad från de större aktörerna som vi utgått ifrån, på att växa i sin 

kostym. De har inte resurserna till att utveckla sin produkt, utan får fokusera på att växa 

genom att utöka sin kundbas, vilket kan kopplas till marknadsutveckling i Kotlers 

tillväxtsmatris. NCC nämner även att mindre aktörer, som har lägre fasta kostnader och 

således upplevs som mer kostnadseffektiva, kan lägga beslag på mindre byggnadsprojekt 

genom att sätta ett lägre pris, vilket gör dem till kostnadsledare. Detta innebär i grunden att 

man genomgående arbetar med en strategi med låg kostnad i förhållande till konkurrenterna 

(Porter, 2004). 

5.2 Porters fem krafter  

5.2.1 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

Rivalitet uppstår när konkurrerande företag känner sig pressade till att förbättra sin position på 

marknaden, vilket man kan göra genom taktiska metoder som prissättning, nya produkter eller 

serviceförbättringar (Porter, 2008). Som de tidigare tillväxtstrategierna visar så fokuserar inte 

NCC eller PEAB på prisnivåerna som finns på marknaden, utan hittar konkurrenskraftiga 

faktorer i utvecklingen av mervärde, där ÖrebroBygg inte har samma möjligheter. 

 

Prissättningen är kanske den mest kritiska faktorn för rivalitet och Porter (2008) menar därtill 

att priskonkurrensen är den form som genererar hårdast skada på lönsamheten och den 
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tillhörande vinstpotentialen. Emellertid kan detta till stora delar undvikas genom att företag 

segmenterar sina marknader (Porter, 2008). På liknande sätt fungerar det i byggbranschen, där 

NCC säger att de mindre aktörerna på marknaden fokuserar sig på lågpriserbjudanden. De 

mindre aktörerna konkurrerar alltså främst med varandra och tar då de mindre omfattande 

projekten bort från de större företagen på marknaden genom ett lägre prissättande, vilket 

medför att marknaden tätnar. NCC och PEAB nämner istället varandra tillsammans med 

Skanska som sina största konkurrenter och vad dessa har gemensamt är att omsättningen och 

antal anställda är hög. Dessa företag utgör alltså ett segment som konkurrerar om de största 

projekten. Här skapas en konkurrens på andra plan än priset, exempelvis produktegenskaper 

eller stödtjänster. PEAB förklarar att en upphandling tidigare baserats på priset, men att man 

idag väger in flera faktorer som säkerhet, arbetsmiljö etcetera som visar på att man är en 

komplett organisation. När upphandlingen sedan gjorts jobbar man som NCC säger mycket 

mer med att behålla kunden genom att upprätthålla en god relation till företaget. För att 

komma åt de större projekten krävs alltså enligt NCC och PEAB att man utvecklar faktorer 

som ökar mervärdet för kunderna, vilket trissar upp priserna. Den indirekta segmenteringen 

mellan stora och små aktörer resulterar enligt Porter (2008) i att skadan på lönsamheten 

minskar. 

5.2.2 Hot om nyetableringar 

Porter (2008) menar att risken för nyetableringar beror på vilka kunskap- och 

kostnadsmässiga hinder som föreligger på marknaden. Inträdesbarriärerna i byggbranschen är 

relativt få och små, vilket betyder att det kan vara lätt att komma in på marknaden för 

intressanta aktörer. PEAB nämner att det finns väldigt många fåmansföretag där det inte krävs 

mycket kapital för att starta en verksamhet, vilket NCC instämmer i när de säger att de enda 

resurserna som krävs är de lagstadgade för aktiebolagsstartande etcetera. Svårigheterna för en 

ny aktör ligger således inte i att inträda, utan att etablera sig på marknaden.  

 

ÖrebroBygg säger att hindren för etableringar helt beror på hur offensiv man vill vara i sin 

satsning. Ju större företag man syftar att konkurrera sig med, desto större finansiella resurser 

behövs, liksom det krävs en komplett organisation och en hel del kunskap. Kapitalet är 

nödvändigt, inte bara för att köpa fasta anläggningar, utan även för omkringliggande 

kostnader som lager, kundkrediter och uppstartsförluster (Porter, 2008). PEAB lyfter även de 

fram vikten av vilken nivå man har för avsikt att lägga sig på. Om man ska konkurrera om 

stora projekt krävs det enligt PEAB högre kapitalresurser för att finansiera 

anläggningsmaskiner, krossanläggningar och andra entreprenadmaskiner som har enorma 

värden i sig. 

 

Större företag skapar sig enligt PEAB även stordriftsfördelar som visar sig i företagens 

kunskap, det som NCC nämner kompetens, vilket genererar stödfunktioner för att driva 

utvecklingsarbeten och utvecklingsfrågor. Den breda kunskapen hos de större företagen 

skapar möjligheter att arbeta mer effektivt och få ett bra fäste på marknaden. Sådana faktorer 

menar Porter (2008) kan bidra till att avskräcka de nyetablerade företagen från att gå in på 

marknaden alltför offensivt, då de måste anta en kostnadsnackdel. 
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NCC lyfter även fram skalfördelar hos stordriftsföretag, som visar sig tillsammans med en 

”monopolfördel” hos NCC:s och även PEAB:s redan etablerade varumärke, något som 

ÖrebroBygg går miste om. Porter (2008) säger att ett välkänt varumärke överlag ger ett 

starkare förtroende för företaget. Detta kan kännas i byggmarknaden där dessa företag har ett 

positivt rykte. Då köparnas vilja att köpa tjänster från de större aktörerna ökar med antalet 

andra köpare som köpt och skapat relationer till företaget, försvårar det för nya aktörer att 

skapa en önskvärd kundbas. 

5.2.3 Hot från substitut 

Porter (2008) nämner substitut- eller ersättningsprodukter som hot mot ett företags lönsamhet 

och tillväxtpotential. I byggbranschen upplever NCC, PEAB och ÖrebroBygg att det inte 

finns några alternativa produkter som helt kan ersätta det som byggföretagen åstadkommer. 

PEAB nämner substitut i form av andra företag, vilket emellertid inte definieras som en 

ersättningsprodukt, utan snarare en konkurrentlösning. Porter (2008) förklarar istället substitut 

som en vara eller tjänst som utför samma funktion men på ett annorlunda sätt. Här menar 

NCC och PEAB att inga tjänster matchar det helhetserbjudandet som dessa företag bidrar 

med. 

 

Ser man till mindre entreprenader tar NCC upp specialister som substitut, det vill säga företag 

som fokuserar på specifika delar av byggen. Detta är att likna med vad ÖrebroBygg säger om 

färdiga stommar/byggelement eller färdiga badrum som lyfts in i byggen. Köpare kan komma 

åt färdiga byggen genom att beställa olika mindre produkter från flera ställen, istället för att 

köpa den hela produkten på en gång. Denna form av ersättningsprodukt utgör emellertid inget 

nämnvärt hot mot vad NCC eller PEAB erbjuder, då substitut är en kostnadsfråga och att 

beställa tjänster från flera leverantörer utgör ett dyrare alternativ än en färdig produkt. 

5.2.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Mellan NCC, PEAB och ÖrebroBygg kan man se en skillnad i varje företags förhållande till 

leverantörer. Medan NCC köper in maskiner och underleverantörer motsvarande 75 % av 

verksamheten, vill PEAB i större utsträckning än övriga företag producera med hjälp av egen 

personal för att själva ha så stor kontroll över produktion och kvalitet som möjligt. På 

liknande sätt arbetar ÖrebroBygg, där de vill göra den större delen själva. Dock kan man även 

hos dessa företag se inslag av inhyrning och inköp, då man köper in underleverantörer till 

exempelvis el- och ventilationsinstalleringar. 

 

Porter (2008) menar att kraftfulla leverantörer kan suga åt sig värdet och pressa lönsamheten i 

branscher där aktörerna inte kan föra kostnaderna vidare på köparna. I NCC, PEAB och 

ÖrebroByggs fall upplevs leverantörerna dock vara tämligen kraftlösa. NCC nämner att det 

knappt påverkar företaget alls att byta företag, liksom PEAB säger att allt är beroende på pris 

och andra värden, där byggföretagen har ett övertag då det inte existerar några 

omställningskostnader. För att en leverantör ska vara kraftfull gentemot en bransch, krävs det 

att man är ensam i sitt ställe och/eller kan spela aktörerna mot varandra (Porter, 2008). Såväl 

NCC som ÖrebroBygg framhäver dock vikten av att man har flera leverantörer av samma 

produkt, så att man inte står tomhänt om ett avtal bryts. NCC påpekar att det till och med kan 
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ses som en konkurrensrisk att hålla sig till färre leverantörer, vilket än mer stärker synen av 

aktörernas starka hållning mot sina leverantörer. 

5.2.5 Köpares förhandlingsstyrka 
Såväl NCC som PEAB och ÖrebroBygg menar att byggföretag är väldigt styrd av köparna, då 

de måste följa de riktlinjer som köparna lägger upp. NCC, som tar sig an fler kunder i den 

offentliga sektorn, menar att man är extra styrd av dessa kunder då det ofta ställs unika krav 

genom arbetsprocessen. Bland de privata kunderna menar NCC att det föreligger lite mer 

frihet från den stund avtalet är påskrivet. Här ligger köpkraften i upphandlingen där köparna 

kan skriva mer detaljrika avtal. PEAB och ÖrebroBygg är inne på samma spår där man menar 

att köparna har stor makt genom att sätta krav på säkerhet, kvalitet, tid och pris. 

 

Porter (2008) menar att kraftfulla köpare utmärks av att det finns få köpare eller flera 

leverantörer med låg omställningskostnad. NCC, PEAB och ÖrebroBygg har gemensamt att 

man tycker att köparna är slagkraftiga och att man är styrd av hur mycket som ska byggas i de 

områden där företagen har sin verksamhet. Är efterfrågan låg finns inga projekt att bygga, likt 

det fungerar i de flesta branscher. När efterfrågan är låg, kommer konkurrensen om projekten 

att tätna och aktörerna på marknaden kommer att godta sämre avtalsvillkor, vilket stärker 

köparnas förhandlingskraft.  

 

Tydligare blir det i frågan om antal leverantörer. Det har konstaterats att byggbranschen 

utvidgas med nya aktörer och konkurrensen blir hela tiden hårdare när de stora företagen 

tvingas släppa mindre projekt till nya etablerade aktörer på marknaden. Detta medför att 

kunderna kan sätta högre krav och kräva hög kvalité, acceptabla priser och hög service, då de 

annars kommer att vända sig till ett av alla andra företag på marknaden. Då det inte finns 

några nämnvärda kostnader för köparna för att byta byggföretag, kan köparna spela 

byggföretagen mot varandra på bekostnad av industrins lönsamhet. Detta spel kan gå fram 

och tillbaka tills byggföretagen får en för låg vinstandel då man drar sig ur. Här får köparna ta 

ställning och dess förhandlingskraft begränsas. Acceptera budet alternativt producera tjänsten 

själv. 

5.3 Kartellers påverkan på marknaden 
Huruvida kartellerna påverkar marknaden beror på. Karteller syftar till att ge en högre 

avkastning på lönsamheten för kartellmedlemmarna (Marshall och Marx, 2012), men för att 

kunna ha ett effektivt samarbete krävs det att marknadsstrukturen tillåter detta. 
 

Karteller delar upp marknaden i olika lag, där kartellmedlemmarna utgör ett lag och 

resterande aktörer var för sig utgör sina egna lag. Konkurrensverket menar tydligt att kartellen 

kommer göra allt för att locka andra aktörer och på så sätt skapa ett gemensamt lag för hela 

branschen. Sedan kan kartellerna kväva rivaliteten genom sin dominans som samarbetet 

medför och därigenom sätta ett pris ovan det befintliga marknadspriset. 

 

Förhöjda priser innebär emellertid högre vinning för säljarna, vilket kommer locka 

företagsinträden, vilket kartellerna är medvetna om (Marshall & Marx, 2012). 

Konkurrensverket lyfter att på marknader med låg inträdes- och etableringströskel, kommer 

karteller få det svårt att gå runt, då småföretag kommer startas och ta åt sig kunder. Gupta et 
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al. (2008) menar att detta kommer störa kartellens förmåga att kontrollera marknaden, vilket 

går emot en kartells syfte. På samma sätt som med den redan existerande rivaliteten kommer 

därför kartellen motarbeta branschens nya aktörer, genom att köpa upp eller hindra dem från 

att växa. Konkurrensverket menar istället att karteller trivs på marknader med höga 

etableringshinder, där nya företag har svårt att hävda sig. Byggbranschen innehar enligt NCC, 

PEAB och ÖrebroBygg en marknad där inträdeshindren är låga och etableringshindren stora, 

vilket går både för och emot kartellbildande. Emellertid kan de starkare aktörerna 

tillsammans, tänkas slå ut de övriga aktörerna på ett framgångsrikt sätt. Detta eftersom de 

innehar så höga stordriftsfördelar och kapitalresurser som de mindre aktörerna inte kan hävda 

sig med. Genom att undanhålla resurser från mindre aktörer skulle en kartell kunna skapa sig 

en starkare position och ta tillbaka de mindre projekt som NCC menar att lågprisaktörerna för 

tillfället råder över. 

 

Likt nya företag kan stjäla kartellens kunder, kan substitut göra detsamma och precis som 

karteller motarbetar nyetableringar, kommer karteller göra allt för att stänga ute 

ersättningsprodukterna från marknaden (Marshall och Marx, 2012). Konkurrensverket 

påpekar att de höjda priserna som en kartell sätter upp, kommer påverka köparna att öppna 

ögonen och leta efter andra, likvärdiga produkter. Istället menar de att ”en klassisk 

kartellmarknad, är en marknad med en homogen produkt”. Byggbranschens produkt, som 

tidigare av NCC, PEAB och ÖrebroBygg klassats som ensam i sitt slag, är väldigt 

standardiserad vilket öppnar vägar för kartellbildande. Köparna kommer där att tvingas hållas 

kvar vid branschens produkt och efterfrågan kommer ligga kvar på en stabil nivå, vilket 

passar en kartell bäst. 

 

Gupta et al. (2008) framhåller att en öppen marknad med flertalet substitut och konkurrenter, 

kommer kännetecknas av en stark omvänd köparmakt. Detta menar Konkurrensverket är en 

dålig position för en eventuell kartell, då den kommer bli tvungen att anpassa sig efter 

marknaden, snarare än styra densamma. Köpare och leverantörer kommer att söka sig om 

efter alternativa affärspartners. Istället lyfter Konkurrensverket att en passande kartellmarknad 

är där förhandlingsstyrkan ligger hos försäljarna, då man kan prisstyra sina kunder och 

leverantörer och precis som Marshall och Marx (2012) säger, se till att affärerna i slutändan 

alltid hamnar i kartellens verksamhet hos någon av medlemmar. Byggbranschen är en bransch 

som hamnar i något av ett mellanläge. Mot sina leverantörer innehar man enligt NCC, PEAB 

och ÖrebroBygg en stark ställning, då man använder sig av flera olika partners och lätt kan 

byta emellan dem. Mot sina kunder hamnar man däremot i något som kan klassas som 

underläge, då man som PEAB säger har en massa krav på sig och det handlar om att man ska 

vara konkurrenskraftig. Därför ligger det i en kartells intresse att avfärda detta och skapa sig 

en dominant ställning i förhandlingsspelet med sina köpare och leverantörer. 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt kopplas det analytiska arbetet med inledningen för att besvara studiens syfte 

och forskningsfrågor: “Hur ser marknadsstrukturen ut i byggbranschen?”, “Är Porters 

femkraftsmodell lämplig att använda för att analysera byggmarknaden?”, “Vilka effekter har 

kartellbildningar på marknadsstrukturen i byggbranschen?”. Områden som berörs är hur 

byggbranschstrukturen ser ut, hur väl företag kan använda sig av femkraftsmodellen för att 

analysera marknaden, vilken påverkan karteller har på marknaden och mer specifikt de fem 

krafterna, samt huruvida byggbranschen ligger i riskzonen för kartellverksamhet. 

 
Hur ser marknadsstrukturen ut i byggbranschen? 

Byggbranschen präglas av en hög konkurrens där marknaden delas in i olika segment, 

beroende på storleken på byggnadsprojekten. Mindre företag fokuserar på lågpriserbjudanden 

och lägger beslag på flera mindre projekt där man som kostnadsledare har en fördel. De större 

aktörerna väljer att arbeta mer med sin utveckling av mervärde och fokuserar på att ta projekt 

där det krävs ett mer precist utförande och konkurrensen vilar på andra plan än priset. 

 

Den redan höga konkurrensen för aktörerna intensifieras av den rådande högkonjunkturen, där 

nya aktörer lockas till marknaden. Inträdesbarriärerna är relativt små och för att driva ett 

fåmansföretag är kapitalkraven låga. Svårigheterna för nya företag ligger snarare i att etablera 

sig på marknaden. För att mäta sig med branschens stora aktörer krävs stora finansiella 

resurser för att köpa stora, fasta anläggningar samt tekniker som krävs och dessutom måste 

man ta sig an de stordriftsfördelar som större aktörer skapar sig i form av kunskap, kompetens 

och utvecklingsmöjligheter. 

 

Byggbranschens produkt är väldigt standardiserad och det finns egentligen ingenting som kan 

utgöra substitut till vad de större aktörerna gör, i och med deras helhetserbjudande. Emellertid 

stöter mindre entreprenader återigen på problem, då de i viss mån måste stå emot de 

specialister som installerar färdiga delar av byggen och tar arbetstillfällen från byggföretagen. 

De få substituten är byggföretagens kanske största fördel och ger aktörerna en så kallad 

förhandlingsstyrka i branschen. 

 

Förhandlingsstyrka är något som eftersträvas på marknaden och i byggföretagens fall syns 

den tydligast gentemot leverantörerna. Det finns flera tämligen lätta sätt att komma åt de 

nödvändiga produkterna och ingen omställningskostnad finns för att byta leverantör. Att ha 

flera leverantörer av samma produkt är snarare regel än undantag, vilket indikerar en stark 

ställning för byggföretagen. 

 

Om byggföretagen hade en stor förhandlingskraft mot leverantörerna, ser det svagare ut mot 

köparna. Branschen är till stora delar styrd av köparna och i takt med att marknaden utvidgats 

med nya aktörer blir konkurrensen hela tiden hårdare, vilket skapar förutsättningar för 

kunderna att sätta högre krav och kräva bra kvalitet, rätt priser och hög service. 
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“Är Porters femkraftsmodell lämplig att använda för att analysera byggmarknaden?” 

Sett till historiken och dagens nuläge föreligger byggbranschen i en föränderlig miljö och är 

mer eller mindre oförutsägbar, vilket ställer högre krav på företagens strategier för att kunna 

fortsätta verka på marknaden. Porters femkraftsteorier är väldigt konkreta, där krafterna 

betraktas var för sig. I praktiken är det inte lika enkelt, då verkligheten är mer abstrakt. 

Femkraftsmodellen går bäst att tillämpa i en bransch med låg osäkerhet, så att företag kan 

förutspå så exakta prognoser om framtiden som möjligt och därefter välja en väl anpassad 

strategi. Byggbranschen är emellertid ett exempel på en marknad där det många gånger råder 

en hög osäkerhet, där omvärldsfaktorer exempelvis i form av projektefterfrågan och politiska 

beslut, i hög grad styr marknaden. Att följa konkurrenskrafterna i sin strategi kan vara en bra 

fingervisning för hur marknaden fungerar, men femkraftsmodellen ger inte en fullständig 

överblick. För att göra en komplett omvärldsanalys kan man behöva att ta hänsyn till fler 

faktorer än de som Porter presenterar. 

 

“Hur skapar marknadsstrukturen i byggbranschen förutsättningar för kartellbildning och vilka effekter 

ger det? 

I byggbranschens marknadsstruktur finns flera faktorer som uppmuntrar till 

kartellverksamhet. Att ingå karteller medför möjligheter att få bukt med de mindre företagens 

ständiga intåg på byggmarknaden genom samarbetsföretagens uppsatta etableringshinder, 

vilket leder till att de större företagens starka positioner gör en eventuell kartell stark nog att 

konkurrera ut övriga aktörer på marknaden. 

 

Samtidigt vinner en kartellverksamhet förhandlingsmakt över köparna, som tillsammans med 

den redan existerande makten över leverantörerna, ger möjlighet att styra marknaden då några 

substitut inte existerar. På sikt kommer kartellen trycka ner alla utomstående företag, vilket 

skapar incitament för att ingå i kartellen. 

 

Sedan är det kartellens mål för att skapa en så dominant ställning som möjligt, i hopp om att 

själva kunna styra marknadspriset. Så som byggmarknadsstrukturen är upplagd, löper 

byggmarknaden således stor risk för framgångsrika karteller, vilket troligtvis är anledningen 

bakom den tidigare problematiken i branschen. 
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7 Avslut och förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi undersökt marknadsstrukturen i byggbranschen med hjälp av Porters 

femkraftsmodell och hur marknadsstrukturen skapar förutsättningar för kartellbildning i 

byggbranschen, samt vilka effekter det ger. 

 

Det vi har upptäckt är att marknaden i byggbranschen är präglad av hög konkurrens och 

uppdelad i olika segment beroende på storleken på företaget och deras projekt. Det har även 

visat sig att byggmarknaden har flera faktorer som karteller kan dra nytta av, vilket främjar 

kartellbildande. Detta är information som såväl företag på marknaden som brottsmyndigheter 

till viss del kan använda sig av i sin verksamhet. 

 

För att utveckla studien skulle man kunna analysera studien med mer empiriskt material eller 

med andra teorier än femkraftsmodellen. Man skulle även kunna undersöka andra branscher 

med olika bakomliggande teorimodeller för att se vilka resultat som genereras. 
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8 Bilagor 

8.1 Frågor till NCC, PEAB och ÖrebroBygg 

Intervjupersonens bakgrund: 

Position? Hur länge denne suttit på positionen? Tidigare positioner i företaget? Tidigare 

arbetsgivare inom branschen? 

 

Företagets bakgrund: 

Verksamhetsområden? Geografisk spridning? 

 

Marknadstillväxt 

Vad har ni haft för strategi för att växa till vad ni är nu på marknaden? 

Vilka faktorer anser ni är det som fått er att bli ledande i branschen? 

Hur arbetar ni för att behålla er position/växa på marknaden? 

På vilket/vilka sätt skiljer ni er från andra företag på marknaden? 

Vad är organisationens främsta fokus just nu? 

Förbättra marginaler? Vinna marknadsandelar? Etc. 

Vilka konkurrensfaktorer vill ni lyfta fram som viktiga i branschen? 

 

Hotanalys (Femkraftsmodellen) 

Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

Hur skulle ni beskriva konkurrensen inom branschen idag? Vilka är era främsta konkurrenter? 

 

Nyetableringar i branschen 

Vilka inträdesbarriärer finns i branschen? Vilka kapitalintensiva resurser krävs för en 

nyetablering? Hur visar sig stordriftsfördelar i er verksamhet? 

 

Substitut 

Finns det produkter eller tjänster kan ersätta(utgöra substitut) till vad ni har att erbjuda? 

 

Leverantörers förhandlingskraft 

Vilka resurser tillhandahåller ni själva och vad köps/hyrs in av externa leverantörer? När 

köper ni insatsvaror och resurser internt inom företaget? När köper ni från externa 

leverantörer? Hur påverkar det företaget att byta från en leverantör till en annan? 

 

Köpares förhandlingskraft 

Vilka är era kunder? Vilka krav ställs på er från kunder? 

 

Kartellbildningar… 
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8.2 Frågor till Konkurrensverket 
Kan ni i korta drag beskriva vad Konkurrensverket har för uppgifter? 

 

Vad innebär en kartellbildning? 

 

Vad är det som företag i en kartellbildning kan komma överens om? 

 

Var går gränsen för olagligt samarbete? Hur tolkas att ”hindra, begränsa eller snedvrida 

marknaden på ett märkbart sätt”? 

 

Vilka faktorer hos företag i samarbete är det som väcker misstankar hos er som 

Konkurrensverk om en kartellbildning? Finns det några utmärkande drag som gör att ni får 

upp ögonen? 

 

I korta drag, hur påverkar karteller marknaden och konkurrensen mellan företagen? 

 

Hur tror ni kartellbildningar påverkar 

 … den existerande rivaliteten som finns på marknaden?  

… potentiella nyetableringar? 

… hotet från substitutprodukter? 

… leverantörers förhandlingsstyrka?  

… kunders leverantörsstyrka? 

 

 


