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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2018-01-31

Observera att bilagor endast ska skickas elektroniskt till
konkurrensverket@kkv.se

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Anslagsförvaltare

Namn

Universitet/högskola eller motsvarande

Johan Lundberg

Umeå Universitet

Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Umeå Universitet

USBE, Institutionen för nationalekonomi

Institution eller motsvarande

Postadress

USBE, Institutionen för nationalekonomi

Umeå Universitet

Postadress

Postnr och ortsnamn

Umeå Universitet

SE-901 87 Umeå

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

SE-901 87 Umeå
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Postgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling

Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2018-09-01

2012-08-31

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1400 tecken).
För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Syftet med detta projekt är att analysera och utvärdera 6 olika metoder för spårning av anbudskarteller vid offentlig
upphandling vilka beskrivs i Bajari och Ye (2003), Porter och Zona (1993, 1999), Pesendorfer (2000) samt de som
utvecklats inom ett av KKV tidigare finansierat projekt, se Bergman m. fl. (2017) och Lundberg (2016).
Forskningsstrategin i detta projekt är att tillämpa de metoder som nämnts ovan på samma datamaterial för att
besvara fö jande frågeställningar:
1) Ger de olika metoderna indikation om anbudssamverkan mellan samma företag? Om inte, varför?
2) Är resultaten från vissa modeller mer känsliga för hur många och vilka bakgrundsvariabler som ingår i
modellerna än andra? Är det möjlig att nå samma slutsats med mindre mängd bakgrundsinformation? Vid praktisk
användning av ol ka metoder för att söka efter otillåten anbudssamverkan på flera olika marknader är det en stor
fördel om det finns tillförlitliga metoder som kräver få bakgrundsvariabler.
Projektet är relevant för KKV då de metoder som kommer att utvärderas kan praktiskt användas för att spåra
kartellbeteende där misstanke finns om otillbörlig anbudssamverkan. Exempelvis skulle den minst datakrävande
metoden användas som ett första steg för att söka efter potentiell anbudssamverkan, för att därefter utvärdera
möjligheterna att gå vidare och samla in ytterligare information för att driva en rättslig process. Förhoppningen är
att projektet både under och efter projekttiden ska bidra med kun-skap som praktisk kan tillämpas av KKV.
Metoderna kan även användas för att utvärdera om ett kartell-beteende upphört efter upptäckt och fällande dom.

Bifoga en utförligare projektbeskrivning (max 10 A4–sidor).
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4 Kostnadsredovisning

Fyll i de ofärgade cellerna med för projektet gällande information, så uppdateras de färgade automatiskt. Ge akt på
de felmeddelanden i rött som visas vid överträdelse av Konkurrensverkets riktlinjer för anslag till forskningsprojekt.
Projektår 1
Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Johan Lundberg, Docent

44 000

12

65%

507 936

Sofia Lundberg, Docent

44 000

12

0%

0

Ej namngiven assistent

25 000

5

75%

133 125

Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

35 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

912 682

Projektår 2
Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Johan Lundberg, Docent

44 000

12

65%

507 936

Sofia Lundberg, Docent

44 000

12

0%

0

Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

35 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

732 964

Projektår 3
Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Johan Lundberg, Docent

44 000

12

75%

586 080

Sofia Lundberg, Docent

44 000

12

25%

195 360

Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

40 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

1 108 944
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4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

Material och utrustning

20 000

10 000

10 000

Resor

5 000

15 000

20 000

Övriga kostnader

10 000

10 000

10 000

Summa

35 000

35 000

40 000

Observera! Summan av de övriga kostnaderna för något av åren överstiger den i riktlinjerna fastslagna övre gränsen för
övriga kostnader, med hänsyn till antalet projektmedlemmar samt deras akademiska titlar.

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total återstående projektkostnad
2 754 590

Därav söks från

Tidigare erhållna anslag från
Konkurrensverket

Annan anslagsgivare **

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

2 768 090 kr

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Inget.

Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
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