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Ansökan om forskningsmedel 
Datum 
2019.01.31 

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 
Namn * 
Marvao Catarina 
Un vers tet/högsko a e er motsvarande 
Handelshögskolan i Stockholm 

Inst tut on e er motsvarande 
Östekonomiska Institutet 

Postadress 
Sveavägen 65 
Te efonnummer 

Postnr och ortsnamn 
SE-113 83 Stockholm 
E post 

* Huvudansvarig för projektet är ansvar g för att uppg fterna som ämnas ansökn ngsb anketten är korrekta. 

2 Anslagsförvaltare 
Un vers tet/högsko a e er motsvarande 
SITE vid Handelshögskolan i Stockholm 

Inst tut on 
SITE 

Postadress 
Box 6501 

Postnr och ortsnamn 
113 83 STOCKHOLM 

Te efonnummer 
08-7369672 

3 Projektbeskrivning 
Projektt te 
Cartel, Managerial Incentives and Merger and Acquisitions 
Projektets re evans för Konkurrensverket (högst 240 tecken) 
This is a first attempt to quantity the indirect effect of cartel enforcement on firms  governance. 
Projektet avses starta/startade, datum 
2019-09-01 

Projektet beräknas vara s utfört, datum 
2020-12-31 

Sammanfattn ng på svenska av projektets syfte, betyde se och genomförande (högst 1 000 tecken). 
Nya rön angående hur gemensamt ägande kan leda till högre priser har lett till förnyat fokus på 
den viktiga kopplingen mellan bolagsstyrning och produktmarknadskonkurrens, i synnerhet 
beträffande illegala samarbeten mellan företag. Effekten kan gå åt båda hållen; från 
bolagsstyrning till produktmarknaden och vice versa. Denna koppling kan dessutom påverka vad 
som är den optimala marknadsregleringen eftersom åtgärder på ett område kan ha oönskade 
konsekvenser för andra områden. 

Även om illegala samarbeten på produktmarknaden har studerats i stor utsträckning är 
kopplingen till företags beslut inom nyckelområden samt de regulatoriska konsekvenserna av 
dessa samband outforskade. 

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för förhållandet mellan karteller och 
bolagsstyrning. Detta är av största vikt för utformningen och genomförandet av effektiva 
marknadsregleringar. Inom ramen för detta projekt kommer vi mer specifikt att adressera 
följande forskningsfrågor: Hur påverkar illegala samarbeten på produktmarknaden chefers 
ekonomiska kompensation? Hur påverkar de marknadskonkurrensen genom fusioner och 

KB
-0

22
 



2 (4) 

förvärv? 

Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4 sidor) som bilaga till 

denna ansökan. 

4 Kostnadsredovisning 

Observera att den högsta t åtna arbetst den förd sputerad forskare, docent och professor är 75 procent av het d. 
För doktorand, forskn ngsass stent e er knande är den högsta t åtna arbetst den 85 procent av het d. 

Projektår 1 
Anstä n ngst d Arbetstd Lönekostnad 

Persona namn och akadem sk t te (bifoga CV) Månads ön projektet, procent av nk . socaa 
Namn Akademisk titel (brutto) månader he td av fler 

Ph.D 41360. 4 35 57904 
Docent 55000 4 20 65120 
Professor 62000 4 20 73408 

Research Assistant 28137 4 30 45582 

Summa önekostnader nk . soc a a avg fler 242014 
Summa övrga kostnader (hämtas från tabe 4a) 40000 
Summa förva tn ngskostnader nk us ve oka hyra 70503,485 
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 352517 

Projektår 2 
Anstä n ngst d Arbetstd Lönekostnad 

Persona namn och akadem sk t te (bifoga CV) Månads ön projektet, procent av nk. socaa 
Namn Akademisk titel brutto månader hetd av fler 

Ph.D 42187 12 35 177186 
Docent 56100 12 20 199267 

ss r 3 12 0 22 28 
Research Assistant 28700 12 30 139481 
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Projektår 3 

Persona namn och akadem sk t te (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel 

Anstä n ngst d 
Månads ön projektet, 
(brutto) månader 

Arbets! d 
procent av 
hetd 

Lönekostnad 
nk . soca a 
ava fler 

Summa önekostnader nk . soc a a avg fler 

Summa övr ga kostnader (hämtas från tabe 4a) 

Summa förva tn ngskostnader nk us ve oka hyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 

4a Redovisning övriga kostnader 

Ar1 Ar 2 Ar 3 

Mater a och utrustn ng 
40000 

Resor 
30000 

Andra kostnader 

Summa 40000 30000 

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag 

Tota projektkostnad 

1315721 

Därav söks från T d are erhå na ansa från 
Konkurrensverket Annan ans agsg vare • Konkurrensverket Annan ans agsg vare •• 

1315721 3843065 

• Ans agsg varans namn 

Riskbankens Jubileumfond (we applied for a 
bi!!!!er proiect, that includes this proiect) 

Ansökan n ämnad, datum Sökt be opp 

•• Ans agsg varans namn Ansökan bev jad, datum Bev jat be opp 

Övriaa oroiekt som samtidiat kommer att ledas av huvudansvaria 
Projekt! te 

OBS! Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på 
Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskn ngsb drag sk ekas n t Konkurrensverket nnebär 
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det ett medg vande t att d na personuppg fter reg streras och behand as av Konkurrensverket samt att uppg fter 
om namn och nst tut on för bev jade b drag pub ceras på webbp atsen. 




