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Olika typer av korruption
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Källa: Konkurrensverket



Konkurrensverkets arbete mot 
korruption

»Reviderad prioriteringspolicy för tillsyn
»Samarbete med andra myndigheter
»Förebyggande arbete
»Rapporter  
»Enkätundersökningar 
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Inslag av korruption förekommer 
i alla typer av ärenden

»Underlätta eller möjliggöra
»Dölja eller försvåra upptäckt
»En överträdelse ”i sig”
»Enda sättet att skaffa sig konkurrensfördelar 
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Ny rapport ”Korruption som begränsar 
konkurrensen”

• Oavsett form kan korruption snedvrida konkurrensen 
och leda till negativa effekter för företag och 
konsumenter 

• Tecken på korruption i ca 15-20 % av ärenden om 
misstänkta konkurrensöverträdelser och ca 5-10 % i 
upphandlingsärenden



Korruption i horisontella avtal
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Företag B Företag CFöretag A

Slutkunder

Företrädare från företagen har ett 
informationsutbyte om t.ex. priser 
eller uppdelning av marknaden. 
Skälet för samarbetet kan vara 
personliga förhållanden eller mutor 
mellan företrädarna.

Slutkunderna blir lidande 
av bristande konkurrens 
genom högre priser eller 
sämre utbud.

10 kr10 kr10 kr



Korruption i upphandling
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Upphandlande myndighet eller enhet

Leverantör A Leverantör B Leverantör C

Upphandlaren utformar 
förfrågningsunderlag 
med en specifik 
leverantör i åtanke, 
exempelvis p.g.a. 
personliga relationer.

Eftersom 
annonserade krav 
enbart är möjliga 
att uppfylla för 
den avsedda 
leverantören kan 
inte övriga 
leverantörer 
konkurrera.

Anbud Anbud Anbud



Korruption i vertikala avtal
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Dominant

Uppstickare

Återförsäljare

Synliga 
volym-
rabatter till 
återförsäljare.

Dold ”återbäring” 
till företrädare för 
återförsäljare, 
villkorad av 
exklusivitet.

Uppstickaren 
utestängs från 
marknaden.

Slutkunder



Korruption i offentlig säljverksamhet
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Kommunalt bolag

Privat 
företag A

Slutkunder

Otillbörligt gynnande 
av företag A i 
kommunens 
marknadsföringen av 
produkterna p.g.a. 
vänskapsband.

Företag B 
utestängs från 
marknaden.

Privat 
företag B

Kommunens bolag 
marknadsför företagens 
produkter till slutkunder.



Korruption i företagskoncentrationer
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Företag A

Företag B

Företag A ska 
förvärva företag B.

Konkurrensverket

Företag C

Vilseledande information 
lämnas som får 
konkurrensverket att 
godkänna på falska 
grunder.

Konkurrensverket måste 
godkänna förvärvet och 
granskar därför 
förvärvets potentiella 
påverkan på marknaden.

Muta till företag C för att det ska 
lämna information om 
marknaden till företag A:s 
fördel, t.ex. genom att ge en 
försvagad bild av företag B.



Tack för visat intresse!
Kontaktvägar och mer information:
»www.konkurrensverket.se

»08-700 16 00
konkurrensverket@kkv.se

»Följ oss (lyssna särskilt på poddavsnittet om 
karteller och korruption!)
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twitter.com/@KKVse

linkedin.com/company/Konkurrensverket

facebook.com/Konkurrensverket

youtube.com/Konkurrensverket

konkurrensverket.se/konkurrenten

konkurrensverket.se/nyhetsbrev
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