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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2019-01-31

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)
Namn *

Niklas Rudholm
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution eller motsvarande

Handelns Forskningsinstitut
Postadress

Postnr och ortsnamn

103 29 Stockholm

103 29 Stockholm

Telefonnummer

E-post

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta.

2 Anslagsförvaltare
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Handelns Forskningsinstitut
Postadress

Postnr och ortsnamn

103 29 Stockholm

103 29 Stockholm

Telefonnummer

070-625 46 27

3 Projektbeskrivning
Projekttitel

Effekten av antal budgivare på sannolikheten för prissamordningar.
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

Projektet kommer att ge ny kunskap om hur prissamordningar kan upptäckas, hur vanliga och
kostsamma de är, samt hur antalet företag påverkar risken för samordningar. Resultaten är
relevanta vid marknadsövervakning samt beslut om fusioner och om regler som påverkar antal
företag.
Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2020-01-01

2022-12-31

Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken).

Projektet består av tre delar. I den första delen utvecklas en ny metod för att screena för
prissamordningar. Metoden kräver lite data och få antaganden och kan till exempel nyttjas på
marknader där upprepade upphandlingar eller upprepade säljauktioner sker.
I projektets andra del beräknas de merkostnader som prissamordningar medfört på den svenska
marknaden för generiska läkemedel. Att ha en god uppfattning om merkostnaderna för
prissamordningar gör det enklare att avgöra vilka åtgärder som kan vara värda att vidta för att
minska risken för sådant beteende.

KB-022

I projektets tredje del estimeras den kausala effekten av antal budgivare på sannolikheten för
prissamordningar. Trots att det vid beslut om att t ex tillåta företagsfusioner är centralt att
bedöma risker för olika former av samarbete så saknas det tidigare studier från verkliga
marknader om hur antalet företag påverkar risken för tysta samordningar. Resultaten från
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det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter
om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen.

