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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur olika produktmarknadsregleringar påverkar 

konkurrensen i hela ekonomin och på enskilda marknader i Sverige. Konkurrensen mäts med 

priskostnadsmarginalmåttet markup. Effekter av produktmarknadsregleringar på markup 

undersöks med en felkorrigeringsmodell. I analysen, där tidsseriedata mellan åren 1980 och 

2010 används, studeras effekter av subventioner, tullar, priskontroller, patent, 

etableringsregleringar och offentligt företagande.  

I den del av studien som rör ekonomin i sin helhet framkommer det att fler priskontroller och 

större andel offentligt företagande minskar markup medan högre tullar och striktare 

etableringsregleringar ökar markup. När de enskilda marknaderna, såsom 

transportmarknaden, elmarknaden och läkemedelsmarknaden, studeras erhåller olika 

produktmarknadsregleringar effekt. De empiriska resultaten visar således att 

produktmarknadsregleringar påverkar markup, samt att effekten av de olika regleringarna 

tycks bero på vilken marknad som studeras. Enligt denna studie har staten en avgörande roll 

för konkurrensens utveckling på marknader.  
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1 Inledning  

Under de senaste årtiondena har flera produktmarknadsregleringar reformerats i Sverige med 

syfte att öka konkurrensen. Med termen produktmarknadsregleringar menas sådana 

regleringar som styr strukturen och företagens beteende på produktmarknader. Exempel på 

produktmarknadsregleringar är priskontroller, offentligt företagande och tullar. 

Produktmarknadsreformer har bland annat utspelats i form av privatiseringar, avveckling av 

statliga monopol samt införande av prisregleringar. Vid dessa reformer har en 

produktmarknadsreglering ofta ersatts av en annan. Exempelvis kan staten kontrollera 

marknader med priskontroller och etableringsregleringar efter avvecklingen av statliga 

monopol.  

Enligt litteraturen är strukturen och företagens beteende på marknader 

priskostnadsmarginalens bestämningsfaktorer. Dessa variabler styrs i sin tur av 

produktmarknadsregleringar (Carlton och Perloff, 2005, s 246). Detta diskuteras senare i 

uppsatsens teoriavsnitt. 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur olika produktmarknadsregleringar 

påverkar konkurrensen i Sverige. Detta åstadkommes genom att analysera hur markup har 

utvecklats i samband med att utformningen av dessa regleringar har förändrats. Uppsatsen 

syftar också till att undersöka om effekter av regleringar på konkurrensen skiljer sig åt mellan 

olika marknader. Med denna uppsats vill jag genomföra en analys av statens betydelse för 

konkurrensens utveckling.  

Frågeställning: Hur påverkar olika produktmarknadsregleringar konkurrensen? Har enskilda 

marknader påverkats på olika sätt av dessa regleringar?  

Det finns ett par problem med att undersöka studiens frågeställning empiriskt. Dels beror 

utvecklingen av produktmarknadsregleringar och markup till stor del av den teknologiska 

förbättringen som är svår att observera. De teknologiska framstegen har exempelvis gjort det 

lönsamt för fler än ett företag att befinna sig på elmarknaden på grund av att 

etableringskostnaderna har minskat. Tidigare studier angående effekter av regleringar har 

påpekat svårigheten att kartlägga tidsperioden mellan reformen och dess effekt (Harrison och 

Griffith, 2004). 

Uppsatsens disposition är följande: i avsnittet nedan presenteras utvecklingen av 

produktmarknadsregleringar i Sverige som helhet och på de marknader som valts att studerats 
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mer ingående.  I avsnitt två ges en introduktion till litteraturen som beskriver hur 

priskostnadsmarginalen påverkas av konkurrensen och hur statens regleringar påverkar 

företagens marknadsmakt. Efter teoriavsnittet presenteras den metod som används i studien, 

följt av en beskrivning av data och variablerna. Avslutningsvis presenteras resultaten från den 

empiriska analysen och sedan dras slutsatser. 

 

1.1 Bakgrund 

Redan under 1770-talet argumenterade Adam Smith för betydelsen av konkurrens på 

marknader. I ”The wealth of nations” som publicerades år 1776 förklarade Smith att 

monopolmarknader inte är önskvärda ur välfärdssynpunkt. De senaste årtiondena har 

konkurrens varit ett uppmärksammat ämne runt om i världen. Anledningen till detta är att 

ökad konkurrens ger önskvärda samhällseffekter till följd av att företagen får tävla hårdare om 

konsumenterna. Företagen försöker vinna konsumenterna genom att pressa ner priser och 

kostnader, erbjuda bättre service och högre kvalitet på varorna. Det här leder i sin tur till 

effektivare resursanvändning som gynnar företagen, konsumenterna samt välfärden i 

samhället.  

Utvecklingen av produktmarknadsregleringar styrs av vilken ideologi som beslutsfattarna 

förespråkar vid tidpunkten för omregleringar. Exempelvis menar liberaler att regleringar 

endast bör användas i begränsad utsträckning för att skapa välfungerande marknader medan 

socialister anser att regleringar bör användas i större omfattning för att marknader ska fungera 

väl (SOU 2005:4). Marknadsliberala tankar fick starkt fäste runt om i världen när Adam 

Smith presenterade sitt arbete på 1770-talet och var en trend fram till 1930-talet då den stora 

depressionen bröt ut. I samband med depressionen, år 1936, publicerades John Maynard 

Keynes ”The general Theory of Employment, Interest and Money”. Keynes argumenterade 

för betydelsen av statlig inblandning i ekonomin och hans arbete fick starkt inflytande runt 

om i världen (Meggingson, 2005).  

Under 1970-talet avtog det statliga inflytandet över ekonomin runt om i världen. En anledning 

till detta var att folket i flera västländer ansåg att statens inblandning blivit för stor genom 

exempelvis de höga skatterna. Den avtagande tillväxten runt om i världen vid den här tiden 

bidrog till att det söktes efter alternativ till hur samhällets styrdes i form av stor offentlig 

sektor. Marknadsliberalismen fick återigen fäste under 1980-talet i samband med Reagans 
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utbudspolitik i USA och Margaret Thatchers privatiseringar och marknadsliberaliseringar i 

Storbritannien (Konjunkturrådet, 2007).  

I Sverige började utvecklingen mot ett mer liberalistiskt samhälle i samband med Bildt–

regeringen år 1991. Redan innan Bildt-regeringen hade kreditmarknaden och taximarknaden 

börjat utvecklats i liberalistisk anda genom avregleringar. År 1992 reformerades 

telemarknaden och under detta år konkurrensutsattes även marknaden för inrikesflyg. Samma 

år inleddes arbetet för att reglera privata skolor av samma regelverk som styrde de 

kommunala skolorna, samt avreglerades elmarknaden. Året därpå introducerades konkurrens 

på postmarknaden. Under det socialdemokratiska styret fortsatte utvecklingen i samma anda 

om än i mindre utsträckning. Mellan åren 1998 och 2000 avreglerades godstrafiken på 

järnvägen, persontrafiken började omregleras år 2007. Under de senaste åren har 

läkemedelsmarknaden och fordonsbesiktningsmarknaden konkurrensutsatts (SOU 2005:4).  

 

Propositioner som varit grunden för omreglering av marknader anger att ett av målen med 

dessa har varit att erhålla ökad konkurrens. Produktmarknadsreformer har inte varit de enda 

åtgärderna i arbetet för ökad konkurrens. Under det senaste årtiondet har 

konkurrenslagstiftningen förändrats i syfte att öka konkurrensen på marknader. Sveriges 

inträdande i EU år 1995 har även varit en viktig faktor för konkurrensens utveckling. 

Medlemskapet har bland annat ändrat förutsättningarna för handeln med omvärlden. Ett mått 

som kan användas för att studera konkurrensens utveckling i samband med 

produktmarknadsreformer är markup. Detta mått anger hur företagens priser och kostnader 

förhåller sig till varandra, senare i uppsatsen presenteras detta mått mer ingående. Markup 

antar värdet ett vid fullständig konkurrens och värden över ett indikerar imperfekt konkurrens. 

Figur 1.1 nedan visar hur markup i Sverige har utvecklats mellan åren 1980 och 2010. 
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Figur 1.1 Utvecklingen av markup i Sverige mellan åren 1980 och 2010 

 
Källa: OECD databas samt egna beräkningar 
 

Som figur 1.1 visar har priskostnadsmarginalen ökat trendmässigt under de senaste trettio åren 

och har genomgående varit högre än värdet ett. Variationen kring trenden har dock varit 

relativt stor. I jämförelse med övriga EU-länder har Sverige antagit låga värden på markup. 

Endast Storbritannien, Danmark och Finland har under en del år redovisat ett lägre värde på 

markup än Sverige. Italien är det land i Europa som uppvisat högst värde på markup under 

denna period då landet redovisade ett värde närmare 1,5 år 2000 (Harrison och Griffith, 

2004).  

 

1.2  Utveckling av produktmarknadsregleringar på enskilda marknader 

Jaskow och Rose (1987) argumenterade för att effekter av regleringar beror på 

marknadsstrukturen. Utöver analysen av hela ekonomin studeras transportmarknaden, 

elmarknaden och läkemedelsmarknaden. De här marknaderna har valts ut eftersom de 

omreglerats i stor utsträckning under den studerade tiden. 

 

1.2.1 Transportmarknaden 

På grund av begränsad data studeras taximarknaden, bussmarknaden, inrikesflygmarknaden 

och järnvägsmarknaden gemensamt under benämningen transportmarknaden. Det behöver 

inte vara något negativt att de här marknaderna studeras i en gemensam analys eftersom de 

olika transportmedlen konkurrerar med varandra i viss utsträckning. Transportmarknaden har 
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varit reglerad på många sätt för att värna om stordriftsfördelar, upprätthålla investeringar och 

rättvis fördelning av tjänster (Transportverket, 2009).  

Reformeringen av transportmarknaden började med omregleringen av bussmarknaden år 

1989. Fram till år 1989 krävdes tillstånd för att utöva linjetrafik. Reformen innebar att kravet 

om tillstånd togs bort (1984/85:168). Innan avregleringen fanns det ingen möjlighet för 

upphandling av linjetrafik i konkurrens medan 95 procent av linjetrafiken anses upphandlas i 

konkurrens efter reformen (SOU 2001:106, 2003:67).  

	  

År 1990 började taximarknaden reformeras. Taximarknaden var dess för innan reglerad på 

många sätt. Exempelvis reglerades antalet tillåtna taxibilar, priser och geografisk fördelning. 

Reformeringen innebar att maxtaxan och kravet om behovsprövning för taxitillstånd 

avskaffades (SOU 2005:4).  

	  

Omregleringen av inrikesflygmarknaden började med att konkurrens introducerades mellan 

SAS och Linjeflyg (prop. 1990/91:87). Senare avskaffades prisregleringar och trafikprogram. 

Samma år kunde samtliga svenska företag etablera sig på inrikesflygmarknaden om de erhållit 

tillstånd. År 1997 öppnades denna marknad upp för konkurrens från andra EU/EES-länder. År 

1991 utgjorde SAS och Linjeflygs produktion av flygtjänster på inrikesmarknaden 95 procent 

av den totala produktionen. Flera bolag har sedan dess etablerat sig på marknaden såsom 

Malmö Avation och Norwegian. År 2001 mättes SAS (Linjeflyg ingår i SAS vid denna 

mätning) marknadsandel till 74 procent, det vill säga är en minskning med 21 procentenheter 

under tio år (SOU 2005:4). 

 

År 1988 började omregleringen av järnvägsmarknaden med det trafikpolitiska beslutet.  Detta 

innebar att Banverket skildes från Statens Järnvägar och det blev tillåtet för 

länstrafikhuvudmän att upphandla trafik från privata företag. SJ hade fortfarande 

trafikeringsrätt på järnvägen och privata aktörer kunde endast inträda på marknaden genom 

upphandling. År 1996 konkurrensutsattes marknaden för godstransport på järnvägarna. 

Marknaden för persontrafik på järnvägar började omregleras år 2007	  med utgångspunkt i en 

proposition från statens vårbudget (prop. 2006/07:1) och ”marknadsöppningsdirektivet”. I juli 

år 2009 öppnades denna marknad delvis upp för andra aktörer och år 2010 ansågs denna 

marknad vara helt öppen för andra aktörer (SOU 2005:4). Reformerna har lett till att 

godsmarknaden på järnvägen har erhållit fler aktörer. Från Statens Järnvägar bildades SJ AB, 
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Green Cargo AB och holdningbolaget AB Swedcarrier. Persontrafiken domineras fortfarande 

av SJ (SOU 2005:4). 

 

1.2.2 Elmarknaden 

Reformeringen av elmarknaden började år 1992 med arbetet av en ny lagstiftning för 

elmarknaden som sedan trädde i kraft år 1996 (prop.1994/95:222). Innan omregleringen var 

denna marknad vertikalt integrerad och priserna var reglerade genom avkastningskrav från de 

offentliga företagen (SOU 2005:4).   Reformeringen innebar att den vertikala integrationen på 

marknaden bröts upp. Detta bidrog till att marknaderna för handel och produktion av el 

öppnades upp för konkurrens medan marknaden för distribution av el förblev en 

monopolmarknad. Konkurrensen hämmades av att konsumenterna tvingades köpa dyra 

mätare för att byta elleverantör. En prisreglering av dessa mätare infördes år 1997 för att göra 

det billigare för konsumenter att byta elleverantör (prop. 1996/97:85). År 1999 ansågs 

elmarknaden vara helt konkurrensutsatt då kravet om mätare försvann och schablonberäkning 

infördes (prop. 1998/99:137; Statskontoret, 2012:10).  Vid denna tidpunkt släpptes även 

prissättningen fri (SOU 2005:4). Reformeringen har bidragit till att marknadskoncentrationen 

har minskat, de fyra största företagens andel av den totala produktionen har sjunkit från 92,3 

procent till 85,9 procent mellan åren 1996 och 2010. Antalet företag har dock minskat på 

marknaden samtidigt som flera företag har övergått från offentligt ägande till privat ägande.1 

1.2.3 Läkemedelsmarknaden 

Omregleringen av läkemedelsmarknaden började med att det tidigare referensprissystemet 

ersattes av en ny regel om generiskt utbyte. Denna regel innebar att apoteken var skyldiga att 

visa det billigaste alternativet i utbytesgruppen för kunden. Den här regeln begränsas dock av 

att nya läkemedel skyddas av patent. Sedan infördes möjligheten att sälja receptfria 

nikotinläkemedel i handeln (Tillväxtanalys, 2012:19). År 2009 förlorade Apoteket AB, som 

var 100 procent statligt ägt, rätten att ensam sälja läkemedel i detaljhandeln. Via 

läkemedelsverket kunde privata företag ansöka om tillstånd för att bedriva läkemedelshandel 

(prop. 2008/09:145). Under detta år erhöll även andra aktörer i detaljhandel möjligheten att 

sälja receptfria läkemedel (prop. 2008/09:190; Statskontoret 2012:10).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Svenskenegi.se	  
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Omregleringen har även utspelats genom förändring av prisregleringar, apotekens möjligheter 

att förhandla med läkemedelstillverkaren och regler för läkemedelsutbytning på apoteken. 

Reformeringen har inneburit att antalet apotek har ökat markant. Mellan år 2009 och 2010 har 

20 nya aktörer etablerat sig på marknaden och 200 nya apotek har öppnats (Konkurrensverket 

2010:4).  

 

2 Teoretisk referensram 
2.1 Marknadsformer och priskostnadsmarginalen 

Oligopolteorin, eller mer exakt Cournotteorin används för att beskriva hur 

priskostnadsmarginalen är sammankopplad med konkurrensen på marknader. Cournotteorin 

är en spelteori för att analysera samspelet mellan individuella företag som agerar rationellt på 

en marknad med imperfekt konkurrens (Carlton och Perloff, 2005, s.161). Grundidén i 

Cournotmodellen är att företagen först försöker bedöma hur mycket de andra företagen på 

marknaden kommer att producera av en homogen vara. Utifrån denna prognos och kunskapen 

om marknadens totala efterfråga bestämmer varje företag hur mycket det ska producera för att 

maximera dess vinst. Om ett företag gjort en felaktig prognos av vad de andra företagen 

kommer att producera ändrar de sin produktionsvolym i nästkommande tidsperiod. Priset 

beror av det totala utbudet som bestäms enligt ovan och den totala efterfrågan. Jämvikt 

uppstår när samtliga företag producerar den mängd som de andra företagen bedömt (Cournot, 

1897).  

Antag en oligopolmarknad där n antal företag spelar Cournot enligt beskrivningen ovan. 

Företagens vinst definieras i ekvationen 2.1.  

𝜋!(𝑄) = 𝑝(𝑄)𝑞! − 𝐶 𝑞! ,         (2.1) 

Där 𝜋!   är företaget i:s vinst som beror på den totala produktionen på marknaden, 𝑄 = 𝑞!!
!!! , 

priset, 𝑝(𝑄), är en funktion av marknadskvantiteten och 𝐶(𝑞!) är företagets kostnadsfunktion 

som beror på företagets produktmängd,  𝑞!. Vinsten maximeras genom av derivera 

vinstuttrycket med avseende på företagets produktmängd och sätta uttrycket lika med noll på 

följande sätt:  

!!!
!!!

= 𝑝 𝑄 + !"(!)
!"

𝑞! −
!!(!!)
!!!

= 0 (2.2) 
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Där 𝑝 𝑄 + !"(!)
!"

𝑞!   och !"(!!)
!!!

 är företagens marginalintäkt respektive marginalkostnad. I ord 

definieras marginalkostnaden (MC) som den förändringen i totalkostnaden som blir resultatet 

av en marginell förändring av produktmängden. Ekvation 2.2 visar att företagen 

vinstmaximerar när marginalintäkten är lika med marginalkostnaden. Ekvation 2.2 kan 

skrivas om enligt följande: 

𝑝 𝑄 − !" !!
!!!

= − !"(!)
!"

𝑞!  (2.3) 

Om ekvation 2.3 divideras med 𝑝(𝑄)  i båda leden samt om det högra ledet förlängs med !
!

  

kan följande samband skrivas: 

! ! !
!"(!!)
!!!

!(!)
= − !" !

!"
!!
! !

!
!
= − !" !

!"
!

!(!)
!!
!

  (2.4)

   

Där !!
!
   är företagens marknadsandel, 𝑠! , och 

!" !
!"

!
!(!)

 är inversen av efterfrågans 

priselasticitet. Detta eftersom efterfrågans priselasticitet definieras på följande sätt: 

𝜖 = !"
!"(!)

!(!)
!

. Den här elasticiteten uttrycker förhållandet mellan den procentuella 

förändringen i efterfrågad kvantitet av en vara och den procentuella förändringen i priset. Om 

samtliga företag på marknaden antas vara identiska kan företagens marknadsandel definieras 

på följande sätt: 𝑠! =
!
!

. Antas det även att marginalkostnaden för samtliga identiska företag 

är konstant kan följande samband skrivas: 

! ! !!"(!!)!!!
!(!)

= − !!
∈
= − !

!"
   (2.5) 

Det vänstra ledet i ekvation 2.5, 
! ! !!"(!!)!!!

!(!)
, är Lerner Index. Detta mått framtogs av Abba P. 

Lerner år 1934 för att mäta marknadsmakten hos ett monopolföretag. Lerner index antar 

värdet noll vid fullständig konkurrens och värden över noll vid imperfekt konkurrens.  

Indexets värde beror på antalet företag på marknaden och efterfrågans priselasticitet. Om 

endast ett företag existerar på marknaden beror Lerner index endast på efterfrågans 

priselasticitet. Markup definieras som priset över marginalkostnaden. Ekvation 2.6 visar 

relationen mellan Lerner index och markup. 
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!(!)!
!"(!!)
!!!

!(!)
= 1− !

!
  (2.6) 

Där 𝜇 = !(!)
!"(!!)
!!!

 och detta mått antar värdet ett vid fullständig konkurrens. Vid imperfekt 

konkurrens antar markup värden över ett eftersom priset då sätts över marginalkostnaden. Ett 

problem med att mäta markup i empiriska studier är att marginalkostnaden sällan kan 

observeras. Istället används ofta genomsnittskostnaden tillsammans med ett antagande om 

konstant skalavkastning. Genomsnittskostnaden (AC) är företagets totala kostnader dividerat 

med företagets output ! !!
!!

.  Relationen mellan Lerner Index och markup ser då istället ut 

på följande sätt: 

! ! !!"
!(!)

= 1− !
!
 (2.7) 

Där 𝜇 = !(!)
!"

. Senare i metodavsnittet presenteras det hur markup utifrån den här teoretiska 

genomgången beräknas i denna och andra empiriska studier. Ekonomisk teori antar vanligtvis 

att genomsnittskostnadskurvan är U-formad. Detta innebär att styckkostnaden minskar till viss 

produktionsmängd, vartefter den ökar. Marginalkostnadskurvan kan på liknande sätt 

framställas med en U-formad kurva (Allen m.fl. 2009). Formen av de här två kurvorna beror 

på kostnadsfunktionens utseende. Det kan bevisas att följande samband existerar mellan 

marginalkostnaden och genomsnittskostnaden: 

• När MC är mindre än AC måste genomsnittskostnadskurvan avta på grund av att 

kostnaden för den sista producerade enheten är mindre än styckkostnaden för de 

tidigare producerade enheterna. Detta innebär att den nya genomsnittskostnaden efter 

en marginell ökning av produktionen måste vara lägre än den tidigare styckkostnaden. 

• När MC är större än AC måste genomsnittskostnadskurvan tillta eftersom den nya 

genomsnittskostnaden efter en marginell ökning av produktionen måste vara högre än 

den tidigare styckkostnaden. 

• När MC är lika med AC befinner sig genomsnittskostnadskurvan i sin  minimumpunkt. 

När marginalkostnaden är lika med genomsnittskostnaden kostar den sista 

producerade enheten exakt samma som genomsnittskostnaden för tidigare enheter. 

Detta bidrar till att den nya styckkostnaden är lika med den föregående 

genomsnittskostnaden.  
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Skalavkastning anger hur företagens produktion förändras i när samtliga insatsfaktorer 

förändras. Presentationen nedan grundas i ett långsiktigt perspektiv, det vill säga samtliga 

insatsfaktorer kan förändras. Antag att företagets produktionsfunktion ser ut på följande sätt:   

𝑞! = 𝑓(𝑍!,𝑍!) (2.9) 

Där 𝑍! och𝑍! två insatsfaktorer. Antag att samtliga insatsfaktorer ändras med x. Vid konstant 

skalavkastning kan följande samband skrivas: 

𝑥𝑞! = 𝑓(𝑥𝑍!, 𝑥𝑍!) (2.10) 

Detta innebär att även produktionen förändras med x när samtliga insatsfaktorer ändras med 

x, det vill säga förändringen i produktionsmängden är lika stor som förändringen i 

insatsfaktorerna. Konstant skalavkastning leder till att den procentuella kostnadsförändringen 

är lika stor som den procentuella förändringen i produktionen. Vid tilltagande skalavkastning 

ökar produktionen mer än vad samtliga insatsfaktorer ökar. Detta bidrar till att den 

procentuella kostnadsförändringen blir mindre än den procentuella förändringen av 

produktionen (Gravelle och Rees, 2004, s.121). Relationen mellan förändringen i företagens 

kostnader och produktionsmängd kan skrivas på följande sätt: 

𝐸!! =
!"#$(  !!)
!"#!!

= !"(  !!)
!!!

!!
!(!!)

= !"
!"

 (2.8) 

Där 𝐸!! är företagens kostnadselasticitet som anger relationen mellan den procentuella 

kostnadsförändringen och den procentuella förändringen i produktionsmängden. Om  !"
!"
= 1 

är den procentuella kostnadsförändringen lika stor som den procentuella förändringen i 

produktionen, vilket var fallet vid konstant skalavkastning. Detta innebär att styckkostnaden 

är lika med marginalkostnaden vid konstant skalavkastning. Om !"
!"
< 1 är den procentuella 

kostnadsförändringen är mindre än den procentuella förändringen i företagets 

produktionsmängd och inträffar vid tilltagande skalavkastning. När styckkostnadskurvan 

faller, det vill säga att marginalkostnaden är mindre än genomsnittskostnaden har företaget 

stordriftsfördelar. Kostnaderna ändras procentuellt mer än den procentuella förändringen av 

produktionen om !"
!"
> 1. Detta infaller vid avtagande skalavkastning och innebär att 

företaget har stordriftsnackdelar.  

Figur 2.1 visar hur jämvikten vid olika marknadsformer skiljer sig åt på grund av att företags 

beteende varierar beroende på graden av konkurrens. 
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Figur 2.1 Marknadsformer 

 

Figur 2.1 ovan jämför marknadsjämvikten vid monopol och perfekt konkurrens. Vid monopol 

infaller jämviktspriset och kvantiteten vid 𝑃! och 𝑄!. Det här är ett högre pris och en lägre 

kvantitet än vid fullständig konkurrens, 𝑃! och 𝑄!. Ovan visas det att företagen 

vinstmaximerar när marginalintäkten är lika med marginalkostnaden. Marginalintäkten kan 

definieras på följande sätt: 𝑀𝑅 = 𝑝 𝑄 1+ !
!
  , där 𝜀 är priselasticitet för efterfrågan mot det 

enskilda företagets. Jämvikten skiljer sig åt mellan de olika marknadsformerna på grund av att 

denna priselasticitet beror på företagets marknadsmakt. Vid perfekt konkurrens är 

efterfrågeelasticiteten mot det enskilda företaget näst intill oändlig, det vill säga !
!
 går mot 

noll. Det här betyder att marginalintäkten blir lika med priset vid fullständig konkurrens. Vid 

monopol skiljer sig marginalintäkten från priset på grund av att efterfrågeelasticiteten mot det 

enskilda företaget är begränsad (Gravelle och Rees, 2004).  

Första välfärdsteoremet anger att jämvikten vid fullständig konkurrens är paretoeffektiv, det 

vill säga resurserna kan inte omfördelas så att någon får det bättre utan att någon annan får det 

sämre (Arrow och Debreu, 1954). Paretoeffektivitet innebär effektiv resursallokering samt att 

konsument- och producentöverskottet är maximerat. Vid monopol uppstår en välfärdsförlust, 

dödviktsförlust, på grund av att resursallokeringen inte är effektiv. Välfärdsförlusten visas av 

det grå markerade området i figuren 2.1 ovan. 
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2.2 Teorier om ekonomiska regleringar och ”Structure-Conduct-Performance” 

2.2.1 Teorier om ekonomiska regleringar  

Teorier om ekonomiska regleringar skiljer mellan de regleringar som påverkar 

marknadsstrukturen och sådana som påverkar företagens beteende på marknader (Kay och 

Vickers, 1990). Exempel på strukturregleringar är etableringsregleringar, statliga monopol 

och offentligt företagande. Priskontroller, patent och kvalitetsstandarder är exempel på 

regleringar som styr företagens beteende.  

Ekonomiska regleringsteorier delas in i normativa och positiva teorier. De normativa teorierna 

anger de optimala regleringarna i en specifik situation och beskriver hur de här regleringarna 

kan rätta till marknadsmisslyckanden såsom monopol, externa effekter och asymmetrisk 

information. Marknadsmisslyckanden innebär att en oreglerad marknad inte lyckas fördela 

resurserna effektivt.  

De positiva teorierna beskriver den ekonomiska förklaringen till att använda regleringar. De 

här teorierna kan delas in i tre grupper, regleringar som motiveras av offentligt intresse, 

regleringar för privat intresse och public choice teorin (Hertog, 1999). Regleringar för 

offentliga intressen används med syfte att allokera resurserna mer effektivt. Enligt denna teori 

är marknadsmisslyckanden den enda förklaringen till att använda regleringar (Bator, 1985;	  

Arrow, 1970; Shubik, 1970). Teorier om regleringar för privata intressen har arbetats fram på 

grund av att marknadsmisslyckanden inte alltid kan förklara användningen av regleringar på 

marknader. Den mest utarbetade teorin om regleringar för privata intressen är ”The Chicago 

Theory of government” och denna teori menar att regleringar införs med avsikt att hjälpa 

enskilda grupper och personer istället för hela industrin (Hertog, 1999). Detta innebär att 

effekter av regleringar inte alltid behöver vara positiv för konkurrensen.  Public choice teorin 

menar att beslutsfattare inför regleringar för att maximera sin egen nytta.  

2.2.2 ”Structure-Conduct-Performance” 

För att illustrera hur strukturregleringar och regleringar som styr företagens beteende påverkar 

priskostnadsmarginalen presenteras ”Structure-Conduct-Performance-modellen”. Denna 

modell bygger på hypotesen om att marknadsstrukturen påverkar utfallet på marknader direkt 

och indirekt via företagens beteende. Utfallet anger företagens marknadsmakt och mäts ofta 

med ett priskostnadsmarginalmått (Carlton och Perloff, 2005, s.244).  



13	  
	  

SCP-metoden introducerades av Edward S. Mason (1939, 1949). Denna metod menar att 

priskostnadsmarginalen bestäms av de variabler som representerar strukturen på marknader 

och de faktorer som indikerar företagens beteende (Carlton och Perloff, 2005, s.246). Flera 

tidigare studier har använt ”Structure-Conduct-Performance-metoden” för att förklara vilka 

faktorer som har effekt på priskostnadsmarginalen (Bain, 1956). Teorier om 

etableringseffekter och effekter av internationell handel på konkurrensen har sin grund i 

denna metod. Det är dock utanför ramen av denna uppsats att undersöka hur olika strukturer 

påverkar konkurrensen. Det är intressant att studera är hur statens 

produktmarknadsregleringar styr strukturen och företagens beteende på marknader och 

därigenom påverkar pris-kostnadsmarginalen.  I figur 2.2 nedan visas en översikt av vilka 

faktorer som påverkar priskostnadsmarginalen.  

Figur 2.2 Structure-conduct-performance 

Förutsättningar  Struktur  Beteende  Utfall 
Konsumenters 
efterfrågan 
Efterfrågeelasticitet 
Substitut 
Säsongsvariation 
Tillväxttakt 
Lokalisering 
Köpmetod 

Produktion 
Teknologi 
Material 
Produktbehov 
Lokalisering 
Skalekonomi 

 Antal köpare och 
säljare 
Etableringshinder 
Produktdifferentiering 
Vertikal integration 
 

 Marknadsföring 
FoU 
Prisbeteende 
Investering 
Laglig taktik 
Produktval 

 Pris 
Eget kapital 
Kvalitet 
Vinst 
Teknisk process 
Produkteffektivitet 
Allokeringseffektivitet 
 

 

Offentlig politik 
Regleringar 
Etableringshinder 
Konkurrenslagstiftning 
Skatter och subventioner 
Makroekonomisk politik 

Källa; Carlton och Perloff, (2005); Svenskt konkurrensindex- åtta konsumentnära branscher granskade (2003). 

Figur 2.2 visar vilka faktorer som representerar marknadsstrukturen i SCP-modellen. Exempel 

på sådana variabler är inträdeshinder, vertikal integration och antal säljare. I figur 2.2 visas att 

bland annat FoU, prissättning och prissamarbete ingår i företagens beteende. De här 

variablerna styrs i sin tur av statens regleringar, enligt pilschemat i figur 2.2. Exempelvis kan 

staten skapa etableringshinder i form av patent och etableringskostnader samt via statliga 

monopol. SCP-modellen kan sammanfattas på följande sätt: företagens beteende, marknadens 

struktur och de grundläggande förutsättningarna beror på statens regleringar som i sin tur är 

priskostnadsmarginalens förklaringsfaktorer (Carlton och Perloff, 2005, s.4). I avsnittet nedan 
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ges en mer ingående beskrivning av hur olika regleringar påverkar strukturen och företagens 

beteende.  

2.3  Produktmarknadsregleringar 

Det finns flera tidigare studier som har undersökt effekter av produktmarknadsregleringar. 

Resultaten från dessa studier skiljer sig åt, vilket kan tänkas bero på svårigheten att mäta 

konkurrens. Griffith och Harrison (2004) visade att etableringsregleringar, tariffer, 

priskontroller och storleken av den offentliga sektorn påverkar priskostnadsmarginalen. Andra 

studier har mer specifikt påvisat att privatiseringar och subventioner påverkar konkurrensen 

(Cramer 1989; Konkurrensverket 2009; Konkurrensverket 2012:4). Nedan presenteras 

effekterna av dessa regleringar mer ingående.  

2.3.1 Subventioner 

Subventioner kan användas för att påverka både marknadsstrukturen och företagets beteende. 

Staten kan använda subventioner för att fler företag ska överleva på marknader. Subventioner 

kan leda till att fler företag etablerar sig på marknader på grund av att det blir mer lönsamt för 

dem att etablera sig på marknader om de erhåller subventioner. Genom dessa kanaler påverkar 

staten antalet företag på marknader. Subventioner kan också minska konkurrensen om endast 

en del företag subventioneras. Detta kan bidra till att konkurrensfördelar skapas för de företag 

som subventioneras genom att de här företagen kan kräva lägre priser (Sundbom och 

Svensson, 1995). 

2.3.2 Tullar 

Internationell handel bidrar till att företagen får konkurrera om sina kunder med utländska 

företag. Tullar gör det dyrare för konsumenten att importera varor och på så sätt skyddas de 

inhemska företag från utländsk konkurrens. Detta bidrar till att de inhemska företagen erhåller 

en större marknadsmakt. Lägre tullar leder till att enligt tidigare studier till att 

importkonkurrensen ökar (Cayseele m.fl. 2005; Katics och Petersen 1994). 

2.3.3 Priskontroller 

Priskontroller kan användas för att styra priserna på marknader. Med prisregleringar kan 

staten styra att priset som företagen kräver inte är högre än marginalkostnaden eller reglera 

priset så att skillnaden mellan priset och marginalkostnaden inte är lika stor som den vore om 

priset inte reglerades. Staten kan också styra priset så det inte blir för lågt. På så sätt kan 
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staten hindra företag från att sänka priset under marginalkostnaden för att driva ut mindre 

effektiva företag eller mer effektiva företag med sämre kapitaltillgång (Carlton och Perloff, 

2005, s. 696). Bergman (2002) visade att prisregleringar kan användas för att åtgärda problem 

med flaskhalsar på sådana marknader där det krävs infrastruktur för att konkurrera. 

Exempelvis krävs det tillgång till elnätet för att konkurrera på elmarknaden. Infrastrukturen 

fungerar som en flaskhals eftersom den begränsar företagens möjligheter att etablera sig på 

marknader. Det företag som har kontroll över flaskhalsen innehar marknadsmakt och kan 

därmed kräva ett högt pris från de företag som vill utnyttja flaskhalsen. Detta skapar höga 

etableringskostnader på de marknader som kräver tillgång till infrastrukturen och begränsar på 

så sätt konkurrensen. Via priskontroller kan staten reglera att företaget som kontrollerar 

flaskhalsen inte kräver ett pris som begränsar konkurrensen i nästkommande led.  

2.3.4 Etableringsreglering 

Möjligheten för nya företag att etablera sig på marknader har en avgörande betydelse för 

priskostnadsmarginalen (Bain 1956; Bresnahan och Reiss 1991). Bain (1956) visade att de 

etablerade företag erhåller marknadsmakt när etableringshinder existerar på marknader. Nya 

företag vill inträda på marknader där företagen gör vinst. Vid etableringshinder begränsas nya 

företag från att inträda på marknader och vinsten pressas inte ner mot noll. Hur stor effekten 

av etableringar är skiljer sig mellan olika teorier. Flera etableringshindersmodeller menar att 

endast faktisk etablering har effekt på konkurrensen medan andra teorier menar att 

möjligheten för etablering påverkar konkurrens (Boumol m.fl 1982; Geroski 1989; Tirole 

1989; Schmalensee 1989).  

Bresnahan och Reiss (1991) visade att inträdandet av företag nummer två och tre ökade 

konkurrensen mest på en marknad. Geroski (1989) estimerade den förväntade effekten av 

etablering på priskostnadsmarginalen och studien visade att priskostnadsmarginalen minskade 

med tio procentenheter i samband med att nya företag etablerade sig på marknaden.  

Staten kan med olika medel såsom patent, licenser, avgifter och administrativ börda påverka 

möjligheten för företag att etablera sig på marknader (Griffith och Harrison, 2004). Langinier 

och Moschini (2002) visade att patent är ett etableringshinder som kan begränsa konkurrensen 

i olika utsträckningar. 
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2.3.5 Offentligt företagande 

Ett företag som ägs av staten, kommuner eller landsting brukar gemensamt benämnas för 

offentligt ägda företag (Meggingson, 2005). I blandekonomier kan konkurrensen påverkas 

positivt av offentligt företagande och privatiseringar kan skada konkurrensen på sådana 

marknader (Anderson m.fl. 1997; Cremer m.fl. 1989 och De Fraja 1991). Statligt företagande 

har även visats sig skada konkurrensen genom ”soft budget constraints”. Detta betyder att 

relationen mellan intäkter och utgifter luckras upp (Lott 1990; Sappington och Sidak 2000, 

2003a, b). I SOU 1995:105 beskrivs det hur de offentliga företagen driver ut effektiva privata 

företag genom underprissättning. Bergman (2002) visade att statligt monopol kan användas 

för att hantera flaskhalsar i form av infrastruktur, för en beskrivning av hur infrastrukturer kan 

fungera som en flaskhals se avsnitt 2.2.3.  Om ett statligt monopolföretag äger flaskhalsen kan 

staten styra priset för att utnyttja denna infrastruktur. På så sätt påverkar staten 

etableringskostnaderna på den marknad som kräver tillgång till infrastruktur.  

Privatiseringar har varit en viktig del av de reformer som genomförts. Effekten av 

privatisering kan vara både positiv och negativ ur konkurrenssynpunkt. En modell som 

presenterats av Konkurrensverket 2012:4, ”PO-modellen”, visar att privatiseringar kan leda 

till att konsumentpriser antingen ökar eller minskar. Detta beror på om den privata köparen 

använder det offentliga företagets tillgångar mer eller mindre effektivt än när staten ägde 

företaget. Priserna kan öka genom att marknadsmakten hos de kvarstående företagen på 

marknaden ökar när det offentliga företaget köps upp av ett privat företag. Priset kan minska 

på grund av att det privata företaget använder det offentliga företagets tillgångar mer effektivt 

och därigenom utgör ett större konkurrenshot. Cayseels m.fl. (2005) visade att ett privatiserat 

företag har högre priskostnadsmarginal än när företaget var statligt ägt. De visade även att 

privatisering har liten effekt på markup om en konkurrensmiljö inte skapas. 

 

3 Metod  

3.1 Ekonometrisk metod 

I den empiriska analysen används tidsseriedata för att studera sambanden mellan markup och 

olika produktmarknadsregleringar. Litteraturen skiljer mellan långsiktiga och kortsiktiga 

effekter av produktmarknadsreformer på konkurrensen. Tidigare empiriska studier har främst 

analyserat de statiska sambanden mellan regleringar och markup (Harrison och Griffith, 
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2004). Anledning till detta har varit den begränsade möjligheten att specificera en modell som 

både anger långsiktiga och kortsiktiga sambanden. Under det senaste decenniet har 

användningen av felkorrigeringsmodeller för att analysera effekter av regleringar på markup 

ökat. Denna utveckling beror främst på den ökade kunskapen om kointegrerade samband. 

Felkorrigeringsmodellen beskriver de långsiktiga jämviktssambanden samt de kortsiktiga 

dynamiska effekterna mellan modellens variabler. För att motivera användningen av 

felkorrigeringsmodellen diskuteras begreppen stationäritet och kointegration innan modellen 

presenteras.  

3.1.1 Stationäritet 

För att modellera en tidsserie måste den vara svagt stationär. En tidsserie är stationär om dess 

medelvärde och varians är konstant över tiden samt om kovariansen mellan två tidpunkter 

endast beror på avståndet mellan observationerna (Verbeek, 2012, s. 289).  En klassisk 

regressionsanalys innehållande icke stationära tidsserier kan påvisa statistiskt signifikanta 

samband mellan modellens variabler utan att det i verkligheten existerar någon relation 

mellan dem. Detta kallas för ”spurious regression”, vilket leder till att teststatistikorna för 

koefficienterna blir ogiltiga samt att modellens förklaringsgrad överskattas. En gemensam 

trend i modellens variabler kan orsaka spurious regression. 

Generellt testas det om tidsserier är stationära genom att undersöka om processen innehåller 

enhetsrötter. För att beskriva innebörden av enhetsrötter använder vi oss av en AR(1)-modell. 

En sådan modell definieras på följande sätt:  

𝑌! = 𝛾𝑌!!! + 𝑣! (3.1) 

Där 𝑌! är värdet av variabeln 𝑌 i tidpunkten t, 𝑌!!! är en AR(1)-term och 𝑣!  är en stokastisk 

felterm. Antar 𝛾 värdet ett innehåller tidsserien en enhetsrot. Förekomsten av en enhetsrot 

leder till att värdet av variabeln i tidpunkten t är lika med värdet av variabeln i föregående 

tidsperiod plus en stokastisk felterm. Detta kallas för slumpvandring. De statistiska 

egenskaperna för en process som följer en slumpvandring förändras över tiden, därav är en 

sådan tidsserie inte stationär. Om 𝛾 > 1 ökar 𝑌! kontinuerligt, det vill säga tidsserien är inte 

stationär. Om 𝛾 < 1 är variabeln stationär på grund av att det förväntade värdet av 𝑌! 

konvergerar mot noll (Verbeek, 2012, s. 289). Ett vanligt enhetsrotstest är augmented Dickey-

Fuller (ADF) test. Nollhypotesen för detta test är att tidsserien innehåller en enhetsrot, se 

bilaga 1 för en utförlig beskrivning av ADF-testet.  
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Tillvägagångsättet för att undvika spuriuos regression beror på de statistiska egenskaperna för 

de variabler som orsakar problemet. Om variablerna är trendstationära kan spuriuos 

regression undvikas genom att modellera trenden i variablerna (Studenmund, 2011, s. 419). 

Många tidsserier är dock inte trendsstationära, då kan variablerna göras stationära genom 

differentiering. Första differensen definieras i ekvation 3.2.  

∇𝑌! = 𝑌! − 𝑌!!!  (3.2) 

Antalet gånger tidsserien måste differentieras för att bli stationär anger dess integrationsgrad. 

En variabel som blir stationär efter första differensen är integrerad av grad ett.  

3.1.2 Kointegration och felkorrigeringsmodellen  

En modell bestående av differentierade variabler beskriver endast de kortsiktiga sambanden 

mellan variablerna, det vill säga informationen om de långsiktiga relationerna förloras. Detta 

beror på att sambanden enbart baseras på förändringen i variablerna över en tidsperiod.  

Fördelen med felkorrigeringsmodellen är att både de långsiktiga och de kortsiktiga 

sambanden mellan variablerna erhålls när denna modell estimeras. Grangers 

representationsteorem anger att variablerna måste vara kointegreade för att modelleras med en 

felkorrigeringsmodell (Verbeek, 2012, s. 346). Kointegration innebär att flera tidsserier 

samvarierar. Två eller flera icke stationära variabler är kointegrerade om en linjär 

kombination av dessa tidsserier är stationär. För att tidsserierna ska vara kointegrerade måste 

de vara integrerade av samma grad (Verbeek, 2012, s. 343).  

I den empiriska analysen används Engel och Granger (1987) tvåstegsmetod för att estimera 

felkorrigeringsmodellen. I det första steget specificeras en statisk modell. Anta att den 

långsiktiga jämviktsmodellen ser ut på följande sätt: 

𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝜇! (3.3) 

Där 𝑌! och 𝑋! två icke stationära tidsserier och 𝜇! är en stokastiska felterm. Den stokastiska 

feltermen är en linjär kombination av modellens variabler. Detta bidrar till att modellens 

variabler är kointegrerade om 𝜇! är stationär. Regressionsresultaten för en kointegrerad 

modell är giltiga på grund av att residualerna är stationära (Verbeek, 2012, s. 343). 

För att undersöka om tidsserierna är kointegrerade kan ett ADF-test utföras med residualerna 

från modellen i ekvation 3.3. Detta test undersöker nollhypotesen att residualerna innehåller 
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en enhetsrot, det vill säga att modellens variabler inte är kointegrerade. Se bilaga 1 för en 

utförlig beskrivning av ADF-testet. Johansens test är en annan metod för att testa förekomsten 

av kointegration, se bilaga 2. Detta test kan specificera antalet kointegrerade samband mellan 

tidsserierna och är därav lämpligt att använda för de modeller som innehåller fler än två 

variabler. Nollhypotesen för detta test är att det finns minst r antal kointegrerade samband. 

Efter att det har säkerställts att variablerna i modellen är kointegrerade kan 

felkorrigeringsmodellen skapas. En felkorrigeringsmodell består av en felkorrigeringsterm 

samt differentierade variabler. Felkorrigeringstermen skapas av residualerna från den statiska 

modellen i ekvation 3.3.  

∇𝑌! = 𝛽! + β!∇𝑋! + 𝛽!𝜇!!! + 𝜀! (3.4) 

𝜇!!! = 𝑌!!! − 𝛽! − 𝛽!𝑋!!!            (3.5) 

Där ∇𝑌! och ∇𝑋! är första differensen av variablerna 𝑌! och 𝑋!, 𝜇!!! är felkorrigeringstermen 

och 𝜀!  är en stokastisk felterm. Felkorrigeringstermens koefficient, 𝛽!, anger 

anpassningstakten mot jämvikt. Antar koefficienten tillhörande felkorrigeringstermen värdet 

ett innebär det att processen anpassar sig till jämvikt mellan varje tidsperiod (Verbeek, 2012, 

s. 347).  

Tvåstegsmetod har dock kritiserats på grund av resultaten från den statiska modellen inte är 

pålitliga vid små sampel. Anledningen till detta är att den dynamiska strukturen utelämnas i 

den långsiktiga jämviktsmodellen. För att minska konsekvenserna av det här problemet kan de 

långsiktiga och de kortsiktiga sambanden estimeras i en gemensam modell. Det är dock svårt 

att tillämpa denna metod i den här studien på grund av det stora antalet förklaringsvariabler i 

relation till antalet observationer. 

3.1.3 Modellkontroll  

De ovannämnda modellerna kan estimeras med minsta kvadrat metoden. Den här metoden är 

”Best Linear Unbiased Estimator” (BLUE) givet att en rad antaganden är uppfyllda.  Dels ska 

modellen vara linjär och rätt specificerad. Slumptermen ska vara normalfördelad och inneha 

medelvärdet noll. Ett Anderson-Darling utföras för att testa nollhypotesen om att slumtermen 

är normalfördelade. Vidare ska den stokastiska feltermen inneha konstant varians samt vara 

oberoende av förklaringsvariablerna. Breusch-Pagan/Cook-Weisberg (BP/CW) testet 

undersöker nollhypotesen om att feltermerna har konstant varians.  
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Vid tidsserieanalys är det vanligt att residualerna är seriellt korrelerade, vilket strider mot ett 

av antagandena för minsta kvadrat metoden. Anledningen till detta är att observationerna 

följer en viss tidsordning. Seriell korrelation leder till att kvadratsumman av residualerna inte 

är minimerade samt att skattningarna inte blir väntevärdesriktiga (Studenmund, 2011, s. 313). 

För att testa om feltermerna är autokorrelerade används Breusch-Godfrey (BG) testet. 

Nolhypotesen för detta test är att det inte förekommer någon seriell korrelation, se bilaga 4.  

Ytterligare ett antagande för minsta kvadrat metoden är att ingen förklaringsvariabel är en 

perfekt linjär funktion av en annan förklaringsvariabel. Multikollinearitet uppstår när två eller 

flera förklaringsvariabler är starkt korrelerade. Vid multikollinearitet är skattningarna är 

fortfarande väntevärdesriktiga och förklaringsgraden är relativt opåverkad. Dock leder 

multikollinearitet till att variansen för de estimerade regressionsparametrarna ökar. Stor 

varians bidrar även till att de estimerade värdena för koefficeinterna inte blir trovärdiga 

(Kennedy, 1998, s. 185). För att undersöka förekomsten av multikollinearitet skattas High 

Variance Inflation Factors (VIFs), se bilaga 4. De här faktorerna undersöker i vilken grad en 

oberoende variabel kan förklaras av övriga oberoende variabler i modellen. Under vissa 

förutsättningar behöver vi däremot inte åtgärda multikollinearitetsproblemet. Det gäller bland 

annat om t-statistikorna är signifikanta, koefficienterna har förväntat tecken eller om 

borttagning av förklaringsvariabler skapar specifikationsbias (Studenmund, 2011, s. 261).  

 

3.2 Markup   

Det finns flera problem med att beräkna markup enligt definitionen i teoriavsnittet. Dels 

saknas det data för de variabler som används i teorin. Ett annat problem är att måttet inte tar 

hänsyn till icke observerbara produktivitetsförändringar på grund av exempelvis teknologisk 

utveckling. I Griffith och Harrisons studie från år 2004 används en enkel definition av markup 

som tar hänsyn till de icke observerbara produktivitetsförändringar. Denna definition används 

även i denna studie för att beräkna markup. Det kan visas att denna precisering av markup är 

identisk med den metod Roegers (1995) arbetade fram.2 Företagets produktionsfunktion 

definieras följande sätt i denna studie: 

𝑦! = 𝑓(𝐾! , 𝐿! ,𝑅!) (3.6) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  Klette	  (1998)	  för	  en	  beskrivning	  av	  hur	  detta	  mått	  kan	  visas	  vara	  identisk	  med	  Roegers	  (1995)	  metod.	  
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Där Y är företagens produktion som är en funktion av materiellt kapital (K), arbetskraft (L) 

och immateriellt kapital (R). Konstant skalavkastning antas, det vill säga att 

genomsnittskostnaden antas vara lika med marginalkostnaden. Markup beräknas enligt 

följande:  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 = !ö!ä!"#$%&'ä!"#
(!"#$%&'(&%)*+!!"#$%"&'()%*"+)

 (3.7) 

Förädlingsvärdet definieras som värdet av ett företags produktion minus värdet av 

insatsfaktorerna. Arbetskostnaden utgörs av de totala kostnaderna för arbetskraften. 

Kapitalkostnaden antas vara 10 procent av kostnaden för förändringen av fixa tillgångar 

(GFCF) plus kostnad för att producera varor som används för att producera den slutgiltiga 

varan (intermediate inputs). De här två variabler representerar kostnaderna för materiellt och 

immateriellt kapital. Boone (2000) visade att detta mått är ett mer robust konkurrensmått i 

jämförelse med exempelvis ett koncentrationsmått. 

Flera tidigare studier har dock kritiserat priskostnadsmarginalmåttet som en indikator av 

graden konkurrens eftersom det har visats att ökad konkurrens ibland har positivt samband 

med högre priskostnadsmarginal (Boone 2008). Även om måttet ger begränsad information 

om graden av konkurrens kan det användas för att studera vilka faktorer som påverkar 

tidsvariationer i markup. En fördel med att studera konkurrensen på aggregerad nivå är att 

svårigheten att dela in företag i marknader efter hur de konkurrerar elimineras. 

 

4 Data  

För att beräkna den beroende variabeln, markup, krävs data för arbetskostnaden, 

kapitalkostnaden och förädlingsvärdet i nominella värden. Inflationen korrigeras genom att 

nominella värden används i både täljaren och nämnaren, se ekvation 3.7. För att beräkna 

kapitalkostnaden behövs information om kostnaden för materiell och immateriellt kapital. 

Den data som används i  den här studien är hämtad från OECD STAN databas. Industrierna i 

denna databas delas in utifrån ISIC (international standard industrial classification of all 

economic activities).3  Datamaterialet som utgör grunden för analysen av hela ekonomin 

består av data från samtliga enskilda industrier i Sverige (ISIC 01-99). Vid analysen av de 

enskilda marknaderna används data för varje enskild industri. Det data som används vid den 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Stats.oecd.org	  
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empiriska analysen av hela ekonomin är baserad på årlig basis mellan år 1980 och 2010. De 

enskilda marknaderna som studeras definieras enligt ISIC 4, där ISIC D49 och D51 utgör 

transportmarknaden, elmarknaden definieras av ISIC D25 och läkemedelsmarknaden 

representeras av ISIC D21. I den empiriska undersökningen av transportmarknaden används 

data mellan år 1985 och 2010, elmarknadens data sträcker sig mellan år 1993 och 2010 och 

för läkemedelsmarknaden finns data tillgängligt mellan åren 1990 och 2010.  

Förklaringsvariablerna som representerar olika produktmarknadsregleringar är hämtade från 

Fraser Institute. Variablerna anger i vilken grad olika regleringar används i samhället och 

uttrycks som kontinuerliga index mellan värdena ett och tio. Ett lågt värde på indexen innebär 

att regleringarna används i stor utsträckning medan ett högt värde på indexen innebär att 

regleringarna endast används i begränsad utsträckning.4	  De här indexen är endast tillgängliga 

för var femte år mellan åren 1980 och 2000, därefter har de beräknats varje år.  

För att öka antalet observationer användes interpolering. Vid interpolering beräknas 

differensen, x, mellan två kända värden och sedan divideras denna skillnad med antalet 

okända tidsperioder däremellan, s. Anta att värdet för tidpunkten t är känt medan det saknas 

data för tidpunkten t-1. För att skapa det estimerade värdet för tidpunkten t-1 summeras den 

dividerade differens,   !
!
, och värdet från tidsperioden t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Se	  Block	  (1993)	  för	  hur	  beräkning	  av	  index	  motiveras.	  
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4.1 Variabler 

Tabell 4.1 Deskriptiv statistik och variabelöversikt  

Variabel Medel-

värde 

Standard 

avvikelse 

Min Max Variabel- 

förkortning 

Förväntat 

tecken 

Beroende variabler 

Markup (hela ekonomin) 

Markup (transportmarknaden) 

Markup (elmarknaden) 

Markup (läkemedelsmarknad) 

 

Oberoende variabler 

 

1,286 

1,275 

3,314 

2,012 

 

0,057 

0,043 

0,238 

0,044 

 

1,164 

1,183 

2,910 

1,718 

 

1,370 

1,340 

3,811 

2,504 

 

MARKHE 

MARKTM 

MARKEM 

MARKLM 

 

Subventioner 3,140 0,588 1,160 3,70 SUB +/- 

Tullar 8,727 0,467 8,0 9,5 TUL - 

Priskontroller 7,136 1,094 5,4 9,0 PRK + 

Patent 8,227 0,819 6,6 9,2 PAT - 

Etableringsregleringar 7,153 0,803 5,8 8,2 ETR - 

Offentligt företagande 7,133 1,356 4,0 9,0 OFF +/- 

 

Subventioner: Om subventioner utgör en relativt stor procentuell andel av BNP erhåller 

denna variabel ett lågt värde. Sambandet mellan variabeln subventioner och markup förväntas 

vara positivt eller negativt. Tidigare studier har visat att staten kan använda subventioner för 

att göra det lönsamt för fler företag att verka på marknaden medan andra studier har visat att 

subventioner kan ge konkurrensbegränsande effekter.   

Tullar: Värdet på indexet för tullar bestäms utifrån det genomsnittliga värdet av tullar. Denna 

variabel antar ett högt värde om det genomsnittliga värdet av tullar i landet är lågt. Detta 

innebär att negativt tecken förväntas mellan markup och denna variabel på grund av att lägre 

tullar ökar importkonkurrensen (Katics och Petersen 1994). 

Priskontroller: Värdet på variabeln priskontroller bestäms utifrån antalet bestämmelser i 

lagen som reglerar priser. Ett lågt värde av denna variabel betyder att det finns få 

bestämmelser som reglerar priserna i landet. Sambandet mellan priskontroller och markup 

förväntas vara positivt eftersom prisregleringar används för att företag med marknadsmakt 

inte ska kräva för höga priser samt för att undvika att sådan prisbildning som driver ut företag 

från marknader. 
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Patent: Patentindexets värde beslutas utifrån vilken grad företagen skyddas av patent. Lågt 

värde på variabeln innebär strikta patentregleringarna. Sambandet mellan variabeln patent och 

markup förväntas vara negativt eftersom strikta patentregleringar skapar etableringshinder 

(Langinier och Moschini, 2002).  

Etableringsregleringar: Denna variabel utgörs av regleringar som skapar etableringshinder 

såsom licenskrav, administrativ börda och avgifter till staten vid etablering. Detta index är ett 

genomsnittligt index av flera delindex. Ett negativt samband förväntas mellan den här 

variabeln och markup på grund av att konkurrensen ökar om etableringshinder minskar (Bain, 

1956). 

Offentligt företagande: Indexet för offentligt företagande bestäms utifrån hur stor andel 

summan av produktionen från offentligt företagande och offentliga investeringar utgör av 

BNP. Detta är en indikator på hur stor andel av företagen som är offentligt ägda. Den här 

variabeln erhåller ett lågt värde om summan av den offentliga produktionen och investeringar 

utgör en stor andel av BNP. Sambandet mellan offentligt företagande och markup förväntas 

vara positivt eftersom många offentliga företag inte är vinstmaximerande (Griffith och 

Harrison, 2004). Sambandet kan också vara negativt eftersom tidigare forskning visat att 

offentligt företagande minskar konkurrensen på en del marknader. 

 

5 Empiri 

5.1 Undersökning av variablerna 

Innan de empiriska modellerna specificeras och estimeras analyseras studiens data. Syftet 

med den empiriska undersökningen av variablerna är att specificera tidsseriernas statistiska 

egenskaper samt att kartlägga dess dynamiska struktur.  

Först undersöks det om variablerna innehåller en trend. Vid betraktande av figur 1.1 i det 

inledande avsnittet kan vi observera en positiv trend i hela ekonomins markup samt att 

variationen kring denna trend varit relativt stor. Liknande uppåtgående trend observeras för 

samtliga marknaders markup samt för de oberoende variablerna subventioner, priskontroller 

och offentligt företagande. Den positiva trenden i förklaringsvariablerna bekräftar att flera 

produktmarknadsregleringar har utvecklats i liberalistisk anda under den studerade tiden. 
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Variabeln tullar innehåller en nedåtgående trend medan utslaget inte visar någon existerande 

trend i variablerna patent och etableringsregleringar. 

För att undersöka förekomsten av seriell korrelation studeras variablernas 

autokorrelationsfunktion. För samtliga variabler observeras ett flertal signifikanta 

korrelationer. Detta resultat tyder på att det finns ett tidsberoende i variablerna. 

Utifrån den grafiska undersökningen av variablerna misstänks det att flera av dem inte är 

stationära. Det är dock svårt att avgöra om en tidsserie innehåller en stokastisk eller en 

deterministisk trend utifrån en grafisk analys. För att testa hypotesen om icke stationäritet 

utförs ADF-test. Resultaten från dessa test visar att samtliga variabler är integrerade av 

ordningen ett, se bilaga 1.  

Efter att det har säkerställts att samtliga icke stationära variabler i modellerna är integrerade 

av samma ordning undersöks det om tidsserierna är kointegrerade. I tabell 5.1 nedan 

presenteras signifikansnivåerna från ADF-testen med residualerna från de statiska modellerna.  

Tabell 5.1 Resultat från Engle och Grangers test för kointegration. 
Modell P-värde 

Hela ekonomin 
Transportmarknaden 
Elmarknaden 
Läkemedelsmarknaden 

0,001 
0,004 
0,002 
0,006 

P-värden utifrån MacKinnons (1996) kritiska värden. 

Resultaten i tabell 5.1 ovan anger att nollhypotesen om att residualerna från modellerna 

innehåller en enhetsrot kan förkastas för samtliga modeller. Det här betyder att de icke 

stationära variablerna i modellerna är kointegrerade. Vidare utförs Johansens test. Resultaten 

från dessa test visar att det finns flera kointegrerade relationer mellan modellernas variabler, 

se bilaga 2.  

Vidare studeras korskorrelationsfunktionerna mellan de beroende variablerna och de 

oberoende variablerna för respektive marknad. Hela ekonomins markup är starkast korrelerad 

med tidsförskjutna versioner av variablerna subventioner, tullar, patentregleringar, 

etableringsregleringar och offentligt företagande. Liknande resultat erhålls när 

korskorrelationerna mellan de enskilda marknadernas markup och förklaringsvariablerna 

analyseras.  
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5.2 Empiriska modeller 

Ovan har det säkerställt att modellernas variabler är kointegrerade. Med grund i detta resultat 

och Grangers representationsteorem är det möjligt att specificera och estimera en 

felkorrigeringsmodell. Utifrån den empiriska undersökningen av variablerna specificeras den 

långsiktiga jämviktsmodellen mellan markup och produktmarknadsregleringarna på följande 

sätt:  

𝑀𝐴𝑅𝐾! = 𝛽! + 𝛽!𝑆𝑈𝐵!!! + 𝛽!𝑇𝑈𝐿!!! + 𝛽!𝑃𝑅𝐾! + 𝛽!𝑃𝐴𝑇!!! + 𝛽!𝐸𝑇𝑅!!! + 𝛽!𝑂𝐹𝐹!!!
+ 𝜇!                                                                                             

Där variablerna subventioner, tullar, patentregleringar, etableringsregleringar och offentligt 

företagande förväntas påverkar markup i nästkommande tidsperiod medan variabeln 

priskontroller förväntas erhålla en direkt effekt på markup. Utifrån den långsiktiga modellen 

skapas följande felkorrigeringsmodell:  

∆𝑀𝐴𝑅𝐾! = 𝛽! + 𝛽!∆𝑆𝑈𝐵!!! + 𝛽!∆𝑇𝑅𝐹!!! + 𝛽!∆𝑃𝑅𝐾! + 𝛽!∆𝑃𝐴𝑇!!! + 𝛽!∆𝐸𝑇𝑅!!! +

𝛽!∆𝑂𝐹𝐹!!!+  𝜇!!! + 𝜀!  

I felkorrigeringsmodellen används differentierade versioner av variablerna i den långsiktiga 

modellen samt en felkorrigeringsterm. De här två modeller skattas för hela ekonomin och 

samtliga enskilda marknader. För att behålla jämförbarheten mellan marknaderna används 

samma laggstruktur för samtliga estimerade modeller.  
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5.2.1 Estimering av modellerna för hela ekonomin 

Skattningsresultaten för modellerna tillhörande hela ekonomin presenteras i tabellerna 5.2 och 5.3 

nedan. Den justerade determinationskoefficienten för den kointegrerade modellen antar värdet 

0,923. Den höga förklaringsgraden beror troligtvis på att variablerna i modellen innehåller en 

gemensam trend. Den justerade förklaringsgraden för felkorrigeringsmodellen är 91,6 

procent. Detta tyder på att variationen i hela ekonomins markup förklaras väl av 

felkorrigeringsmodellen.  

Tabell 5.2 Regressionsresultat för den kointegrerade modellen                       
Beroende variabel: markupt  
Oberoende variabler Koefficient P-värde 
Konstant 1,359 0,000 
SUBt-1 0,002 0,312 
TRFt-1 -0,012 0,036 
PRKt 0,014 0,009 
PATt-1 -0,052 0,039 
ETRt-1 -0,103 0,000 
OFFt-1 0,062 

 
0,044 

R2 adj. 
F-test 
BG-test 
BP/CW-test 

0,923 
0,000 
0,244 
0,414 

 

 

Tabell 5.2  ovan visar att samtliga variablers koefficienter är signifikanta på minst 5 procents 

signifikansnivå, bortsett från koefficienten som tillhör variabeln subventioner. 

Skattningsresultaten från den långsiktiga jämviktsmodellen anger att om variabeln tullar ökar 

med en enhet på grund av att det genomsnittliga värdet av tullavgifterna minskar leder det till 

att markup i genomsnitt minskar med 0,012 enheter i den nästkommande tidsperioden, givet 

allt annat lika. En enhetsökning av variabeln priskontroller bidrar det till att markup ökar med 

0,014 enheter i samma tidsperiod och om variabeln patentregleringar ökar en enhet minskar 

markup med 0,052 enheter i den efterföljande tidsperioden. Om variabeln 

etableringsregleringar ökar en enhet minskar markup med 0,103 enheter i den nästkommande 

tidsperioden medan en enhetsökning i variabeln offentligt företagande ökar markup med 

0,062 enheter i den efterföljande tidsperioden.  
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Tabell 5.3 Regressionsresultat för felkorrigeringsmodellen                       
Beroende variabel: 𝛁markup  
 Oberoende variabler Koefficient P-värde 
Konstant 0,007 0,295 
𝛁SUBt-1 0,091 0,411 
𝛁TRFt-1 -0,034 0,025 
𝛁PRKt 0,057 0,002 
𝛁PATt-1 -0,005 0,468 
𝛁ETRt-1 -0,032 0,018 
𝛁OFFt-1 0,028 0,048 
𝝁𝒕!𝟏 -0,521 

 
0,000 

R2 adj. 
F-test 
BG-test 
BP/CW-test 

0,916 
0,000 
0,697 
0,568 

 

 

Resultaten från felkorrigeringsmodellen anger att koefficienterna tillhörande variablerna 

tullar, priskontroller, etableringshinder, offentligt företag och felkorrigeringstermen är 

signifikanta på minst 5 procents signifikansnivå. Koefficienterna som tillhör variablerna 

subventioner och patentregleringar är endast signifikant på 41,1 respektive 46,8 procents 

signifikantnivå. Om variabeln tullar ökar med en enhet mellan två tidsperioder minskar 

markup med 0,034 enheter mellan de nästkommande två tidsperioderna. En enhetsökning i 

variabeln prisregleringar mellan tidpunkterna t och t-1 bidrar till att markup ökar med 0,057 

enheter mellan samma tidsperioder och om variabeln etableringsregleringar ökar med en 

enhet mellan två tidsperioder sjunker markup med 0,032 enheter mellan de två efterföljande 

tidsperioderna. Om variabeln offentligt företagande ökar med en enhet mellan tidpunkterna t-

1 och t-2 ökar markup med 0,028 mellan de nästkommande två perioderna. 

Felkorrigeringstermens koefficient antar värdet -0,521.  

I tabellerna 5.2 och 5.3 ovan redovisas signifikansnivåerna för Breusch-Pagan/Cook-

Weisberg testen och Breusch-Godfrey testen. Resultaten från dessa test anger att 

nollhypotesen om homoskedasticitet inte kan förkastas för någon av modellerna. 

Signifikansnivåerna för Breusch-Pagan testen anger att nollhypotesen om ingen seriell 

korrelation inte kan förkastas för någon av modellerna. Anderson-Darling testet anger att 

residualerna är normalfördelade. VIF-värdena indikerar ingen multikollinearitet. 
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5.2.2 Estimering av modellerna för de enskilda marknaderna  

I tabell 5.4 presenteras skattningsresultaten från de långsiktiga modellerna. Vidare redovisas 

de skattade felkorrigeringsmodellerna för de enskilda marknaderna i tabell 5.5. 

Koefficienterna för dessa modeller tolkas på samma sätt som i avsnitt 5.2.1. Vid 

hypotesprövning används fem procents signifikansnivå som kritisk gräns.  

 

De justerade förklaringsgraderna för transportmarknaden, elmarknaden och 

läkemedelsmarknaden är 65,5, 67,0 respektive 72,5 procent. Skattningsresultaten för den 

långsiktiga jämviktsmodellen tillhörande transportmarknaden anger att koefficienterna som 

tillhör variablerna tullar, priskontroller, etableringsregleringar och offentligt företagande har 

signifikant effekt på transportmarknadens markup. I den tredje kolumnen i tabell 5.4 

presenteras den estimerade jämviktsmodellen för elmarknaden. Det framgår att 

koefficienterna som tillhör variablerna priskontroller och etableringsregleringar är signifikant 

på minst 5 procents signifikansnivå. Från kolumn fyra i tabell 5.4, där den kointegrerade 

modellen för läkemedelsmarknaden redovisas, framgår det att koefficienterna tillhörande 

variablerna subventioner, tullar, priskontroller, etableringsregleringar samt offentligt 

företagande är statistiskt signifikanta. 

 

Tabell 5.4 Regressionsresultat för de kointegrerade modellerna 
Beroende 
variabel 
MARKt 

Transportmarknad Elmarknaden Läkemedelsmarknaden 

Oberoende 
variabler 

Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Konstant 
SUBt-1 

TULt-1 

PRKt 
PATt-1 

ETHt-1 

OFFt-1 

1,374 
0,023 
-0,054 
0,091 
-0,006 
-0,058 
0,004 
 

0,000 
0,152 
0,019 
0,026 
0,753 
0,024 
0,035 

1,542 
-0,285 
-0,163 
0,236 
-0,208 
-0,125 
0,060 

0,785 
0,419 
0,141 
0,030 
0,303 
0,033 
0,074 

2,136 
0,043 
0,151 
0,207 
-0,110 
-0,123 
0,187 

0,156 
0,043 
0,027 
0,009 
0,268 
0,021 
0,010 

R2 adj. 
F-test 
BG-test 
BP/CW-test 

0,655 
0,002 
0,141 
0,537 

 
 
 

0,670 
0,005 
0,387 
0,412 

 
 
 

0,725 
0,013 
0,289 
0,297 
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 I tabell 5.5 redovisas skattningsresultaten för felkorrigeringsmodellerna. I den andra 

kolumnen i tabell 5.5 redovisas den estimerade felkorrigeringsmodellen för 

transportmarknaden. Koefficienterna tillhörande variablerna tullar, priskontroller, 

etableringsregleringar och offentligt företagande är statistiskt signifikanta. I den estimerade 

felkorrigeringsmodellen för elmarknaden är koefficienterna tillhörande variablerna 

priskontroller, etableringsregleringar och offentligt företagande statistisk signifikant. 

Skattningsresultaten för läkemedelsmarknads felkorrigeringsmodell anger att koefficienterna 

tillhörande variablerna tullar, priskontroller, etableringsregleringar och offentligt företagande 

har statistisk signifikant effekt på läkemedelsmarknadens markup. Felkorrigeringstermens 

koefficient är statistisk signifikant och innehar negativt tecken för samtliga modeller. 

 

I tabellerna 5.4 och 5.5 ovan presenteras signifikansnivåerna för Breusch-Pagan/Cook-

Weisberg testen och Breusch-Godfrey testen. Resultaten från dessa test anger att ingen 

heteroskedasticitet eller seriell korrelation förekommer i modellerna. Anderson-Darling testen 

anger att residualerna från samtliga modeller kan antas vara normalfördelade. När de statiska 

modellerna estimeras för elmarknaden och läkemedelsmarknaden uppstår problem med 

multikollinearitet. Detta beslutas med grund i VIF-värdena. Problemet är störst vid analysen 

av elmarknaden. Detta beror antagligen på det begränsade datamaterialet för den här 

Tabell 5.5 Regressionsresultatet för felkorrigeringsmodellerna 
Beroende 
variabel 
𝛁MARKt 

Transportmarknaden Elmarknaden Läkemedelsmarknaden 

Oberoende 
variabler 

Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Konstant 
𝛁SUBt-1 
𝛁TULt-1 
𝛁PRKt 
𝛁PATt-1 

𝛁ETHt-1 
𝛁OFFt-1 
𝝁t-1 

0,104 
0,052 
-0,073 
0,039 
0,006 
-0,004 
0,003 
-0,393 

0,187 
0,291 
0,008 
0,003 
0,729 
0,037 
0,043 
0,003 

0,321 
-0,024 
-0,067 
0,026 
-0,036 
-0,012 
0,016 
-0,586 
 

0,084 
0,569 
0,137 
0,039 
0,414 
0,034 
0,028 
0,004 

0,127 
0,071 
-0,012 
0,100 
-0,016 
-0,051 
0,070 
-0,755 
 

0,072 
0,127 
0,004 
0,003 
0,086 
0,014 
0,012 
0,000 

R2 adj. 
F-test 
BG-test 
BP/CW-test  

0,716 
0,003 
0,177 
0,981 

 0,632 
0,016 
0,543 
0,447 

 0,753 
0,032 
0,456 
0,387 
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marknaden. Förklaringsvariablerna är starkt korrelerade på grund av att utvecklingen av en 

reglering beror på förändringen av övriga regleringar. Flera av de oberoende variablerna 

innehåller en linjär trend vilket kan leda till multikollinearitet. 

 

6 Analys och slutsats 

 

Förklaringsgraderna för modellerna antyder att utvecklingen i markup förklaras bra av 

produktmarknadsregleringar. De höga förklaringsgraderna kan även bero på att variablerna 

innehåller en gemensam trend eller att modellerna är felspecificerade. Ett grundläggande 

problem med denna studie är svårigheten att definiera ett lämpligt konkurrensmått. Trots detta 

problem och olika tillvägagångsätt stämmer resultaten bra överens med tidigare studier 

(Harrison och Griffith, 2004). Resultaten i denna uppsats analyseras med stor försiktighet på 

grund av det begränsade antalet observationer. 

De empiriska resultaten påvisar statistiskt signifikanta samband mellan flera 

produktmarknadsregleringar och priskostnadsmarginalerna samt att effekterna av 

produktmarknadsregleringar verkar skilja sig åt mellan olika marknader. Studiens resultat 

överensstämmer med de positiva och normativa teorierna angående ekonomisk reglering som 

anger att regleringar kan användas för att öka konkurrensen på marknader. Flera 

produktmarknadsregleringar har utvecklats i liberalistisk anda under den studerade tiden. Det 

finns många åsikter om huruvida liberalismen är bra eller dålig för konkurrensen.  Resultaten 

från denna studie anger att en del produktmarknadsregleringar minskar konkurrensen medan 

andra regleringar ökar konkurrensen. Detta tyder på att en del regleringar är nödvändiga för 

att marknader ska fungera väl samt att det är viktigt att anpassa regleringarna efter 

marknadens struktur. 

Resultaten från den långsiktiga modellen för hela ekonomin anger att fler priskontroller och 

större andel offentligt företagande har positiv inverkan på markup medan högre tullar, 

striktare patentregleringar och strängare etableringsregleringar har negativ effekt på markup. 

Den långsiktiga modellen ska dock tolkas med stor försiktighet på grund av att de dynamiska 

strukturerna har utelämnats. Utifrån de empiriska resultaten har subventioner ingen statistiskt 

signifikant effekt på hela ekonomins markup varken på lång eller kort sikt. Det här utfallet 

kan bero på flera saker. Subventionerna kan vara utformade på så sätt att de inte ger någon 
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effekt på konkurrensen. En annan förklaring är att de subventioner som snedvrider 

konkurrensen också bidrar till att upprätthålla konkurrensen. I tidigare studier har 

subventioner endast påvisat marginell effekt priskostnadsmarginalen (Harrison och Griffith, 

2004). På kort sikt har patentregleringar ingen signifikant effekt på markup. Den statiska 

modellen kan vara biased, vilket kan förklara varför patentregleringar har signifikant effekt i 

den långsiktiga modellen men inte i felkorrigeringsmodellen. Det kan också bero på att patent 

löper under en lång tid och därav har patentregleringar ingen signifikant effekt på kort sikt. 

Relativt de övriga variablerna har denna variabel varierat marginellt under den studerade 

tiden, vilket kan vara en annan förklaring till det empiriska resultatet för denna variabel.  

Resultaten från regressionsanalyserna av de enskilda marknaderna är inte ekvivalenta med de 

som erhålls när hela ekonomin studeras. Det är svårt att jämföra resultaten för de olika 

marknaderna och detta ska genomföras med stor försiktighet. Enligt de empiriska resultaten 

påverkas marknaderna av olika produktmarknadsregleringar, vilket eventuellt kan förklaras av 

att strukturerna mellan marknaderna skiljer sig åt.  

De empiriska resultaten från den långsiktiga modellen för transportmarknaden anger att högre 

tullar och striktare etableringsregleringar har negativ effekt på transportmarknadens markup 

medan fler prisregleringar och större andel offentligt företagande har positiv inverkan på 

markup. Felkorrigeringsmodellen anger att de ovannämnda produktmarknadsregleringarna 

även har statistiskt signifikant på kort sikt.  

Fler priskontroller har positiv effekt på elmarknadens markup och striktare 

etableringsregleringar påverkar elmarknadens markup negativt, enligt den långsiktiga 

modellen. Utöver de regleringar som har signifikant effekt på långsikt har även offentligt 

företagande positiv effekt på elmarknadens markup på kort sikt. Den statiska modellen för 

elmarknaden lider av multikollinearitet vilket kan förklara varför variabeln offentligt 

företagande endast har signifikant effekt på kort sikt.  

Subventioner och patentregleringar har enligt de empiriska resultaten ingen signifikant effekt 

på varken transportmarknadens eller elmarknadens markup. Anledningen till att 

patenregleringar inte har någon signifikant effekt kan eventuellt förklaras av att patent inte 

används i någon större utsträckning på dessa marknader. Ovan har det förts en diskussion om 

varför subventioner inte erhåller någon signifikant effekt på markup. Dessa slutsatser kan 

även tillämpas för dessa marknader. Tullar har ingen statistiskt signifikant effekt på 
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elmarknadens markup, vilket eventuellt kan förklaras av att denna marknad inte påverkas av 

tullar i någon större omfattning.  

De empiriska resultaten från den långsiktiga modellen för läkemedelsmarknaden anger att fler 

subventioner, fler priskontroller och större andel offentligt företagande positiv effekt på 

läkemedelsmarknadens markup, medan högre tullar och striktare etableringsregleringar har 

negativ effekt på priskostnadsmarginalen. Subventioner har endast signifikant effekt på lång 

sikt. Detta kan bero på att den statiska modellen är felspecificerad eller att subventioner inte 

påverkar markup på kort sikt.  Det är rimligt att misstänka att patentregleringar borde påverka 

läkemedelsmarknadens markup. Detta med anledning av att utvecklingen på denna marknad 

styrs i stor grad av patent. De empiriska resultaten anger endast att vi inte har statistiskt stöd 

för att patentregleringar påverkar markup. Som det nämnts ovan har denna variabel endast 

varierat marginellt under den studerade tidsperioden, vilket kan vara anledningen till det 

empiriska resultatet för variabeln patentregleringar.  

Det skulle vara intressant att studera hur statens produktmarknadsregleringar samvarierar med 

andra mått på marknadsstrukturen. Detta för att skapa en förståelse för vilka faktorer i 

strukturen som avgör produktmarknadsregleringars inverkan. Denna frågeställning kvarstår 

till framtida forskning. 
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Bilaga 1 – Augmented Dickey – Fuller test  

Dickey-Fuller testet undersöker nollhypotesen om att tidsserien innehåller en enhetsrot, det 

vill säga variabeln är inte stationär.  

𝑌! = 𝛾𝑌!!! + 𝑣! 

Duckey-Fuller testet genomförs genom att estimera följande modell: 

 

∆𝑌! = 𝛽!𝑌!!! + 𝑣! 

Där ∆𝑌! är förändringen i variabeln mellan två tidsperioder, 𝑌!!! är tidsserien i tidpunkten t-1 

och 𝛽! = 𝛾 − 1. Vid test för kointegration används residualerna istället för variabeln Y. 

Utformningen av ett Dickey-Fuller testet beror av tidsseriens egenskaper. Om variabelns 

medelvärde är skilt från noll och/eller en trend existerar i tidsserien bör en konstant respektive 

en trendkomponent inkluderas i modellen enligt ekvationen nedan. 

∆𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑌!!! + 𝛽!𝑡 + 𝑣!  

Där 𝛽! är en konstant och t är en variabel som antar värdet enligt som är observationens 

ordning i tidsserien för att avlägsna trend. Eftersom 𝛾 = 1 när en enhetsrot förekommer är 

  𝛽! = 0  om variabeln inte är stationär. Om 𝛾 < 1  och 𝛽! < 0 är variabeln stationär eftersom 

𝑌! då konvergerar mot noll. Nollhypotesen för detta test är att   𝛽! = 0, det vill säga att 

tidsserien innehåller en enhetsrot.  

Augmented Dickey-Fuller test har tillkommit för att ta hänsyn till autokorrelationen i 

variablerna. 

∆𝑌! = 𝛽!𝑌!!! + 𝛽!∆𝑌!!! + 𝑣!!
!!!    

Till skillnaden från Dickey-Fuller testet innehåller det utökade Dickey-Fuller testet k antal 

laggar för att korrigera autokorrelationen i tidsserien. Antalet lämpliga laggar bestäms enligt 

Schwarz informationskriterium. Dataprogrammet Eviews används för att utföra ADF-testen 

och signifikansnivåerna anges utifrån MacKinnons kritiska värden. Förklaringsvariablerna 

undersöks för varje marknad eftersom antalet observationer skiljer sig åt mellan modellerna.  
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              Hela ekonomin Transportmarknaden Elmarknaden Läkemedelsmarknaden 

Variabel I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

MARK 0,643 0,002 0,763 0,008 0,523 0,012 0,423 0,001 

SUB 0,213 0,002 0,379 0,002 0,562 0,017 0,394 0,009 

TUL 0,986 0,003 0,761 0,021 0,821 0,011 0,848 0,006 

PRK 0,554 0,009 0,971 0,026 0,515 0,012 0,635 0,005 

PAT 0,587 0,000 0,700 0,000 0,125 0,000 0,162 0,000 

ETH 0,179 0,000 0,193 0,000 0,139 0,000 0,248 0,000 

OFF 0,934 0,000 0,409 0,000 0,306 0,004 0,323 0,000 

 

Enligt p-värdena kan nollhypotesen om en enhetsrot inte förkastas för samtliga variabler i 

nivåform. Vidare visar p-värdena att samtliga variabler är stationära efter första differensen.  

Bilaga 2 – Johansens test 

Det fösta steget vid Johansens test är att ta fram en vektorautoregressivmodell (VAR). I ett 

VAR system är varje variabel en funktion av laggade värden för samtliga variabler. En VAR 

modell av ordningen p kan skrivas på följande sätt: 

𝑥! = 𝐴!𝑥!!! +⋯+ 𝐴!𝑥!!! + 𝑢!   

Där 𝑥! är en k-vektor av icke stationära I(1)-variabler, 𝐴! är en k*k matris av koefficienter 

och  𝑢! är en vektor av feltermer. P är laglängden som bestäms av kriteriet om att ingen 

autokorrelation ska finnas i residualerna. Det krävs att specifikationen av VAR-modellen är 

korrekt för att genomföra Johansens test och modellens utformning beror av variablernas 

egenskaper. Antalet laggar bestäms utifrån Schwarz informationskriterium. Genom att 

använda differensen, ∆, kan en VAR-modell kan skrivas om till en 

vektorfelkorrigeringsmodell (VEC) enligt följande: 

∆𝑌! = Π𝑌!!! + Γ!Δ𝑥!!! +⋯+ Γ!!!Δ𝑥!!!!! + 𝑢!   

Där Π och Γ! är matriser av koefficienter. Graden av Π-matrisen anger antalet kointegrerade 

vektorer och bestäms av antalet signifikanta egenvärden i matrisen.  Varje signifikant 

egenvärde representerar en stationär relation.   Johansens test undersöker nollhypotesen om r-

antal kointegrerade vektorer. För att avgöra om kointegration förekommer på rangorgningen r 
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jämförs tracestatistikan mot det kritiska värdet och om tracestatistikan innehar ett högre värde 

än det kritiska värdet antas kointegration förekomma av den rangen.  

 Hela ekonomin       Transportmarknaden   Elmarknaden       Läkemedelsmarknaden 
r Trace 

statistika 
5%-igt 
kritiskt 
värde 

Trace 
statistika 

5%-igt 
kritiskt 
värde 

Trace 
statistika 

5%-igt 
kritiskt 
värde 

Trace 
statistika 

5%-igt 
kritiskt 
värde 

0 277,44 124,24 987,46 124,24 242,84 124,24 672,78 124,24 
1 181,06 94,15 225,55 94,15 177,06 94,15 116,76 94,15 
r anger test för minst r-antal kointegrerade vektorer. Kritiska värden enligt MacKinnon-Haug-Michelis (1999).  

Av utrymningssjäl redovisas endast testet för nollhypotesen om ingen kointegrerad relation 

(r=0) och minst en kointegrerad relation (r=1). Eftersom trace-statistikan antar högre värden 

än de kritiska värdena antas minst en kointegrerade relation förekomma bland de icke 

stationära variablerna i samtliga fyra modeller.  

 

Bilaga 3 – Test för seriell korrelation 

För att test förekomsten av seriell korrelation använda Breusch-Godfrey lagrange multiplier 

test. Antag att den specificerade modellen ser ut på följande sätt: 

𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑌!!! + 𝜀! 

Första steget vid detta test är att spara residualerna från specificerade modellen. Residualerna 

används sedan som beroende variabel i följande modell: 

𝑒! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑌!!! + 𝛽!𝑒!!! + 𝑢!   

Där 𝑒! är residuelerna i tidpunkten t, 𝑋!! och 𝑌!!!  är oberoende variabler i tidpunkten t. 𝑒!!! 

är residualerna i tidpunkten t-1 och 𝑢! är en stokastisk variabel. Modellen 3.11 ovan skattas 

med OLS. Sedan testas nollhypotesen att 𝛽! = 0 med följande teststatistika: 

𝐿𝑀 = 𝑁 ∗ 𝑅!  

Där N är antalet observationer och 𝑅! är förklaringsgraden för modellen 3.6. Testet är chi-två 

och om LM är större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen om ingen seriell 

korrelation.  
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I tabellerna, 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 anges det vilken signifikansnivå nollhypotesen för Breusch-

Godfrey LM test kan förkastas.  

Bilaga 4 – Test för multikollinaeritet 

För att undersöka förekomsten av multikollinearitet beräknas VIF-värden för samtliga 

variabler i modellerna. För att beräkna VIF-värdena manuellt skattas följande modell med en 

OLS för varje enskild oberoende variabel: 

𝑋! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋! + 𝑣  

Där 𝑋! är oberoende variabler som används i den aktuella modellen och 𝑣 är en stokastisk 

variabel. Sedan beräknas VIF-värdet för 𝛽! enligt definitionen nedan. 

𝑉𝐼𝐹 𝛽! =
1

(1− 𝑅!!)
 

Där 𝑅!! är förklaringsgraden från regressionsmodellen med en förklaringsvariabel som 

beroende variabel och övriga förklarande variabler som oberoende variabler. Kleinbaum m. fl. 

(2008) anger att ett VIF-värde över tio indikerar problem med multikollinearitet. VIF-värdena 

kan enklast tas fram med snabbkommandon i statistikprogram.  

 

  

	  


