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Sammanfattning 
Denna uppsats förklarar ur ett spelteoretiskt perspektiv varför det uppstår temporära priskrig 

på bensinmarkanden. För att kunna förklara detta fenomen måste först jämviktspriset 

definieras. Detta förklarats genom tillämpning av prissättningsteorin Bertrand. Teorin 

bekräftas genom verkliga observationer av jämviktspriset. Vidare för att kunna ur ett 

spelteoretiskt perspektiv analysera fram varför aktörer väljer att avvika från det rådande 

jämviktspriset måste aktörerna identifieras samt deras agerande märkas. På bensinmarknaden 

finns sex olika aktörer som agerar på nationell nivå. Dessa både marknadsför sig och agerar 

annorlunda vid olika situationer.  Här har vi identifierat att Jet är det bolag som mest frekvent 

avviker från det rådande jämviktspriset och således det bolag som vinner mest 

marknadsandelar. Dock kan man samtidigt se att de övriga bolagen faktiskt agerar rationellt 

då de inte är lika offensiva i sina prissättningar. Skulle alla aktörer vara lika aggressiva i sin 

prissättning som Jet skulle det leda till att alla företagen skulle generera nollvinster, vilket inte 

är den bästa situation för ett vinstmaximerande bolag. Men även då observationerna visar på 

att kunderna är trögrörliga måste de övriga aktörerna försvara sina markandsandelar för att 

inte förlora dem alltför snabbt. Detta försöker de utmanade göra på ett sådan kostnadseffektiv 

sätt som möjligt, vilket denna undersökning visar är genom lokala temporära priskrig 
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1. Inledning   
 

1.1 Bakgrund  

Spelteorin är en teori som är användbar på en dynamisk miljö. Tankesättet som används i 

teorin ser på ekonomin som ett föränderligt och dynamiskt samspel mellan de ekonomiska 

enheterna och inte som en stel apparat där interaktion mellan aktörerna förbises. Strategiska 

spel av olika slag är något som de flesta företag, medvetet eller omedvetet, konfronteras med 

dagligen. Spelsituationer uppkommer då företagens nytta inte bara påverkas av dess egna 

beslut utan även av hur dess konkurrenter agerar. Genom att tänka spelteoretiskt kan vi 

försöka bestämma hur spelarna kommer att agera samt att även identifiera varför de väljer att 

agera på så sätt.  

 

Exempel på spelsituation är när företag som priskonkurrerar på en icke perfektkonkurrens 

marknad med homogena varor sätter upp respektive prissättningsstrategier. Här är efterfrågan 

var företag möter är inte bara beroende på vilken strategi de själva väljer utan även beroende 

på dess konkurrents strategi val.  

 

På en oligopolmarknad är företagen prissättare och varan de handlar med är homogen. Den 

efterfrågan varje företag möter är dock inte bara beroende på vilket pris det egna företaget 

väljer att sätta utan även på vilket pris dess konkurrenter sätter. Detta innebär att varje 

prissättingsbeslut är ett strategiskt viktigt val eller med andra ord en klassisk spelsituation. 

Vid tillämpandet av spelteorin på en oligopolmarknad kommer teorins modeller och tankesätt 

till sin rätta. Med hjälp utav spelteorin borde vi kunna tolka de konkurrerandes strategier på 

en oligopolmarknad.    

 

En typisk oligopolmarknad är den svenska bensinmarknaden. På denna marknad är priset det 

största konkurrensmedlet och konkurrenterna är få. Prissättningen på denna marknad är 

mycket flexibel och få andra marknader är lika dynamiska vad gäller den upprepade 

prissättingen som den svenska bensinmarknaden. Den svenska drivmedelsmarknaden växer 

och omsätter nästan 60 miljarder kronor årligen. En allt större del av den summan går till 

obemannade bensinstationerna. De obemannade bensinbolagen har idag ungefär 25 procent av 

den totala marknaden.1 Denna utveckling vill de bemannade stationerna nu sätta stopp för och 

                                                 
1 Brikell Grahn Pia (2006-03-01) “Priskrig i tankarna” Dagens Industri. 
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detta har medfört att vissa utav dem tagit krafttag för att åtgärda situationen. Med andra ord 

har striden om kunderna trappats upp och kampen tätnar.  

 

Genom att följt och observerat bensinmarknaden i Sverige under vintern och våren 2006 har 

vi kunnat iaktta att priskrig på bensinmarknaden är en relativ vanlig företeelse. Detta speglar 

ytterligare att slaget om marknadsandelarna är i gång och den dynamiska interaktionen drivs 

på. Priskrig är en utpräglad strategisk situation. 

 

Finns det i detta gytter av prissänkningar och prishöjningar någon logik? Hur tänker de 

enskilda prissättande aktörerna på bensinmarknaden? Kan vi utläsa några specifika strategier 

bland bolagen? För att försöka oss på att förstå vad som sker på den dynamiska 

bensinmarknaden vid ett priskrig har vi tagit hjälp av spelteorin. Detta eftersom spelteorins 

modeller och tankesätt kommer till sin rätta när vi försöker analysera fram den röda tråden i 

dynamisk miljö.  

 

1.2 Problemformulering/Frågeställning   

”Varför uppstår temporära priskrig på bensinmarknaden?” 

För att kunna besvara frågeformuleringen kommer vi att genomföra en teoritillämpande 

fallstudie på den svenska bensinmarknaden under perioden årsskiftet 2005/2006 t.o.m. maj 

2006. Undersökningen har genomförts som försök att tolka aktörernas agerande under de 

givna förutsättningarna som gällt under tidsperioden.  

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av spelteorin och viss prissättningsteori försöka förklara 

varför bensinbolag på lokal nivå lämnar jämviktspriset för att således delta i ett priskrig. 

Undersökningen kommer även att försöka förklara varför de involverade efter en relativ kort 

tid återgår till ursprungspriset.   

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

Vi kommer här att definiera central begrepp som används i undersökningen 

 

 

1.3.1 Priskrig 

Enligt vår definition av priskrig krävs det att minst två bensinstationer samtidigt avviker från 

det nationella riktpriset som satts upp av huvudkontoret. Detta innebär att de observerade 
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priserna inte behöver ligga på samma nivå utan det är avvikelsen från det nationella riktpriset 

som räknas. För att ytterliggare smalna av begreppet priskrig vill vi att de avvikande 

bensinmackarna ska vara lokaliserade inom samma kommun.  

 

1.3.2 Temporära 

Ett temporärt priskrig är en tidsbegränsad företeelse. Med detta menar vi att när flera 

bensinbolag engagerar sig i ett priskrig genom att sätta ett lägre pris, är detta spel inte menat 

att pågå i all evighet.  

 

1.3.3 Jämviktspris och riktpris 

I uppsatsen använder vi benämningarna jämviktspris och riktpris synonymt. 

 

1.4 Avgränsningar   

Vi avgränsar oss till den svenska bensinmarknaden under perioden årsskiftet 2005/2006 t.o.m. 

maj 2006. På marknaden råder en 25-örig prisskillnad mellan obemannade och bemannade 

bensinstationer. Detta förhållande har vi accepterat och har inga intentioner att undersöka 

djupare.   

 

1.5 Metod 

Uppsatsen är en teoritillämpande fallstudie. Detta innebär att vi antar att modellerna korrekt 

tyder realiteten och vi tillämpar dessa för att tolka vad som händer i vårt fall. För att försöka 

besvara uppsatsens frågeformulering kommer vi inte att använda oss av en traditionell 

regressionsanalys. Vi använder oss istället främst av spelteorin och denna i kombination med 

prissättningsteori som arbetes och analysredskap. Fallet är den svenska bensinmarknaden 

under tidsperioden årsskiftet 2005/2006 t.o.m. maj 2006. En av utgångspunkterna för en 

fallstudie är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet2. I vår undersökning har vi 

valt att undersöka en av flera möjliga oligopolmarknader. Vi har valt den svenska 

bensinmarknaden eftersom denna marknad är en typisk oligopolmarknad. På en sådan 

marknad är varje prissättningsbeslut ett strategiskt viktigt val. Det är vid sådana situationer 

spelteori kommer till sin rätta.  

  

                                                 
2 Denscombe Martyn (1998) “Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsforskning”. 
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Vi tar steget ytterligare och begränsar fallet till perioden från årsskiftet 2005/2006 t.o.m. maj 

2006 från tidigare och senare perioder. Genom att avgränsa oss ytterligare i hänsyn till tiden 

kan vårt resultat vara generellt för bensinmarknaden under andra tidsperioder än den då vår 

undersökning genomfördes.  

 

En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor och 

en rad olika typer av data i undersökningen, s.k. metodtriangulering.3 Den största 

informationskällan har varit Internet. Vi har använt oss av flera Internetbaserade källor och 

jämfört dessa med varandra. Det negativa med att använda Internet är att det är svårt att 

fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och autenticiteten i dokumentet.4 För att göra vår 

undersökning mer trovärdig har vi endast samlat in information om bolagen från företagens 

egna hemsidor. När vi sedan införskaffat oss information om priskrig har vi använt oss utav 

flera prisjämförelsesidor för att kunna jämföra prisuppgifterna mellan sidorna. Vi har även vid 

ett fåtal tillfällen jämfört priserna inrapporterade till prisjämförelsesidorna med faktiska 

observationer genom att besöka vissa mackar. Detta har medfört att vi kunnat kontrollera data 

mellan källorna. De främsta motiveringarna till att vi faktiskt genomför en fallstudie är att vi 

undersöker en enhet, koncentrerar oss på de relationer som finns i det objektet samt använt 

olika källor vid insamlandet av information. 

 

1.6 Disposition  

Framtill nu har vi presenterat uppsatsens frågeformulering, avgränsningar och metod. I 

följande avsnitt sker en introduktion av bensinmarknaden, rådande förutsättningar och en 

presentation aktörerna. Efter detta förklarar vi och går igenom de teorier och modeller som 

används i analysen. Denna följer därefter och till sist uppvisas resultatet i slutsatsen. Arbetet 

avslutas med en slutdiskussion rörande generaliserbarhet i metod samt resultat.  

 
 

 

 

 

                                                 
3 Denscombe Martyn (1998) “Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsforskning”. 
4 Denscombe Martyn (1998) “Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsforskning”. 
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2. Empiri 

 
2.1 Marknadsintroduktion 

Bensinmarkanden definieras som en oligopolmarkand då det endast finns ett fåtal säljare men 

många köpare. Marknaden karaktäriseras av inträdesbarriärer som försvårar för nya företag att 

etablera sig på marknaden. Dessa är framförallt höga fasta etableringskostnader så som 

uppbyggnad av bensinstationer och tillhörande infrastruktur. På bensinmarkanden agerar sex 

stycken stora bolag Hydro, Jet, OK-Q8, Preem, Shell och Statoil där OK-Q8 och Statoil är de 

dominerande. Dessa två aktörer står tillsammans för nästan hälften av försäljningen på 

marknaden. Utöver dessa sex stora bolag finns ett par betydligt mindre företag som försöker 

slå sig in på marknaden, exempelvis Volvos eget märke Tanka.   

Bensinmarknaden är alltså en oligopolmarknad. Detta innebär att det lilla antalet aktörer 

medför att företagens strategiska val ger stor effekt på hur konkurrenterna agerar och därmed 

påverkar hela marknadens utseende.  Bensin är en homogen vara och bolagens största 

konkurrensmedel är att prissätta på olika nivåer. Företagens service nivå varierar ibland men 

vi är främst intresserade av priskonkurrensen. Bolagen på bensinmarknaden nischar sig olika, 

vissa värderar lågt pris före hög service och andra vise versa.  

 

2.1.1 Jet 

Är ett varumärke inom ett av världens största oljebolag Conoco Philips. Jet försöker lansera 

sig som en lågpriskedja. Genom att endast tillhandahålla obemannade stationer visar de att de 

endast sysslar med bensinförsäljning (och självklart diesel). Företaget erbjuder minimal 

service för att kunna ge det lägsta priset. Deras riktpris är också lägst men de är dock ej 

ensamma på den positionen.  Jet har dock lyckats väl med att marknadsföra sig som en 

lågpriskedja och har de senaste tio åren ökat sin marknadsandel från 7,2 till 12,9 

procentenheter, vilket är en ökning på nästan 80 %.  

 

2.1.2 Statoil  

Statoil har länge ansetts som en dyr station. De vill nu ändra på det anseendet och försöker nu 

konkurrera mot Jet. Statoil ger sina medlemmar samma pris på sina bemannade stationer som 

Jet gör på sina obemannade. Statoil har den senaste tiden gjort mycket reklam och deras VD 

har även gjort vissa uttalande. I dessa annonser och uttalanden försöker man vinna 

trovärdighet och tvätta av sig stämpeln som en högpriskedja. Statoil vill sätta stopp för Jets 
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erövrande av fler marknadsandelar genom att framstå som ett lågpris alternativ. I ett nyligen 

annonserat uttalande utmanar Statoil Jet genom att säga att om Jet sänker sina riktpriser 

kommer Statoil att följa efter. De verkar dock inte vara intresserad av att vara de som ”kastar 

första stenen”. Statoil koncernen har sitt huvudsäte i Norge och är världens tredje största 

nettoexportör av råolja. De omsatte nästan en kvarts biljon kronor år 2004. 

 

2.1.3 Shell 

Anser att nationella riktpris inte har någon betydelse då mer än hälften av deras stationer har 

lokal priser och därför säger man sig inte använda nationella riktpris längre. De tror att lokal 

prissättning är den nya trenden och att trenden är här för att stanna.  

Enligt dem själva är det deras konkurrenskraftiga priser som ligger till grund för deras 

framgång men ser man till utvecklingen de senaste tio åren har de tappat 5,8 procentenheter 

av marknadsandelarna, från 18,2 % till 12,4 %.  

Shell försöker även att visa att de är ett stort och pålitligt företag som både har bemannade 

och obemannade stationer. De obemannade stationerna ligger alltid 25 öre under de 

bemannade inom samma områden. Svenska Shell ägs av ett holdingbolag inom Shell-gruppen 

som är verksam inom 145 länder och är ett av världens största energibolag. De är verksamma 

inom fyra affärsområden; utvinning och produktion, oljeproduktion och kemikalier, gaser och 

kraft samt förnybar energi. 

 

2.1.4 OK-Q8  

Bildades 1999 då Kuwait och OK slogs samman. Företaget är Sveriges största bensinbolag.  

Kuwaitiska Petroleum International som är ett statligt kuwaitiskt bolag äger hälften av 

företaget. Den andra halvan äges av OK:s ekonomiska förening som består av 1,3 miljoner 

medlemmar. 

Företagets riktpris ligger något över Jets och Statoils riktpriser (i dagsläget, (31/3-06) 8 öre 

över de obemannade stationer) men OK-Q8 erbjuder sina medlemmar något som kallas 

”återbäring”. Detta innebär att kunderna får tillbaka pengar vid årsbokslutet. År 2004 var 

denna återbäring 2,4 % vilket innebar att deras medlemmar fick tillbaka 24 öre per tankad 

liter. Enligt OK-Q8 blir priset på deras obemannade stationer, korrigerat av återbäringen, 41 

öre lägre än riktpriset. Observera att riktpriset på de bemannade stationerna ligger 25 öre över 

Jets och Statoils priser. Att OK-Q8 ändå är 16 öre billigare på deras obemannade stationer för 

medlemmar måste dock sättas i perspektiv till att de håller inne kundernas pengar hela året. 
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2.1.5 Preem 

Bildades 1996 då Texaco och OK Petroleum-stationer i södra och västra Sverige gick samman. 

I dagsläget står de för 75 % av Sveriges oljeraffinaderi kapacitet och 25 % av nordens.    

Preems huvud konkurrensmedel är inte att försöka konkurrera med det lägsta priset då de 

ligger i samma prisklass som OK-Q8, dock utan några rabatter. Preem erbjuder sina 

medlemmar andra förmåner som exempelvis rabatterade resor och dylikt. Genom att erbjuda 

bra service och erbjudanden riktar de in sig på individer som inte är lika priskänsliga. 

 

2.1.6 Hydro 

Är ett norskt ägt bolag. Hydro lanserar sig som ett komplett energibolag. De har inga 

medlemsrabatter på bensin, men de erbjuder dem i stället rabatter på olja och el. Hydro själva 

försöker inte lansera sig som ett lågprisföretag. Men de har nyligen köpt upp Uno-x som 

nischar sig som Jet; lågt pris, obemannade stationer och inga konstiga rabatter. 

 

Tabell 1: Andel av marknaden: 

*Q8 och OK är två separata företag men är här sammanslagna som ett 

 

2.2 Bensinpriset 

Genomsnittspriset för 95-oktan bensin i Sverige var 11,14 kr år 2005 jämfört med 

8,62 år 1996. Prisökningen beror främst på ett stigande världsmarknadspris på 

råoljan. Enligt Brents råolja index har priset stigit från 20,2 USD/fat år 1996 till 55,2 

USD/fat år 2005. En ökning som främst beror på oroligheter i mellanöstern samt en 

ökad efterfråga från Kina. De stigande råoljepriserna innebär högre inköpskostnader 

för bensinbolagen. Under perioden har deras produktionskostnader nästan tredubblas 

(från 1,15 kr till 3,08 kr). Att genomsnittpriset på bensin år 2005 var 11,14 jämfört 

% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hydro 7,7 11,6 11,7 11,9 12,3 11,6 10,6 9,9 9,6 9,7 

Jet 7,2 7,7 8,1 8,3 9,5 10,1 10,3 10,9 11,1 12,9 

OK-Q8 25,4* 26,1* 26,2 * 26,3 25,7 26,4 27,1 27,6 27,9 27,1 

Preem 11 11,2 11,1 10,9 10,9 11,0 11,4 11,3 11,3 11,1 

Shell 18,2 17,3 17,1 16,7 14,4 13,5 13,0 12,7 12,2 12,4 

Statoil 24,8 24,1 24,0 24,0 23,4 23,0 23,0 23,1 23,2 22,2 

Övrigt 5,7 2,0 1,8 1,9 3,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 
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med produktionskostnaden på 3,08 kr beror på att i konsumentpriset ingår även 

företagens bruttomarginal (vinst innan skatt) samt skatt som var nästan 65 % av 

priset. I tabellen ser man att det inte bara är produktionskostnaderna som varierar 

utan även bruttomarginalen och skattesatsen. Anmärkningsvärt är att 

produktionskostnaderna har en negativ korrelation till skattesatsen, dvs. när 

kostnaden stiger sjunker procentsatsen på skatten. Bruttomarginalen har inget direkt 

samband med någon av de andra variablerna men man ser en kraftig sänkning av 

bruttomarginalen under 2000- talet. Från år 2000 till 2005 sjunker den med 28 öre en 

minskning med mer än 24 %.  

 

Tabell 2: Bensinprisets uppbyggnad samt förändring över tiden: 

År Kostnad(kr) Bruttomarginal 
(kr) 

Skatt (kr) Skattsats av 
priset (%) 

Pris 

1996 1,15 1,15 6,32 73,3 8,62 
1997 1,29 1,17 6,56 72,8 9,01 
1998 0,98 1,21 6,64 75,1 8,84 
1999 2,29 1,20 6,64 72,7 9,13 
2000 2,27 1,15 6,86 66,7 10,28 
2001 2,11 1,17 6,72 67,3 9,99 
2002 1,88 1,08 6,67 69,9 9,63 
2003 1,86 1,03 6,65 69,9 9,54 
2004 2,26 1,00 6,83 69,7 10,09 
2005 3,08 0,87 7,19 64,5 11,14 
 

Sätt i förhållande till konsumentpriset har bensinbolagens bruttomarginal sjunkit med 

5,5 procentenheter från att vara 13,3 % år 1996 till 7,8 % år 2005. Marginalen har 

alltså minskat med anmärkningsvärda ungefärliga 40 %. Bensinbolagens pressade 

vinstmarginaler har bidragit till att priset är 66 öre lägre än det annars vore. Vore 

skattesatsen densamma som 1996 skulle en liter 95-oktan bensin ha kostat 15,69 kr 

per liter, dvs. 4,55 kr över det priset som konsumenterna betalde år 2005. 

 

2.3 Priskrig 

Vi har följt den svenska bensinmarknaden under en tidsperiod som sträcker sig från 

inledningen av år 2006 fram till idag. Detta för att försöka hitta fall där de enskilda 

mackarna på lokalnivå avviker från dess bolags nationella riktpris. Enligt vår 

definition av priskrig räcker det inte med att en bensinstation avviker från det 

nationella riktpriset, de måste vara minst två som avviker.   
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Vår främsta källa för insamling av avvikelser från riktpriset har varit ett antal 

prisjämförelsesidor på Internet. Dessa fungerar på så sätt att billister rapporterar in 

de priser de observerar för var enskild bensinstation. 

Genom att följa dessa sidor har vi lyckat observera vissa företeelser: 

• Priskrig uppstår i hela landet, dock ovanligt i de nordliga delarna  

• De mest radikala priskrigen uppstår i södra Sverige, ibland med över 20 

procentiga prissänkningar  

• I Stockholm regionen ser vi flest lokala priskrig. Men i regel är de inte lika 

kraftiga som de i södra Sverige. Priserna brukar sjunka ned till 10-15 procent 

under riktpriset.  

• Anmärkningsvärt är att priskrigen runt Stockholm pågår i regel längre tid en i 

övriga Sverige. Här är det inte ovanligt att se priskrig som pågår i 2-3 veckor 

medan i övriga Sverige brukar de vara över på 1-2 veckor. 

• Vid storhelger som påsk och valborg, när bensinmackarna kan förvänta sig 

mer billister i rörelse ser vi en högre frekvens av mackar som lägger sig under 

de nationella riktprisen. Av de ca 3000 bensinmackarna som finns i Sverige 

låg mer än 6 % av alla mackarna under det satta riktpriset under storhelgerna. 

Vanligtvis brukar denna siffra ligga mellan 3-4 %. 

• Jet är det bolag som mest frekvent är inblandade i de observerade priskrigen. 

Till synes agerar Jet som de utropat. De vill framstå som en lågpriskedja och är 

det bolag som faktiskt oftast prissätter under de nationella riktpriserna på 

lokalnivå. Statoil däremot, som öppet har sagt att de kommer att följa alla 

prissänkningar, var förvånansvärt passiva. Vid flera observationer av priskrig 

stod de helt utanför utan att aktivt delta. 
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3. Teori 
Här presenteras de teorier och modeller som vi kommer att använda oss av i undersökningen. 

Dessa är prissättingsteori i form av Bertrand samt spelteorin med medföljande modeller.  

3.1 Prissättningsteori  
Vi kommer här att presentera de prissättingsteorier vi har valt att använda. I analysen kommer 

Bertrand modellen användas som arbetsmodell och därför kommer nu en presentation av 

modellen.   

3.1.1 Bertand 5 
Prissättning är en av de fundamentala strategierna för ett företag och speciellt viktigt när ett 

företag agerar på en oligopolmarknad. Detta eftersom beroende på vilket pris ett företag sätter 

kommer de att möta en viss grad av marknadsefterfrågan. Därtill om marknaden endast består 

av ett fåtal ”säljare” kommer företagens efterfrågan även att påverkas hur 

rivalerna/konkurrenterna sätter sina priser. Det är denna effekt som skiljer denna form av 

marknad ifrån andra typer, framför allt en perfekt konkurrens marknad. 

Detta medför att det krävs en prissättingsteori som förklarar hur företag agerar vid tidpunkten 

för prissättingsbesluten på en marknad som inte är en perfekt konkurrens marknad. Som 

utgångspunkt använder vi den ”enkla” formen av Bertrand modellen för att analysera hur 

företag prissätter under duopol konkurrens. 

Modellen antar: 

• homogena varor 

• simultan prissättning 

• företagen har samma marginalkostnad 

• efterfrågekurvan är linjär 

Följden av att vi antar homogena varor blir att de konkurrerande företagens produkter är 

perfekta substitut, vilket i sin tur innebär att de företag som sätter det lägre priset kommer att 

erhålla hela marknadens efterfrågan, D(p).  

Har vi däremot en situation där Företag 1 och 2 sätter samma pris, p1 = p2, får vi ett utfall där 

företagen möter halva marknadsefterfrågan var dvs., 0,5*D(p).   

 

Vilka är företagens bästa prissättningsstrategier utifrån detta resonemang? Här kommer den 

optimala strategin för respektive företag bero på hur den andre agerar. Säg att Företag 1 sätter 

                                                 
5 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
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ett pris, p1 = pm 6, nu är Företag 2 optimala strategi att sätta priset p2 = pm - ε 7. Denna strategi 

innebär att Företag 2 erhåller hela marknadsefterfrågan och större vinstmöjlighet. Vidare 

resonemang leder till att om Företag 1 sätter pris, p1 < mc 8, är Företags 2 optimala strategi att 

sätta, p2 = mc, högre än p1. En Nash-jämvikt9 är en kombination av strategier som, i detta fall, 

innebär att inget företag kan öka sin försäljning genom att avvika från det rådande priset. 

Enligt resonemanget ovan finner vi denna jämvikt vid p1 = p2 = mc.  

Vi kan testa detta. Antag att priset är högre än mc men lägre än monopolpriset, nu kan ett 

företag öka sin vinst genom att sänka sitt pris med ε under det andra företagets prisnivå och 

därmed erhålla hela marknadens efterfrågan. Detta medför i sin tur att även det andra 

företaget kan göra en större vinst genom att sätta ett pris lite lägre än så. Utvecklingen av 

priset kommer alltså att gå nedåt fram till vi nått en punkt där p1 = p2 = mc och företagen 

kommer att möta halva marknadsefterfrågan var (0,5*D(p)).  

 

Under Bertrand konkurrens kommer företag på en duopolmarknad att prissätta vid ett pris 

som motsvarar marginalkostnaden. 

 

3.1.1.1 Den utökade Bertrand modellen 
Den enkla formen av Bertrand modellen är en bra utgångspunkt när vi vill förklara hur företag 

agerar när prissättning sker på en duopolmarknad. Den förklarar på ett enkelt sätt hur företag 

resonerar. Denna form av Bertrand modellen är dock något enkel och behöver utökas för att 

kunna förklara hur beslut tas och vilka konsekvenser de ger för utgången på en marknad som 

är en oligopolmarknad. Antar vi att företagen prissätter i flera omgångar samt att marknaden 

befolkas av fler än två företag kan vi framställa teorier som har en närmare anknytning till 

realiteten jämfört med den enklare formen.  

 

I den enkla modellen antar man att företagen endast konkurrerar i en tidsperiod, dvs. 

företagen sätter sina priser en gång. Antar vi däremot att konkurrensen är dynamisk kan vi 

komma fram till en jämvikt där marknadspriset inte är lika med mc. Vi kommer snarare att 

komma härleda ett jämviktspris som drar åt monopolpriset.  

 

                                                 
6 m = monopolpriset 
7 där ε är ett litet tal 
8 marginalkostnaden 
9 Nash-jämvikt förklaras djupare i spelteorisektionen  
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3.1.2 Återkommande interaktion och stabila förhållanden10 
Det är mer realistiskt att anta att företag kan ändra sina priser över tiden. Om vi även delar 

upp tiden i olika perioder och säger att företagen sätter sina priser simultant i varje period, har 

vi en situation med upprepade Bertrand spel.  

 

Var finner vi nu jämviktspriset och vilken är företagens optimala strategi? 

Återigen beror företagens optimala strategi på hur dess konkurrent agerar men även hur denna 

agerade i tidigare period. I och med att företagen interagerar över flera tidsperioder kan 

företagen genom flera omgångar signalera dess intentioner. Företag kan alltså öppet visa sina 

tillvägagångssätt och tolka varandras strategier över tiden. Kan ett företag observera att ett 

konkurrerande företag i nuvarande samt tidigare omgångar satt ett pris som är högre än mc 

och lika med monopolpriset kan det första företaget öka sin vinstmöjlighet genom att prissätta 

på samma höga nivå som sin konkurrent. Detta ger som resultat att jämviktspriset kan 

fastställas på en högre nivå än marginalkostnaden genom stabila förhållanden mellan 

konkurrerande företag.  

 

3.1.3 Marknadens struktur11 

Vi kan ytterliggare utöka den enkla formen av Bertrand modellen genom att tillföra fler 

”säljare” till marknaden. Detta för att tillföra mer realism till modellen. Vi använder samma 

logik och tankesätt som i den enkla Bertrand modellen och tillämpar den på en 

oligopolmarknad. Vi vill mjuka upp antagandet om ett symmetriskt duopol. Marknaden vi 

analyserar kan bestå av fler än två företag, n>2, och fördelningen av marknadsandelar kan 

vara av icke symetriskkaraktär. Hur påverkar dessa tillskott i diskussionen prissättningen på 

en oligopolmarknad? 

 

Om vi ser på en marknad där konkurrenterna är fler än två får vi att företagen gör en mindre 

vinst per företag jämfört med en duopolmarknad när företagen sätter ett pris över mc. Detta på 

grund av att de är fler som delar på den totala marknaden. Däremot är vinsten för en aktör 

som sätter ett pris ε-lägre lika stor som på duopolmarknaden. Vi förklarar, utgångsläget är 

som följer, n =3 och monopolprissättning råder då innehar var företag 1/3 av marknaden. Om 

nu ett företag sätter pm -ε kommer denne att erhålla 100 % av marknadsefterfrågan, vilket ger 

en mycket större vinstökningsmöjlighet (jämfört med ett duopol).  

                                                 
10 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
11 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
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Denna vinstökningsmöjlighet elimineras dock om övriga företag på marknaden iakttar och 

agerar därefter genom att följa med på det första företags prissänkning med ε. Det som sker 

nu är att en ny lägre jämvikt etableras. 

 

Genom att tillföra dessa företeelser (dynamisk konkurrens, n > 2) kan vi närma teorin till hur 

den faktiskt iakttagna marknaden ser ut. Vi kan även till viss del förklara varför ett pris högre 

än mc kan vara ett jämviktspris.  

3.1.4 Diskonteringsfaktorn12 
För att fortsätta teoripresentationen introducerar vi här diskonteringsfaktorn. 

Diskonteringsfaktorn används för att jämföra ett företags nutida vinster och hur de står sig 

mot förväntade framtida vinster. Med andra ord beroende på hur faktorn ser ut kan företag 

välja att plocka ut all sin vinst idag eller vänta och plocka ut en större vinst i framtiden.  

Denna faktor introduceras alltså för att den hjälper oss att förstå hur och varför vissa företag 

agerar. Diskonteringsfaktorn kan även förklara vilka långsiktiga effekter vissa kortsiktiga 

beslut får. Nedan kommer vi att presentera olika strategier företag kan välja beroende på hur 

diskonteringsfaktorn ser ut.  

 

Antag att vi iakttar en situation där rivalerna iakttar varandras agerande över flera 

tidsperioder. I den första observerade perioden sätter rivalerna ett pris som är lika med 

monopolpriset och bägge erhåller 0,5*πm 13. I varje efterföljande period kommer spelarna att 

ta i beaktande hur dess motståndare spelade i föregående tidsperiod. Har de involverade 

spelarna hållit sig till strategin p = pm, kommer företagen i fortsättningen att även i framtida 

omgångar hålla denna prisnivå. Däremot om någon av spelarna i den föregående perioden 

avvikit och satt ett lägre pris kommer dess rival ta med detta i beräkningarna. Beroende på hur 

företagets diskonteringsfaktor (företaget som inte gjorde den första prissänkningen) ser ut har 

företaget nu ett antal möjliga alternativ att välja emellan i kommande prissättningsperioder. 

En av möjliga strategier är att straffa den avvikande med att alltid sätta ett pris som motsvarar 

marginalkostnaden. För att detta ska vara en trovärdig strategi får inte sambandet nedan hålla 

 

0,5*πm*(1/1-δ) ≥ πm  Förenklar vi detta uttryck får vi fram att δ > 0,514 

 

                                                 
12 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
13 π = vinst  
14 Härledning av denna finns i Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
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Detta torde innebära att om ett företags diskonteringsfaktor är högre än 0,5 har det inget 

intresse av att för all evig framtid sätta ett pris lika med mc och göra en nollvinst. Har ett 

företag en diskonteringsfaktor som är tillräckligt stor är inte hotet om en evigt lägre 

prissättningsnivå ett trovärdigt hot. Detta medför att dess konkurrent har möjlighet att avvika 

från det högre priset och göra kortsiktiga vinster.  

 

3.1.4.1 Faktorer som påverkar δ 

Diskonteringsfaktorn definieras på följande sätt. 

δ = 1/(1+r) 

Detta innebär att δ minskar när r går mot högre nivåer. För att ytterliggare specificera 

diskonteringsfaktorn presenterar vi nu ett antal faktorer som påverkar denna.  

f = antalet gånger i varje period som företagen förändrar sina priser, frekvensen. 

h = sannolikheten att marknaden finns kvar i nästa period 

g = tillväxttakten för sektorn  

Härledningen resulterar i följande samband: δ = (1/(1+r/f))*h*(1+g)15 

Här ser vi att δ ökar med f, h och g.  

 

3.1.5  Teoridiskussion  

I modellerna som vi presenterar här ovan kan vissa utav resultaten i härledningen av 

jämviktspriset synas lite extrema. I realiteten är inte allt svart eller vitt. Det som däremot är 

väldigt intressant och relevant i teorierna är de ekonomiska sambanden de presenterar. 

I realiteten prissätter inte företag antingen ett pris lika med monopolpriset eller ett pris som 

står i nivå med marginalkostnadsfunktionen som de gör i modellen. Vad som däremot är 

intressant är att se åt vilket ”håll pilarna pekar åt”. Vi visar detta med ett exempel. När vi går 

ifrån en prissättningsperiod till flera upprepade omgångar säger modellen att vi går från p = 

mc till p = pm eftersom företag kan etablera stabila förhållanden. Denna slutsats kan kännas 

lite extrem. Det intressanta är dock att just denna åtgärd kan förklara varför jämviktsnivån 

kanar upp ett steg med andra ord priset ökar. Därmed inte sagt med hur mycket det ökar utan 

bara att pilarna pekar åt samma håll både i teorin och i praktiken nämligen uppåt. 

Varför slutsatserna är lite extrema är ett ämne utanför vår uppsats men vi tror att det till viss 

del kan förklaras genom; 

 

                                                 
15 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
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• imperfekt information 

• transaktionskostnader, sökkostnader och inlåsningskostnader 

Men som sagt är det just sambanden presenterade i modellerna vi är intresserade utav. Detta 

bör finnas med i åtanke igenom hela teoriavsnittet av uppsatsen. Modellerna presenterar en 

rad intressanta och viktiga synvinklar och med fokus på sambanden kan de underlätta oss att 

förstå den verkliga världen.  

 

3.2 Spelteori 

Strategiska spel av olika slag är något som de flesta människor och företag medvetet eller 

omedvetet konfronteras med dagligen. Spelsituationen uppkommer då individens nytta inte 

bara påverkas av henne själv utan även av vad andra gör. Spelarna måste ta med i beräkningen 

vad den andre spelarens val får för konsekvenser på varderas nytta.  

 

Exempel på spel kan vara företag som konkurrerar genom prissättning eller individer som 

bjuder på samma tavla vid en auktion. Strategiska beslut resulterar i ”payoffs” till spelarna. 

Payoff innebär den belöning eller fördel en spelare erhåller genom att utföra en specifik 

strategi. I fallet med två företag är belöningen högre vinster och i auktionssituationen är 

payoffen konsumentöverskottet för den som bjöd högst på tavlan. Spelteorin som vetenskap 

har som mål att med hjälp av olika spelteoretiska modeller söka lösa ofta inte helt 

okomplicerade strategiska dilemman och försöka bestämma spelarnas optimala strategier. 

Optimal strategi är den som maximerar spelarens payoff. Genom att sätta upp ett spel kan vi 

försöka bestämma hur spelarna kommer att agera och vad detta kommer att få för konsekvens 

för payoffen för de inblandade16. Modellerna bygger på att deltagarna antas vara rationella 

spelare. Spelarna antar även att alla andra deltagare även är rationella.   

För att konstruera ett spel behöver vi:  

 

• en uppsättning spelare 

• olika regler eller strategier som spelarna kan utföra 

• vilken payoff/belöning spelarna erhåller vid olika utfall 

 

 

 

                                                 
16 Pindyck Roberts.S, Rubinfeld Daniel.L (2005) ”Microeconomics – sixth edition”. 
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3.2.1 Rationellitet 

Ett mycket viktigt och centralt antagande inom spelteorin är att spelarna är rationella. Att 

spelarna är rationella innebär att de är vinstmaximerande och agerar endast på det sättet som 

ger högst avkastning för dem. Vidare antas även att alla spelarna känner till och antar att alla 

andra deltagande spelare är rationella.  

Detta är ett grundläggande antagande för att spelteorin ska fungera, det finns dock modeller 

som bygger på slump och andra som bygger på att motparten agerar irrationellt. Spelen vi 

kommer att använda oss av i vår analys bygger dock på rationalitet.   

 

3.2.2 Nash-Jämvikter 

Syftet med att studera spel är att hitta deras jämvikter, eller ”stabila” strategier. En jämvikt 

eller en ”stabil” strategi innebär en situation där ingen av spelarna önskar att ändra sitt 

beteende, givet vad övriga spelare gör.  

Dominanta strategier är en ”stabil” strategi men allt för ofta finner vi att spelarna inte har  

någon dominant strategi.17 

 

En Nash-jämvikt är en kombination av strategier där var spelare valt den optimala strategin 

givet den andres val och ingen kan göra en förtjänst genom att avvika.18 

 

3.2.3 Fångarnas dilemma 

En vanligt förekommande spelsituation är ”fångarnas dilemma”. Vi kommer här att använda 

denna spelmatris för att försöka visa hur två spelare agerar i olika situationer. Vi antar från 

början att spelarna är rationella samt att de inte har någon möjlighet att samarbeta. Modellen 

har fått sitt namn för matrisen nedan visar en situation där två parter ställs inför ett problem, 

där ett individuellt rationellt agerande resulterar i ett utfall som blir kollektivt irrationellt, 

därav dilemmat. Detta illustreras i spelmatrisen nedan som presenteras i en 2x2 spelmatris i 

normalform.   

 

                                                 
17 Pindyck Roberts.S, Rubinfeld Daniel.L (2005) ”Microeconomics – sixth edition”. 
18 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
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Strategin L, L är den enda Nash-jämvikten som finns att finna i spelet. Vi kan testa detta: H, 

H är ingen Nash-jämvikt då bägge parter kan tjäna på att avvika genom att välja strategin L 

och inkassera nyttan 7 istället för 3. Detta kommer dock att resultera i att bägge kommer att 

avvika och vi hamnar i strategin L, L (3,3) där nyttan är lägre än H, H (4,4). Alltså 

individuellt rationellt agerande resulterar i kollektivt irrationellt beteende. Konkurrerande 

företag på en oligopol marknad kan ofta befinna sig i en situation lik fångarnas dilemma.19 

Företagen kan välja mellan strategier som å ena sidan innebär en aggressiv konkurrens (L), i 

syfte att vinna marknadsandelar eller å andra sidan ”gå med på” de riktpriser dess 

konkurrenter visar och välja att samexistera med sina konkurrenter och nöja sig med 

nuvarande marknadsandelar (H).  

.  

3.2.4 Utveckling av fångarnas dilemma 

Beroende på hur spelet vi försöker analysera är uppbyggt kommer de involverade att utföra 

vissa strategier och jämvikten kommer att finnas vid olika kombinationer. Spelet påverkas 

bland annat av om spelet är ett engångsspel eller ett upprepat. Dessa byggstenar kommer nu 

att presenteras. 

 

3.2.4.1 Upprepade spel 

Spelet som presenterades ovan, fångarnas dilemma, antar att spelet endast kommer att pågå i 

en spelomgång. I detta spel fann vi Nash-jämvikten vid strategierna L,L. Vi vill nu visa att 

jämvikten kan flyttas från den kombinationen upp till H,H om spelet är ett upprepat spel. Med 

andra ord kan konkurrerande företag förbättra sina vinstmöjligheter genom interaktion. I det 

verkliga livet, upprepas spelet flera gånger om. I upprepade spel är strategierna mer 

                                                 
19 Pindyck Roberts.S, Rubinfeld Daniel.L (2005) ”Microeconomics – sixth edition”. 
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komplexa. Eftersom spelet upprepas flera gånger kan spelarna iaktta varandras agerande och 

därifrån försöka dra slutsatser om varandras agerande i framtida spelomgångar. Faktum att 

spelet upprepas ger även deltagarna en möjlighet att bygga upp ett rykte om sig. Spelet antar 

fortfarande att ett direkt samarbete inte förekommer men som sagt eftersom spelet upprepas 

kan spelarna signalera och ge sken av vissa intentioner. 

 

3.2.4.2 Oändligt upprepade spel 

Hur påverkas spelet om vi spelar det oändligt många gånger? I denna typ av spel gäller det att 

väga kortsiktiga vinster mot de långsiktiga kumulativa minskningarna av vinster mot 

varandra.20 Det är i regel inte rationellt att försöka avvika från det högre priset. Vi klargjorde 

detta utförligare vid redovisning av diskonteringsfaktorn.  

 

3.2.4.3 Ändligt upprepade spel 

Säg att vi spelar ett spel av typen fångarnas dilemma i n antal omgångar. Denna premiss 

kommer att medföra vissa förändringar i utfallet av spelet. Spelet kommer att spelas på 

följande vis. Företag A resonerar på följande sätt, de kan inte avvika, och göra en förtjänst 

därigenom, förrän den sista spelomgången. Genom att avvika den sista spelomgången tar man 

bort konkurrentens, Företag B, möjlighet att slå tillbaka och ta rygg på det lägre priset. På 

detta sätt resonerar dock även Företag B och eftersom de även vill göra en större vinst 

kommer de vilja avvika från det högre priset i den näst sista perioden. Detta resonemang har 

dock även Företag A kommit fram till och för att försöka genskjuta sin konkurrent kommer 

deras strategi bli att avvika redan i den tredje perioden från slutet.  

Detta resonemang från de konkurrerande företagen går att applicera på alla tidigare perioder, 

vilket resulterar i att strategin företagen kommer att välja är att alltid prissätta på den lägre 

nivån21. Dock måste slutet vara definierbart och befinna sig inom en rimlig tid. Då spelarna 

inte vet när sista omgången är kan de inte heller lösa spelet bakifrån som ett ändligt spel och i 

teorin ser det då ut som ett oändligt spel. Även om spelets slut är definierbart kan det ligga så 

pass långt fram i tiden att det inte är rationellt att sänka sitt pris till mc redan i period ett. Se 

tidigare diskussion om diskonteringsfaktorn.  

 

 

 

                                                 
20 Pindyck Roberts.S, Rubinfeld Daniel.L (2005) ”Microeconomics – sixth edition”. 
21 Pindyck Roberts.S, Rubinfeld Daniel.L (2005) ”Microeconomics – sixth edition”. 
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3.2.5 Strategier 

Utifrån en spelmatris kan vi ofta utläsa det optimala sättet för en spelare att agera på. Detta 

genom att avläsa de olika belöningarna som erhålles efter att spelaren valt att agera på ett visst 

sätt. Beroende på hur belöningarna ser ut kommer spelarna att ha olika strategier de kan spela 

i en spelomgång.  

 

3.2.5.1 Dominanta strategier  

Om en spelare har en strategi som genomgående är bättre än någon annan strategi oavsett av 

hur de andra spelarna agerar, benämner vi denna situation som att spelare ett har en dominant 

strategi. Detta är vad vi kan observera i spelmatrisen presenterat på sidan 19. Om en spelare 

har en dominant strategi och denne är rationell antar vi att spelaren väljer den dominanta 

strategin, vi behöver i detta fall inte ta med antagandet att de andra spelarna är rationella 

eftersom oavsett hur dessa agerar kommer spelare ett att välja sin dominanta strategi.  

 

3.2.5.2 Tit-for-Tat 

Detta är en av möjliga strategier om spelet vi spelar är ett av upprepat art. Strategin går ut på 

att konkurrenterna tar rygg på varandra. Utgångspunkten är att de konkurrerande företagen 

sätter det högre priset och delar på marknaden. Antag nu att en av spelarna sänker sitt pris i 

syfte att försöka erhålla en större vinst. Motspelaren iakttar detta och väljer att genast följa 

med ner till den lägre prisnivån och kommer att hålla det lägre priset så länge den andre 

spelaren gör det samma. Följden av denna strategi blir att så länge de två spelarna håller det 

lägre priset (L,L) kommer deras vinstmöjlighet att sjunka. Eftersom företagen är 

vinstmaximerande kommer något av dem sakta försöka signalera om en prisåtergång till den 

ursprungliga nivån med ett högre pris med större vinstmöjlighet. Det andra företaget är väl 

medvetet att om man väljer att stanna på den lägre nivån kommer det första företaget återigen 

återvända till den lägre nivån och bägge företag kommer att göra nollvinster. Därför kommer 

det andra företaget följa med upp till den ursprungliga nivån och därmed kommer företagen 

att generera över vinster. Denna strategi talar för att det högre priset är en jämvikt och den 

optimala strategin för de involverade om spelarna spelar Tit-for-Tat. 

 

3.2.5.3 Grimm 

Ytterliggare en strategi spelare i ett upprepat spel kan välja är en Grimm-strategi. Denna 

strategi går ut på att parten håller det högre priset så länge dess konkurrent gör det samma. 

Om nu en av spelarna väljer att avvika och sänka priset kommer dess motspelare, förutsatt att 
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denne spelar en Grimm, att följa med ned och hålla det lägre priset i all framtid oberoende av 

vad den andre spelaren gör22. Om en av spelarna använder sig utav Grimm finns det anledning 

att tro att jämvikten på marknaden kommer att ännu en gång skjutas från (L,L) till (H,H). 

Problematiken kring en Grimm är att det inte finns någon ”test” omgång. Vi kan inte testa om 

vår konkurrent spelar en Grimm en spelomgång för att sedan försöka gå vidare som om 

ingenting hänt. Utmanar vi vår konkurrent och denne spelar en Grimm har vi försatt oss i ett 

upprepat spel med sämre vinstmöjligheter i alla kommande spelomgångar. Är situationen 

dock sådan att vi vet att vår konkurrent säger sig använda Grimm men vi vet att detta är ett 

tomt hot finns det möjlighet att förbättra våra vinstmöjligheter genom att avvika från H,H. 

Hur allvarligt företagen ska ta på hotet om en Grimm beror på om denna strategi är ett 

trovärdigt hot från konkurrenten.  

 

3.2.5.4 Trovärdiga hot 

För att undvika att nya företag försöker etablera sig på marknaden eller att befintliga företag 

försöker sänka priserna (L) för att få en större marknadsandel kan de vara en bra strategi att 

hota dem med att man kommer att försvara sin position innan de agerar. Men ett hot har inget 

värde om det inte är trovärdigt. Först och främst gäller det att det hot man kommer med är 

möjligt att genomföra.23 Detta innebär att man har kompetensen och de ekonomiska 

förutsättningarna att förverkliga hotet. Det låter självklart men i verkligheten kan detta vara 

mycket mer komplex. Framförallt kan det för den som blir utsatt för hotet vara svårt att 

värdera sina konkurrenter. Även tidigare agerande av företaget är av stor betydelse, brukar 

företagen förverkliga sina hot, om inte varför ta det på allvar. Eller finns det något som gör att 

det är mer trovärdig denna gång, har de ny VD som har ett rykte om sig att vara tuffare än den 

förra eller är detta en viktigare affär.  

 

3.2.6 Nollsummespel  

Det någon vinner måste någon annan förlora, dvs. den totala nyttan måste summera till noll. 

Detta gäller när man talar om att erövra marknadsandelar, kunder eller en begränsad 

naturresurs men i vanliga ekonomiska termer har den brister då båda parterna tjänar på att 

samarbeta eller att undvika konkurrens. Ser vi till bensinmarkanden kan man sätta upp 

kunderna i ett nollsummespel men genom att behålla de marknadsandelar de har kan de 

undvika en priskonkurrens och på så sätt får alla en högre avkastning.  

                                                 
22 Cabral Luís. MB (2000) ”Introduction to industrial organization”. 
23 Se diskussion om diskonteringsfaktorn. 
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4. Analys 

I denna del sammanflätas spelteori och prissättningsteori med vad vi faktiskt iakttagit på 

bensinmarknaden. I inledningsfasen av denna del kommer vi att etablera en utgångspunkt för 

vår analys. I utgångspunkten och genomgående i analysdelen kommer vi att motivera och 

förklara genom teoriförankring och faktiska observationer på bensinmarknaden. 

 

Vidare kommer vi att förklara och motivera varför bensinbolagen agerar på vissa sätt. Detta 

för att försöka besvara vår frågeställning, ”Varför uppstår temporära priskrig på 

bensinmarknaden?” 

  

4.1 Utgångspunkt/Jämviktspriset 

För att etablera en utgångspunkt för vår analys använder vi oss utav en spelmodell av typen 

fångarnas dilemma. I denna variant av spelet är nyttorna någorlunda anpassade för företag 

som prissätter på en oligopolmarknad. 

 

 
Enligt Bertrandmodellen borde en ε-sänkning från ett av företagen på marknaden leda till att 

denna aktör möter hela marknadsefterfrågan. Men då alla aktörer är medvetna om detta 

samband borde således priset pressas ner till marginalkostnaden. Alltså rädslan för den andra 

aktörens handling leder till att de involverade sätter ett lägre pris och spelar strategin L. 

 

Anledningen till att vi idag dock ser priser som ligger över marginalkostnaden beror på att 

bolagen interagerar över flera tidsperioder, uttryckt i spelteoritermer är det ett 

upprepat/oändligt spel vi observerar. Enligt de teorierna vi använder oss av leder detta till att 

rationella bolag som vill vinstmaximera kan ta ut ett högre pris tack vare att konkurrensen är 
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dynamisk. Tillbaka till fångarnas dilemma matrisen, vi ser nu genom att låta aktörerna få 

upprepa sina handlingar och på så sätt kommunicera med varandra förflytta Nash-jämvikten 

från L,L till H,H. De faktiska observationerna vi gjort på bensinmarknaden rörande antalet 

gånger företagen förändrat sina riktpriser under 2005 tyder på att företagen på marknaden 

interagerar mycket frekvent. Denna observation stärker antagandet om dynamisk konkurrens.   

 

4.1.1 De ekonomiska sambandens relevans  

Modellerna vi använder oss av illustrerar en väldigt förenklad bild av verkligheten. I modellen 

finns endast två aktörer. Men i vår undersökning är antalet aktörer sex, vilket gör det svårare 

att illustrera resultatet med hjälp av matriser. Det som däremot är relevant i teorierna är de 

ekonomiska sambanden de presenterar. De gäller även vid sex aktörer. Vad som dock är värt 

att nämna är att desto fler aktörer som agerar på samma marknad desto högre blir prispressen 

och med det lägre marginaler för bolagen. 

 

Ytterliggare förenklingar av modellerna gör är att de illustrerar antalet tidsperioder antingen 

som noll eller oändliga. Om tiden benämns noll menas det att vi endast har en tidsperiod och 

det finns ingen framtid. Den andra extremen när tiden benämns som oändlig innebär att det 

inte finns något slut.  

 

När företag agera under Bertand konkurrens i ett oändligt upprepat spel ger en ε-sänkning av 

priset hela marknaden. Anledning till att det bara gäller i oändligheten eller i ett väldigt långt 

tidsperspektiv, är för att kunderna är trögrörliga. När vi analyserar temporära priskrig kommer 

inte en ε-sänkning under monopolpriset leda till att företaget möter hela marknadsefterfrågan 

just pga. kundernas trögrörlighet. En orsak till att kunderna är trögrörliga är det faktum att 

bensinbolagen binder upp sina kunder i medlemskap. Att bryta ett medlemskap eller tanka hos 

ett bolag där man inte är medlem genererar en hög alternativkostnad. Ytterliggare en 

anledning till att kunderna är trögrörliga är det faktum att det inte råder perfekt information. 

Vi kan tycka att informationen är perfekt då alla kan se det rådande priset. Men sökning efter 

information angående priserna är inte gratis, det uppstår en sökkostnad. Denna kostnad består 

till största del av den tid du måste spendera för att hitta det bästa priset. Denna sökkostnad har 

dock över tiden blivit mindre då vi idag kan se olika Internetsidor som tillhandahåller 

kunderna information om de enskilda bensinstationernas pris. Vi vet dock inte hur pass väl 

använda dessa är och hur pass mycket de kan hjälpa till att få kunderna mer rörliga. 
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4.2 Avvikelse från jämviktspriset 

Vi har ovan diskuterat och redogjort varför priset enligt modellerna ligger på den nivå de gör. 

Vi är emellertid intresserade av varför temporära priskrig uppstår. Hur kommer det sig att 

vissa företag avviker från den högre prissättningsnivån? 

 

Första steget mot ett priskrig är när någon enskild aktör avviker neråt från jämviktspriset. 

Anledningen till att företagen vill avvika från jämviktspriset är som modellerna visar, för att 

komma i besittning av en större marknadsandel. Men eftersom kunderna är trögrörliga leder 

således en prissänkning med största sannolikhet till en kortsiktig förlust för den avvikande 

bensinstationen. Detta eftersom det stationerna förlorar i och med ett lägre pris inte kommer 

att kompenseras med en ökning i kvantitet inom samma period. Men att göra förlust i 

nuvarande period för att sedan göra en större vinst för all framtid är ett bra alternativ om inte 

diskonteringsfaktorn är orimligt låg.  

 

Faktum kvarstår att det finns en risk att de andra aktörerna följer med i prissänkningen och 

eliminerar all möjlighet för det först avvikande företaget att erhålla en större marknadsandel. 

Istället leder detta nu endast till att en ny lägre jämvikt etableras som innebär att bolaget 

genererar en lägre vinst. Är det så att konkurrenterna agerar på detta sätt tillämpar de en så 

kallad Tit-for-Tat strategi vilket innebär ett ”Följa-John” beteende. De andra aktörerna kan 

även straffa den aktör som avviker i priset genom att sänka sitt pris ytterligare och hålla kvar 

det i all oändlighet, dvs. de tillämpar en typ av Grimm-strategi. Men kanske inte i avseende 

för att gör det i all framtid vilket kan synas lite väl extremt.   

 

Enligt statistik från SPI (Svenska Petroleum Institutet) har vi märkt att bolagens 

genomsnittliga bruttomarginal år 2005 låg på 87 öre per såld liter 95-oktanig bensin24. Vilket 

innebär att de olika bolagen inte har några större marginaler att spela med vid ett priskrig utan 

att göra förluster. Detta kan vara en anledning till varför de observationer vi gjort visade att 

det var ytterst sällan som alla bolagen följde med i ett eventuellt priskrig. Men vad som är 

mycket intressant att se är att även då kunderna är trögrörliga så är det de bolagen som mest 

kontinuerligt sänker sina priser under jämviktspriset som är de bolagen som ökar mest i 

                                                 
24 http://www.spi.se. 
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marknadsandelar. Det bolaget som lyckades bäst med denna aggressiva prissättningsmetod är 

Jet. Företaget har ökat sin marknadsandel med 80 % de 10 senaste åren25. 

 

Vi kan se att Jets aggressiva prissättning överensstämmer med modellernas slutsatser. 

Nämligen att en prissänkning som inte besvaras av alla andra aktörer leder till ökade 

marknadsandelar för det avvikande företaget. Vi kan med detta svara på frågan varför 

företagen avviker från att prissätta på en högre nivå. Dock så väcks genast en ny fråga, om det 

är så självklart att ett sänkt pris leder till ökade marknadsandelar varför är inte alla bolagen 

mer aggressiva i sin prissättning? 

 

4.3 Priskrig 

Om nu den optimala strategin är att avvika från Nash-jämvikten H,H varför gör inte alla 

företagen det? Det enkla svaret lyder som våra modeller visar att om alla avviker får vi ingen 

annat än en ny lägre Nash-jämvikt, nämligen L,L. Vore alla lika aggressiva i sin prissättning 

skulle marknaden hamna vid en jämvikt där priset är lika med marginalkostnaden och i 

nationalekonomiska termer skulle vinsten således bli noll. Detta innebär att ett 

vinstmaximerande företag, som vid tidigare nivåer gjorde övervinster, kommer att undvika att 

inte behöva gå ner till den nya jämvikten. Vi kan se att även en minskning av 

marknadsandelar över tiden är mer lönsamt än att direkt gå ner till en jämvikt som genererar 

nollvinster. Värt att poängtera är att även då företagen inte genererar några övervinster i 

nationalekonomiska termer är de fortfarande i en position där de väljer att stanna kvar på 

marknaden. Då vi analyserar utifrån ett spelteoretiskt perspektiv så är det ett ändligt spel vi 

observerar, dock kan vi inte fastställa ett exakt slut. Men även då vi inte kan fastställa ett 

exakt slut så vet vi att det finns ett. Enligt analytikerna borde råvaran räcka i ytterliggare 30-

100 år. Detta ger ytterligare incitament till att försöka behålla det högre priset även om det 

kostar marknadsandelar. 

 

Vad som däremot är viktigt i sammanhanget är att om inget bolag någonsin svarade på Jets 

prissänkningar skulle troligtvis förändringen av marknadsandelar innehaven ske i en relativt 

snabbt takt i förhållande till oljemarknadens livslängd. Företagen kommer på sikt att förlora 

på att välja den passiva Låt-gå strategin. Här uppstår ett dilemma för de utmanade bolagen, å 

                                                 
25 http://www.spi.se 
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ena sidan kan de stanna kvar vid monopolpriset och generera en kortsiktig hög vinst men 

fallande marknadsandelar och således fallande framtida vinster. Å andra sidan kan de välja att 

spela en Grimm- strategi och prissätta vid marginalkostnaden. Detta skulle innebära 

nollvinster men de behåller sina marknadsandelar för all framtid.  

 

Ingen av de ovan presterade strategierna är optimala för bolag som är vinstmaximerande. De 

är båda för extrema. De måste snarare välja att hitta en gyllene medelväg. Här måste företagen 

väga in kostnaden för att behålla kunderna mot alternativet att tappa dem. Då kunderna är 

trögrörliga behöver bolagen inte välja en utav de extrema strategierna för att undvika att tappa 

allt för mycket av sitt marknadsinnehav. Frågan är bara hur aktörerna kan göra detta på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt? 

 

4.4 Lokala priskrig 

Som vi observerat är Jet det bolag som prissätter aggressivast. Det är med andra ord uttryckt 

Jet de övriga försöker försvara sig mot. Jet har idag ca 160 bensinstationer i Sverige26 av totalt 

ca 300027.  

 

Vi har observerat att inom geografiska områden där bensinstationerna ligger tät in på varandra 

är sannolikheten för att ett priskrig uppstår större än där det existerar långa sträckor mellan 

tankställena. Enligt våra källor28 är priskrig mer vanligt förekommande i Stockholms området 

och i södra delarna av Sverige, dessa områden karaktäriseras av en hög frekvens av 

bensinstationer nära varandra. Fastän Jet är billigare är det inte alltid lönt att tanka hos dem. 

Detta pga. resekostnader i form av tid och pengar. Denna kostnad innebär att Jet inte direkt 

kan konkurrera med varje enskild station på lika villkor.  

 

Vidare i resonemanget är extremt kostnadsineffektivt att sänka priset på en station som inte är 

utsatt för hot. Finns det en ensam station på en lokal marknad råder ingen anledning att 

priskonkurrera. Detta har lett till att de nationella bolagen i större utsträckning begynt sätta 

lokala priser. Här har Shell visat vägen då de har tagit bort nationella riktpriser.   

                                                 
26 http://www.jet.se. 

 
27 Brikell Grahn Pia (2006-03-01) “Priskrig i tankarna” Dagens Industri. 
28 De prisjämförelsesidor redovisade i källförteckningen. 
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Vi kan nu dra slutsatsen att andledningen till varför bolagen priskrigar lokalt är att det är det 

mest kostnadseffektiva sättet att behålla marknadsandelar på. Att priskriga nationellt är alltså 

inte kostnadseffektivt.  

 

4.5 Temporära Priskrig  

Vi har nu kommit fram till att förklara varför priskrigen är temporära. Vi försöker även visa 

hur olika strategier kan göra att priskrigens längd varierar. För att kunna förtydliga detta 

presenterar vi här ett antal olika situationer som kan uppstå. Utgångspunkten är alltid att alla 

företagen prissätter på en högre prisnivå.  

 

1) Jet sätter Pm – ε, alla andra håller kvar Pm →  Jet får 100 % av markanden inom ∞ → priset 

återgår till Pm, eftersom Jet nu är den enda kvarlevande och därmed monopolist på marknaden 

 

2) Jet sätter Pm - ε → En annan aktör följer efter och spelar Tit for Tat, alla andra Pm → Jet 

och den andre får 50 % var av markanden inom ∞ → priset återgår till Pm, eftersom de två 

kvarlevande nu interagerar och kan utveckla ett stabilt förhållande med jämvikten H,H. 

 

3) Jet sätter Pm - ε → Alla konkurrenter spelar Tit for Tat och följer efter →  Vinsten minskar 

med ε för alla → upprepad interaktion leder omsider till att jämvikten återvänder till Pm  

 

4) Jet sätter Pm -ε →  En av konkurrenterna sätter P < mc, för att på så sätt straffa Jets 

agerande → Jet kan välja mellan att återgå till Pm eller sätta P < mc → om Jet sätter P < mc 

kommer priskriget att innebära en högre kostnad för konkurrenterna och därmed upphör 

priskriget relativt snabbt (vi har observerat priskrig som ligger långt under 

marginalkostnaden) → priset återgår till Pm 

 

Som exemplen ovan visar så kommer ett priskrig alltid till slut att upphöra. Antingen på grund 

av att vissa konkurrenter eliminerats eller för att aktörerna agerar rationellt. Det vill säga att 

företagen vill vinstmaximera och således återvänder till marknadspriset vid en högre nivå. Vi 

har observerat att beroende på hur pass aggressivt de utmanade aktörerna svarar vid en 

avvikelse kan de påverka priskrigets längd. Men att svara aggressivt och således hamna under 

marginalkostnaden är ett kostsamt sätt att förkorta ett priskrig på. Enligt våra observationer är 

detta dock någonting som uppstår regelbundet. 
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5. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att med hjälp av spelteorin besvara problemet, varför temporära 

priskrig uppstår på bensinmarknaden.  

På bensinmarknaden pågår en ständig kamp om marknadsandelar. Erövrandet av fler 

marknadsandelar idag betyder en större vinst i framtiden. På en marknad med en homogen 

vara är priset det främst konkurrensmedlet. Detta betyder att en avvikelse från jämviktspriset 

ger möjlighet till framtida expanderade vinster tack vare fler marknadsandelar.  

I och med att en aktör avviker från det högre priset har de övriga ett antal alternativ att bemöta 

detta med.  

• Grimm- strategi 

Denna strategi innebär initialt ett priskrig. De utmanade straffar utmanaren och stoppar dess 

erövrande av nya marknadsandelar. Denna extrema strategi innebär dock att marknaden inom 

sinom tid når en ny jämvikt med lägre priser och lägre vinster för företagen än idag. Detta 

utfall är icke önskvärt för de utmanade.  

• Låt- gå strategi 

Om inget utav bolagen bemöter utmanarens prissänkning uppstår inget priskrig. Vad som 

däremot sker är att utmanaren relativt fort förvärvar hela marknaden och blir monopolist. 

Detta utfall är inte heller inte önskvärt för de utmanade.  

• Tit- for- Tat strategi (den gyllene medelvägen) 

Vi har under uppsatsens gång vidareutvecklat Tit- for- Tat strategi till något vi kallar för den 

gyllene medelvägen. Här bemöts varje avvikelse från utmanaren med att någon eller några 

konkurrenter följer med ned i prissänkningen. De utmanade försvarar sig genom att följa efter 

en prissänkning eller genom att svara med att sänka priset under utmanarens pris. Hur de 

försvarar sig beror på vilket sätt de anser att det i just detta priskrig kan få utmanaren att 

återvända till jämviktspriset till en så låg kostnad som möjligt. Denna strategi innebär ett 

priskrig men även att priset inom en relativ kort tidsperiod återvänder till ursprungspriset. 

Med denna strategi kan företagen stoppa utmanarens tagande av nya marknadsandelar utan att 

göra allt för stora förluster.  

 

Med detta kan vi se att priskrig uppstår när de utmanade vill stoppa utmanarens tagande av 

nya marknadsandelar. Men om de utmanade väljer att bemöta utmanarens avvikelse genom att 

även de sänker sina priser vad är det då som driver utmanaren att fortsätta avvika? 
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Först och främst är inte alla bolagen med i alla priskrig. Anledningen till detta är att de bolag 

som försvarar sig mot Jet försöker behålla sina marknadsandelar på ett kostnadseffektivt sätt. 

Enligt undersökningen som genomförts ser vi att företagen försöker hålla priskrigen korta och 

med så små prisavvikelser som möjligt. De utmanade försöker även priskriga så sällan som 

möjligt och detta syns genom att de utmanade turas om att bemöta Jets avvikelse från 

riktpriset. Detta medför att det alltid finns något bolag som förlorar marknadsandelar och 

eftersom vi iakttar ett nollsummespel blir denna förlust någon annans vinst. Ytterligare ett 

observerat fenomen är att företagen priskrigar lokalt och inte nationellt. Detta eftersom det är 

extremt kostnadsineffektivt att sänka priset på en station som inte är utsatt för hot. Är en 

station ensam på en lokal marknad råder ingen anledning att priskonkurrera. Detta har lett till 

att de nationella bolagen i större utsträckning begynt sätta lokala priser där Shell är 

vägledande.   

 

Ytterligare en viktig aspekt på marknaden är bensinkundernas uppfattning om de olika 

bolagen. Är du det bolaget som kunderna mest frekvent observerar inblandade i ett priskrig 

ökar sannolikheten för att du även vid nästa tanktillfälle (för kunden) har det lägre priset. Ju 

oftare du ses involverad i ett priskrig desto mer förknippas du med lägre priser. Eftersom 

kunderna vill fylla på tankarna till ett lägre pris kommer de för varje gång som de observerar 

ett lägre pris hos dig även nästa gång tanka vid din mack. Detta är ett fenomen som vi kan 

observera på bensinmarknaden. Jet är det bolag som mest frekvent är involverade i ett 

priskrig29 och även det företag som mest ökat sina marknadsandelar de senaste tio åren30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Enligt de prisjämförelsesidor redovisade i källförteckningen. 
30 http://www.spi.se. 
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6. Slutdiskussion  
Fallstudiens värde som tillväggångssätt är att den kan hantera subtiliteter och problem i 

komplicerade sociala situationer. Den punkt där fallstudien är mest känslig för kritik gäller 

trovärdigheten i de generaliseringar som kan komma göras utifrån dess resultat31. I denna 

undersökning kan kritiken komma ifrån två håll. Det första är hur pass lämplig spelteorin är 

som analysredskap och den andra är hur pass representativ den svenska bensinmarknaden är 

som fall. Spelteorin kan påstås vara alltför känslig för runtomkring liggande mjuka faktorer så 

som attityder och anseende i det rådande undersökningsobjektet. Detta kan medföra att 

resultatet presenterat med hjälp av spelteorin blir allt för snävt och inte applicerbart på andra 

undersökningsobjekt.  Styrkan i spelteorin är dock just att den är användbar i en miljö där 

attityder, rykte och snegling mot det motsatta lägret förekommer. Den hjälper oss att 

undersöka hur marknader utvecklas samt hur aktörerna i ledande positioner bör agera för att 

skapa sig en fördel gentemot dess konkurrenter. Det vill säga en situation där aktörernas nytta 

inte bara beror på ens eget agerande utan även på hur dess medspelare uppträdande. I en sådan 

situation är t.ex. en regressionsanalys obsolet, detta analysredskap har svårt att ta hänsyn till 

attityder samt intentionsspridning. Detta är just spelteorins styrka och därför är teorin den bäst 

användbara i denna undersökning.  

 

Vidare i diskussionen talas det om fallets representativitet för andra fall inom samma kategori.  

Den svenska bensinmarknaden är på flera sätt unik. Dock faller den under kategorin 

oligopolmarknader. Det faktum att det på marknader som är monopol eller perfekt 

konkurrensmarknader inte förekommer fenomenet priskrig (enligt teorin), talar för att 

bensinmarknaden är just en oligopolmarknad och därför bör undersökningens resultat vara 

generaliserbara på andra oligopolmarknader. Detta bör dock göras med viss försiktighet. 

Priskrig sker på de flesta oligopolmarknader, hur dessa priskrig utspelar sig beror dock på 

omständigheterna på och runt marknaden. Med detta vill sägas att för att denna fallstudie skall 

kunna appliceras på andra fall bör liknade förutsättningar råda även i de fallen annars finns 

risken för att fel slutsatser dras. Andra rimliga scenarion där priskrig kan förekomma är när 

företag försöker slå ut varandra från en marknad eller när nya aktörer försöker slå sig in på en 

marknad. I dessa fall kommer förmodligen andra resultat uppstå än de i vårt fall, just eftersom 

omständigheterna är annorlunda jämfört med fallet bensinmarknaden under tidsperioden 

årsskiftet 2005/2006 t.o.m. maj 2006.  
                                                 
31 Denscombe Martyn (1998) “Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsforskning”. 
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