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Introduktion 
I det følgende præsenteres to cases. Begge omhandler markedet for træ i Sverige, men 
adresserer forskellige aspekter og trækker på forskellige økonomiske redskaber. Fælles 
for begge er dog, at effektiv arbejdsdeling, dygtigt excel-arbejde og sund fornuft er hjør-
nesten for en god løsning.  
 
Begge cases er baseret på faktiske begivenheder og afspejler konkrete projekter udarbej-
det af Copenhagen Economics. Af hensyn til krav om anonymitet og datafølsomhed er 
navne dog ændret ligesom data er sløret. Det er tilladt at inddrage relevant litteratur, 
men der er dog ikke behov for at finde supplerende datamateriale for besvarelse af de to 
cases.  
 
I skal vælge én af de to cases og inden kl. 18.30 uploade én PowerPoint-præ-
sentation og én sides Word-sammenfatning på hjemmesiden  
www.politcasecompetition.com. Filnavnene skal indeholde holdets navn og 
valg af case (ex. ”Holdnavn_Case1”).  
 
Den PowerPoint-præsentation, I uploader, vil være den, I præsenterer søndag formid-
dag. Præsentationen må maksimalt vare 10 minutter. Dommerpanelet består af økono-
mer fra Copenhagen Economics, DONG Energy, Skatteministeriet og Nykredit Markets. 
Sammenfatningen indgår som en del af bedømmelsen, men forventes ikke at være en del 
af præsentationen. 
 
Husk: Hard facts, clear stories. Det gælder både I præsentationen og I sammenfatningen. 
Lad konklusioner og figurer baseret på hard facts klart og overbevisende vise den histo-
rie, I vil fortælle. Undlad eventuelt regressionsoutput! Fortæl historien, så jeres forældre 
kan forstå den. Og husk: Hvis der er noget I ikke kan forstå, så gør det klart hvordan I 
har forstået det, eller hvad I har antaget. 
 
God fornøjelse! 
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Baggrund for begge cases 
 
I 2009 afgjorde den svenske landsret, at tre savværksvirksomheder, Nässjö Skoghall, Trä 
och Son og Sågverket AB, havde overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i et indkøbs-
kartel på det svenske træmarked. Landsretten fandt, at repræsentanter fra de tre virk-
somheder mødtes for at diskutere forhold, der havde betydning for priserne på rødgran. 
Dommen forholdte sig ikke til eventuelle erstatninger og de tre savværksvirksomheder 
har således ikke betalt kompensation til nogen parter.   
 
Dommen afgjorde, at kartellet varede fra begyndelsen af 1997 til april 2004. 
 

Konkret baggrundsinformation  
 

• De tre savværksvirksomheder køber rødgran, skovfyr og birk fra svenske og udenland-
ske skove.  

• ’Tømmer’ angiver den del af træet, som savværkerne typisk forarbejder til konstrukti-
onstræ. Det er den tykke ende af stammen, som er lige og har få knuder. ’Cellulosetræ’ 
er den øvrige del af træet, som typisk bruges til at lave papir. 

• Tilsammen aftager de tre virksomheder 98% af al rødgran tømmer og 41% af al rødgran 
cellulosetræ i Sverige. 

• Virksomhederne sælger forarbejdet konstruktionstræ og papir til både svenske og uden-
landske kunder.  

• De svenske skove ejes dels af virksomheder, dels af staten og andre offentlige institu-
tioner, og dels af privatpersoner, som er karakteriseret ved små og mellemstore fami-
lieskovbrug, hvor skoven går i arv fra generation til generation. 

• Savværkerne kan købe træ med tre forskellige typer kontrakter: ‘Udtynding’ angiver, 
at savværkerne selv laver cellulosetræ ved at tynde ud i skoven. ’Vejside’ angiver, at 
træet køres ud til vejen, hvor savværkerne kan hente det. ’Leveret’ angiver, at træet 
fragtes hen til savværkerne. 

• Der er stor forskel på hvor meget tømmer der sælges i de forskellige måneder i løbet af 
et år.  

• I natten mellem den 8. og 9. januar 2005 hærgede stormen Gudrun de svenske skove 
og fællede 75 mio. m3 skov, svarende til et helt års normal træhugst. 

• Der var en strejke på svenske savværker fra den 16. april til den 26. april 2010.  
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Case 1: Krav om erstatningssag og konkurrenceforhold 
I 2015 fik en række svenske kommuner udarbejdet en rapport, hvori det undersøgtes 
hvordan prisen på rødgran havde udviklet sig i perioden 1997-2010. Rapporten fandt, at 
realprisen på tømmer var steget med 29% fra perioden 1997-2005 til 2006-2010. Kar-
telperioden omfatter også 2005 da kommunerne mener, at prisen kan være påvirket i en 
periode efter kartellets egentlige ophør. 
 
Kommunerne mener, at denne priseffekt er et direkte resultat af den ringe konkurrence 
blandt savværkerne. Eftersom kommunerne ejer en del af den svenske skov og har solgt 
rødgran til de tre savværker i kartelperioden, mener de, at de derfor bør kompenseres af 
kartellet. På baggrund af rapporten mener kommunerne, at en kompensationen i omeg-
nen af 30 procent af al salg i perioden er rimelig.  
 
Kommunerne har sendt rapporten videre til de svenske konkurrencemyndigheder, Kon-
kurrensverket. Formålet er, at få myndighederne til at starte en erstatningssag mod de 
tre involverede savværker Nässjö Skoghall, Trä och Son og Sågverket AB. 
 
I er ansat som eksterne økonomiske konsulenter af Konkurrensverket. 
 
Konkurrensverket beder jer undersøge, om kommunerne med rette kan kræve en erstat-
ningssag. Til at hjælpe jer har Konkurrensverkets studentermedhjælp fundet priser på 
de to trætyper fra en lukket database (Wood Ressources Quarterly) i perioden 1997q1-
2014q4 for fem lande.  
 
Som respons på den bestilte analyse har Svenskt Trä, en organisation der repræsenterer 
savværkerne i Sverige, opgivet et partsindlæg til Konkurrensverket. Heri argumenteres 
der for, at markederne for både tømmer og cellulosetræ er store og globale, hvilket for-
hindrer svenske savværker i at påvirke prisen og dermed også forhindrer eventuelle pris-
effekter fra kartellet. 
 
Konkurrensverket ønsker en vurdering af, om Svenskt Trä har ret i dette udsagn.  
 
Da sagen nu har to modparter, som begge har henvendt sig til Konkurrensverket, ønsker 
Konkurrensverket i tillæg til de to vurderinger en generel karakteristik af markedet. Kon-
kurrensverket er særligt interesseret i, hvordan et kartel påvirker prissætningen, og 
hvordan de overordnede konkurrenceforhold på markedet påvirker dette, idet det vil 
være en central problemstilling i en eventuel erstatningssag.  
 
Konkurrensverket beder jer specifikt tage stilling til et konkret udsagn fra Svenskt Träs 
partsindlæg som hævder, at konkurrencen på markedet er sund fordi savværkerne ikke 
sætter priser, men ønsker en bestemt mængde på et givet tidspunkt.  
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Samlet bedes I udarbejde en analyse der som minimum besvarer følgende: 

1. Kan kommunerne med rette kræve en erstatningssag? 

2. Har Svenskt Trä ret i, at svenske savværker ikke kan påvirke prisen? 

3. Hvordan påvirker konkurrencesituationen effekten af kartellet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trækartel i Sverige 

6 

Case 2: Kvantificering af karteleffekten i svensk skovbrug 
 
I 2016 sagsøger en gruppe private skovejere de tre savværker, Nässjö Skoghall, Trä och 
Son og Sågverket AB, for at have holdt prisen på rødgran kunstigt nede, både på tømmer 
og cellulosetræ. De private skovejere kræver erstatning for de finansielle tab, som ind-
købskartellet har forårsaget. Skovejerne har hyret konsulenthuset Tatooine Economics, 
som har udarbejdet en rapport, der viser, at kartellet har sænket prisen med 28% for 
tømmer og med 26% for cellulosetræ i perioden 1997-2004 i forhold til perioden 2005-
2010.  
 
I er ansat af det private svenske savværk Trä och Son.  
 
Trä och Son ønsker en undersøgelse af, om de med rette skal betale erstatning til skov-
ejerne. Savværket har udleveret et datasæt med alle rødgrankontrakter, de har indgået 
med private skovejere i perioden fra 1997-2014. Datasættet indeholder oplysninger om 
dato, pris, mængde, type af træ og type af kontrakt.  
 
Derudover har jeres student fundet det svenske forbrugerprisindeks, eksportpriser på 
forarbejdet konstruktionstræ og papir og et indeks for mængden af konstruktionsarbejde 
i Sverige. Det har ikke været muligt for jeres student at finde andre relevante oplysnin-
ger. 
 
I analysen forventer Trä och Son, at I som minimum besvarer følgende: 

1. Er I enige i, at Trä och Son skal betale en erstatning svarende til et 
prisfald på 28% og 26% for hhv. tømmer og cellulosetræ? 

2. Hvor stor erstatning mener I, at de tre savværksvirksomheder skal 
betale? 

3. Hvis I fik mere tid og mere data til analysen, hvilke andre forhold vil 
være ideelle at tage højde for?  

 
Husk: Jeres argumenter skal have gennemslag i retten, over for personer, der ikke har 
en økonomisk baggrund. Så vær omhyggelig med at forklare intuitivt, hvad problemstil-
lingerne er, og hvilke metoder I bruger.  
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Formalia 
 
Udarbejdelse og aflevering: 
§1   Hvert hold forbereder en løsning på den givne case. Der er ikke tilladt at 
modtage hjælp fra ikke-deltagere. 
§2   Alle hold har 8 timer til at aflevere 1-1/2 sides Word-sammenfatning 
samt en PowerPoint præsentation. Afleveringen sker igennem hjemmesiden 
under ”Gruppens side”, og filnavnene skal indeholde holdnavn samt hvilken 
case der er valgt. 
§3   Det er tilladt at medbringe bøger, noter, kompendier, computer og lig-
nende. Dele af casen kan med fordel løses med databehandling i eksempel-
vis Excel, SAS, STATA, R, Oxmetrics el. lign.  
§4   Kommunikation mellem holdene vedrørende løsning og præsentation 
er ikke tilladt. 
§5   Cases skal udarbejdes i forberedelseslokalet. 
 
Præsentation og finalerunden: 
§6  Case løsningen præsenteres i et af de tre forelæsningslokaler i bygning 
35, foran et dommerpanel bestående af 2 af de i alt 6 dommere.                                                                                                 
§7   Præsentationen skal tage udgangspunkt i den afleverede PowerPoint. 
Dvs. PowerPoint kan ikke ændres efter produktet er afleveret. 
§8   Præsentationen skal udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 
§9   Præsentationen må maksimalt tage 10 minutter. Herefter er der lagt få 
minutter ind til Q&A.                                                                                              
§10 Finaledeltagerne offentliggøres én ad gangen under finalerunden, og 
det pågældende hold skal derefter direkte ned og fremlægge deres præsen-
tation foran publikum og alle 6 dommere. Præsentationen skal tage ud-
gangspunkt i samme PowerPoint præsentation, og der vil igen være plads til 
Q&A. 
§11 Udvælgelsen af finalisterne er uafhængig af hvilken dommergruppe det 
enkelte hold har præsenteret for. Alle tre finalisthold kan, med andre ord, 
godt stamme fra samme dommergruppe. 
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Tidsplan  
 
Lørdag 

09:00 Velkomst og morgenmad 
 
09:30 Introduktion til arrangement og tips/tricks. Casen præsenteres af Copen-
hagen Economics 
 
10:30 Casen igangsættes 
 
12:00 Frokost sættes frem i bygning 35 
 
18.30 Casen afleveres 
 
19.00 Middag for deltagere og partnere  
 
Søndag 
 
09:45 De første hold præsenterer 
 
12:15 Alle hold har afsluttet præsentation. Dørene åbnes for tilskuere udefra 
 
12:30 Skatteministeriet og DONG Energy holder oplæg 
 
13:30 Finalepræsentationer 
 
14.15 Kåring af vinderhold og afslutning 
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Lokaleoversigt 
 

Lokale Holdnavn 

2.0.12 3.SM 

2.0.16 AAU Oecon 

2.0.18 Backseat Boys 

2.0.22  CC15 

2.0.24 Det kreative kollektiv 

2.0.28  De bedste dyr til matematik er Oegler 

2.0.30 De ubegraensede ressourcer 

2.0.34 Partnerne 

2.0.36 ExcelMinisteriet 

2.0.40 Future 

2.0.42 Gruppe AAN 

2.0.53 Gruppenavn 

2.0.63 Hold 1 

2.1.02 Hold 2011 
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2.1.12 Kasper og Laurits 

2.1.16 LS Analyse 

2.1.18 Malaga Wind 

2.1.22 Movement 

2.1.24 Ninja Economics 

2.1.28 Rigsarkivet 

2.1.30 SMEC 

2.1.34 Swiatek Meldgaard Poulsen 

2.1.36 Team Flyver – ikke kun med SAS 

2.1.40 Team HUND 

2.1.42 Team MatOek 

2.1.49 Team Tom 

2.1.50 Teits Disciple 

2.1.54 The Impossible Trinity 

2.1.55 The Swedish Team 

2.2.02 This field is required 

 


