
 

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
Kandidatuppsats	i	affärsrätt,	15	hp	|	Affärsjuridiska	programmet	

Vårterminen	2017	|	LIU-IEI-FIL-G--17/01748--SE	

 
 
 
 
 
 
	

Ökade	möjligheter	till	
konkurrensrättsligt	
skadestånd?	
–	En	utredning	av	konkurrensskadelagen	och	dess	

verkan	på	rättsläget	avseende	skadeståndstalan	vid	

konkurrensrättslig	överträdelse	

 
Increased	opportunities	for	damages	for	antitrust	
violations?	
–	A	study	of	the	new	Swedish	Competition	Damages	
Act	and	its	effect	on	the	legal	situation	regarding	
damages	for	antitrust	violations	
 

 
Frida	Lundqvist	
Emma	Tibell	
	
Handledare:	Maria	Nelson		
Examinator:	Johannes	Lerm	

	

 
 
 
 
	

Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sverige	

013-28	10	00,	www.liu.se	



 

1 

SAMMANFATTNING 

Den 27 december 2016 trädde konkurrensskadelagen i kraft. Lagen är ett resultat av 

Sveriges implementering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU. 

Direktivet antogs till följd av att ovanligheten att driva skadeståndstalan vid överträdelse av 

konkurrensreglerna är något som uppmärksammats och diskuterats på EU-nivå under en 

längre tid. Direktivets syfte är att harmonisera medlemsstaternas reglering avseende 

konkurrensrättsligt skadestånd. Det har utfärdats för att alla som lidit skada av 

konkurrensrättsliga överträdelser, exempelvis en kartell, effektivt ska kunna utöva sin rätt att 

kräva ersättning. 

I Sverige har det under lång tid funnits möjlighet att driva skadeståndstalan på 

konkurrensrättslig grund. Det har emellertid varit en ovanlig företeelse att utnyttja denna 

rätt, varför effektiviteten kring våra nationella regler går att ifrågasätta. Uppsatsen fokuserar 

på att redogöra för den nya konkurrensskadelagens huvuddrag och analysera de sannolika 

positiva och negativa följder lagen kan tänkas medföra för skadelidande part i 

skadeståndsprocessen. Vi kan konstatera att införandet av konkurrensskadelagen skapar 

goda förutsättningar för skadelidande och kan väntas medföra ökade incitament att driva 

skadeståndstalan vid konkurrensrättsliga överträdelser. Frågan är om det är nog för att 

medföra en följd i form av ett ökat antal processer på området. Oavsett anser vi att 

införandet av konkurrensskadelagen är ett steg i rätt riktning för att uppnå målet om ett 

effektivt system för den som lidit skada av en konkurrensrättslig överträdelse.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom den Europeiska Unionen eftersträvas en marknadsekonomi med en fri konkurrens.1 I 

fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt finns de två centrala artiklarna 101 och 102, 

som har till syfte att främja den fria konkurrensen.2 Art. 101 och 102 förbjuder 

konkurrensbegränsande samarbeten samt att företag med dominerande ställning på 

marknaden missbrukar denna. I konkurrenslagen (2008:579) 2 kap. 1 och 7 §§ finns Sveriges 

motsvarighet till art. 101 och 102 FEUF. KL har, enligt lagens 1 kap. 1 §, till ändamål att 

främja en effektiv konkurrens i Sverige. 

Vid överträdelser av EU:s eller de nationella konkurrensreglerna, ska det finnas nationella 

regler som säkerställer den skadelidandes rätt att effektivt driva skadeståndstalan.3 

Skadeståndsprocesser till följd av konkurrensrättsliga överträdelser är emellertid en ovanlig 

företeelse inom EU.4 Kommissionen presenterade år 2005 en Grönbok5, vilken behandlar 

skadeståndsanspråk som föranleds av en överträdelse av konkurrensreglerna. Grönboken tog 

sikte på att fastställa vad som hindrar att skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund väcks 

och drivs effektivt inom EU. Här konstaterades även att samtliga medlemsstater hittills inte 

lyckats skapa de nödvändiga förutsättningarna för skadelidande.6 Kommissionen upprättade 

år 2008 en Vitbok7 inom samma ämne. Vitboken bestod av förslag på hur det ska säkerställas 

att den som lidit skada av en konkurrensrättslig överträdelse kan utöva sin rätt att kräva full 

ersättning.8 För att uppnå en harmonisering på området inom EU och förhindra att 

medlemsstaternas processuella regler hämmar en effektiv skadeståndsprocess, antogs i 
                                                
1 Art. 3.3 Fördraget om Europeiska Unionen och art. 120 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Se 
även: Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, s. 22. 
2 Europaparlamentet och rådets direktiv, 2014/104/EU, om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt 
nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga 
bestämmelser. 
3 Direktivet, se särskilt skäl 4, 6 och 8. 
4 Europeiska kommissionen, Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM (2008) 165 
slutlig. Se särskilt avsnitt 1.1. Se även: Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2010, s. 301. 
5 ”En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en 
särskild fråga.” (http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv, 2017-05-23) 
6 Europeiska kommissionen, Grönbok om Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM(2005) 672 
slutlig, se särskilt avsnitt 1.2. 
7 ”Europeiska kommissionens vitböcker är dokument som innehåller förslag till åtgärder från Europeiska 
unionen på ett visst område. I vissa fall följer vitböckerna en grönbok som offentliggörs för att sätta igång en 
samrådsprocess på EU-nivå.” (http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html, 2017-05-23) 
8 EU kommissionen, Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, se särskilt avsnitt 1.2. 
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december 2014 EU-direktivet 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt 

nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens 

konkurrensrättsliga bestämmelser, vilket nedan kommer att benämnas som Direktivet.  

Sverige har valt att genomföra Direktivet med införandet av konkurrensskadelagen 

(2016:964). KSL trädde i kraft den 27 december 2016 och stadgar de nationella 

bestämmelserna om skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Dessförinnan fanns 

bestämmelserna på området i KL, tillsammans med övriga konkurrensrättsliga 

bestämmelser.9 Möjligheten att driva skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund är således 

inte något nytt i svensk rätt, men har historiskt sett varit en ovanlig företeelse.10 KSL har till 

syfte att underlätta för företag, konsumenter och offentliga myndigheter, som lidit skada av 

konkurrensrättsliga överträdelser, att effektivt kunna kräva full ersättning för skada och 

utebliven vinst.11  

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar konkurrensskadelagen rättsläget i Sverige avseende skadeståndstalan på 

konkurrensrättslig grund? 

Vilka positiva respektive negativa konsekvenser kan konkurrensskadelagen innebära för den 

som lidit skada av en konkurrensrättslig överträdelse?  

Är det troligt att konkurrensskadelagen medför ökade incitament att driva skadeståndstalan? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för huvuddragen i konkurrensskadelagen samt att, ur 

den skadelidandes perspektiv, påvisa sannolika positiva respektive negativa konsekvenser 

som lagen torde kunna medföra. Syftet är även att analysera om införandet av 

konkurrensskadelagen kan tänkas öka incitament att driva skadeståndstalan på 

konkurrensrättslig grund. 

                                                
9 Prop. 2016/17:9, Konkurrensskadelag, se särskilt avsnitt 6.3. 
10 Prop. 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 96 f och Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 188 
och 227 f.  
11 Prop. 2016/17:9, se särskilt avsnitt 6.  
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1.4 Avgränsningar 

Den svenska konkurrensrätten är utformad efter EU-rätten.12 Med anledning av detta kommer 

både svensk rätt och EU-rätt att behandlas för att ge läsaren en korrekt helhetsbild av 

rättsområdet. Uppsatsens diskussionsdel kommer att utgå ifrån svensk rätt, eftersom 

diskussionens, såväl som uppsatsens, syfte är att påvisa och analysera möjliga konsekvenser 

av införandet av KSL.  

Med stöd av KSL kan både juridiska och fysiska personer väcka och driva skadeståndstalan 

på konkurrensrättslig grund mot företag som överträtt konkurrensreglerna.13 Vi kommer att 

avgränsa oss till att endast fokusera på företags skadeståndsanspråk. Vi kommer även att 

avgränsa oss till att fokusera på den civilrättsliga sanktionen skadestånd. Övriga sanktioner 

som en konkurrensrättslig överträdelse kan föranleda kommer endast att beröras om det krävs 

för att klargöra helhetsbilden i relevanta rättsfall.  

Vi kommer endast att utreda Direktivets implementering i Sverige. Därmed görs ingen 

redogörelse för hur EU:s övriga medlemsländer implementerar, eller förhåller sig till, 

Direktivet. Implementeringen av Direktivet medför, förutom införandet av KSL, ett antal 

lagändringar i befintliga svenska lagar. Vi kommer att avgränsa oss till att endast beröra de 

lagändringar som gjorts i konkurrenslagen, varför inga andra lagändringar till följd av 

Direktivets implementering kommer att behandlas. När vi redogör för rättsläget före 

införandet av KSL utgår vi endast från de bestämmelser som fanns i KL. 

1.5 Metod 

I uppsatsen används lag, förarbeten, praxis och doktrin som utgångspunkt. För att nå 

uppsatsens syfte har gällande rätt systematiserats och tolkats. Rättskälleläran14 har tillämpats 

genomgående i uppsatsen, vilket innebär att källornas inbördes värde har beaktats. För att 

redogöra för de materiella reglerna inom konkurrensrätten, utgör EU:s fördrag, rättsakter och 

praxis en väsentlig del av vårt material, EU-rättens betydelse och företräde i förhållande till 

svensk rätt har genomgående beaktats. 

 

                                                
12 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 63-64. 
13 Prop. 2016/17:9, s. 26 f. 
14 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod. 1 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1995, avsnitt 3.3. 
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För att redogöra för rättsläget i Sverige innan införandet av KSL, har doktrin tillsammans 

med avgöranden från TR och HovR använts. Det finns i dagsläget inget avgörande angående 

konkurrensrättsligt skadestånd från högsta domstolen, varför mål från TR och HovR har 

använts i syfte att ge läsaren en överblick av olika typer av mål samt utgången i dessa. Detta 

görs i syfte att bidra till att ge förståelse av rättstillämpningen på området. Det finns inte så 

mycket praxis att tillgå, men viktigt att framhålla är att den praxis som anges i uppsatsen inte 

är uttömmande. Urval har gjorts med utgångspunkt i att presentera de mål som är mest 

relevanta för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Det förarbete som är av störst vikt är propositionen till KSL, som används till att redogöra för 

och analysera nu gällande rätt. Förarbetena samt lagtext har använts tillsammans med doktrin 

för att redogöra för KSL och de motiv som ligger bakom lagen. Detta utgör grund i 

uppsatsens analys där de positiva och negativa konsekvenserna som KSL kan ge upphov till 

för den skadelidande belyses. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel. I kapitel två redogörs för de materiella reglerna inom 

konkurrensrätten och gällande konkurrensrättslig lagstiftning, både på nationell nivå och EU-

nivå. Förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt klarläggs eftersom de nationella reglerna 

har sin grund i den EU-rättsliga regleringen. Grundläggande fakta om vad som utgör en 

konkurrensrättslig överträdelse redovisas i syfte att underlätta fortsatt läsning. I kapitlet 

förklaras även de svenska konkurrensreglernas syften och skyddsintressen, samt den 

myndighet som utövar tillsynen över att de följs. 

Kapitel tre beskriver hur rättsläget för att driva skadeståndstalan och få ersättning på 

konkurrensrättslig grund såg ut i Sverige före KSL:s ikraftträdande. I kapitlet redogörs kort 

för de paragrafer i KL som förut var tillämpliga på området. I kapitlet redovisas även praxis 

på området. 

Kapitel fyra syftar till att ge en översiktlig förklaring av det EU-direktiv som ligger till grund 

för införandet av KSL. 
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Kapitel fem redogör för KSL. Fokus ligger på att framhäva huvuddragen i lagen samt de 

förändringar som lagen medför i förhållande till rättsläget innan införandet. Kapitlet utgör 

grund för den analys som läggs fram i uppsatsens avslutande del.  

Kapitel sex utgör uppsatsen analytiska del, vari en återkoppling till uppsatsens inledande 

kapitel och frågeställningar görs. I kapitlet förs en diskussion om de huvudförändringar som 

införandet av KSL medför samt dess påverkan, särskilt ur den skadelidandes perspektiv.  

Vidare följer en avslutande del, vilken presenterar en kort sammanfattning av analysen och 

författarnas slutsatser.  
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2 Konkurrensrättslig lagstiftning 

2.1 Inledande kommentar 

I kapitlet följer en beskrivning av de konkurrensrättsliga reglerna i Sverige. Det är nödvändigt 

att här även redogöra för EU-rätten, eftersom den svenska konkurrensrätten är uppbyggd 

utefter de EU-rättsliga konkurrensreglerna. Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 

kommer att redogöras för i syfte att påvisa hur de svenska konkurrensreglerna tillämpas i 

förhållande till de EU-rättsliga. Mål som gäller privat skadeståndstalan drivs dock på 

nationell nivå, varför vi därefter kommer att fokusera på de svenska reglerna.  

2.2 Förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt 

2.2.1 Allmänt 

Sveriges reglering gällande konkurrensrätten har sin grund i den EU-rättsliga regleringen och 

är i huvudsak utformad därefter.15 I Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning 

till Europeiska unionen stadgas att EU-fördragen och EU:s rättsakter gäller i Sverige.16 EU-

rätten är överordnad den svenska rätten. Härav följer att svensk rätt måste anpassas efter och 

följa EU-rätten. Förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och får inte omvandlas, 

medan direktiv ger medlemsstaterna utrymme att tolka och sedan bestämma hur 

bestämmelserna ska implementeras i nationell rätt, så länge direktivets syfte uppnås.17  

Ett kriterium för att både EU-rätten och den svenska lagstiftningen ska vara tillämpliga i ett 

mål är det så kallade samhandelskriteriet. Detta kriterium innebär i huvudsak att art. 101 och 

102 i FEUF endast är tillämpliga på konkurrensbegränsningar som kan påverka handeln 

mellan medlemsstater. Enligt EU-praxis ska samhandelskriteriet tolkas extensivt. För att 

uppfylla kriteriet krävs endast att en konkurrensbegränsning potentiellt påverkar 

samhandeln.18 I fall som uppfyller samhandelskriteriet har svensk konkurrensmyndighet och 

domstol en skyldighet att tillämpa de EU-rättsliga reglerna om de tillämpar 2 kap. 1 § eller 7 

                                                
15 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 64. 
16 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
17 EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_legal_instruments.html 2017-05-23. 
18 Prop. 2016/17:9, s. 19. Se även: Prop. 2003/04:80, Moderniserad konkurrensövervakning, s. 44 f och mål 
42/84 Remia mot kommissionen (REG 1985 s. 277; svensk specialutgåva VIII), s. 2545. 
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§ KL.19 I Sverige råder en parallell tillämpning mellan den svenska och den EU-rättsliga 

regleringen,20 vilket innebär att nationell konkurrensrätt tillämpas parallellt med EU-rätten 

när samhandelskriteriet är uppfyllt. Om ett konkurrensbegränsande agerande inte påverkar 

samhandeln utan endast har påverkan inom Sverige, är således endast den svenska 

lagstiftningen tillämplig, men svensk rättstillämpning ska ändå vägledas av EU-rätten. 

Målsättningen är att den svenska och den EU-rättsliga lagstiftningen ska vara enhetlig och 

överensstämma med varandra.21 

2.2.2 Direkt effekt 

Art. 101 och 102 FEUF har så kallad direkt effekt. Direkt effekt innebär att EU:s 

konkurrensrätt skapar rättigheter och skyldigheter som är direkt gällande både vertikalt som 

horisontellt mellan enskilda samt företag. Innebörden av detta är att enskilda och företag kan 

åberopa artiklarna direkt inför nationell domstol.22 

2.3 Konkurrenslagens syfte och skyddsintressen 

Konkurrenslagstiftningen syftar till att främja konkurrensen,23 detta genom att undanröja och 

motverka hinder för en effektiv konkurrens.24 I förarbetena till den svenska konkurrenslagen 

framkommer att konkurrens på marknaden anses viktigt för det svenska näringslivet och att 

konkurrens anses reglera marknaden på ett positivt sätt.25  

KL:s primära skyddsintresse är det samhällsekonomiska. Konkurrens bidrar till ekonomisk 

effektivitet och en ökad ekonomisk välfärd bland annat genom främjande av rimliga 

prisnivåer och resursfördelning.26 Lagstiftningen syftar även till att skydda konsumenter och 

verka för en prisutveckling som är fördelaktig för dem. Med konkurrens som 

marknadsregulator27 får konsumenten ett bredare utbud på marknaden och oskäliga priser kan 

                                                
19 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002, om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, art. 3. Se även: Dom i mål 14/68 Walt Wilhelm mot Bundeskartellamt (REG 
1969 s. 379; svensk specialutgåva I), och Bernitz Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 67. 
20 Prop. 2016/17:9, s. 19. 
21 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 64-67. 
22 Rådets förordning (EG) nr 1/2003, art. 6 och Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 64. 
23 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 73. 
24 Prop. 2007/08:135, Ny konkurrenslag m.m. s. 66. Se även: 1 kap. 1 § KL. 
25 Prop. 1992/93:56 s. 16 f. Se även: Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 73 f. 
26 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 75. 
27 Se prop. 1999/2000:104, Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald, för analys av konkurrens som 
marknadsregulator. 
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motverkas.28 Konkurrensreglering medför även att nya företag kan släppas in på den svenska 

marknaden.29 Genom att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt de 

konkurrensrättsliga förbuden kan bli skadeståndsskyldiga för den skada de orsakat, skyddas 

företag på marknaden.30 

2.4 Konkurrensrättsliga överträdelser 

2.4.1 Allmänt 

För att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte ska snedvridas finns i den 

svenska lagstiftningen 2 kap. 1 och 7 §§ KL, motsvarande regler finns i FEUF art. 101 och 

102. Dessa två paragrafer behandlar dels konkurrensbegränsande samarbeten, dels missbruk 

av dominerande ställning, och redogörs för nedan.31  

2.4.2 Konkurrensbegränsande samarbete 

I 2 kap. 1 § KL (med motsvarighet i art. 101 FEUF) stadgas ett förbud mot samarbete och 

avtal som har en konkurrensbegränsande effekt.32 Avtalet ska, för att vara förbjudet, till sitt 

syfte eller resultat, på ett märkbart sätt, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

marknaden.33 Det har konstaterats av både EU-domstolen och Marknadsdomstolen att om ett 

konkurrensbegränsande syfte kan bevisas, påverkas inte bedömningen nödvändigtvis av 

huruvida agerandet resulterar i en konkurrensbegränsande effekt.34 Även ett samordnat 

förfarande, vilket innebär att ett eller flera företag tillämpar ett visst förfarande i samförstånd 

men utan avtal, omfattas av förbudet.35 Det krävs således att tre kriterier är uppfyllda för att 

förbudet ska bli tillämpligt. Det ska vara ett avtal eller ett samordnat förfarande, det ska vara 

konkurrensbegränsande och det ska ha en ekonomisk märkbar påverkan på konkurrensen.36 

För att ett företag ska anses ha varit delaktigt i en konkurrensbegränsning krävs enligt EU-
                                                
28 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 76. Se även: prop. 1999/2000:140, s. 137 ff. 
29 Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/ 2017-04-13 
30 Prop. 2007/08:135, s. 67. 
31 Se vidare: Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 69 ff. 
32 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s.101.  
33 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 95. 
34 MD 2003:2 Uponor och MD 2004:21 (mellandom i Asfaltkartellen). I mål C-226/11 Expedia mot Autorité de 
la concurrence (ECLI:EU:C:2012:795) har EU-domstolen gjort en tydlig gränsdragning mellan syftes- och 
resultatöverträdelse, se särskilt p. 37. Se även: Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 102-103 och 
Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 87. 
35 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 95. Definition av samordnat förfarande kommer till uttryck i 
Mål 48/69 ICI mot kommissionen (REG 1972 s. 25; svensk specialutgåva II), domskäl 64. Se även: MD:s 
bedömning av avtalskriteriet i MD 2009:11 Asfaltkartellen. 
36 Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 53 f.  
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praxis endast att företaget inte tagit ett tydligt avstånd från samarbetet, vilket även är det 

ställningstagande som svensk domstol ger uttryck för.37 Artikel 101 FEUF, och därmed 2 

kap. 1 § KL, tillhör grunderna inom konkurrensrätten och av uttalanden från EU-domstolen 

framgår att bestämmelsen är central för att upprätthålla en fungerande inre marknad.38  

Både vertikala och horisontella avtal faller under förbudet om konkurrensbegränsande avtal i 

2 kap. 1 § KL. Horisontella avtal, vilka ingås av aktörer i samma handelsled, anses utgöra de 

mest allvarliga konkurrensbegränsningarna. Det är mycket stor risk att ett horisontellt avtal 

angående exempelvis priser eller marknadsuppdelning träffas av förbudet i 2 kap. 1 §. 

Konkurrensmyndigheter som konkurrensverket och kommissionen fokuserar främst på denna 

typ av avtal eftersom de är de mest skadliga för samhällsekonomin och konsumenterna och 

därmed i störst omfattning påverkar konkurrensen negativt.39 Vertikala avtal anses inte vara 

lika skadliga för konkurrensen eftersom parterna i avtalet då inte är varandras konkurrenter.40  

2.4.3 Missbruk av dominerande ställning 

I 2 kap. 7 § KL (med motsvarighet i art. 102 FEUF) stadgas förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning. Denna bestämmelse utgår från, till skillnad från 2 kap. 1 §, när ett 

företag eller en företagsgrupp ensidigt handlar konkurrensbegränsande.41 För att ett 

konkurrensbegränsande handlande enligt 2 kap. 7 § KL ska kunna föreligga krävs att ett eller 

flera företag har en dominerande ställning på marknaden.42 Flera faktorer påverkar 

bedömningen av om en dominerande ställning föreligger och företagets marknadsandel är 

central.43  

EU-domstolen har uttalat följande vid beskrivning av en dominerande ställning: 

“Med en sådan dominerande ställning avses den situationen att ett företag 

har en sådan ekonomisk maktställning att det får möjlighet att hindra 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden 

genom att företagets ställning tillåter det att i betydande omfattning agera 

                                                
37 Mål C-199/92 Hüls AG mot kommissionen (REG 1999 s. I-04287), p. 155 och MD 2009:11 Asfaltkartellen, p. 
81 ff. Se även: Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 93. 
38 Mål C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd mot Benetton International NV (REG 1999 s. I-03055), p. 36-41. 
39 Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 92 och 96. 
40 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 125. 
41 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 138. 
42 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 138. 
43 Prop. 1992/93:56, s. 85 f. 
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oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand 

konsumenter.”44 

Att ha en dominerande ställning är enligt EU-praxis45 inte i sig konkurrensbegränsande, utan 

de konkurrensrättsliga reglerna syftar till att motverka att företagen missbrukar denna 

ställning.46 Med missbruk innefattas agerande som försvårar eller hindrar en effektiv 

konkurrens.47 I 2 kap. 7 § 2 st. finns en icke uttömmande punktlista som beskriver 

förfaranden som kan innebära missbruk av dominerande ställning. Lagrummet stadgar 

förfaranden som är sannolika att inverka negativt på konkurrensen.48 

2.5 Konkurrensverket 

Konkurrensverket är den svenska myndighet som vakar över att en effektiv konkurrens 

upprätthålls i Sverige.49 KKV har befogenheter att meddela ålägganden för att få företag att 

upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga reglerna.50 De lägger främst sina 

resurser på att bekämpa karteller och att motverka missbruk av dominerande ställning.51 

KKV arbetar på olika sätt för att fullgöra sitt uppdrag, de arbetar på uppdrag av regeringen 

men kan också ingripa på eget initiativ eller följa upp ett tips eller en anmälan de fått in.52  

  

                                                
44 Mål 85/76 Hoffmann La Roche & Co mot kommissionen (REG 1979 s. 315; svensk specialutgåva IV), 
domskäl 38. Se även: Prop. 1992/93:56 s. 85. 
45 Se bl.a. mål C-209/10 Post Danmark mot Konkurrencerådet (ECLI:EU:C:2012:172), p. 21.  
46 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 138 f. Se Kommissionens meddelande - vägledning om 
komissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 102 i EUF-fördraget på företags missbruk av 
dominerande ställning genom utestängande åtgärder, K(2009)864 slutlig av den 9 februari 2009. 
47 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 146 f, mål 85/76 Hoffmann La Roche & Co mot 
kommissionen, domskäl 91 och MD 2013:5 TeliaSonera, p. 207.  
48 Se även: Prop. 1992/93:56, s. 86 och bl.a. C-95/04 British Airways mot kommissionen (REG 2007 s. I-02331), 
p. 57 där EU-domstolen uttalat detta.  
49 Prop. 2016/17:9, s. 18. 
50 Kenny Carlsson och Mats Bergman. Konkurrenslagen. 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, s. 
419. 
51 Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/vara-uppgifter/ 2017-04-13 
52 Prop. 2007/08:135, s. 78. 
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3 Rättsläget före införandet av konkurrensskadelagen  

3.1 Inledande kommentar 

I kapitlet redogörs för den reglering avseende konkurrensrättsligt skadestånd som fanns innan 

införandet av KSL. Detta sker dels genom redogörelse för då tillämpliga lagrum i KL, dels 

genom en presentation av praxis i syfte att ge läsaren en överblick av svenska skadeståndsmål 

som drivits på området.  
 

3.2 Allmänt 

Sedan år 1993 har det i Sverige funnits en lagstadgad rätt till ersättning för den som drabbats 

av en konkurrensrättslig överträdelse.53 Sverige fick nämligen detta år, i samband med 

inträdet i EU år 1995, en ny konkurrenslag utformad efter EU:s konkurrensrättsliga 

lagstiftning.54  

Fram till införandet av KSL reglerade KL rätten till konkurrensrättsligt skadestånd.55 De 

konkurrensrättsliga skadeståndsbestämmelserna i KL stadgade att ett företag som genom att 

agera oaktsamt eller med uppsåt orsakade en överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden 

skulle ersätta den skada som uppkommit. Om den skadelidande inte väckte talan inom tio år 

från tidpunkten då skadan uppkom inträdde preskription och den skadelidande förlorade 

rätten till ersättning.56  

Skadeståndstalan väcktes vid allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt och högsta 

domstolen, där HD var högsta instans.57 Stockholms tingsrätt var alltid behörig att handlägga 

mål om skadestånd på konkurrensrättslig grund.58 Om en skadeståndstalan handlades 

tillsammans med ett mål om konkurrensskadeavgift överklagades Stockholms tingsrätts dom 

till MD59, vilket är en specialdomstol vars dom inte får överklagas.60  

                                                
53 Prop. 1992/93:56, s. 96 f. 
54 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 69. 
55 Carlsson & Bergman, Konkurrenslagen, s. 517 ff. Se även: Upphävd 3 kap. 26 § KL genom lag (2016:224) 
om ändring i konkurrenslagen (2008:579) och ändring i 3 kap. 25 § KL genom lag (2016:966) om ändring i 
konkurrenslagen (2008:579). 
56 Upphävd 3 kap. 26 § KL genom lag (2016:224) och ändring i 3 kap. 25 § KL genom lag (2016:966). 
57 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 197. 
58 Carlsson & Bergman, Konkurrenslagen, s. 517. Se även: Upphävd 3 kap. 26 § genom lag (2016:224). 
59 Marknadsdomstolen upphörde den 1 september år 2016. Se avsnitt 5.2.4 i denna uppsats om nuvarande 
processordning. 
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3.3 Praxis 

3.3.1 Allmänt  

Det finns få svenska avgöranden avseende konkurrensrättsligt skadestånd i Sverige och den 

praxis som finns att tillgå på området är därför begränsad.61 Flera mål har resulterat i 

förlikningsuppgörelser,62 och så skedde även i Sveriges, så här långt, största kartellmål; 

Asfaltkartellen.63 En kort presentation av Asfaltkartellen följer i detta kapitel.  

Endast i tre mål har skadestånd på konkurrensrättslig grund blivit utdömt i Sverige, varav en 

dom har vunnit laga kraft och två mål är pågående. Vi kommer i detta avsnitt att kort 

redogöra för dessa mål. Det första är Euroclear-målet, vilket var det första mål där 

konkurrensrättsligt skadestånd utdömdes och är det enda mål där domen vunnit laga kraft. De 

två övriga är de två separata skadeståndsmål som föranleddes av TeliaSoneras missbruk av 

dominerande ställning i början av 2000-talet. Dessa två mål är fortfarande pågående.64 Vi 

kommer även redogöra för ett urval av avkunnade mål där skadeståndstalan ogillats samt ett 

antal mål som förlikts.  

Skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund kan väckas antingen efter det fastställts att en 

konkurrensrättslig överträdelse skett, en så kallad follow on-talan, eller tillsammans med en 

talan om att fastställa själva överträdelsen, ett så kallat fristående mål. Eftersom det kan vara 

svårt för den skadelidande att bevisa överträdelsen har follow on-talan hittills varit den 

vanligaste varianten. Vid en follow on-talan kan det exempelvis vara så att KKV väckt talan 

mot ett företag, där domstol sedan fastställt en konkurrensrättslig överträdelse och ålagt 

företaget en konkurrensskadeavgift.65 Konkurrensskadeavgift är en avgift som betalas till 

staten som en typ av böter vid överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden.66 Därefter kan 

                                                                                                                                                  
60 Carlsson & Bergman, Konkurrenslagen s. 514. Se även: upphävd 8 kap. 7 § KL genom lag (2016:224).  
61 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 227 f och mål T 15382-06 Yarps mot TeliaSonera, s. 136 f.  
62 Lidgard, Hans Henrik, Konkurrensrättsligt skadestånd, 2009, SvJT, s. 34 ff http://svjt.se/svjt/2009/34 2017-
04-26 
63 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 107 och 228 (fotnot 28). För MD:s dom i Asfaltkartellen, se 
MD 2009:11. 
64 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, T 10012-08 Euroclear Sweden AB mot Europe Investor Direct AB, OÜ E-Direct och Rutger 
Kahn Kommanditbolag, T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera och T 10956-05, Tele2 mot Telia Company AB. 
65 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 227 och prop. 2016/17:9, s. 92. 
66 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 190 f. 
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företag som anser sig att lidit skada av den fastställda överträdelsen väcka en 

skadeståndstalan där beslutet om överträdelsen har bevisverkan67.68  

Utgångspunkten vad gäller bevisbördan är att den som väcker skadeståndstalan har 

bevisbördan och det åligger denna part att bevisa den konkurrensrättsliga överträdelsen. Om 

den påstådda överträdelsen är missbruk av dominerande ställning ska den kärande således 

både visa att svarande har en dominerande ställning på marknaden och att ställningen 

missbrukats. Även att överträdelsen medfört skada samt skadans omfattning ska visas av 

kärande.69 

3.3.2 Mål där skadestånd utdömts och talan vunnit laga kraft 

I Sverige finns endast ett mål där skadestånd utgått vid konkurrensrättslig överträdelse och 

där domen vunnit laga kraft. Målet var ett så kallat fristående mål. Kärande i målet var 

Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E Direct (som 

samtliga ägs av Rutger Kahn) och svarande var fd. VPC Aktiebolag, nuvarande Euroclear 

Sweden AB. Nedan kommer VPC, med anledning av sitt nuvarande namn, endast omnämnas 

som Euroclear.70 

Euroclear var en central värdepappersförvaltare och förvaltade av den anledningen alla 

aktieböcker i svenska bolag. Kärandebolagen hade av Euroclear sedan 1980-talet köpt 

papperskopior av samtliga aktieböcker, i syfte att erhålla fullständiga adressuppgifter till 

aktieägare i svenska bolag. Euroclear gick sedan över till att förmedla uppgifterna på CD-rom 

och sedan 1998/1999 erhöll kärandebolagen inte längre kompletta adressuppgifter. Frågan i 

målet gällde om Euroclear hade missbrukat sin dominerande ställning vid vägran att utge 

fullständiga uppgifter till kärandebolagen och om de därmed var berättigade ersättning.71  

TR gjorde bedömningen att Euroclear hade en dominerande ställning på marknaden, med 

utgångspunkt i att “det endast är VPC som har tillgång till samtliga aktieböcker i svenska 

bolag har bolaget en marknadsandel som uppgår till 100 procent, dvs. en monopolställning 

                                                
67 Skilj från bindande rättsverkan, se avsnitt 5.2.4.3. 
68 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 227 och prop. 2016/17:9, s. 92. 
69 Rådets förordning 1/2003, art. 2. Se även MD 2013:5, TeliaSonera och T 10956-05, Tele2 mot Telia 
Company AB. 
70 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC.  
71 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC. Se särskilt s. 3 och domskäl s. 13. 
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på denna marknad”.72 TR gjorde härefter bedömningen att Euroclear missbrukat sin 

dominerande ställning genom leveransvägran med stöd i att Euroclear saknat godtagbara skäl 

för att vägra leveransen.73 Vidare i sin bedömning ansåg TR att Euroclear inte kunnat “varit 

omedvetet om att bolagets agerande haft negativa verkningar för den verksamhet som 

kärandebolagen bedriver och konkurrensen på den marknaden på vilken kärandebolagen 

verkar”,74 varför TR ansåg att oaktsamhetskriteriet i vart fall var uppfyllt som förutsättning 

för ersättning. De bedömde vidare att skada hade förelegat för kärandebolagen och att skadan 

varit en beräknelig följd av Euroclear:s överträdelse.75  

TR:s dom kom den 20 november 2008 och förpliktigade Euroclear att utge skadestånd till 

kärandebolagen med sammanlagt 3,9 miljoner kronor.76 Domen överklagades till Svea 

hovrätt. HovR delade TR:s bedömning i flera frågor vad gäller Euroclears innehavande av en 

dominerande ställning och att de vidtagit ett agerande som haft negativ effekt på 

konkurrensen. HovR gjorde den bedömningen att oaktsamhetskravet var uppfyllt vid 

leveransvägran samt att Euroclear inte haft godtagbara skäl för att inte leverera. HovR gjorde 

sammantaget även de en bedömning att skadestånd skulle utgå till de tre kärandebolagen. Vid 

bedömningen av skadeståndets storlek gjordes dock en justering. Både TR och HovR 

hänvisade till att skadan skulle uppskattas till ett skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § RB 

eftersom full bevisning om skadan inte kunde föras. HovR sänkte dock skadebeloppen med 

anledning av att de ansåg missbruket, alltså leveransvägran, ha upphört redan 2001 på grund 

av angivande av prisuppgifter.77 HovR:s dom meddelades 19 januari 2011 och förpliktigade 

Euroclear att utge skadestånd med sammanlagt 1,9 miljoner kronor.78 Domen överklagades 

till HD, men fick inte prövningstillstånd.79 

                                                
72 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, domskäl s. 14.  
73 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, domskäl s. 17. 
74 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, domskäl s. 18. 
75 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, domskäl s. 18-19. 
76 T 34227-05 och T 32799-05, Europe Investor Direct Aktiebolag, Rutger Kahn Kommanditbolag och OÜ E 
Direct mot VPC, se domslut. 
77 T 10012-08 Euroclear Sweden AB mot Europé Investor Direct AB, OÜ E-Direct och Rutger Kahn 
Kommanditbolag, se domskäl, särskilt s. 11 och 35. 
78 T 10012-08 Euroclear Sweden AB mot Europé Investor Direct AB, OÜ E-Direct och Rutger Kahn 
Kommanditbolag. Se domslut. 
79 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 228 (fotnot 28).  
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3.3.3 Pågående mål 

I december 2004 väckte KKV talan mot TeliaSonera AB (nuvarande Telia Company AB), 

nedan Telia, och yrkade att de skulle betala en konkurrensskadeavgift på 144 miljoner kronor 

för att ha överträtt förbuden i nuvarande 2 kap. 7 § KL samt art. 102 FEUF om förbud mot 

missbruk av dominerande ställning.80 Målet vilandeförklarades i början av 2009 för att TR 

ville inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket de lämnade ungefär två år 

senare. TR biföll sedan KKV:s talan och fastställde att Telia hade missbrukat sin 

dominerande ställning på marknaden genom att utöva så kallad marginalpress, och dömde 

Telia att betala en konkurrensskadeavgift på 144 miljoner kronor till staten.81 Målet 

överklagades av Telia och togs i april 2013 upp av MD. MD ändrade TR:s dom så att 

konkurrensskadeavgiften bestämdes till 35 miljoner kronor, bland annat av anledningen att de 

bedömde att en marginalklämning endast pågått under en begränsad period. Telia fälldes 

således för missbruk av dominerande ställning, men fick betala en lägre 

konkurrensskadeavgift än vad som från början yrkades.82  

Företagen Tele2 AB, nedan Tele2, och Yarps Network Services AB (numera likviderat), 

nedan Yarps, riktade båda varsitt skadeståndsanspråk mot Telia. Tele2 väckte 

skadeståndstalan i april 2005 och Yarps i juni 2006. Skadeståndsmålen var vilande i perioder 

eftersom det ovan beskrivna avgiftsmålet pågick samtidigt. Tele2:s skadeståndsmål var 

vilande i väntan på, först TR:s och sedan MD:s, dom i avgiftsmålet. Yarps skadeståndsmål 

vilandeförklarades i väntan på ett förhandsavgörande från EU-domstolen.83 I avgiftsmålet 

fastställde, som ovan redogjorts för, TR och sedan MD att Telia begått en konkurrensrättslig 

överträdelse. Domen var inte bindande i efterföljande skadeståndsmål.84 

I maj 2016 dömdes Telia i TR att betala ut 240 miljoner kronor i skadestånd till Tele2. TR 

bedömde, likt MD, att Telia haft en dominerande ställning på marknaden och missbrukat 

denna. Överträdelsen ansågs ha begåtts med, i vart fall, oaktsamhet.85 Domen överklagades 

                                                
80 Konkurrensverkets stämningsansökan mot TeliaSonera AB, Dnr 1135/2004. 
81 T 31862-04 Konkurrensverket mot TeliaSonera, se särskilt s. 2 och domslut. Se även: Mål C-52/09, EU-
domstolens förhandsavgörande i Konkurrensverket mot TeliaSonera (REG 2011 s. I-00527).  
82 MD 2013:5 TeliaSonera, se särskilt p. 286 och domslut. 
83 T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera, se särskilt s. 6 och T 10956-05, Tele2 mot Telia Company AB, se särskilt 
s. 7. 
84 T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera, se särskilt s. 91 och T 10956-05, Tele2 mot Telia Company AB, se 
särskilt s. 85. 
85 T 10956-05, Tele2 mot Telia Company AB, se särskilt s. 141 och 146 samt domslut. 
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av både Tele2 och Telia och målet har beviljats prövningstillstånd i Svea hovrätt.86 TR:s 

avgörande om att Yarps var skadeståndsberättigade kom i mars år 2016 och Telia 

förpliktades att utge 65 miljoner kronor.87 Domen överklagades även här av båda parter och 

fick prövningstillstånd i HovR. HovR har än inte meddelat dom i målet.88  

3.3.4 Mål som förlikts 

Asfaltkartellen uppmärksammades när KKV väckte talan mot flera stora svenska byggbolag, 

däri bl.a. NCC AB och Peab Asfalt AB. Bolagen hade, för att åstadkomma prisfördelar, gått 

samman om bestämda anbudspriser samt delat upp marknaden mellan bolagen vid 

upphandlingar. MD fastställde kartellen och ålade företagen att betala betydande belopp i 

konkurrensskadeavgift. NCC, som varit ledande i kartellen, dömdes exempelvis att erlägga 

200 miljoner kronor.89  

Efter MD:s avgörande valde flera kommuner att väcka skadeståndstalan eftersom de ansåg 

sig ha lida skada på grund av kartellen,90 men samtliga skadeståndsmål kom att förlikas.91 Ett 

liknande förfarande skedde i målet Statens Järnvägar mot konkurrensverket där MD 

förpliktigade SJ att betala en konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning.92 

Efter avkunnad dom valde BK Tåg att föra skadeståndstalan, men parterna förliktes även 

här.93  

3.3.5 Avkunnade domar där skadeståndstalan ogillats 

Mål som inte har förlikts utan blivit avkunnade i domstol är flera. Med undantag för 

Euroclear-målet, och de pågående Telia-målen, har de dock lämnats utan bifall. Några 

exempel på mål där skadeståndstalan har prövats, men käromålet ogillats är Verizon Sweden 

AB mot Tele2 Sverige AB, Preem AB mot Gävle Hamn AB och Weba Kemi AB mot Arla 

                                                
86 Svea hovrätts protokoll 2016-11-09 i mål nr T 5365-16. 
87 T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera, se domslut. 
88 Svea hovrätts protokoll 2016-07-05 i mål T 2673-16. 
89 Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 83 och MD 2009:11 Asfaltkartellen, se särskilt domslut. 
90 Lidgard, Konkurrensrättsligt skadestånd, SvJT s. 39. 
91 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 228 (fotnot 28).  
92 MD 2000:2 Statens Järnvägar mot Konkurrensverket, se särskilt domslut.  
93 Lidgard, Konkurrensrättsligt skadestånd, SvJT s. 35. 
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ekonomisk förening. Nedan kommer fallen kort presenteras med sin utgång och var kärande 

brast i bevisning. Alla mål som nämns nedan är så kallade fristående mål.94 

I fallet Preem AB, nedan Preem, mot Gävle Hamn AB, nedan GH, väckte Preem 

skadeståndstalan mot GH den 16 april 2009. Preem yrkade i Stockholms tingsrätt att GH 

missbrukat sin dominerande ställning genom att tillämpa prisdifferentiering. Preem hade, 

enligt sitt yrkande, fått betala väsentligt högre avgifter till GH än ett annat företag för 

liknande tjänster. TR gjorde bedömningen att GH hade en dominerande ställning på den 

bestämda marknaden. TR fann även att en prisdifferentiering förelåg, alltså att Preem hade 

fått betala högre avgifter än det andra företaget. Skillnaden i pris mellan företagen, var heller 

inte enligt TR ekonomiskt motiverad.95 Vid bedömningen huruvida Preem fått en 

konkurrensnackdel med anledning av förfarandet, menade Preem att ”det är tillräckligt att 

Preem fått en konkurrensnackdel genom att bolagets möjligheter att konkurrera effektivt på 

vilken följdmarknad som helst begränsats”.96 TR ansåg det dock inte bevisat att Preem skulle 

ha fått en konkurrensnackdel genom GH:s förfarande. Käromålet ogillades och domen 

meddelades 31 maj 2012. Preem ålades att betala rättegångskostnaderna uppgående till cirka 

3,5 miljoner kronor.97  

I fallet Verizon Sweden AB, nedan Verizon, mot Tele2 Sverige AB, nedan Tele2, var 

Verizon kärande. Fallet var uppe i Stockholms tingsrätt där Verizon väckte skadeståndstalan 

mot Tele2 med yrkande om att Tele2 hade missbrukat sin dominerande ställning och att 

Verizon lidit skada därav. TR bedömde att Tele2 hade en dominerande ställning men Verizon 

lyckades inte bevisa att svarande hade missbrukat denna ställning. Domen meddelades 7 

februari 2014 och utgången i målet blev att Verizons talan ogillades. Bolaget förpliktades att 

betala rättegångskostnader uppgående till cirka 6 miljoner kronor.98 

I sistnämnda fall, Weba Kemi AB, nedan Weba, mot Arla ekonomisk förening, nedan Arla, 

var Weba kärande. Weba yrkade både på att Arla haft ett samordnat förfarande med en 

annan, till Weba konkurrerande, leverantör och att Arla missbrukat sin dominerande 

ställning. TR ansåg inte att Weba kunnat konkretisera sitt påstående om att Arla och den 

andra leverantören haft ett avtal eller samordnat förfarande med konkurrensbegränsande 

                                                
94 T 5995-09 Preem AB mot Gävle Hamn AB, T 20621-10 Verizon Sweden AB mot Tele2 Sverige AB och T 
8122-00 Weba Kemi AB mot Arla ekonomisk förening. 
95 T 5995-09 Preem AB mot Gävle Hamn AB, se särskilt s. 106 och 108. 
96 T 5995-09 Preem AB mot Gävle Hamn AB, s. 108. 
97 T 5995-09 Preem AB mot Gävle Hamn AB, särskilt s. 110 och domslut. 
98 T 20621-10 Verizon Sweden AB mot Tele2 Sverige AB, se särskilt s. 71 ff och domslut.  
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syfte. TR uttalade att Weba heller inte kunnat styrka sitt påstående om Arlas marknadsandel, 

varför TR således gjorde bedömningen att Arla inte hade en dominerande ställning på den 

relevanta marknaden. TR ansåg sig av den anledningen inte kunna bifalla Webas talan om att 

Arla missbrukat sin dominerande ställning. Käromålet lämnades utan bifall och Weba 

förpliktades att betala rättegångskostnaderna.99  

3.3.6 Sammanfattande ord 

En skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund kan drivas som en fristående talan eller en 

follow on-talan. I de mål som drivits fristående har det varit svårt för skadelidande företag att 

uppfylla beviskraven. Det ska dock påpekas att Euroclear, som ansågs vara 

skadeståndsberättigade, drev en fristående skadeståndstalan. Det är således inte omöjligt för 

ett företag att bevisa en överträdelse utan att det föregås av myndighets agerande. 

Avgöranden på området visar också att förlikningsuppgörelse är en vanlig följd för 

skadeståndsmål som drivs efter att MD fastställt en överträdelse och dömt ut 

konkurrensskadeavgift.  

 

  

                                                
99 T 8122-00 Weba Kemi AB mot Arla ekonomisk förening, se särskilt s. 15-16. 



 

24 

4 Direktiv 2014/104/EU 

4.1 Inledande kommentar 

Kapitlet syftar till att kort introducera läsaren för det direktiv som ligger till grund för 

införandet av KSL. Vi redogör för det övergripande syftet med utfärdandet av Direktivet samt 

det tillvägagångssätt Sverige valde för att implementera det.  

4.2 Presentation av Direktivet  

Ett direktiv är en rättsakt från EU med bindande bestämmelser. Det föreskriver vilka mål, 

inom ett visst rättsområde, som medlemsstaternas nationella lagregler ska uppfylla. Ett 

direktiv kan rikta sig åt vissa angivna eller samtliga medlemsstater och i regel antas direktiv i 

syfte att uppnå en harmonisering mellan medlemsländernas lagstiftning. Ett direktiv ska 

implementeras i medlemsstaternas nationella lagstiftning inom viss angiven tid, men lämnar 

tillvägagångssättet öppet för medlemsländerna att själva besluta om.100 

Regeringens proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag syftar till att genomföra EU-

direktivet 2014/104/EU. Direktivet innehåller bestämmelser som styr skadeståndstalan enligt 

nationell rätt vid överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden.101 Direktivets ändamål är 

att harmonisera lagstiftningen i EU vad gäller konkurrensrättsligt skadestånd.102 Direktivet 

innehåller regler som syftar till att den som lidit skada av en konkurrensrättslig överträdelse 

effektivt ska kunna utöva sin rätt att kräva full ersättning från det företag eller den 

företagssammanslutning som begått överträdelsen. Även regler som främjar konkurrensen på 

den inre marknaden och säkerställer ett likvärdigt skydd för alla unionsmedborgare som lidit 

denna typ av skada fastställs.103  

Implementeringen av Direktivet i Sverige resulterade i den ovan nämnda KSL. Anledningen 

till att Direktivet implementerades genom en ny lag var att lagstiftaren inte ville komplettera 

KL med fler bestämmelser och därmed riskera att göra den svåröverskådlig.104  

                                                
100 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 21. och Nationalencyklopedin, direktiv. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/direktiv 2017-05-10 
101 Prop. 2016/17:9, s. 97. 
102 Prop. 2016/17:9, s. 21. 
103 Direktivet, s. 14. 
104 Prop. 2016/17:9, s. 23. 
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5 Konkurrensskadelagen 

5.1 Inledande kommentar 

Kapitlet syftar till att redogöra för huvuddragen i KSL samt de förändringar avseende 

skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund som införandet av lagen medför.  

5.2 Allmänt  

Syftet med att lagfästa ett skadeståndsansvar vid konkurrensrättsliga överträdelser är att ge 

konkurrensreglerna större effekt. Om företag vet att de kan bli tvungna att betala ut ett 

skadestånd kan det avskräcka från att begå överträdelser. Det kan även leda till att de 

skadelidande själva vidtar åtgärder mot överträdelser om det finns möjlighet att erhålla 

skadestånd.105  

KSL innehåller bestämmelser som ska underlätta att driva skadeståndstalan på 

konkurrensrättslig grund.106 KSL innebär, enligt KKV, större möjligheter för skadelidande att 

få full ersättning för skada de lidit när de blivit drabbade av att företag överträtt 

bestämmelserna i 2 kap. 1 och 7 §§ KL.107 Effektiva regler skulle kunna leda till att fler 

skadeståndsmål väcks. I förarbetena till KSL framhålls dock att det i många år varit möjligt 

för den som drabbats av en konkurrensrättslig överträdelse att driva skadeståndstalan och att 

antalet mål därför inte torde öka i stor omfattning.108 Det finns emellertid parter som anser att 

införandet av den nya lagen kan antas få effekter i form av ett ökat antal processer.109  

 

                                                
105 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 226. 
106 Prop. 2016/17:9, s. 97. 
107 Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/nyhetsbrevsartiklar/nya-konkurrensskadelagen-okar-
mojligheterna-att-fa-skadestand/ 2017-04-18. 
108 Prop. 2016/17:9, s. 97. 
109 Se bl.a. Advokatfirmorna Lindahl http://excellencewithoutnonsense.lindahl.se/seminarium/ny-
konkurrensskadelag-nya-mojligheter-och-okade-risker/ 2017-04-01, och Delphi, http://delphi.se/$-
1/file/nyhetsbrev/2017/1703-den-nya-konkurrensskadelagenee.pdf 2017-04-04. 
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5.3 Konkurrensskadelagen i huvuddrag 

5.3.1 Ersättningsansvar 

5.3.1.1 Förutsättningar för ansvar  

I 2 kap. 1 § KSL stadgas att oaktsamhet eller uppsåt krävs för att ersättningsansvar ska kunna 

bli aktuellt. Detta innebär att lagstiftaren valt att behålla det krav som fanns i KL:s 

bestämmelser om ersättningsansvar vid skadestånd.110 Oaktsamheten eller uppsåtet ska finnas 

hos en individ. Detta innebär att om en juridisk person begår en konkurrensrättslig 

överträdelse krävs uppsåt eller oaktsamhet hos en fysisk person som har en ledande ställning i 

den juridiska personen. I praktiken har det dock inte krävts att oaktsamhet eller uppsåt kan 

hänföras till en särskild individ, utan bedömningen i domstol har utgått från själva 

företaget.111 

Förvisso stadgar KSL, precis som KL tidigare gjorde, uttryckligen ett krav på oaktsamhet 

eller uppsåt. Det ska emellertid framhållas att MD har uttryckt följande: "För att konstatera 

att överträdelsen skett uppsåtligen är det, som tingsrätten anfört, tillräckligt att det visas att 

[...] inte kunde ha varit omedvetet om att det påtalade förfarandet begränsade 

konkurrensen".112 Uttalandet torde kunna tolkas som att det ställs relativt låga krav för att 

konstatera uppsåt vid en konkurrensrättslig överträdelse.113 

Av Direktivet framgår att medlemsstaterna ska se till att alla som lidit skada på grund av en 

konkurrensrättslig överträdelse ska kunna få full ersättning för skadan.114 Direktivet ställer 

däremot inget krav på att skadevållaren ska ha agerat oaktsamt eller med uppsåt. I 

propositionen framfördes synpunkter om huruvida oaktsamhet och uppsåt verkligen borde 

införas i KSL. Konsumentverket ansåg att art. 3.1 i Direktivet antyder att ett strikt ansvar ska 

gälla. Konsumentverket uttryckte dock att eftersom strikt ansvar är ovanligt förekommande i 

svensk rätt skulle det eventuellt inte passa att införa heller i KSL. De lade fram förslaget att 

kombinera kravet på uppsåt eller oaktsamhet med en presumtionsregel. Den Juridiska 

fakulteten vid Stockholms universitet ansåg att det kan vara väldigt svårt att fastställa om ett 

företag, när de begår en konkurrensrättslig överträdelse, handlar oaktsamt eller med uppsåt 
                                                
110 Prop. 2016/17:9, s. 26 f.  
111 Prop 1993/92:56 s. 96 och T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera s 136 f. Se även: Prop. 2016/17:9, s. 26 f. 
112 MD 2000:2, Statens Järnvägar mot konkurrensverket, s. 29. 
113 MD 2000:2, Statens Järnvägar mot konkurrensverket. Se även: Lidgard, Konkurrensrättsligt skadestånd, 
SvJT.  
114 Direktivet, se särskilt art. 3.1, 12.1 och 12.4 samt prop. 2016/17:9, s. 26 f. 
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och att ett strikt ansvar därför kan vara ett bättre alternativ. Advokatfirman Vinge KB menade 

att det är själva överträdelsen som aktualiserar ett skadeståndsansvar och att kravet på uppsåt 

eller oaktsamhet borde tas bort eftersom det avviker från vad som sägs i Direktivet.115 

Regeringen uttryckte dock att det inte strider mot Direktivet att behålla kravet på oaktsamhet 

eller uppsåt och som ovan nämnts har det införts i KSL.116 Detta innebär att KSL ställer 

högre krav på vad skadelidande måste bevisa än vad som behövs enligt Direktivet.  

5.3.1.2 Solidariskt ansvar 

I KSL föreskrivs explicit att solidariskt ansvar föreligger för företag som begått en 

konkurrensrättslig överträdelse.117 Innan införandet av KSL reglerades inte ett solidariskt 

skadeståndsansvar uttryckligen i KL, utan det framgick istället av skadeståndslagen och 

allmänna skadeståndsrättsliga principer.118  

I KSL regleras vissa begränsningar av det solidariska ersättningsansvaret. Begränsningarna 

gäller exempelvis i situationen när ett företag beviljats sanktionsavgiftsbefrielse. I förarbetena 

framhålls att ett skäl till begränsningarna är att upprätthålla ett effektivt 

eftergiftsprogram119.120 Det svenska eftergiftsprogrammet, eller eftergiftssystemet, anses 

mycket betydelsefullt och stort arbete ligger bakom, vilket medför att ett effektivt system 

ligger i lagstiftarens intresse.121 Om inte begränsningarna i det solidariska ansvaret hade 

införts hade det kunnat medföra att ett företag som anmäler en kartell, och i samband med 

detta erkänner sin överträdelse, skulle kunna få hela skadeståndsanspråket riktat mot sig 

medan övriga kartellmedlemmar fortfarande är okända för den skadelidande. KSL stadgar att 

trots dessa begränsningar i det solidariska betalningsansvaret för vissa företag, har den 

skadelidande rätt till ersättning från företaget om de andra företagen vid en gemensam 

överträdelse inte har möjlighet att ge full ersättning.122  

                                                
115 Prop. 2016/17:9, s. 26. 
116 Prop. 2016/17:9, s. 29. 
117 Prop. 2016/17:9, s. 31 ff. Se även: 2 kap. 2 § KSL.  
118 Prop. 2016/17:9, s. 34 och prop. 1992/93:56, s. 96. 
119 ”eftergiftsprogram: ett program för tillämpningen av artikel 101 i EUF-fördraget eller motsvarande 
bestämmelse i nationell rätt på grundval av vilket ett företag som deltagit i en hemlig kartell, oberoende av 
övriga företag som är inblandade i kartellen, samarbetar med konkurrensmyndigheten i dennas utredning 
genom att frivilligt ge information om vad företaget vet om kartellen och företagets roll i denna, och i utbyte 
beviljas befrielse från eller nedsättning av sanktionsavgift för sin inblandning i kartellen,” (1 kap 2 § p. 9 KSL).  
120 Prop. 2016/17:9, s. 33, Se även: 2 kap. 2-5 §§ KSL. 
121 Prop. 2016/17:9, s. 85. 
122 Prop. 2016/17:9, s. 33, Se även: 2 kap. 2-5 §§ KSL. 



 

28 

5.3.1.3 Preskription 

Enligt KL:s bestämmelser var skadans uppkomst i fokus för preskriptionstidens startpunkt 

och fristen kunde inte enligt KL skjutas upp eller avbrytas med ett preskriptionsavbrott.123 I 

Direktivet framgår att preskriptionstiden, vilken ska vara minst fem år, som tidigast börjar 

löpa när överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden upphört. Dessutom ska den som 

driver skadeståndstalan ha fått kännedom om att en överträdelse har skett, att den orsakat 

skada samt vem som begått överträdelsen.124 Detta stadgas i 2 kap. 6 § KSL. I bestämmelsen 

framgår även att preskriptionsfristens längd nu är fem år. Regleringen i 2 kap. 6 § KSL 

innebär en förändring jämfört med KL:s tidigare bestämmelser eftersom fristen dels 

förkortats med fem år, dels har starttidpunkt vid ett senare tillfälle.125 I propositionen till KSL 

uttrycks att kravet på kännedom kan ställa till problem vad gäller att bestämma 

preskriptionsfristens start. Om en konkurrensmyndighet har vidtagit åtgärder eller utrett en 

överträdelse är det enklare att bestämma när fristen ska börja löpa eftersom det då 

framkommer vad som har hänt och vilka som varit delaktiga i en överträdelse. Annars kan det 

vara svårt att fastställa starttidpunkten.126 

Preskriptionsavbrott stadgas i 2 kap. 7 § KSL. Regler om preskriptionsavbrott fanns inte alls i 

KL. Om en konkurrensmyndighet, alltså KKV eller kommissionen, vidtar åtgärder avseende 

den konkurrensrättsliga överträdelse som föranlett skadeståndstalan, avbryts fristen. En ny 

frist börjar löpa när myndigheten slutfört ingripandet.127  

Lagstiftaren bedömer att KSL:s preskriptionsregler kommer att ge den skadelidande goda 

förutsättningar att driva skadeståndstalan. Den skadelidande anses inte hamna i en sämre 

situation på grund av den kortare preskriptionsfristen eftersom denna kombineras med regeln 

om preskriptionsavbrott.128 Dessutom undviks situationen att preskription inträder innan den 

skadelidande hinner väcka talan eftersom fristen kan börja löpa först när överträdelsen 

upphört.129  

                                                
123 Ändring i 3 kap. 25 § KL genom lag (2016:966). 
124 Direktivet, se särskilt art 10 och prop. 2016/17:9, s. 39. 
125 Prop. 2016/17:9, s. 40. 
126 Prop. 2016/17:9, s. 39. 
127 Prop. 2016/17:9, s. 40. 
128 Prop. 2016/17:9, s 40. 
129 Faktapromemoria om EU-förslag 2007/08:FPM99. 
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5.3.2 Bestämmande av ersättning 

5.3.2.1 Ersättningens omfattning 

Enligt Direktivet ska utgångspunkten vid bestämmande av skadeståndets storlek vara att det 

ska sätta den skadelidande i samma situation som om den konkurrensrättsliga överträdelsen 

aldrig ägt rum. Därför ska ersättningen inkludera skada, utebliven vinst samt ränta. Det 

framhålls även i Direktivet att den skadelidande inte ska överkompenseras. Skadeståndet har 

inte till syfte att bestraffa den som begått överträdelsen utan ska ersätta den skadelidande.130  

Av 2 kap. 1 § KSL framgår att den skadelidande vid konkurrensrättslig överträdelse har rätt 

att få ersättning för den skada som uppkommit. Vidare stadgas i 3 kap. 1 § KSL att 

ersättningen ska omfatta både skada och utebliven vinst. KL:s bestämmelser om skadestånd 

reglerade inte uttryckligen att ersättningen skulle motsvara både skada och utebliven vinst, 

dock skulle ersättningen enligt förarbetena till ÄKL trots det inkludera båda delar. Även ränta 

ska således beaktas vid bestämmande av ersättningen.131 

5.3.2.2 Presumtion för skada vid kartell 

I KSL stadgas i 3 kap. 4 § att “Vid en överträdelse som utgörs av en kartell ska en skada 

anses ha inträffat, om inte något annat visas”. Med detta innefattas att om det är fastställt att 

det har förelegat en kartell vid en överträdelse, finns en presumtion om skada. Detta innebär 

att de skadelidande inte längre har bevisbördan för detta, utan det är den som begått 

överträdelsen som måste motbevisa presumtionen och således visa att skada inte inträffat 

trots överträdelsen.132 

5.3.2.3 Övervältring 

Något som uttrycks i KSL, men inte fanns i KL, är bestämmelser gällande övervältring. 

Övervältring innebär att skadan som en direkt skadelidande kan få för att till exempel ha 

betalat överpris, kan föras över till exempelvis det drabbade företagets kunder, som således 

blir indirekt skadelidande.133 Enligt KSL finns en presumtion om övervältring till indirekta 

köpare/leverantörer om en överträdelse av de konkurrensrättsliga reglerna är fastställd och 

                                                
130 Direktivet, art. 3. Se även: Prop. 2016/17:9, s. 43 ff. 
131 Carlsson & Bergman, Konkurrenslagen, s. 510. Se även: Prop. 1992/93:56, s. 96 f. 
132 Prop. 2016/17:9, s. 48-50. 
133 Regeringens departementsskrivelse, Ds 2015:50, s. 68 f. 
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överträdelsen lett till överpris/underpris för den direkta köparen/leverantören. Det är sedan 

upp till den som påstås ha orsakat skadan att motbevisa detta.134 Likt bestämmelsen om 

presumtion för skada vid kartell innebär presumtionen om övervältring en uttrycklig 

bevislättnad för skadelidande. 

5.3.3 Regressrätt 

Regressrätt innebär att vid solidarisk skadeståndsskyldighet får part som betalat större andel 

av ett skadestånd, än vad som motsvarar dennes del, kräva de andra skadeståndsskyldiga på 

ersättning för detta.135 Innan KSL:s införande fanns inga specifika regler kring regressrätt i 

KL utan skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer tillämpades angående 

regressrätt.136 De allmänna skadeståndsrättsliga principerna om ansvarsfördelningens 

skälighet var dock svåra att tolka eftersom det fanns, och fortfarande finns, sparsamt med 

praxis.137 Nu stadgas regressrätten i 4 kap. KSL och det anges att andel av ersättning ska 

bestämmas i förhållande till det ansvar för skadan som respektive överträdare orsakat. 

5.3.4 Rättegångsbestämmelser 

5.3.4.1 Behörig domstol 

Enligt gällande rätt är Patent- och marknadsdomstolen den domstol där skadeståndstalan på 

konkurrensrättslig grund väcks.138 Enligt KL:s tidigare bestämmelser kunde allmän domstol 

handlägga denna typ av mål, men i och med införandet av KSL blev Patent- och 

marknadsdomstolen ensam behörig domstol. Syftet bakom denna reglering är enligt 

förarbetena till KSL att lagstiftaren vill utnyttja den expertis som finns hos Patent- och 

marknadsdomstolen. På så vis kommer den praxis som byggs upp inte att vara splittrad, utan 

uteslutande komma från den domstol som har specialistkompetens på området.139  

5.3.4.2 Förbud mot att åberopa viss bevisning 

I 5 kap. 8 § KSL stadgas ett förbud mot att åberopa viss skriftlig bevisning i skadeståndsmål 

på konkurrensrättslig grund. Förbudet avser vissa handlingar som finns hos en 

                                                
134 Prop. 2016/17:9 s. 55 f. Se även: 3 kap. 5-6 §§ KSL. 
135 Ds 2015:50, s. 74. Se även: Prop. 2016/17:9, s. 58. 
136 Ds 2015:50, s. 57 f. Se även: Prop. 1992/93:56, s. 96. 
137 Prop. 2016/17:9, s. 59. 
138 5 kap. 1 § KSL. 
139 Prop. 2016/17:9, s. 62-63. 
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konkurrensmyndighet, bland annat förlikningsinlagor140 och förklaringar inom ramen för ett 

eftergiftsprogram141. Rättegångsbalkens (1942:740) bestämmelser i 38 kap. 2 och 8 §§, om 

skriftligt bevis, är inte tillämpliga på de handlingar som 5 kap. 5 § KSL stadgar, utan dessa 

omfattas av förbudet.142 Regleringen om bevisförbud har införts för att medlemsstaterna, 

enligt Direktivet, ska säkerställa att viss bevisning inte godkänns vid en skadeståndstalan.143 

Medlemsstaterna ska se till att vissa dokument som finns i en konkurrensmyndighets 

ärendeakt skyddas. Anledningen till att skydda viss dokumentation har sin grund i syftet att 

upprätthålla och främja ett effektivt eftergiftssystem. Eftergiftssystemet skulle hämmas om 

ett företag som anmält sitt deltagande i en kartell visste att dokument avseende detta skulle 

kunna användas emot dem i ett efterföljande skadeståndsmål.144 

I förarbetena till KSL fördes diskussion om huruvida ett förbud att åberopa viss bevisning 

skulle strida mot processrättsliga principer i svensk rätt och ett antal remissinstanser lämnade 

synpunkter på regeringens förslag. Justitiekanslern ansåg att bevisförbudet innebär en 

konflikt med svensk rättstradition, men valde att inte ifrågasätta förslaget närmre på grund av 

Direktivets utformning. De Juridiska fakultetsnämnderna vid Stockholm och Uppsala 

universitet menade att principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning skulle inskränkas 

av att införa bevisförbudet.145  

Principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering kommer till uttryck 35 kap. 1 § 1 st RB, 

och är grundläggande i svenskt rätt. I stora drag ger principerna uttryck för att i princip alla 

bevismedel är tillåtna i ett mål och oavsett om bevis framkommit i strid med lag, eller annan 

rättsgrundsats, kan det åberopas samt ha ett högt bevisvärde.146 Svea hovrätt och MD delade 

inte Regeringens förslag utan ansåg att en undersökning för att ta reda på om handlingarna 

kan skyddas på annat sätt borde göras. Därmed skulle ett lagstadgat bevisförbud kunna 

                                                
140 “förlikningsinlaga: en frivillig redogörelse från ett företag till en konkurrensmyndighet, där företaget medger 
eller avstår från att bestrida sitt deltagande i och ansvar för en överträdelse och som utarbetats särskilt för att 
göra det möjligt för konkurrensmyndigheten att tillämpa ett förenklat eller påskyndat förfarande,” (1 kap. 2 § p. 
12 KSL). 
141 “förklaring inom ramen för ett eftergiftsprogram: en redogörelse som lämnas av ett företag med information, 
utom redan befintlig information, om vad företaget vet om en kartell och företagets roll i denna, och som 
utarbetats särskilt för att lämnas in till en konkurrensmyndighet för att denna ska bevilja befrielse från eller 
nedsättning av sanktionsavgift inom ramen för ett eftergiftsprogram,” (1 kap. 2 § p. 10) 
142 Se vidare: Prop. 2016/17:9, s. 65. 
143 Direktivet, se särskilt art. 6 och 7. 
144 Prop. 2016/17:9, s. 82-84.  
145 Prop. 2016/17:9, s. 81 f. 
146 Prop. 2016/17:9, s. 82 f. 



 

32 

undvikas. Ett förslag från HovR:s sida, var att överväga om handlingarna som åberopas inte 

skulle ges någon bevisverkan.147  

Direktivet kräver inte att bevisen skyddas med en bestämmelse om förbud mot att åberopa 

bevisen, utan det väsentliga är att vad Direktivet föreskriver om skydd för vissa dokument 

uppfylls.148 I förarbetena till KSL tas sekretessreglering upp som en alternativ lösning. I 

samband med detta väcks frågan om en sådan reglering skulle begränsa allmänhetens rätt att 

ta del av allmänna handlingar. I tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 1 §, vilken utgör 

grundlag i Sverige, framgår denna rätt. I 2 kap. 2 § p. 3 TF stadgas dock att rätten ta del av 

allmänna handlingar får inskränkas om det är påkallat med hänsyn till ”myndighets 

verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn”. Det framgår att en sekretessreglering 

eventuellt skulle kunna införas med stöd av sistnämnda bestämmelse. Vidare diskuteras hur 

sekretessregleringen i så fall hade förhållit sig till offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Lagens 17 kap. 3 § paragraf reglerar redan “sekretess för vissa uppgifter i 

konkurrensverkets utredningar av konkurrensrättsliga överträdelser”. Slutsatsen som 

framhölls i diskussionen var att en sekretessbestämmelse, av flera anledningar, skulle bli för 

komplicerat att införa.149 

Regeringen kommer i förarbetena till slutsatsen att ett förbud mot att åberopa viss bevisning 

är den mest passande lösningen. Om ett bevis ändå åberopas i strid mot denna bestämmelse 

krävs inte en uttrycklig lagregel som stadgar att dessa bevis ska avvisas, utan RB har 

bestämmelser som ändå kan leda till avvisning.150 Även om införandet av bevisförbudet 

innebär viss konflikt med svensk rättstradition, så framhåller regeringen att rätten att ta del av 

allmänna handlingar inte inskränks.151 

5.3.4.3 Verkan av nationella beslut 

Kommissionens avgöranden är bindande för nationella domstolar. Detsamma gäller för 

nationella konkurrensmyndigheter. Detta innebär att beslut som strider mot vad 

kommissionen beslutat i en fråga som rör art. 101 och/eller 102 inte får tas.152 I Direktivet 

fastställs att medlemsstaterna ska säkerställa att ett avgörande från en nationell 
                                                
147 Prop. 2016/17:9, s. 81 f. 
148 Prop. 2016/17:9, s. 83 f och Direktivet, se särskilt art 6 och 7. 
149 Prop. 2016/17:9, s. 83-84. 
150 Prop. 2016/17:9, s. 86 f. 
151 Prop. 2016/17:9 s. 85. 
152 Rådets förordning 1/2003, art. 16. Se även: Dom i mål C-344/98 Masterfoods mot HB Ice Cream (REG 2000 
s. I-11369).  
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konkurrensmyndighet eller domstol som fastställer en konkurrensrättslig överträdelse står fast 

när eventuell skadeståndstalan väcks. Frågan får inte på nytt tas upp till prövning och ett 

beslut som strider mot det förra kan därmed inte meddelas.153 Med andra ord har ett tidigare 

avgörande om överträdelse positiv rättskraft vid en eventuellt kommande 

skadeståndsprocess.154 Det ska framhållas att frågan får tas upp till prövning igen om det 

slutgiltiga avgörandet slår fast att en konkurrensrättslig överträdelse inte har skett.155 

I KSL framgår bestämmelsen om verkan av nationella beslut i 5 kap. 9 §. Bestämmelsen 

innebär att ett slutgiltigt avgörande från svensk domstol eller KKV om att en 

konkurrensrättslig överträdelse skett, är något som inte får tas upp till prövning igen när 

skadestånd prövas.156 De avgöranden som från KKV:s sida är bindande är de som sker enligt 

3 kap. 1, 2, 5 eller 16 §§ KL. Här innefattas exempelvis när KKV ålägger ett företag att 

upphöra med överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden och att domstolen på talan av 

KKV dömer ett företag att betala konkurrensskadeavgift.157 Några motsvarande bestämmelser 

angående verkan av nationella beslut fanns inte i KL:s bestämmelser.158 

  

                                                
153 Direktiv 2014/104/EU, kap. 3, art. 9.1. 
154 Prop. 2016/17:9, s. 113. 
155 Prop. 2016/17:9, s. 91 ff. 
156 Prop. 2016/17:9, s. 91 ff. 
157 5 kap. 9 § KSL.  
158 Prop. 2016/17:9, s. 90. 
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6 Analys  

6.1 Inledning 

Det övergripande syftet med såväl Direktivet som KSL är att effektivisera processen vid 

skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. I uppsatsens analys kommer det föras 

resonemang kring KSL:s huvudbestämmelser och om de sannolika positiva och negativa 

konsekvenser de torde medföra för den skadelidande. I analysen redogörs för om KSL torde 

medföra incitament som resulterar i att företag väljer att i ökad omfattning driva 

skadeståndsprocesser på konkurrensrättslig grund. Vidare förs diskussion om 

oförutsägbarheten på området och om regleringen fortfarande skulle kunna hämma en 

effektiv skadeståndsprocess.  

6.2 Sannolika positiva konsekvenser för den skadelidande 

Fram till införandet av KSL har skadeståndstalan i form av follow on-talan varit de 

vanligaste, om än ovanliga, eftersom det funnits svårigheter för den skadelidande att bevisa 

överträdelsen av konkurrensreglerna. Beslut av nationella konkurrensmyndigheter var innan 

införandet av KSL inte bindande, men införandet av lagen har medfört att KKV nu kan vidta 

åtgärder som leder till att frågan om en överträdelse har skett inte får prövas på nytt i en 

efterföljande skadeståndsprocess. Ett exempel på sådan åtgärd är att KKV väcker talan mot 

ett företag och att domstolen ålägger dem att betala en konkurrensskadeavgift.159 Enligt oss är 

denna bestämmelse om verkan av nationella beslut något som kan få stor inverkan på 

skadelidandes situation. Bestämmelsen innebär enligt oss ett osäkerhetsmoment mindre i 

skadeståndsprocessen och bidrar därigenom med en ökad förutsebarhet och underlättar 

drivandet av follow on-talan. Detta kan i det långa loppet visa sig i att antalet follow on- 

processer ökar, i förhållande till fristående talan. Det finns emellertid inga avgöranden i 

dagsläget som visar att en överträdelse som fastställts i exempelvis MD, inte skulle fastställas 

även i efterföljande skadeståndsmål. Att ageranden från KKV innebär att avgöranden får 

positiv rättskraft i skadeståndsmål torde dock medföra en säkerhet för skadelidande i en 

follow on-process, eftersom de aldrig behöver bevisa överträdelsen. För att ta ett exempel; 

när skadeståndsmålet Tele2 mot Telia Company AB var uppe i TR, fanns en dom från MD 

som fastställde överträdelsen samt förpliktigade överträdande företag att ålägga en 
                                                
159 Åtgärderna har behandlats under avsnitt 5.2.4.3 
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konkurrensskadeavgift. Trots det var TR tvungen att göra en självständig prövning av om en 

överträdelse skett. Domen i avgiftsmålet saknade dock inte betydelse, eftersom TR i 

skadeståndsmålet kunde ta intryck av vad som redan behandlats i MD. I framtiden kommer 

inte TR att pröva frågan på nytt, utan endast fokusera på skadeståndsanspråket eftersom ett 

avgörande om att en överträdelse har skett har positiv rättskraft och därmed står fast. För att 

det ska öppnas fler möjligheter till att driva follow on-talan fordras emellertid att KKV 

utreder och aktivt vidtar åtgärder mot företag som misstänks hämma konkurrensen. Härav 

anser vi att bestämmelsen om verkan av nationella beslut troligtvis leder till att skadelidande 

företag i större grad förlitar sig på KKV och hellre inväntar ett beslut om att överträdelse 

skett än väcker en fristående talan. Detta är positivt dels för skadelidande som slipper 

bevisbördan för överträdelsen, dels för domstolen som inte behöver lägga tid eller resurser på 

att pröva frågan om överträdelsen på nytt utan kan fokusera endast på 

skadeståndsprövningen. En negativ följd kan enligt oss vara att den skadelidande blir passiv 

och att skadeståndsprocessen förskjuts i väntan på beslut. Dessutom blir bevisläget svårare ju 

längre tid som löper. De nya preskriptionsreglerna medför åtminstone att 

skadeståndsanspråket inte preskriberas under tiden, vilket är en positiv komplettering. 
 

De nya bestämmelserna kring preskription har en ny utgångspunkt vad gäller startpunkten för 

preskriptionsfristen. Kraven som ställs för att fristen ska börja löpa, det vill säga att 

överträdelsen ska ha upphört samt skadelidandes kännedom om överträdelsen, anser vi vara 

till den skadelidandes fördel. När skadans uppkomst var startpunkten för fristen fanns risk att 

ett skadeståndsanspråk redan var preskriberat när talan väcktes, exempelvis i situationer där 

ett företag inte var medvetet om överträdelsen eller sin skada inom fristens gränser. Kravet på 

kännedom i kombination med en senare startpunkt anser vi härav vara en positiv konsekvens 

för skadelidande. Domstolen kommer dock att ställas inför den svåra bedömningen av när 

skadelidande ska anses ha fått kännedom om överträdelsen. Frågan är vad som kommer att få 

betydelse i denna bedömning. Kan KKV:s offentliggörande efter en gryningsräd160 vara 

tillräckligt, och hur spelar information från media in? Det kommer att bli intressant att se 

vilken ståndpunkt domstolen tar vid bedömning av detta subjektiva rekvisit.  

Utöver ovan nämnda sannolika positiva konsekvenser ska i detta sammanhang även nämnas 

införandet av presumtionen om skada vid kartell samt presumtionen om övervältring, vilka 

                                                
160 På beslut från Patent- och marknadsdomstolen får KKV göra oanmälda inspektioner hos företag för att få 
fram bevismaterial avseende konkurrensrättslig överträdelse. Se art. 20 Rådets förordning 1/2003 samt 
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/gryningsrader/ 2017-05-05.  
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innebär bevislättnader för den skadelidande, jämfört med innan införandet av KSL. 

Presumtionerna torde, i vart fall, innebära att den som tidigare tvekat att driva talan 

exempelvis på grund otillräcklig bevisning, nu inte torde avstå av denna anledning. 

6.3 Sannolika negativa konsekvenser för skadelidande 

Införandet av KSL innebär ingen uttrycklig förändring vad gäller förutsättningar för ansvar. 

Som behandlats ovan lämnade ett antal remissinstanser synpunkter på regeringens förslag att 

införa kravet på oaktsamhet eller uppsåt i KSL. Direktivet innehåller nämligen inte några 

uttryckliga bestämmelser om att ett skadeståndsansvar ska aktualiseras endast vid oaktsamma 

eller uppsåtliga överträdelser av förbuden. Kravet på att den skadelidande ska bevisa 

oaktsamhet eller uppsåt hos överträdaren har, att döma av vad som konstaterats i bl.a. MD 

2000:2, inte satts särskilt högt. MD uttalade i detta mål att det, för att uppsåt ska föreligga, 

kan räcka med att det visas att den som överträtt konkurrensreglerna inte kunde varit 

omedveten om att agerandet innebar en konkurrensbegränsning. Härav anser vi att om 

lagstiftaren hade valt att utelämna kravet på oaktsamhet eller uppsåt, hade det varit 

oväsentligt huruvida ett företag varit medveten om att deras handlande lett till överträdelse 

eller inte. Det faktum att en överträdelse begåtts hade således föranlett skadeståndsansvaret. 

Förändringen för den skadelidande anser vi inte hade blivit särskilt stor, på grund av de låga 

krav som tidigare ställts på uppsåt/oaktsamhet. Vi ser emellertid, av samma skäl, ingen 

anledning att behålla kravet. Vårt antagande är att företag på marknaden eventuellt hade valt 

att agera och förebygga konkurrensbegränsande verksamhet på ett annat sätt, om kravet för 

ansvar hade satts så pass lågt att de ansvarar för en överträdelse de begår utan att vara 

medvetna om att deras handlande inneburit en konkurrensbegränsning.  

6.4 Skydd för det svenska eftergiftsprogrammet 

Det uppstår viss konflikt mellan att skapa optimala förutsättningar för den skadelidande och 

att upprätthålla ett effektivt eftergiftssystem. Samtidigt som lagstiftaren vill ge den 

skadelidande goda möjligheter att driva skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund anses 

det mycket viktigt att ett samarbete med KKV uppmuntras.  

En bestämmelse som skyddar det svenska eftergiftssystemet är de begränsningar avseende 

solidariskt ansvar som idag stadgas i KSL. Begränsningarna i det solidariska 

skadeståndsansvaret saknades tidigare och vi anser att effekten av dessa torde bli att företag 



 

37 

som medverkat i överträdelser i större utsträckning inte tvekar att anmäla sitt deltagande. Den 

skadelidandes rätt till full ersättning har heller inte äventyrats genom införda undantag till 

dessa begränsningar. Att bestämmelserna avseende solidariskt ansvar nu regleras i KSL torde 

ge skadelidande företag större klarhet och förutsebarhet angående vem som kan krävas på 

skadestånd, samt en säkerhet att, trots begränsningar, få ersättning för hela skadan. Vi anser 

att bestämmelsen således kombinerar att ett effektivt eftergiftssystem upprätthålls samtidigt 

som det bidrar med förutsägbarhet och säkerhet för utsatta företag vad gäller 

ersättningsanspråk mot företag som överträtt de konkurrensrättsliga reglerna. 

Förbudet mot att den kärande inte får åberopa viss bevisning i ett skadeståndsmål är 

ytterligare en bestämmelse som införts i syfte att skydda eftergiftssystemet, men enligt oss på 

bekostnad av skadelidandes möjligheter till bevisning. Bestämmelsen är en säkerhet för den 

part som varit delaktig i en överträdelse och väljer att erkänna sitt deltagande med tanke på 

att de dokument som styrker erkännandet inte godkänns som bevisning i ett skadeståndsmål. 

Förhoppningen torde vara att fler företag ska vara villiga att anmäla sitt deltagande. För den 

skadelidande kan förbudet mot att åberopa viss bevisning anses vara en nackdel eftersom all 

bevisning inte godkänns. Enligt oss tyder denna reglering på att vid en konflikt mellan 

eftergiftsprogrammet och den skadelidandes rätt, där båda behoven inte kan tillgodoses, 

prioriteras eftergiftsprogrammet. 

6.5 Incitament att driva skadeståndstalan med stöd av KSL 

Den praxis som vi redogjort för i uppsatsen är inte uttömmande. Det faktum att Euroclear-

målet är det enda kända mål där skadestånd på konkurrensrättsligt grund dömts ut av 

domstol, och där domen vunnit laga kraft, kvarstår dock. I Euroclear-målet drevs 

skadeståndstalan som en fristående talan, den påstådda överträdelsen hade alltså inte tidigare 

fastställts. Vidare kan vi konstatera att i fallen Weba, Verizon och Preem, som också 

utgjordes av fristående skadeståndstalan, lyckades de kärande parterna inte uppfylla 

beviskraven. Som påvisats ålades dessutom kärandebolagen, vars talan ogillades, i vissa fall 

för företagen betydande rättegångskostnader.  

Av de kända skadeståndsmål som har drivits i form av en follow on-talan, har samtliga 

förlikts. Enligt vår mening torde ett överträdande företag ha större incitament att förlikas med 

ett företag som påstår sig ha lidit skada av ett agerande som i domstol fastställs som en 

överträdelse. Den tidigare domen har bevisverkan i eventuella skadeståndsmål och härav 
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anser vi det troligt att överträdande företag ser sin chans att frias från ersättningsskyldighet 

som liten. Vårt antagande är att det även kan kännas mer betungande för överträdande företag 

att gå in i en process med oviss utgång än att förlikas. Varför kärande part väljer förlikning 

kan antas bero på samma sak. De torde hellre ta en säker, men kanske mindre, summa pengar 

än att ge sig in i en osäker process som dessutom historiskt sett kan antas bli lång och 

medföra risk för betydande rättegångskostnader. Skadeståndet kan även endast sätta 

skadelidande i den ekonomiska situation den hade befunnit sig i om överträdelsen aldrig ägt 

rum, chans till överkompensation finns således inte, vilket annars hade kunnat motivera att 

driva processen vidare. KSL torde i vissa hänseenden ändock medföra incitament för 

skadelidande företag att i vissa situationer driva processen vidare, istället för att förlikas. Om 

man ser till Asfaltkartellen så skulle idag både verkan av nationella beslut och presumtion för 

skada vid karteller medföra en större säkerhet för de skadelidande företagen. Den 

överträdelse som fastställdes i MD, hade inte behövt prövas på nytt i efterföljande 

skadeståndsmål. De skadelidande bolagen hade även haft en presumtion om skada eftersom 

överträdelsen i nämnda fall skett genom en kartellverksamhet.  

Vi har ovan konstaterat att vi anser det troligt att ett ökat antal follow on-processer kommer 

drivas efter införandet av KSL. Frågan är om det finns incitament nog för att dessa mål inte 

även i fortsättningen skulle leda till förlikning. För att skadelidande företag ska anse sig ha 

incitament nog att driva processen vidare i domstol, hellre än att förlikas, tror vi att det måste 

finnas möjlighet till större ersättning. Desamma gäller fristående talan. Vi ser nämligen ingen 

direkt anledning till att KSL skulle motivera en ökning av fristående talan, eftersom stor del 

av KSL reglering på ett eller annat sätt involverar myndighets agerande. Detta talar för att det 

är just follow on-processerna som kommer att öka. Det är dock inte helt otänkbart att även 

fristående processer skulle kunna öka, men inte avsevärt förrän principen om att skadelidande 

inte får överkompenseras frångås.  

 

  



 

39 

Avslutning 

I analysen har framkommit att konkurrensskadelagen medför ett antal uttryckliga lättnader 

för den som driver skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund, i form av presumtioner. 

Även bestämmelser som enligt oss torde leda till positiva konsekvenser för den skadelidande 

har påvisats. Verkan av nationella beslut, regler om preskriptionsfristens startpunkt och 

preskriptionsavbrott kan leda till att fler skadelidande ser anledning till och har möjlighet att 

driva skadeståndstalan.  

Det är enligt oss tydligt att konkurrensskadelagen inte endast syftar till att underlätta för den 

skadelidande, utan i flera hänseenden ämnar skydda det svenska eftergiftssystemet. Förbudet 

att åberopa viss skriftlig bevisning är ett exempel på detta. Bestämmelsen blir snarare en 

nackdel för den skadelidande om vi ser till principen om fri bevisföring, å andra sidan får 

man se till de positiva effekterna av ett effektivt eftergiftssystem som enligt oss på lång sikt 

är något oerhört centralt för att kunna upprätthålla en effektiv konkurrens. Exempelvis 

avslöjades Asfaltkartellen efter tips från en av kartellmedlemmarna. Begränsningarna i 

bestämmelsen om solidariskt ansvar innebär en fördel för överträdaren jämfört med 

föregående rättsläge, men å andra sidan innebär den ingen nackdel för den skadelidande 

eftersom möjligheten att få full ersättning inte inskränks. Härmed skyddas ett effektivt 

eftergiftssystem samtidigt som den skadelidande har samma förutsättningar till full 

ersättning.  

Det kan ifrågasättas om en anledning till att skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund 

varit ovanlig är den oförutsebarhet som bristen på praxis medför. Osäkerheten om målets 

utgång i samband med risken för betydande rättegångskostnader har eventuellt varit en 

anledning till bristen på incitament hos företag. Det skulle således kräva att det handlar om 

relativt stora summor för att företag skulle anse det värt att väcka talan. 

Sammanfattningsvis anser vi att konkurrensskadelagen ger den skadelidande ytterligare skäl 

och goda förutsättningar att driva skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. Delar i 

processen som troligtvis kunde upplevas som mycket betungande eller medföra osäkerhet för 

den skadelidande, har genom införandet av lagen blivit lättare. Det är enligt oss inte otänkbart 

att ett större antal skadeståndsprocesser, särskilt i form av follow on-talan, kommer att drivas 

i Sverige efter införandet av konkurrensskadelagen. Detta får framtiden utvisa eftersom 

processerna fortfarande torde vara långdragna och rättegångskostnaderna kan uppgå till 
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betydande belopp. Vi har trots allt förväntningar på en något lättare, transparent och mer 

förutsägbar process för skadelidande företag.  
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