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1. Inledning 
Med detta inledande kapitel är avsikten att leda in läsaren i den problematik som 

föranlett intresset i ämnet och möjliggjort ett genomförande av denna uppsats. Kapitlet 

redogör därtill för syftet med uppsatsen och metoden för att uppnå detta syfte samt 

uppsatsens målgrupp, avgränsningar och disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Skillnader i rättsskyddet 

 
”…[E]tt osedvanligt korkat tilltag av den svenska lagstiftaren.”1  

 
Detta kritiska uttalande gör Jan Andersson i en artikel från 1999. Kommentaren gäller 
det faktum att den svenska lagstiftaren beslöt sig för att inte tillerkänna konsumenter en 
rätt att utifrån konkurrenslagens regler föra skadeståndstalan i domstol.  
 
När den nuvarande konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft innehöll den nämligen 
ingen rätt för konsumenter, vilka inte står i direkt avtalsförhållande med skadevållaren, 
att kräva skadestånd. Rätt till skadestånd har, enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
principer, endast den som kan sägas omfattas av lagens skyddsintresse och konsumenter 
sades falla utanför detta begrepp.2 Ett konkret exempel kan visa på de skillnader i 
rättsskyddet som inskränkningen av konsumenters rätt att kräva skadestånd medför. 
 
En konsument X ingår avtal med företag Y. Detta företag Y deltar i en 
kartellverksamhet tillsammans med företagen Z och Å. På grund av kartellverksamheten 
skadas X genom att X får betala ett väsentligt högre pris på en specifik vara och X vill 
därför kräva skadestånd.  
 
Såsom konkurrenslagen idag är utformad innebär exemplet att konsumenten X enligt 33 
§ konkurrenslagen har rätt att kräva skadestånd från Y, det vill säga det företag X ingått 
avtal med. X har dock ingen rätt att kräva Z eller Å eftersom X inte står i ett 
avtalsförhållande med dessa parter. Hade X däremot varit ett företag, istället för en 
konsument, hade X kunnat kräva skadestånd av samtliga kartelldeltagare, oavsett 
eventuella avtalsförhållanden.  
 
Det är inte svårt att tänka sig ytterligare scenarier där konsumenter drabbas av en 
konkurrensbegränsning men eftersom de inte står i avtalsförhållande med skadevållaren 
är de inte skadeståndsberättigade. Sådana situationer skulle kunna vara där en 
konsument låtit bli att köpa en önskad vara på grund av att konkurrensbegränsande 
åtgärder gjort att säljaren varit tvungen att höja priset på varan, eller där en konsument 
köpt en annan produkt än den konsumenten vill ha eftersom konkurrensbegränsande 
åtgärder medför att säljaren varit tvungen att genomföra en prishöjning på den vara 
konsumenten egentligen ville köpa.  
 

                                                 
1 Andersson, Legala förbud och ogiltighet, TfR, s. 652 
2 Prop. 1992/93:56 s. 96-97  
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Dessa exempel visar tydligt på hur konkurrenslagen ger en skadad konsument ett 
svagare skydd än det skydd som ges ett skadat företag eller avtalspart. Det beskrivna 
förhållandet accepteras dock inte längre och inställningen till lagens skyddsintressen 
tycks således ha förändrats. År 2004 lades en utredning fram vilken bland annat föreslår 
att kretsen av skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen skall utvidgas.3 Våren 
2005 överlämnades regeringens proposition, vilken i huvudsak innehåller liknande 
ställningstaganden, till riksdagen för beslut. Regeringen föreslår att lagändringen skall 
träda i kraft den 1 augusti 2005. Rätten till skadestånd kommer efter denna ändring inte 
längre tillfalla endast annat företag eller part i direkt avtalsförhållande till skadevållaren. 
Även annan, som skadats genom att konkurrensreglerna överträtts, skall kunna få 
möjlighet till ersättning. Följaktligen kommer, i princip, samtliga konsumenter ha rätt 
att kräva skadestånd.  
 

1.1.2 Spekulationer om lagändringens betydelse 

Den problematik som tas upp i samband med diskussionen om den aktuella 
lagändringen, bottnar vanligen i att det råder stor osäkerhet om vilka effekter 
utvidgningen egentligen kommer att medföra. Spekulationer om tänkbara scenarion 
kommer från flera håll i det svenska näringslivet. 
 
Regeringen hoppas och tror på en ökad reparativ och preventiv effekt som ger 
konkurrensrätten bättre verkan. Målsättningen, att dessa syften skall få större utrymme, 
möts dock av motstånd från kretsar som befarar att lagändringen kommer att medföra 
ett alldeles för stort antal skadeståndsprocesser med ett processekonomiskt ohållbart 
system som konsekvens. Tillämpningssvårigheter och andra negativa bieffekter av 
lagförslaget är ytterligare följder vilka av kritikerna framhålls som argument. 
 
En ytterligare framförd uppfattning är att det i och för sig är positivt att konsumenternas 
position stärks, men att utvidgningen de facto inte kommer att få någon praktisk effekt 
om inte enskilda4 ges ytterligare incitament att kräva skadestånd. Härvid nämns ofta den 
amerikanska konkurrensrätten som jämförelseområde. I USA startas nämligen 
merparten av skadeståndsprocesser av enskilda initiativtagare och det framhålls såsom 
särskilt intressant att undersöka vad som gör att dessa använder sig av sin rätt. 
  
De skilda uppfattningarna och spekulationerna om lagändringens betydelse gör att 
ytterligare utredningar skulle kunna vara av intresse. Således finner uppsatsens 
författare det intressant att närmare efterforska om och på vilket sätt möjligheterna till 
en ökad så kallad private enforcement5  kan förväntas ge effekter på konkurrensrättens 
område. 
 

                                                 
3 SOU 2004:10 
4 Med begreppet enskilda avses privata aktörer såsom konsumenter och företag. Motsatsen till enskilda är 
således staten och offentliga myndigheter. 
5 Private enforcement eller privat övervakning är begrepp som används för att förklara att övervakningen 
av reglernas efterlevande sker av privata aktörer. Motsatsvis kan nämnas begreppen public enforcement 
och offentlig övervakning där övervakningen av reglernas efterlevande sker av staten och myndigheterna. 
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1.2 Problemformulering 

1. Vilka tänkbara praktiska effekter skulle den föreslagna utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade enligt 33 § konkurrenslagen, kunna förväntas medföra för de 
konsumenter som därmed omfattas? 
 
2. Hur förhåller sig de under fråga 1 redovisade slutsatserna till vad som eftersträvas 
enligt förarbetena, samt till krav på ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet?   
 
3. Medför de under fråga 1 och 2 redovisade resultaten att regleringen i, och 
tillämpningen av, paragrafen blir mer effektiv? 
 

1.3 Syfte 

Uppsatsen avser att utreda och analysera om och i så fall på vilket sätt, utvidgningen av 
kretsen skadeståndsberättigade enligt 33 § konkurrenslagen kan förväntas påverka de 
konsumenter som därmed omfattas, samt hur företag kan komma att agera efter 
lagändringen. Syftet är även att, i förhållande till de slutsatser om lagändringens 
betydelse som presenterats i förarbetena samt de av uppsatsen framförda slutsatserna, 
analysera hur dessa samtliga slutsatser förhåller sig till en effektiv tillämpning utifrån 
perspektiv om ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet. Sammanfattningsvis skall 
uppsatsen således leda fram till en uppskattning av huruvida lagändringen resulterar i en 
effektiv konkurrensrättslig skadeståndsreglering. 
 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen förutsätter att läsaren har mer än endast grundläggande juridiska kunskaper i 
det konkurrensrättsliga systemet och att denne finner intresse i konkurrensrättens 
inflytande på samhällsstrukturen eller möjligen det motsatta, samhällsstrukturens 
inverkan på konkurrensrätten. Dessutom underlättas studiet om läsaren har ett visst 
intresse av att ekonomiska perspektiv beaktas i diskussionen. 
 

1.5 Avgränsningar 

Föremål för uppsatsens frågeställning kommer vara den skadeståndsrätt som genom 
utvidgningen ges konsumenter vilka inte står i direkt avtalsförhållande med 
skadevållaren. Övriga aktörer vilka skulle kunna omfattas av lagändringen kommer 
således inte att diskuteras och detsamma gäller de konsumenter som redan omfattas av 
skadeståndsparagrafen såsom avtalsparter. När uppsatsen i det följande hänvisar till 
konsumenter avses följaktligen endast de som problemformuleringen inriktar sig på. När 
uppsatsen hänvisar till skadevållare avses företag eftersom det är dessa aktörers 
agerande som konkurrenslagens skadeståndsparagraf syftar till att reglera.  
 
Någon omfattande beskrivning gällande skadeståndsrätt eller konkurrensrätt i Sverige, 
EG eller USA ryms inte inom ramen för denna uppsats. Avgränsning har även gjorts 
gentemot de EG-rättsliga konkurrensreglerna om offentliga företag och statligt stöd i 
artikel 86-89 EG-fördraget. Av samma anledning finns inte heller någon omfattande 
beskrivning av rättsekonomi i uppsatsen. De teorier som förklaras är de uppsatsens 
författare bedömt vara av störst betydelse för sammanhanget och för besvarandet av 
uppsatsens frågeställning. 
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Inte heller preskriptions- och forumfrågan i konkurrenslagens 33 § kommer närmare att 
beröras. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla hur skadeståndets beräkning skall 
ske eller på vilka premisser en sådan beräkning skall göras. Bevisning eller frågor 
angående bevisbördan behandlas endast sparsamt. Även övriga civilprocessrättsliga 
frågor som inte specifikt bidrar till diskussionen lämnas utan behandling. Avgränsning 
kommer även att göras ifrån skadeståndsansvar för överträdelser av annan 
näringsrättslig lagstiftning än konkurrenslagen. Därmed kommer andra rättsområden, 
exempelvis offentlig upphandling och immaterialrätt, endast att nämnas om dessa 
områden kan ge vägledning och tankegångar beträffande de problem denna uppsats 
avser att behandla. Inte heller försäkringsrättsliga frågor behandlas i uppsatsen. 
 

1.6 Metod  

Den förförståelse uppsatsens författare har, innan genomförandet av denna utredning, 
inom ämnet konkurrensrätt och juridik i allmänhet, bidrar till uppfattningen att, 
eftersom konkurrens är en väsentlig förutsättning för att en samhällsekonomi skall 
fungera effektivt, öppningen av kretsen skadeståndsberättigade borde vara en positiv 
förändring. Ett ökat tryck på företagen borde leda till en ökad effektiv konkurrens och 
därmed borde samhällsekonomin i stort påverkas på ett positivt sätt.  
 
Målsättningen med uppsatsen är dock att ifrågasätta dessa initiala tankegångar genom 
att utifrån en analys besvara uppsatsens problemformuleringar. Avsikten är således att 
försöka se till tänkbara konsekvenser av utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade. Möjligen blir det inte några alls och då kan ändringen 
ifrågasättas. Skulle utvidgningen däremot medföra andra negativa 
samhällskonsekvenser skulle lagändringen kunna diskuteras och ifrågasättas av detta 
skäl, eller möjligen skulle författarens första känsla, att ändringen medför positiva 
effekter, kunna bekräftas.  
 
För att kunna göra en analys av den föreslagna förändringen och dess konsekvenser 
kommer uppsatsens författare att utgå ifrån det nuvarande systemet och göra en 
jämförande studie med EG-rätt, amerikansk rätt samt det system som kommer att gälla 
efter lagändringen. För att bli medveten om vilka förändringar lagändringen innebär och 
vilka förändringar som varit målsättningen, är det av vikt att känna till hur 
skadeståndsfunktionen fungerar idag. EG-rätten kan vara av avgörande betydelse 
genom att denna gäller framför nationell rätt och därför kommer även aktuella delar av 
detta område att behandlas. För att försöka belysa konsumentintresset från en annan 
vinkel vänds blicken även mot den amerikanska konkurrensrätten. Systemet ter sig vara 
ett intressant jämförelseområde dels med tanke på principiella likheter6 dels med tanke 
på landets väl utvecklade system av konsumentinflytande inom konkurrensrättens 
skadeståndssanktion. USA:s konkurrensrättsliga system har utvecklats under en lång tid 
och är till synes närmast heltäckande. I avsaknaden av prejudikat användes den 
amerikanska konkurrensrätten som förebild i början av EG-rättens utveckling på 
konkurrensrättsområdet.7 Rättsjämförelsen skall således syfta till att ge nya perspektiv 
och möjligen även leda till en fördjupad kunskap. 

                                                 
6 Härvid åsyftas främst att samtliga tre konkurrenssystem bygger på den så kallade förbudsprincipen. För 
begreppsförklaring se avsnitt 2.1. 
7 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 3 
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Uppsatsen kommer ha inslag av rättsekonomiska funderingar. Rättsekonomin analyserar 
hur olika rättsliga regler och principer påverkar den ekonomiska effektiviteten i 
samhället. Sådan analys sker genom att rättsekonomin söker beskriva den ekonomiska 
rationaliteten bakom rättsreglerna, genom att diskutera den mest effektiva lösningen på 
juridiska problem samt att diskutera hur rättsregler kan tolkas ur ett ekonomiskt 
perspektiv. En annan del av rättsekonomin förklarar dessutom hur lagstiftaren bör 
utforma rätten så att den ekonomiska effektiviteten främjas. Samhällsekonomisk 
effektivitet är enligt denna del ett mål vilket bör ges företräde framför andra 
samhällsmål.8 Emedan konkurrensrätten är en näringsrättslig lagstiftning borde 
avsikten, åtminstone i huvudsak, vara att rättsutveckling och rättstillämpning skall 
påverka marknadsekonomin. För detta torde krävas att aktörerna anser det vara 
ekonomiskt rationellt att agera på ett visst sätt. De rättsekonomiska teorierna skall i 
denna uppsats användas som hjälpmedel för att söka utreda vilka ekonomiska 
konsekvenser den aktuella lagändringen kan ge. Härvid kommer den ekonomiska 
rationaliteten att utredas både utifrån skadevållarens och utifrån den skadelidandes 
perspektiv. Teorierna om ekonomisk effektivitet kommer även att användas för att 
utreda hur avvägningar görs mellan olika samhällsintressen. Bland annat är det 
intressant att se hur utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade befaras motverka 
det så kallade leniencyprogrammets effektivitet och den intresseavvägning som därvid 
gjorts.9  
 
Uppsatsen kommer även att behandla den föreslagna lagändringen ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Eftersom rättssäkerhet kan sägas innehålla både krav på 
förutsebarhet och rättvisa diskuteras uppsatsens frågeställning även utifrån dessa 
faktorer. Dessa begrepp och vad de torde innebära för lagförslaget om utvidgningen av 
kretsen skadeståndsberättigade, ställs emot argument om vad som borde vara 
eftersträvansvärt ur effektivitetssynpunkt. 
 
De traditionella juridiska källorna, lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, kommer att 
utgöra grunden för beskrivningen av gällande rätt. Ingen av rättskällorna, varken 
gällande EG-rätt eller svensk rätt, tar dock upp konkurrenslagens skadeståndsreglering 
till någon omfattande diskussion. Det osäkra rättsläget påpekas i doktrinen och debatten 
angående detsamma avslutas tyvärr ofta med detta konstaterande.10 Även den svenska 
litteraturen som finns på konkurrensrättens område behandlar skadeståndsregleringen 
ytterst sparsamt. Avviker från mängden gör därför Nils Wahl som genom sin bok 
Konkurrensskada ingående behandlar skadeståndsfunktionen på konkurrensrättens 
område. I övrigt kommer vägledning att hämtas från utländsk litteratur där diskussionen 
om private enforcement11 åtminstone varit mer spirande än i den svenska litteraturen. I 
övrigt kommer vikt att läggas vid kommentarerna i Utredningen om en modernisering 
av konkurrensreglerna vilken ledde fram till den föreslagna lagändringen samt den 
tillhörande propositionen vilken lades fram våren 2005.12  
 

                                                 
8 Dahlman, Rättsekonomi, s. 70 
9 Det program som innebär att företag kan få nedsättning av konkurrensskadeavgiften om de anmäler ett 
konkurrensbegränsande beteende. Se vidare i avsnitt 5.7 
10 Se exempelvis Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 279, Hellner, Skadeståndsrätt, s. 73  
11 För begreppsförklaring se not 5 
12 SOU 2003:73, SOU 2004:10, SOU 2004:131, Prop. 2004/05:117. När uppsatsen i det följande hänvisar 
till “utredningen” är det SOU 2004:10 som avses. 
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Uppsatsens författare kan inte finna något rättsfall i svensk rättspraxis som behandlar 
skadestånd enligt konkurrenslagen och lett till ett avgörande. Avsaknaden av svenska 
rättsfall gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Samtidigt kan detta faktum 
bidra till intresse eftersom det dessutom kan ifrågasättas varför praxis inte existerar. 
Bristen på praxis kommer att medföra att övrig information som står att finna på 
området, kommer att ges större plats i uppsatsen. Förarbeten kommer ingående att 
analyseras men bristen på praxis kommer oundvikligen även medföra att relevant 
doktrin kommer att ges stor plats. Ett faktum som måste beaktas när slutsatser dras och 
när värdering görs av desamma.  
 
Även på EG-rättens område är antalet rättsfall gällande skadestånd inom 
konkurrensrätten mycket begränsat. Fram till år 2001 fanns överhuvudtaget inget sådant 
avgörande. Ett fåtal rättsfall innan denna tidpunkt har i doktrin dock angivits såsom 
viktiga för att, ur ett större perspektiv, kunna utreda EG-rättens allmänna inställning till 
skadeståndsfunktionen. En kort redogörelse för betydelsen av några av dessa rättsfall 
finns i uppsatsen. Det rättsfall som är av störst betydelse för denna uppsats är dock fallet 
Courage v. Crehan13 vilket år 2001 uttryckligen klargjorde EG-domstolens inställning 
till viktiga frågor gällande skadestånd inom konkurrensrätten. Även betydelsen av detta 
rättsfall kommer således att behandlas. Kapitlet gällande den amerikanska 
konkurrensrätten kommer dock inte att innehålla någon redogörelse av praxis. 
Hänvisning görs endast i begränsad del till rättsfall, och då endast för att tydliggöra 
angivna påståenden eller för att hänvisa läsaren till ursprungskällan. 
 

1.7 Disposition 

I kapitel två behandlas inledningsvis den nuvarande svenska skadeståndsregleringen i 
konkurrensrätten. 
 
Efter detta ges en beskrivning av konkurrensrättens skadeståndsreglering i EG-rätten, 
kapitel tre.  
 
Den amerikanska konkurrensrätten behandlas därefter i kapitel fyra.  
 
Kapitel fem kommer därpå att behandla den föreslagna lagändringen gällande 
konkurrenslagens skadeståndsparagraf. Kapitlet innehåller även den diskussion som 
förts angående huruvida konsumenter skall ha rätt till skadestånd enligt 
konkurrenslagen 
 
I kapitel sex redogörs sparsamt för hur diskussioner om ekonomisk effektivitet kan 
appliceras på konkurrensrätten och huruvida en större andel privat övervakning är 
eftersträvansvärt.  
 
I kapitel sju ställs uppsatsens frågeställning på sin spets och i kapitel 8 besvaras 
densamma på ett sammanfattande vis.  
 
I det avslutande kapitel nio belyser uppsatsens författare den kritik som kan riktas mot 
uppsatsens metod samt ger avslutande reflektioner på uppsatsämnet. 

                                                 
13 Courage Ltd. v. Bernard Crehan (2001) 
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2. Nuvarande skadeståndsreglering i svensk 
konkurrensrätt 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för konkurrenslagens skadeståndsreglering 

såsom den ser ut idag.  Kapitlet är av vikt för att tydligt skildra den utveckling som skett 

på området och för att få förståelse för skillnaderna mellan den nuvarande regleringen 

och den föreslagna. 

 

2.1 Introduktion 

Den svenska konkurrenslagen byggde före 1993 i huvudsak på den så kallade 
missbruksprincipen. Principen innebär att lagen medger ingripande mot ett företag 
endast efter att det konstaterats att företaget i ett enskilt fall framkallar en skadlig 
konkurrensbegränsning. Lagstiftningen var alltså begränsad till att ge möjligheter till 
ingripande mot skadliga konkurrensbegränsningar i enskilda fall, medan övriga 
konkurrensbegränsningar fick passera utan åtgärd, det vill säga dessa blev civilrättsligt 
giltiga.14 I och med införandet av dagens konkurrenslag övergick lagstiftaren till att, i 
likhet med EG-rätten, tillämpa förbudsprincipen. Denna bygger på att lagstiftningen 
från början skall rikta in sig på att förbjuda avtal och förfaranden vilka har 
konkurrensbegränsade effekter på marknaden. Tillämpningen av förbudsprincipen 
medför följaktligen att en hel del ansvar läggs över på företagen att själva ha kontroll 
över sin marknadssituation och sina affärstransaktioner när det gäller vidtagande av 
såväl konkurrensbegränsande åtgärder som missbruk av dominerande ställning.15 
 
Den svenska konkurrenslagen bygger till stor del på EG-rätten och då främst på 
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Artikel 81 reglerar samarbete mellan företag medan 
artikel 82 behandlar missbruk av dominerande ställning. I likhet med EG-rätten 
innehåller den svenska rätten likaså förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och 
missbruk av dominerande ställning, 6 och 19 §§ konkurrenslagen. En viktig fördel med 
denna överensstämmelse angavs vara att aktörerna på den svenska marknaden inte 
behöver anpassa sig efter olika konkurrensrättsliga regler beroende på om det är fråga 
om handel inom landet eller över gränserna samt att företagens internationalisering 
därigenom underlättas. Dessutom betonades att EG-rättens praxis på detta sätt skulle 
kunna vara vägledande vid tillämpningen av de svenska bestämmelserna.16 I svensk rätt 
är skadeståndsansvaret lagstadgat i konkurrenslagens 33 §.  
 
 33 § Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder 

förbuden i 6 eller 19 §, skall företaget ersätta den skada som 
därigenom uppkommer för ett annat företag eller en avtalspart. 

 
Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom 
fem år från det att skadan uppkom. 

 
Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om 
skadestånd enligt denna paragraf. 

 

                                                 
14 Prop. 1992/93:56, s. 7-8 
15 Dhunér, Förfarandet i konkurrensrätten, s. 36 
16 Prop. 1992/93:56, s. 19, 62 
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Där propositionen till dagens konkurrenslag behandlar skadeståndssanktionen påpekas 
att det är viktigt att sanktionssystemet blir så självgående som möjligt medförande att 
tillämpningen av reglerna inte är helt beroende av Konkurrensverkets initiativ. 
Skadeståndsparagrafen sades vara en viktig funktion för att ge företag incitament att 
själva ingripa mot konkurrensbegränsande beteende.17 Än idag har en tillämpning av 
skadeståndsparagrafen, vad uppsatsens författare känner till, emellertid inte lett till ett 
avgörande i svensk domstol.18 Det faktum att regeln ej använts gör det svårt att dra 
några långtgående slutsatser om svensk rätts inställning, men medför för den sakens 
skull inte att sådana analyser skulle vara ointressanta. 
 

2.2 Grunderna för skadeståndsansvar 

Skadestånd är inte en offentligrättslig sanktion utan en sanktion av privaträttsligt slag. 
Skadeståndsansvaret i konkurrenslagen följer i huvudsak skadeståndslagen (1972:207) 
och allmänna skadeståndsrättsliga principer. För att skadestånd skall kunna utdömas 
krävs att konkurrenslagen överträtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det måste även 
finnas adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och uppkommen skada.19 
 
Den stora skillnaden mellan skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer 
och skadestånd utfärdat genom konkurrenslagen är att den senare lagen även ger rätt till 
skadestånd för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Enligt 
skadeståndslagen är huvudregeln att sådana utomobligatoriska skador endast skall 
täckas om skadan uppkommit på grund av ett brottsligt förfarande.20 I förarbetena till 33 
§ konkurrenslagen sägs att de skador vilka främst kommer att ersättas, med stöd av 
denna paragraf, är inkomstförlust och intrång i näringsverksamhet.21 Det är således, 
enligt skadeståndslagens terminologi22, just talan om en ren förmögenhetsskada, det vill 
säga sådan ekonomisk skada vilken uppkommer utan samband med att någon lider 
person- eller sakskada.23 
 
Reglerna om skadestånd inom konkurrensrätten skiljer sig, såsom visats, från vad som 
gäller vid person- eller sakskada. Wahl för en diskussion om dessa skillnader där han 
bland annat hävdar att en skillnad ligger i att vid fall av sak- eller personskada är det 
tydligt att det är en faktisk förlust som behöver ersättas. Någon faktiskt förlust behöver 
dock inte alltid ha inträffat vid skada i konkurrensrättssammanhang. Istället menar Wahl 
att det därvid ofta handlar om en omfördelning av tillgångar. Den förlust den 
skadelidande drabbas av på grund av en konkurrensbegränsning, motsvaras vanligen av 
en vinst hos den som genomför den aktuella begränsningen.24  
 

                                                 
17 Prop. 1992/93:56, s. 34 
18 Våren 2005. Ett flertal skadeståndsanspråk har dock inletts med aldrig lett till avgörande i domstol. 
Exempelvis åberopades konkurrenslagens skadeståndsparagraf i ett rättsfall från Helsingsborgs tingrätt, 
T-1537/94, men målet avgjordes utan en tillämpning av paragrafen.  
19 Prop. 1992/93:56, s. 96 
20 Skadeståndslagen 2:2 
21 Jämför skadeståndslagen 5:7 
22 Skadeståndslagen 1:2 
23 SOU 2004:10, s. 81 
24 Wahl, Konkurrensskada, s. 26 
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2.3 Kretsen av skadeståndsberättigade 

Skadeståndslagens bestämmelse gällande ersättning för ren förmögenhetsskada anger 
inte vem som har rätt till ersättning utan detta skall enligt förarbetena lösas av 
domstolarna med en tillämpning av allmänna rättsgrundsatser.25 Särskild hänsyn skall 
därvid tas till lagens skyddsintressen.26 
 
Härvid skiljer sig konkurrensrätten, vilken i dess nuvarande form uttryckligen anger 
vilka som har rätt till ersättning. Såsom skadeståndsberättigade nämns i 33 § 
konkurrenslagen först andra företag. Någon begränsning i fråga om vilka företag som 
har rätt till ersättning görs inte i lagen. Enligt förarbetena skall dock en begränsning 
göras enligt den allmänna skadeståndsbegränsande principen om lagens 
skyddsintresse.27 De skadeståndsberättigade är enligt denna begränsning konkurrerande 
företag och företag i tidigare eller senare säljled vilka berörs mer direkt av 
konkurrensbegränsningen. Förarbetena anger dock inte att det endast är dessa kategorier 
av företag som skulle vara skadeståndsberättigade och någon begränsning kan som sagt 
inte heller utläsas av lagtexten. Statens utredning påpekar att det av resonemanget i 
förarbetena är oklart vilka företag som omfattas av lagens skyddsintresse och har rätt till 
ersättning för skada enligt konkurrenslagen.28 
 
Andra än företag enligt paragrafens lydelse har endast rätt till skadestånd om de är 
avtalspart med det skadevållande företaget. Även vad som inte anses vara ett företag i 
lagens mening, men träffat avtal med ett skadevållande företag har således rätt till 
skadestånd enligt konkurrenslagen. Inte heller i fråga om avtalsparter finns någon 
begränsning i lagtexten. 
 
Statens offentliga utredning riktar uppmärksamheten på två kategorier av avtalsparter. 
Den första nämnda kategorin är offentliga organ. Dessa skall ha rätt till skadestånd vid 
offentlig upphandling även om de inte är företag i lagens mening. Den andra kategorin 
är konsumenter vilka ingår avtal direkt med det företag som överträder ett förbud enligt 
6 eller 19 §§ konkurrenslagen. Sådana konsumenter omfattas av skadeståndsparagrafens 
ordalydelse och har således rätt till ersättning för den förlust de drabbas av genom 
överträdelsen.29 
 
I de fall där konsumenter drabbas av skada till följd av att de är avtalspart i något senare 
säljled har de däremot inte någon rätt till skadestånd enligt 33 § konkurrenslagen. Med 
andra ord har konsumenter, vilka endast indirekt berörs av ett konkurrensbegränsande 
beteende, inte rätt till skadestånd enligt paragrafens nuvarande lydelse. Dessa skall 
enligt förarbetena inte anses ingå i lagens skyddsintresse med hänsyn till lagens 
inriktning på förhållandena inom näringslivet. Detta trots att ett av syftena med lagen är 
att främja det totala konsumentintresset.30 Ett uttalande ur propositionen visar tydligt på 
det senare:  
 
”Den effektivisering som kan åstadkommas genom en skärpt konkurrenslagstiftning är 
av väsentlig betydelse för konsumenterna. En effektiv konkurrens är det viktigaste och 

                                                 
25 Prop. 1972:5 s. 448 
26 SOU 1991:59, del 2, s. 284 
27 Prop. 1992/93:56 s. 96  
28 SOU 2004:10, s. 83, Prop. 2004/05:117, s. 26 
29 SOU 2004:10, s. 84 
30 Prop. 1992/93:56 s. 96 
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på sikt det enda verksamma medlet för att tillförsäkra konsumenterna mångfald i 
utbudet, valfrihet och pressade priser.”31 
 

2.4 Skadeståndets funktion - reparation och/eller prevention 

Själva begreppet reparation svarar tämligen klart på vad syftet med detsamma är. 
Målsättningen är att den skadelidande skall bli återställd för sin skada. Det vill säga 
ekonomiskt sätt placeras i den situation denne hade varit om skadan inte hade inträffat. 
Preventionen har däremot till målsättning att förhindra att sådana skador uppstår vilka 
skulle kunna ge upphov till skadeståndsanspråk. Den preventiva funktionen kan indelas 
i individualprevention och allmänprevention. Individualprevention har till syfte att se 
till att den som en gång blivit tvungen att betala skadestånd blir mer aktsam i framtiden, 
medan allmänprevention har till syfte att få folk i allmänhet att undvika handlande som 
medför skadeståndsskyldighet.32 
 
Svensk skadeståndsrätt i allmänhet fyller endast i begränsad utsträckning en preventiv 
funktion. Det uttalade målet är istället att uppnå en reparativ effekt för de skadelidande 
genom att skadeståndets belopp (endast) skall motsvara skadan, och på detta sätt 
neutralisera densamma. Dock var införandet av ett uttryckligt skadeståndsansvar i 
konkurrenslagen motiverat av både de preventiva och reparativa funktionerna.33 
Reglerna skall så långt som möjligt ge full ersättning för den lidna skadan samtidigt 
som de skall hindra konkurrensbegränsande agerade.  
 
I sitt verk Konkurrensskada tar Wahl däremot tydlig ställning till att den preventiva 
funktionen borde ges företräde framför den reparativa. Han anser att i det fall den 
preventiva och reparativa funktionen skulle komma i konflikt med varandra, måste det 
göras en avvägning mellan intressena men störst hänsyn tas till reglernas preventiva 
funktion. Enligt Wahl syftar konkurrensreglerna främst till att motverka uppkomsten av 
konkurrensbegränsningar och motsatsvis till vad som anges i förarbetena skall 33 § 
konkurrenslagen således uppfattas såsom en regel om prevention. Han framhåller även 
att skulle målsättningarna innebära avsteg från etablerade skadeståndsrättsliga principer, 
där reparationen ges företräde, kan det motiveras av de särskilda krav vilka ställs på 
sanktionsmedel inom den näringsrättsliga lagstiftningen.34 Regelns preventiva syfte 
innebär ett ställningstagande överensstämmande med den amerikanska konkurrensrätten 
där endast den direkta köparen skall ha rätt till skadestånd och att denna rätt skall 
innefatta ersättning för hela skadan. Sålunda även för vad den direkta köparen eventuellt 
lyckats föra vidare i nästa led.35 En sådan tillämpning skulle enligt Wahl vara mest 
processekonomisk och effektiv eftersom rättstillämparen bland annat inte behöver 
utreda hur mycket av skadan som förts vidare.36 
 
Hellner ställer sig dock kritisk till huruvida skadeståndet i allmänhet alls har en 
preventiv funktion. Han menar att uttalandena om skadeståndets preventiva effekt 
stöder sig på obevisade förklaringar och det råder en stor ovisshet om vad som påverkar 
aktsamheten, särskilt i förhållande till skadeståndssanktionen. Dessutom anser han att 

                                                 
31 Prop. 1992/93:56 s. 63 
32 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 21, 40 
33 Prop. 1992/93:56, s. 34 
34 Wahl, Konkurrensskada, s. 47-48 
35 För närmare beskrivning av den amerikanska konkurrensrättens ställningstaganden se kapitel 4. 
36Wahl, Konkurrensskada, s. 51-52, Wahl, Damages for Infringement of Competition Law, ScStL, s. 564 
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eftersom det vanligen inte är skadevållaren själv som betalar skadeståndet utan dennes 
försäkringsbolag, har skadeståndet inte så stor preventiv betydelse. Hellner är således av 
den åsikt att man genomför en icke godtagbar generalisering om man påstår att 
skadeståndets preventiva effekt är viktigare än dess övriga funktioner.37 
 

2.4.1 Funktionens inverkan på talerätten 

Oavsett vilken skadeståndets funktion bör vara är det tydligt att kraven på reparation 
och prevention kan komma i konflikt med varandra. Wahl visar detta genom ett konkret 
exempel; en indirekt köpare, det vill säga den köpare som köper en vara först i andra 
hand, kan komma att skadas till följd av en konkurrensbegränsning hos säljarens 
säljare.38 Uppsatsens författare vill med det följande avsnittet visa att problematisering 
enkelt görs i valet mellan funktionerna. Något ställningstagande i förhållande till Wahls 
åsikter görs dock inte i det följande utan exemplet används endast i klargörandesyfte. 
 
Utifrån ett reparativt synsätt skulle köparen i det andra ledet ha ett skadeståndskrav på 
den ursprunglige säljaren. Möjligen skulle även den direkta köparen kunna ha en rätt till 
ersättning för den skada han inte lyckas föra vidare till sin köpare. Skadeståndet 
fördelas således mellan köparna i förhållande till deras skada. 
 
Ses exemplet däremot från en preventiv vinkel skulle möjligen kunna hävdas att en 
fördelning av skadeståndet enligt ovan, endast skulle innebära att ingen av de 
skadelidande anser att det är värt att processa; vad som står att vinna är inte i proportion 
till kostnaderna. Skulle det dock vara på det sättet, att alla skadelidande skulle finna det 
värt att processa, finns det enligt Wahl andra skäl vilka talar emot sådana processer. 
Bland annat skulle det vara samhällsekonomisk mycket olönsamt samt sannolikt även 
innebära överprevention.  
 
Wahl drar av det anförda, slutsatsen att antalet skadelidande med rättsligt relevanta 
anspråk bör begränsas genom att endast den direkta eller indirekta köparen är 
ersättningsberättigad. Således kommer man vid denna fördelning åter till en valsituation 
mellan prevention eller reparation. Detta dels med avseende på vem som skall ha rätt att 
kräva ersättning dels för vad som bör räknas såsom ersättningsgill skada. 
 
Wahl går vidare med att diskutera vad som kan anses vara ersättningsgill skada. Skadan 
skulle utifrån en reparativ utgångspunkt inte omfatta skador vilka drabbat eller ersatts 
av någon annan, till exempel föregående eller nästa köpare. Den skadelidande skall 
endast sättas i samma position såsom om skadan inte inträffat, den skall inte tjäna på att 
lida en skada. Ett sådant resultat skulle innebära att den skadelidande gör en obehörig 
vinst. 
 
Från en preventiv synpunkt skulle det dock inte vara tillräckligt om endast den faktiskt 
lidna skadan kom att ersättas. Genom en modell där ena parten ges rätt att föra talan för 
hela skadan, det vill säga även för de delar som förts vidare, skulle en större preventiv 
effekt kunna uppnås. Detta eftersom risken att betala ett högt skadestånd borde stå i 
rimlig proportion till potentiella skadevållares intresse av att inte överträda reglerna. 
 

                                                 
37 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 42 
38 För resonemanget i detta avsnitt se Wahl, Konkurrensskada, s. 48-52 
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Även om endast en av de skadelidande skulle ges rätt att föra talan är det knappast 
självklart vem av dessa det skulle vara. När det gäller den indirekta köparen kan det 
vara svårt att motivera vem av de indirekta köparna som skulle ges rätten. Det kan 
härvid finnas flera indirekta köpare och att behöva göra en bedömning av vilka av dessa 
som skall ha talerätt, talar emot att överhuvudtaget ge en indirekt köpare talerätt. 
Däremot kan det vara på det sättet att den direkta köparen står i en beroendeställning39 
till säljaren och, såsom ovan nämnts, möjligen lyckats föra skadan vidare. Det skulle 
kunna vara så att den direkta köparen därmed inte har några stora incitament att föra 
talan, vilket motsäger att ge denne talerätt. 
 

2.5 Sammanfattning 

Konkurrenslagen innehåller ett uttryckligt stadgande om skadeståndsansvar i lagens 33 
§. Det sades vara viktigt att skadeståndssanktionen blir så självgående som möjligt så att 
dess tillämpning inte endast beror på Konkurrensverkets initiativ. 
Skadeståndsparagrafen har, vad uppsatsens författare känner till, än idag inte lett till ett 
avgörande i svensk domstol. Skadeståndsansvaret följer i princip skadeståndslagen och 
allmänna skadeståndsrättsliga principer. Bland annat medför detta att målsättningen 
med skadeståndsregleringen i konkurrenslagen är att den skadelidande skall försättas i 
samma ekonomiska situation som innan skadan genom reparation. Dock skall hänsyn 
även tas till skadeståndets preventiva funktion, det vill säga det faktum att reglerna skall 
avskräcka från framtida vidtagande av konkurrensbegränsande beteende. Som 
skadelidande räknas idag andra företag och avtalsparter. Konsumenter, vilka inte står i 
direkt avtalsförhållande med skadevållaren men ändå berörs av ett 
konkurrensbegränsande beteende, har emellertid inte rätt till skadestånd enligt 
paragrafens nuvarande lydelse. Detta trots att ett av syftena med lagen är att främja det 
totala konsumentintresset. 

                                                 
39 Exempelvis genom att vilja värna om framtida affärsrelationer. 
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3. Skadeståndsreglering i EG:s konkurrensrätt 
Det följande kapitlet behandlar EG-rättens inställning till konkurrensreglerna och 

skadeståndsrätten inom området. Beskrivningen är av vikt med anledning av Sveriges 

medlemskap i EU och att reglerna är direkt tillämpliga. 

 

3.1 Introduktion 

EG-fördraget innehåller inga uttryckliga regler om skadestånd vid överträdelser av 
konkurrensreglerna, vare sig för medlemsstaterna eller för enskilda. De enda lagreglerna 
om skadestånd vid överträdelse av dessa regler är således de vilka återfinns i de 
nationella rättssystemen. Av detta följer att om nationell rätt ger en möjlighet till 
skadestånd vid överträdelser av nationell konkurrensrätt, skall även överträdelser av 
EG:s konkurrensrätt ha motsvarande sanktioner.40 
 
Genom förordning 1/200341 fastställdes förhållandet mellan konkurrensreglerna i artikel 
81 och 82 EG-fördraget och den nationella rätten uttryckligen. I artikel 3 föreskrivs att 
förutom nationell rätt måste nationella domstolar och myndigheter även tillämpa EG:s 
konkurrensregler på förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.42 
De nationella myndigheterna har fått behörighet att tillämpa gemenskapsrätten emedan 
detta tros medföra en mer effektiv användning av densamma. De nationella 
myndigheterna borde exempelvis ha större tillgång till information eftersom de befinner 
sig närmare marknaden.43 Motiveringen torde visa på ett ställningstagande i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. Reformen minskar även belastningen för kommissionen 
som därmed kan koncentrera sig på de mest allvarliga konkurrensbrotten.44 Vidare får 
en tillämpning av den nationella rätten inte leda till förbud gentemot sådana 
gränsöverskridande förfaranden som en tillämpning av EG-rätten inte hade förbjudit. Ett 
avtal får exempelvis inte bedömas strängare än vad som skulle bli följden om EG-rätten 
tillämpades. På helt nationella förfaranden är medlemsstaterna dock inte förhindrade att 
tillämpa en strängare nationell lagstiftning.45 
 
Vad som föreskrivs i förordningen visar på att EG-rätten innehåller krav på att de 
rättigheter enskilda tillerkänns genom EG-rätten, skall skyddas av den nationella 
lagstiftningen. Punkten sju i förordningens ingress föreskriver att vid tvister mellan 
enskilda skall nationella myndigheter kunna utdöma skadestånd till dem som utsätts för 
överträdelser av konkurrensrätten. 
 
EG-domstolen har i ett flertal rättsfall uttalat just att överträdelser av EG-rätten på det 
nationella planet skall behandlas på samma sätt som överträdelser av motsvarande 
nationella regler. Dessa uttalanden har dock inte varit inriktade på överträdelser av EG:s 
konkurrensrätt men i doktrin har argumenterats för att de borde ha giltighet även för 
dessa situationer. EG-domstolen har även framfört att det finns ett, direkt på EG-rätten 
grundat, skadeståndsansvar för medlemsstaterna i förhållande till enskilda vid 

                                                 
40 SOU 2003/04:80, s. 31, Prop. 2004/05:117, s. 19 
41 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget 
42 Artikel 3.1 
43 Prop. 2004/05:117, s. 16 
44 Whish, Competition Law, s. 282, Wils, The optimal enforcement, s. 142 
45 Artikel 3.2 



 

 

17 
 

överträdelser av EG-rätten.46 2001 fastslogs det dessutom att även enskilda kan ådra sig 
skadeståndsansvar gentemot andra enskilda vid överträdelser av EG-rätten.47 Detta 
avgörande har stor betydelse inom konkurrensrätten eftersom dessa regler primärt riktar 
sig till enskilda. 
 
Wahl uttalar att under det att EG-domstolen mer underförstått än uttryckligen förklarat 
konkurrensreglernas skadeståndsansvar, har kommissionen länge haft den officiella 
inställningen att konkurrensreglerna ger upphov till ett skadeståndsansvar i förhållande 
till skadelidande.48 
 

3.2 Grunderna för skadeståndsansvar 

EG-rätten riktar sig primärt till medlemsstaterna. Det är medlemsstaterna som är 
avtalsparter och flertalet regler riktar sig därför direkt till dem. Endast medlemsstaterna 
är därvid bundna av lojalitetsförpliktelsen i artikel 10 i EG-fördraget. Dock ger vissa 
fördragsbestämmelser även upphov till rättigheter och skyldigheter för enskilda genom 
att dessa regler har direkt effekt.49 Exempel på regler med sådan direkt effekt är just 
konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 EG-fördraget. Av detta följer att enskilda är 
förbjudna att överträda konkurrensreglerna samtidigt som andra enskilda har en rätt att 
inte utsättas för sådana överträdelser. Skulle sådan överträdelse ske har den 
skadelidande rätt att inför nationell domstol kräva att överträdelsen skall upphöra. EG-
rätten ålägger således de enskilda medborgarna förpliktelser, oberoende av den 
nationella lagstiftningen, samtidigt som den även skapar rättigheter för dem.50  
 
Andersson uttalar att principen om direkt effekt har varit det viktigaste instrumentet för 
EG-rättens genomslag och utveckling.51 Även Jones framhåller den direkta effektens 
betydelse men betonar att det inte är ett tillräckligt medel för att skapa en bas för den 
privata övervakningen av konkurrensreglerna.52 Wils förefaller ha en liknande åsikt 
gällande den direkta effektens betydelse men nämner att även andra faktorer vilka kan 
hindra den privata övervakningen. Främst i form av att det inte finns andra incitament i 
systemet.53 
 

3.3 Giltigheten av EG-domstolens praxis 

Wahl ställer sig frågan vilken betydelse som skall tillmätas det förhållande att EG-
domstolens praxis avseende rättsskydd är utvecklad inom ramen för andra områden än 
konkurrensrätten. Den praxis som har styrt rättsutvecklingen gällande 
skadeståndsreglerna har fram till 2001 inte i något fall handlat om överträdelser av 
konkurrensreglerna.54 
 

                                                 
46 Fastslogs i de förenade målen Francovich and Bonifaci v. Italien Republic (1991) 
47 Fastslogs i målet Courage Ltd v. Bernard Crehan (2001) 
48 Wahl, Konkurrensskada, s. 62-63 
49 Principen om EG-rättens direkta effekt fastställdes i målet van Gend en Loos (1963) 
50 SOU 1997:194, s. 44-45, Whish, Competition Law, s. 281-282, Jones, Private enforcement of antitrust 
law, s. 48 
51 Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 41 
52 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 59 
53 Wils, The optimal enforcement, s. 150 
54 För diskussionen i detta avsnitt se Wahl, Konkurrensskada, s. 65-67 
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Å ena sidan kan argumenteras för att rättsområdena skall ses isolerat och att respektive 
praxis endast är giltig på det aktuella området. Å andra sidan skulle all praxis från EG-
domstolen kunna behandlas på sådant sätt att rättstillämparen, genom att frånkänna 
respektive sakområde relevans, försöker utröna de grundläggande allmängiltiga 
principerna. Wahl är av den senare uppfattningen och anser det vara uppenbart att EG-
domstolens praxis inom ett område, har giltighet även för andra rättsområden. För att 
styrka sin ståndpunkt nämner Wahl EG-domstolens avgörande i fallet Francovich och 
pekar på att det inte går att påstå att detta avgörande var begränsat till att gälla endast 
arbetsrätt eller medlemsstaternas ansvar för icke-implementerade direktiv. Han nämner 
även att domstolen utformar sina förhandsavgöranden55 på sådant sätt att de är 
frikopplande från de enskilda omständigheterna i fallet och att dessa generella 
uttalanden skulle vara ett tecken på allmängiltighet. 
 
Wahl menar dock att allmängiltigheten hos domstolens uttalanden inte utesluter att EG-
domstolen gör viss skillnad på EG-rätten, beroende på inom vilket område 
överträdelsen sker. Vissa rättsområden skulle kunna kräva särskilda hänsynstaganden 
och ett sådant område är, enligt Wahls uppfattning, skadestånd inom ramen för 
konkurrensreglerna. 
 

3.4 EG-domstolens inställning till skadeståndsfunktionen 

Det finns olika EG-rättsliga krav på hur den nationella rätten skall utforma sina 
sanktioner; bland annat får det inte vara praktiskt omöjligt att tillämpa reglerna. 
Eftersom det är den nationella rätten som sätter upp ramarna för ersättningen är det 
dock självklart att, trots att dessa krav finns, ersättningens utformning och innehåll 
kommer att variera beroende på vilket nationellt system som är tillämpligt. EG-
domstolens krav har dock fått ökad betydelse och för att säkerställa att dessa krav 
efterföljs har det utvecklats ett direkt på EG-rätten baserat skadeståndsansvar vid 
medlemsstaternas överträdelser. Därtill finns ytterligare ett antal fall vilka kommit att få 
speciell betydelse för det EG-rättsliga skadeståndsansvaret. 
 
De rättsfall som styrt rättsutvecklingen gällande skadeståndsreglerna har inte handlat 
om överträdelser av konkurrensreglerna. Denna praxis kan emellertid ha betydelse när 
det gäller att analysera EG-rättens allmänna inställning till skadeståndsfunktionen 
varvid uppsatsens författare bedömt den vara relevant att behandla. I det följande 
behandlas först tre rättsfall vilka haft betydelse på detta vis. Därtill redogörs ytterligare 
ett fall vilket specifikt tar upp frågan om skadestånd inom konkurrensrätten. 
 

3.4.1 Medlemsstats skadeståndsansvar 

Målet Francovich56 gällde möjligheterna för enskilda57 att utfå skadestånd med 
anledning av att en medlemsstat försummat att implementera ett direktiv i den 
nationella rätten på utsatt tid. I fallet fastslogs att en medlemsstat som försummat att 
implementera direktiv blir skadeståndsskyldig gentemot enskilda vilka skulle ha haft 
rättigheter enligt den implementerande lagstiftningen. Francovich var det första fall då 

                                                 
55 Rätten för medlemsstaterna att ansöka om förhandsavgöranden stadgas i EG-fördragets artikel 234. 
56 Egentligen de förenade målen Francovich and Bonifaci v. Italien Republic (1991) 
57 Med begreppet enskilda avses privata aktörer såsom konsumenter och företag. Se not 4. 
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ett skadeståndsansvar uttryckligen baserades direkt på EG-rätten och en princip om 
medlemsstaternas ansvar etablerades i och med detsamma.58 
 
EG-domstolen formulerade tre kriterier vilka skulle vara uppfyllda för att ett 
skadeståndsansvar skulle åligga staten. För det första skulle direktivet syfta till att ge 
upphov till en rätt för enskilda. För det andra skulle innehållet i denna rätt kunna 
identifieras i direktivet. För det tredje måste det finnas ett orsakssamband mellan den 
enskildes skada och statens överträdelse av EG-rätten.59  
 
Quitzow menar att EG-domstolen genom fallet visat på gemenskapsrättens genomslag i 
de nationella rättsordningarna och att effekten säkras genom enskildas möjligheter till 
kompensation om en medlemsstat bryter mot EG-rätten.60 Även Wahl framhåller målets 
viktiga betydelse såsom ett ”landmark-case” men påpekar att förutom att fastställa att 
det finns ett skadeståndansvar baserat på EG-rätten, gav fallet även upphov till en rad 
nya frågor. En fråga som blev aktuell är vilken utsträckning avgörandet i Francovich 
även kan betyda att även enskilda har ett skadeståndsansvar vid överträdelser av 
konkurrensreglerna.61 
 
Brasserie du Pêcheur62 och Factortame III63 kom att besvara flera av de frågor som 
diskuterades efter avgörandet Francovich. Båda fallen gäller utfärdandet av nationella 
föreskrifter vilka strider mot EG-fördraget. 
 
I Brasserie du Pêcheur tvingades EG-domstolen ta ställning till huruvida en 
medlemsstat kan ådra sig skadeståndsskyldighet för att den inte utfärdat föreskrifter som 
överensstämmer med gemenskapsrätten, eller anpassat gemenskapsstridig nationell 
lagstiftning när det är uppenbart enligt fast praxis från EG-domstolen att nationella 
regler strider mot gemenskapsrätten. Frågan var alltså om passivitet i de nationella 
förvaltningarna, att ändra en nationell lag på sådant sätt att den blir förenlig med den 
överordnade gemenskapsrätten, kan motivera en skadeståndsskyldighet.64 I målet 
Factortame III var frågan istället huruvida en medlemsstat kan ådra sig 
skadeståndsskyldighet för att ha infört regler i den nationella rätten som är oförenliga 
med EG-rätten. 
  
I fallen klargjordes att skadeståndsansvaret inte endast gäller icke-implementerade 
direktiv, utan att medlemsstaterna blir skadeståndsansvariga för all skada de vållar - 
vare sig det sker genom lagstiftning, underlåtenhet att lagstifta, förvaltningsbeslut eller 
beslut av andra offentliga organ.65 Förutsättningarna för att en medlemsstat skall ådra 
sig skadeståndsansvar står att jämföra med dem som fastställdes i Francovich; den 
överträdda regeln skall innebära en rätt för enskilda, överträdelsen skall vara tillräckligt 
klar66 och det måste föreligga kausalitet mellan skadan och den överträdda regeln.67 

                                                 
58 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 71 
59 Se domen punkt 40 
60 Quitzow, ”Private enforcement” i EG-rätten, JT, s. 686 
61 Wahl, Konkurrensskada, s. 84-85 För vidare diskussion om enskildas skadeståndsansvar se nästa 
avsnitt. 
62 Brasserie du Pêcheur SA v. Federal Republic of Germany (1996) 
63 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others (1996) 
64 Se domen punkt 8.1 
65 Se domen punkt 32 
66 Vissa författare föredrar uttrycket allvarlig istället för klar som används i domen. 
67 Se domen punkt 51 och 66 
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Denna praxis klargjorde att alla typer av EG-regler vilka medför en rätt för enskilda, 
grundar skadeståndsansvar. Det spelar inte någon roll om regeln har direkt effekt genom 
en redan införd regel eller om regeln finns i ett icke-implementerat direktiv.68  
 
Quitzow framhåller att samtliga tre fall även fastställer enskildas avgörande funktion i 
arbetet med att övervaka hur medlemsstaterna följer EG-rätten. Övervakningen av att 
EG-rätten följs i medlemsstaterna skulle således vila på private enforcement och den 
övervakningsfunktion kommissionen har skulle därmed inte vara avgörande för 
säkrandet av gemenskapsrättens genomslag i medlemsstaternas rättsordningar. Quitzow 
anser att kommissionens uppgifter i samband med övervakningen av efterlevnaden av 
EG-fördragets regler, sålunda i första hand är av politisk natur. Istället åligger det 
enskilda att kontrollera att deras gemenskapsrättigheter tillgodoses av 
medlemsstaterna.69 
 

3.4.2 Skadeståndsrätt enligt konkurrensreglerna 

Wahl har framhållit EG-domstolens ovilja att uttala sig om enskildas skadeståndsansvar 
vid överträdelser av EG:s konkurrensregler.70 År 2001 kom dock, till viss del, ett 
klargörande när EG-domstolen genom domen i Courage v. Crehan71 fastställde att 
enskild part som drabbats av en konkurrensbegränsning i strid med EG:s 
konkurrensregler, är berättigad till skadestånd med direkt stöd av konkurrensrätten. 
Avgörandet är betydelsefullt emedan det var första gången EG-domstolen tog direkt 
ställning till vilka civilrättsliga konsekvenser, vid sidan av ogiltighet, som följer vid en 
överträdelse av konkurrensreglerna. Skadeståndet skulle kunna vara är en viktig faktor 
för att ge konkurrensreglerna full effektivitet.  
 
Dessutom har argumenterats för att domen skulle kunna innebära ett ställningstagande i 
form av att det föreligger ett, direkt på EG-rätten baserat, skadeståndsansvar för 
enskildas överträdelser av konkurrensrätten.72 Det uttalades nämligen att effektiviteten 
av artikel 81 skulle riskeras om inte varje person som lidit en skada av ett avtal eller 
handling, skulle ges rätt till ersättning.73 Whish menar att detta avgörande tillsammans 
med moderniseringsreformens införande, troligen kommer att leda till flera 
skadeståndsavgöranden inom konkurrensrätten i framtiden.74 
 
Tiden före detta klargörande framfördes flera argument mot att ett sådant 
skadeståndsansvar för enskilda skulle finnas. Bland annat angavs att ett 
skadeståndsansvar för enskilda inte skulle förbättra EG-rättens genomslag i de 
nationella rättsordningarna. Anledningen till detta skulle vara att det är relativt få 
bestämmelser i EG-fördraget vilka reglerar enskildas mellanhavanden samtidigt som 
genomslaget av dessa artiklar inte primärt är baserat på nationell lagstiftning. 
Ytterligare angavs att det skulle kunna sägas ligga utanför EG-domstolens kompetens 
att stadga ett sådant ansvar för enskilda.75 

                                                 
68 Wahl, Konkurrensskada, s. 87, Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 76 
69 Quitzow, ”Private enforcement” i EG-rätten, JT, s. 690-695 
70 Wahl, Konkurrensskada, s. 105 
71 Courage Ltd. v. Bernard Crehan (2001) 
72 Wahl, Skadestånd i konkurrensrättsmål, s. 576 
73 Se domen punkt 26 
74 Whish, Competition Law, s. 300 
75 Wahl, Konkurrensskada, s. 100 
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I sina verk från 1997 och 1999 ställer Torbjörn Andersson sig dock positiv till ett sådant 
skadeståndsansvar. Han påpekar att det är fastslaget att de individuella rättigheter som 
utvecklats av EG-rätten, genom principen om likabehandling, skall skyddas även av den 
nationella lagstiftningen samt att principen om statens skadeståndsansvar skulle vara ett 
uttryck för att individuell ersättningsrätt är väsentlig för ett effektivt genomslag av EG-
rätten. Skulle således EG-domstolen slå fast att vissa bestämmelser i EG-rätten medför 
förpliktelser enskilda emellan och en sådan förpliktelse bryts, borde EG-domstolen även 
konstatera att de drabbade har rätt till skadestånd.76 
 
En generaladvokat tog upp denna fråga redan 1995 i samband med målet Banks v. 
British Coal

77. Han diskuterade därvid om principerna från Francovich också innebär att 
enskilda har en rätt till skadestånd från andra enskilda vid överträdelser av EG:s 
konkurrensrätt. Generaladvokaten ansåg att så var fallet när det gällde överträdelser av 
kol- och stålgemenskapsfördraget och enligt honom borde samma kunna gälla vid 
överträdelser av EG-fördraget.78 
 

3.5 Skadeståndets funktion – reparation och/eller prevention 

Det finns, såsom ovan nämnts, inga uttryckliga regler om skadestånd på grund av 
överträdelse av konkurrensreglerna i EG-fördraget. Det finns dock, vilket också nämnts 
tidigare, ett EG-rättsligt krav på att samma sanktioner som är tillämpliga inom det 
nationella systemet skall vara tillämpliga på överträdelser av EG:s konkurrensregler. 
Enligt detta skulle en rimlig slutsats kunna vara att skadeståndets funktion i EG-rätten är 
densamma som i de nationella systemen.79 
 
En annan teori är att eftersom lagreglerna utformats såsom förbud med endast 
begränsade möjligheter till undantag, skulle en av tankarna kunna vara att företag skall 
hålla sig ifrån vissa förfaranden utan att detta kräver någon egentlig övervakande 
funktion. Lagstiftningen i sig skall medföra att en stor andel av de förfaranden som 
anses skadliga, kommer att upphöra med anledning av risken för upptäckt och därpå 
följande sanktioner. Behovet av viss tillsyn försvinner dock inte men syftet med 
utformningen av reglerna såsom förbudsregler är ändå att försöka uppnå en viss 
preventiv effekt – genom preventionen skall en viss ekonomisk effektivitet uppnås.80 
 
Den preventiva funktionen hos EG-rätten framhålls även i praxis.81 Däri har domstolen 
bland annat uttryckt att de nationella domstolarnas utdömande av sanktioner skall ha en 
avhållande, avskräckande verkan och bidra till EG-rättens genomslag. Både 
sanktionsutdömandet och hotet om detsamma skall således avhålla från framtida 
regelöverträdelser. Andersson framhåller även sambandet mellan enskildas rättsskydd 
genom reparation och den preventiva funktionen när han nämner att, i den mån en 
drabbad individ har praktisk möjlighet och incitament att utverka full kompensation, har 

                                                 
76 Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 53 samt Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s 
konkurrensregler, s. 129-131 
77 H.J. Banks & Co. Ltd. v. British Coal Corporation (1994)  
78 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 75 
79 SOU 2004:10, s. 57 
80 Wahl, Konkurrensskada, s. 17 
81 Se exempelvis Courage v. Crehan punkt 27 
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också en potentiell skadevållare skäl att avhålla sig från överträdelser.82 Däremot 
nämner han även de meningsskiljaktigheter som finns på området. Vissa menar att 
efterlevnad av reglerna uppnås genom att påverka medborgarna att tillämpa normerna 
via moralen; medborgarna skulle på detta sätt känna sig förpliktade att följa reglerna. 
Andra menar häremot att reglerna skall avskräcka potentiella skadevållare genom att 
risken för sanktion skall uppväga fördelarna av en regelöverträdelse. Vilken av dessa 
två verkningar sanktionsutdömandet skall ha kan dock inte utläsas enbart av EG-
domstolens praxis utan Andersson påpekar att det för potentiella skadevållare är 
viktigast att de nationella domstolarna, av förutsägbarhetsskäl, i alla fall ser till att de 
förväntade konsekvenserna av överträdelser är någorlunda klara. 
 
Andersson diskuterar EG-rättens reparativa inställning genom en diskussion om på 
vilket sätt EG-rätten erbjuder ett adekvat rättsskydd. Han framhåller att EG-rätten 
innehåller regler vilka försäkrar att enskilda, genom de EG-rättsliga reglernas direkta 
effekt, bereds ett effektivt rättskydd av de nationella domstolarna genom reparation. I 
rättspraxis har fastslagits att den enskilde skall ha full kompensation för de skador som 
orsakats genom att EG-rätt har överträtts.83 Den skada eller förlust som drabbat den 
enskilde skall således gottgöras.  
 
Han visar även på att det i vissa fall kan krävas en avvikelse från regeln om att full 
kompensation skall utgå. Detta kan vara fallet när två lika legitima intressen står emot 
varandra eller kravet på effektivt rättsskydd måste balanseras mot andra intressen. Vilka 
fall där intresset av full kompensation får ge vika för andra intressen, får avgöras av de 
nationella domstolarna genom en värdering av de nationella allmänna och/eller enskilda 
intressena eller praktiska skäl, vilka talar för under- eller överkompensation och väga 
dem mot behovet av ett effektivt rättsskydd.  
 
Sammanfattningsvis synes det alltså råda stor osäkerhet vad gäller vilken 
skadeståndsfunktion på EG-rättens område som skall ges störst hänsyn. De skilda 
teorierna ovan vittnar om detta. 
 

3.6 Kretsen av skadeståndsberättigade 

EG-rätten besvarar inte frågan huruvida någon avgränsning skall ske, exempelvis från 
konsumenter eller indirekt berörda, gällande vilka enskilda som har talerätt. Whish tror 
dock att någon slags begränsning av kretsen skadeståndsberättigade kommer att införas 
inom de närmaste åren. Han framhåller att den amerikanska konkurrensrättens 
utveckling har visat på behovet av sådana begränsningar.84  
 
I viss litteratur har dock hävdats att det inte skulle finnas någon sådan begränsning 
gällande vilka som har rätt att kräva skadestånd. Bland annat har Jones framfört att EG-
rättens förbud i artikel 81 är mer omfattande än exempelvis motsvarande förbud i 
amerikansk rätt eftersom artikeln även förbjuder avtal vilka snedvrider konkurrensen. 
Omfattningen samt det faktum att artikel 81 och 82 har direkt effekt skulle enligt Jones 
medföra att det inte är möjligt att göra någon inskränkning av de rättigheter som 

                                                 
82 För diskussionen se Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 177-183 
83 Marshall II (1993), Brasserie du Pêcheur (1996) 
84 Whish, Competition Law, s. 300 
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enskilda tillerkänns genom den direkta effekten. Möjligheterna till skadestånd är enligt 
Jones således direkt kopplade till reglernas direkta effekt.85 
 
I första upplagan av verket Konkurrensskada, är Wahl av den uppfattningen att en 
avgränsning faktiskt skall ske.86 Efter avgörandet i Courage v. Crehan uttalade Wahl 
emellertid att om nu avtalsparterna har en rätt till skadestånd vid överträdelser av artikel 
81 kan frågan ställas om det över huvud taget finns några begränsningar avseende vilka 
som kan erhålla skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna, exempelvis 
gentemot indirekt skadelidande. Dessa frågor togs ej upp i fallet men det kan noteras att 
EG-domstolen uttalar att den fulla och ändamålsenliga verkan av artikel 81 skulle kunna 
ifrågasättas om inte ”varje person” som lidit en skada av ett avtal eller handling skulle 
ges rätt till ersättning. Wahl påpekar att hänvisningen till ”varje person” skall uppfattas 
som att det åtminstone initialt saknas anledning att begränsa ansvaret till viss 
personkrets.87  
 
Även Torbjörn Andersson finner att frågan gällande vilka som skall anses 
skadeståndsberättigade är svår att besvara, men anser att den i vart fall inte skulle gå att 
skilja från frågan gällande vilka subjekt som är taleberättigade på det nationella planet. 
Han yttrar att det utav tidigare rättsfall från EG-domstolen har framgått att nationella 
regler om talerätt skall avgöra vilka som är berättigade att processa om ett brott mot 
EG-rätten. Det krävs härvid att anspråken skall behandlas på samma sätt som inhemska 
anspråk samt att de skall vara möjliga att genomdriva. De inhemska reglerna får således 
inte göra det praktiskt omöjligt eller överdrivet svårt att få skadestånd.88  
 
Enligt Torbjörn Andersson skulle bestämningen av berättigade skulle alltså ske enligt 
nationell rätt men med ett krav på att de nationella reglerna inte får omöjliggöra 
utövandet av de EG-rättsliga rättigheterna. Därtill kommer att EG-rätten avgör att vissa 
regler medför rättigheter för enskilda, men låter de nationella reglerna avgöra vilka 
individer som skall anses berättigade till konkreta rättsföljder. Detta sammantaget borde 
också innebära att de nationella reglerna avgör vilka individer som är berättigade i vid 
mening. EG-domstolen skulle dock uttryckligen ha framhållit att den är behörig att 
avgöra vilka kategorier av personer som förpliktas av direktiv, medan det ankommer på 
nationella domstolar att bedöma om part i den aktuella processen faller i eller utanför 
dessa kategorier. Av detta framförda cirkelresonemang, följer enligt Andersson att det 
är EG-rätten som i slutändan avgör vem som är berättigad och att EG-rätten borde 
uppställa kriterier och kategorier för vilka kretsar av personer som i olika situationer 
berättigas av olika EG-rättsliga regler.89 
 

3.7 Sammanfattning 

De för denna uppsats aktuella konkurrensreglerna återfinns i artikel 81 och 82 i EG-
fördraget. Dessa regler har direkt effekt. Fördraget innehåller dock inga uttryckliga 
regler gällande skadestånd vid överträdelser av dessa regler. Istället gäller att om de 
nationella konkurrensreglerna ger en möjlighet till skadestånd skall även överträdelser 
av EG:s konkurrensrätt ha motsvarande sanktioner. De rättsfall som styrt 

                                                 
85 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 192-193 
86 Wahl, Konkurrensskada, s. 246-247  
87 Wahl, Skadestånd i konkurrensrättsmål, ERT, s. 578  
88 Brasserie de Pêcheur (1996), punkt 70 
89 Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 105-106 
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rättsutvecklingen gällande skadeståndsreglerna har inte handlat om överträdelser av 
konkurrensreglerna. Denna praxis kan emellertid ha betydelse när det gäller att 
analysera EG-rättens allmänna inställning till skadeståndsfunktionen. År 2001 kom 
dock ett betydelsefullt rättsfall vilket möjligen har revolutionerat konkurrensrättens 
sanktionssystem. Däri tog EG-domstolen nämligen, för första gången, ställning till vilka 
civilrättsliga konsekvenser, vid sidan av ogiltighet, som följer vid en överträdelse av 
konkurrensreglerna. Domen skulle dessutom kunna fastställa att det föreligger ett direkt, 
på EG-rätten baserat, skadeståndsansvar för enskildas överträdelser av 
konkurrensrätten.  
 
Vilka av de reparativa och preventiva hänsynen som skall prioriteras enligt EG-rätten är 
tämligen oklart. Den preventiva funktionen har tydligt framhållits i praxis genom 
uttalanden om att den nationella tillämpningen av reglerna skall ha både en avhållande 
och avskräckande verkan. Dessutom skulle det faktum att konkurrensreglerna utformats 
såsom förbud med endast begränsade möjligheter till undantag, kunna tyda på att 
reglerna i sig skall ha en preventiv inverkan. Otvivelaktigt är dock att även den 
reparativa funktionen är av betydelse och även detta har framhållits i praxis genom 
uttalanden om att den skadelidande skall ha full kompensation för sin skada. Slutsatsen 
är således att både den preventiva och reparativa funktionen skall beaktas men 
förhållandet dem emellan är fortfarande oklart. Tveksamt är även huruvida det uppställs 
några begränsningar gällande vilka som kan kräva skadestånd. Doktrinen är till synes 
inte heller enig på denna punkt. 
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4. Skadeståndsreglering i amerikansk konkurrensrätt 
I följande kapitel redogörs för den amerikanska konkurrensrättens 

skadeståndsreglering. Området förefaller intressant ur jämförelsesynpunkt med tanke 

på dess långtgående utveckling inom konkurrensrätten. Skadeståndsansvaret inom 

konkurrensrätten sägs ha fått en avgörande betydelse för områdets effektivitet.  

 

4.1 Introduktion 

Den amerikanska konkurrensrätten, eller antitrusträtten som den även benämns, har 
inspirerat den gemenskapsrättsliga konkurrensrätten. Under gemenskapsrättens tidiga år 
vände EG-domstolen ofta blicken mot USA när det gällde konkurrensrättsavgöranden.90 
Rättsområdet går i USA under namnet antitrust law. Antitrustlagstiftningen utgör en 
central del av den amerikanska rättsordningen.91 Amerikansk antitrusträtt består dels av 
en federal lagstiftning, dels av delstatlig lagstiftning. I USA är rätten till skadestånd en 
viktig del inom konkurrensrätten och initiativ från enskilda har stor betydelse för 
antitrusträttens genomslagskraft. Enskilda aktörer driver nämligen merparten av 
konkurrensrättsprocesserna.92  
 
I USA antogs den första konkurrensregleringen 1890 genom Sherman Act. Redan då 
fanns en oro för framväxten av karteller och monopol. Sherman Act har sina rötter i 
äldre rättspraxis och bygger på förbudsprincipen.93 Sherman Act gäller fortfarande även 
om den vid olika tillfällen har byggts ut med ytterligare lagstiftning, såsom med Clayton 
Act och Federal Trade Commission Act.94 
 
I likhet med svensk rätt, men till skillnad från EG-rätten, innehåller den amerikanska 
konkurrensrätten, i Clayton Act, ett uttryckligt stadgande gällande enskildas rätt till 
skadestånd. Det heter att: ”…any person who shall be injured in his business or property 
by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefore […] and shall 
recover threefold the damages by him sustained…”.95  
 

4.2 Kretsen av skadeståndsberättigade 

De amerikanska reglerna gällande vilka som kan kräva skadestånd är inte begränsade 
till någon särskild personkrets såsom företag, affärsparter eller liknande. Fysiska 
personer, företag i tidigare eller senare affärsled, staten, delstater eller främmande stater 
har alla rätt till skadestånd.96  
 
Även konsumenter som drabbats av överprissättning anses alltså ha lidit skada vilken 
kan ersättas enligt den federala konkurrenslagstiftningen.97 För att konsumenten skall ha 

                                                 
90 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 3 
91 Bernitz, Den nya konkurrenslagen, s. 13 
92 SOU 2004:10, s. 67, Wahl, Konkurrensskada, s. 142 
93 För begreppsförklaring se avsnitt 2.1 
94 Bernitz, Den nya konkurrenslagen, s. 13, Wahl, Konkurrensskada, s. 141, Jones, Private enforcement 
of antitrust law, s. 7-13 
95 § 4 Clayton Act 
96 Wahl, Konkurrensskada, s. 155 
97 Wahl, Konkurrensskada, s. 253 
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talerätt krävs det att denne köpt en produkt vilken varit föremål för en 
konkurrensbegränsning, och således inte skadats på något annat mer indirekt sätt.98 
 
Vid avgränsningar av kretsen skadeståndsberättigade talas i doktrin ibland om 
floodgate-begreppet. ”If the flood-gates were opened to permit treble damage suits by 
every creditor, stockholder, employer, sub-contractor, or supplier of goods and services 
that might be affected, the lure of a treble damage recovery, implemented by the 
availability of the class suit[…]would result in an overkill.”99 Citatet visar på att även 
om det amerikanska systemet inte begränsar talerätten till vissa kretsar, är åsikten att det 
behövs regler som begränsar rätten till ersättning på andra sätt och sådana 
inskränkningar finns. 
 
Det krävs att den skadelidande har lidit en skada ”in his business or property”100. Denna 
formulering utesluter inte att konsumenter kan kräva skadestånd; konsumenter som 
exempelvis får betala ett högre pris på en vara till följd av en konkurrensbegränsning, 
sägs ha skadats i sin ”property”. Därtill har uttalats att det för talerätten krävs att den 
skadelidande måste uppfylla vissa ytterligare krav för att anses ha standing. Standing 
anses vara en sammanfattande benämning på samtliga de krav vilka ställs på en 
skadelidande för att denne skall ha rätt till skadestånd. Bland annat utgörs standing av 
krav på skada och orsakssamband. Är kraven för standing inte uppfyllda ges inte heller 
den skadelidande någon rätt att föra process.101 
 

4.2.1 Faktisk och direkt skada 

För att kravet på standing skall vara uppfyllt fordras dessutom att den skadelidande 
skall ha lidit en faktisk skada samt att skadan skall ha drabbat den skadelidande direkt. 
Vägledande på det senare området är rättsfallet Loeb v. Eastman Kodak Co.102 I detta 
mål förklarades att en aktieägare i ett företag, vilken utsatts för en förbjuden 
konkurrensbegränsning, inte hade rätt att kräva skadestånd eftersom aktieägaren endast 
led en indirekt skada. Det var företaget som lidit den direkta skadan. Syftet med att 
endast den som lidit en direkt skada skall ha rätt att kräva skadestånd, är att försöka 
begränsa kretsen till dem vilka är i den bästa positionen att upptäcka skadan och 
processa om densamma.103 
 
Den direkt skadelidande har rätt att föra talan för hela skadan oavsett hur mycket denne 
lyckats föra vidare i andra led.104 Syftet med detta har varit att öka reglernas preventiva 
verkan. Genom att ge denne en rätt att föra talan om ”hela skadan” ges incitament att 
processa trots att den skadelidande lyckats föra skadan vidare. Även utifrån ett 
processekonomiskt perspektiv finns skäl att försöka utesluta skadelidande vilka befinner 
sig alltför långt borta i kedjan.105 
 

                                                 
98 SOU 2004:10, s. 72 
99 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 154 
100 § 4 Clayton Act 
101 Wahl, Konkurrensskada, s. 155-156, Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 154-158 
102 Loeb v. Eastman Kodak Co., (1910) 
103 Wahl, Konkurrensskada, s. 156, 241, Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 160-161  
104 Fastställdes i rättsfallet Hanover Shoe Inc. v. United Shoe Machinery Corp., (1968) 
105 Wahl, Konkurrensskada, s. 157, Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 178 
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Det kan dock anmärkas att ett flertal delstater, efter flera omdiskuterade rättsfall, har 
infört regler vilka explicit ger även kunder som inte berörs direkt, rätt att begära 
skadestånd enligt de delstatliga konkurrenslagarna. Kravet på direkt skada är således 
inte helt okontroversiellt och argumentet om att den direkt skadedrabbade ges 
incitament att processa genom att den får föra process om hela skadan förkastas som 
argument. Tvärtom hävdas att något sådant incitament inte finns emedan skadan förts 
vidare i nästa led samt att reparationen borde komma de verkliga skadelidande till del. 
De som ser konkurrensrätten endast ur ekonomiska perspektiv har lättast för att se 
betydelsen av preventionen medan kritikerna framhåller reparationens betydelse.106  
 
Det kan, såsom framhållits i problembakgrunden, även tänkas att en konsument låter bli 
att köpa en produkt eller väljer en mindre önskvärd produkt, av det skälet att den 
önskvärda produkten är för dyr till följd av konkurrensbegränsade åtgärder. Dessa 
konsumenter skadas också men Jones påstår att dessa skadelidande oftast ignoreras av 
den anledningen att de är svåra att identifiera.107 
 

4.2.2 Kravet på antitrust injury 

Den amerikanska antitrusträtten har även fastslagit ett krav på antitrust injury för att 
skadestånd skall kunna utdömas.108 Ett orsakssamband mellan en överträdelse och en 
skada är således inte tillräckligt för att aktualisera skadeståndsansvar. Istället har den 
amerikanska domstolen fastställt att huruvida någon lidit en antitrust injury skall 
bestämmas mot bakgrund av varför skadan uppkommit. Om skadan uppkommit som ett 
resultat av konkurrensbegränsningen och detta samtidigt är något som 
konkurrensreglerna syftar till att förhindra är det fråga om en antitrust injury annars 
inte. Enbart det förhållandet att det blir ökad konkurrens på marknaden är följaktligen 
inte tillräckligt. Dessutom påpekas att kravet har medfört att domstolarna, vid sidan av 
vem som lidit skadan, även börjat resonera om skadans natur och dess koppling till 
konkurrenslagarnas ändamål. Något som vanligen anses vara positivt eftersom kravet på 
antitrust injury därmed ger en ökad förståelse för vad som utgör skadliga 
konkurrensbegränsningar.  
 
Det har dock även riktats kritik mot kravet. I doktrin har det bland annat anmärkts att 
definitionen av antitrust injury har blivit allt snävare över tiden. På detta sätt har 
framför allt konkurrenters skadeståndsanspråk kommit att ses med stor skepsis eftersom 
konkurrenter vanligtvis skadas även av ökad konkurrens.109  
 

4.3 Skadeståndets funktion – reparation och/eller prevention 

Trots att även reparation är eftersträvansvärt har den amerikanska konkurrensrätten 
prevention som målsättning. Förhållandet att den som lidit en direkt skada har en rätt 
kräva skadestånd för hela denna skada, oavsett om denne lyckats föra skadan vidare, 
sägs vara ett tydligt tecken på preventionens starka betydelse. Emellertid skulle man 
kunna hävda att den amerikanska rätten driver en politik som även medför 

                                                 
106 SOU 2004:10, s. 71, Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 179-180 
107 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 180 
108 Fastställdes i rättsfallet Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat Inc., (1977) 
109 För det anförda i detta avsnitt se SOU 2004:10, s. 68-69, Wahl, Konkurrensskada, s. 157-158, Jones, 
Private enforcement of antitrust law, s. 173-174 
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överprevention. Detta bland annat med anledning att lagen föreskriver rätt till tredubbla 
skadestånd samt att detta i sin tur bidrar till alltför många skadeståndsprocesser.110 
 

4.4 Enskildas incitament 

Den amerikanska rätten är inte endast ett intressant jämförandeobjekt när det gäller 
skadestånd i konkurrensrätten med anledning av dess långtgångna utveckling, utan även 
de speciella förutsättningar vilka gäller för skadeståndsprocesser i amerikansk rätt 
väcker intresse. Dessa förutsättningar har emellanåt även angivits som skäl till att de 
enskilda skadeståndsmålen är så få i europeisk konkurrensrätt. Ofta anförs att enskildas 
incitament att inleda komplicerade konkurrensrättsprocesser är beroende av utsikten att 
erhålla tredubbel ersättning, att amerikanska advokater kan arbeta på så kallade 
contingency fees

111
, att skadelidande kan bistås av domstol vid bevisinsamlingen samt 

att möjligheterna till grupptalan är vidsträckta i amerikansk processrätt. 90 % av alla 
konkurrensrättsliga mål startas av enskilda parter istället för av offentliga organ.112  
 
Därtill skall nämnas att vissa författare talar om kulturella skillnader som en anledning 
till det höga antalet skadeståndsmål. Den amerikanska befolkningen skall enligt dessa 
förespråkare vara oerhört processbenägna och USA präglas av en stark 
konkurrenskultur.113 
 

4.4.1 Tredubbelt skadestånd (Treble damages) 

Grunden för enskildas rätt att få skadestånd innebär att den som skadas av ett 
konkurrensbegränsande agerande skall ersättas trefaldigt motsvarande sin skada. 
Tredubblingen har framhävts såsom det tydligaste tecknet på den preventiva 
funktionens betydelse. Tredubblingen kan ha olika förklaringar, dels att på något sätt 
straffa eller i varje fall verka avhållande, dels att den utgör ett försök att neutralisera den 
vinst skadevållaren kan tänkas göra eftersom inte alla konkurrensbegränsningar 
upptäcks.114  
 
Den uppmuntran som ges enskilda genom möjligheten till tredubbelt skadestånd sägs 
även verka positivt på statens ekonomi emedan resurser inte i lika stor utsträckning 
behöver tas till övervakning. Dessutom framhävs att ”…legal norms are not wholly 
dependent on the current attitude of public enforcers or the vagaries of the budgetary 
process and that the legal system emits clear and consistent signals to those who might 
be tempted to offend.”115 
 
Den tredubbla skadeståndsmöjligheten har dock även kritiserats eftersom den anses leda 
till alldeles för många skadeståndsprövningar, vilket anses kunna leda till 
överprevention och ekonomisk ineffektivitet. Processerna bedöms även vara svåra och 
ta lång tid vilket medför högre kostnader. Jones finner dock att denna kritik är 
otillräckligt underbyggd och överdriven samt att ett system med privat övervakning 

                                                 
110 SOU 2004:10, s. 68 
111 Advokaterna erhåller en andel av processvinsten som ersättning. 
112 SOU 2004:10, s. 68, Whish, Competition Law, s. 297-298, Jones, Private enforcement of antitrust law, 
s. 16 
113 SOU 2004:10, s. 68, Wils, The optimal enforcement, s. 245 
114 SOU 2004:10, s. 67-68, Wahl, Konkurrensskada, s. 155 
115 Jones, Private enforcement of antitrust law, s. 80 
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ändock är det mest effektiva. Han framhåller dessutom att empiriska fakta visar att de 
enskilda målen gällande konkurrensrättens skadeståndsreglering inte alls tar överdrivet 
längre tid eller kostar mer än ”normala” processer.116  
 
Jones ställer sig ändock tveksam till att detta incitament verkligen spelar en 
betydelsefull roll för enskildas beslut att väcka skadeståndstalan. Han menar att 
betydelsen av den tredubbla ersättningen är överdriven och att frånvaron av densamma i 
europeisk rätt, kompenseras av att det normalt finns en rätt till ränta från skadetillfället. 
Från tiden för skadan till dess att utbetalning av skadeståndet sker har ofta pengarnas 
värde försämrats så mycket att det slutliga amerikanska skadeståndet motsvarar vad som 
utgår i den europeiska rätten. Gällande värdeförsämringen har uttalats att ”This alone 
would effectively reduce the treble damages in real terms to less than single 

damages.”117  Detta skulle således medföra att samma resultat ges i Europa som i det 
amerikanska systemet; “…Community antitrust claims virtually are treble damage 
claims.”118 
 

4.4.2 Grupptalan (Class action) 

Ytterligare ett incitament för enskilda att kräva skadestånd i den amerikanska rätten är 
möjligheten att använda sig av grupptalan, class action. För att kunna genomföra en 
grupptalan krävs att överträdelsen av konkurrensreglerna och kundens skada stöds av 
bevisning vilken är gemensam för alla käranden i gruppen. Varje kärande får dock föra 
talan om det belopp hans skada uppgår till. En kalifornisk domstol godkände i juli 2003 
en uppgörelse mellan Microsoft och konsumenter om ett skadestånd på 1,1 miljarder 
dollar, efter en class action-talan. Konsumenterna var berättigade till ersättning ur 
summan beroende på vilka produkter de köpt.119  
 
Jones ställer sig även kritisk till att grupptalan skulle vara ett effektivt incitament i den 
amerikanska rätten. Han framhåller dessutom att contingency fees främst var 
betydelsefullt i början av konkurrensrättens utveckling och att grupptalan inte alls utgör 
någon stor andel av alla konkurrensrättsprocesser. 
 

4.4.3 Bevisundersökning (Discovery) 

Systemet för bevisupptagning, discovery, är ett omtvistat inslag i den amerikanska 
civilprocessrätten. Systemet innebär att parterna får insyn i varandras bevisning som 
tillämpas under förberedelserna inför en rättegång. Syftena med detta system sägs bland 
annat vara att införskaffa och bevara bevis som annars inte skulle kunna förebringas vid 
huvudförhandlingen, att fastställa vad som är ostridigt samt att parterna skall kunna 
spåra upp och utforska så många fakta som möjligt innan huvudförhandlingen. 
Bevisundersökningen gör att parterna under discovery-fasen kan komma mycket långt i 
dessa avseenden samt fastställa motpartens position och underlag; företeelser vilka ökar 
möjligheterna att nå förlikning.120 
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4.5 Sammanfattning 

Den amerikanska konkurrensrätten, antitrusträtten, består av en federal och en delstatlig 
lagstiftning. Reglerna om enskildas rätt till skadestånd fastställs explicit i Clayton Act. 
Reglerna gällande rätt till skadestånd är inte begränsade till vissa kretsar. Följaktligen 
har alla grupper av skadelidande en rätt att kräva skadestånd. Emellertid uppställer 
rätten andra krav för att åstadkomma en avgränsning. Det krävs att den skadelidande har 
så kallad standing; ett begrepp vilket bland annat innefattar krav på adekvat kausalitet, 
antitrust injury, faktisk och direkt skada. Den direkt skadelidande har rätt att föra talan 
om hela skadan oavsett hur mycket av skadan denne lyckats föra vidare i nästa led. Den 
indirekt skadelidande saknar således ersättningsmöjligheter. Det nyss anförda är vidare 
ett tydligt tecken på den preventiva funktionens roll i det amerikanska rättsystemet. 
Därtill kan nämnas möjligheterna att erhålla tredubbelt skadestånd, som tillsammans 
med främst möjligheterna till grupptalan, att amerikanska advokater kan arbeta på så 
kallade contingency fees och att skadelidande kan bistås av domstol vid 
bevisinsamlingen, av vissa författare angivits vara av stor betydelse för enskildas 
incitament att kräva skadestånd. Cirka 90 % av alla skadeståndsprocesser i USA startas 
efter initiativ av enskilda. 
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5. Föreslagen skadeståndsreglering i svensk 
konkurrensrätt 
I detta kapitel anges vad utredningen och regeringen anfört såsom skäl till 

lagändringen, på vilket sätt den skall genomföras och om, och i så fall hur, den avser 

att förändra konkurrensrätten. Detta kapitel kommer även att innehålla viss av den 

argumentation som förts, främst i doktrin, gällande de positiva och negativa effekterna 

av ett utökat skadeståndsansvar.  

 

5.1 Introduktion 

Någon uttrycklig skadeståndsregel har aldrig varit införd i någon av de föregående 
svenska lagarna angående konkurrensövervakning.121 Detta kan förklaras med att 
lagstiftningen tidigare endast var inriktad på det offentligas kontroll över det privata 
näringslivet på sådant sätt att det avgörande var konkurrensbegränsningens inverkan på 
samhällsekonomin eller konsumentpolitiska intressen. Således var avsikten varken att 
det skulle finnas eller ges något direkt skydd för konkurrenterna och inte heller att dessa 
skulle ha incitament att vara delaktiga i konkurrensövervakningen.122 Syftet med 
konkurrenslagen har alltså förändrats från att vara en kontrollfunktion från det 
offentligas sida till att idag ha som målsättning att vara ett självreglerande system 
genom företagens kontroll över varandra. Härifrån håller nu normen ytterligare på att 
förändras genom utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade där även konsumenter 
nu får en kontrollfunktion genom en rätt till skadestånd. 
 

5.2 Nya lydelsen 

Förslaget till en lagändring av 33 § konkurrenslagen innebär bland annat att kretsen av 
skadeståndsberättigade vidgas genom att begränsningen av ersättningsberättigade till 
”ett annat företag eller en avtalspart” tas bort. Den nya skadeståndsparagrafen föreslås 
se ut på följande vis: 
 

Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder  
förbuden i 6 eller 19 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget,  
skall företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer. 
 
Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom  
tio år från det att skadan uppkom. 
 
Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om  
skadestånd enligt denna paragraf. 

 
Olika alternativ diskuterades för hur lagstiftaren lagtekniskt skulle lösa utvidgningen av 
kretsen skadeståndsberättigade.123 Ett sätt sades vara att i lagtexten räkna upp de 
kategorier av skadelidande vilka skall vara ersättningsberättigade. Denna metod ansågs 
dock innehålla flera risker; någon kategori kan omotiverat komma att utelämnas, 

                                                 
121 Lag om undersökning av monopolistiska företag och sammanslutningar (1925), Lag (1946:488) om 
övervakning av konkurrensbegränsning inom näringslivet, Lag (1953:603) om motverkande i vissa fall av 
skadliga konkurrensbegränsningar, Konkurrenslagen (1982:729)  
122 Wahl, Konkurrensskada, s. 109 
123 För det följande resonemanget se Prop. 2004/05:117, s. 28-29 
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uppräkningen kan komma att omfatta någon som inte skall omfattas och svåra 
gränsdragningsproblem skulle kunna aktualiseras. 
 
Utredningen har istället föreslagit att 33 § konkurrenslagen skall utformas efter mönster 
från 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Denna paragraf anger att den som vållar ren 
förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Ett sådant utförande innebär att 
lagtexten stadgar att skadevållaren skall ersätta den skada som uppkommer genom 
överträdelsen utan att några kategorier av skadeståndsberättigade anges. Frågan om 
vilka personer som skall vara berättigade till skadestånd regleras således inte närmare i 
själva lagen. 
 
Vid tillämpningen av paragrafen i skadeståndslagen sker avgränsningen av 
skadeståndsberättigade med hjälp av skyddsändamålen för de olika bestämmelserna. 
Samma princip föreslås som hjälp till avgränsning enligt 33 § konkurrenslagen. 
Dessutom föreslås att även de allmänna skadeståndsrättsliga principerna, exempelvis 
den som föreskriver adekvat kausalitet, skall användas för att begränsa kretsen av 
skadeståndsberättigade. Det framhålls att skadeståndsansvaret inte får utvidgas så långt 
att det blir oförutsebart. Hur principerna sedan skall användas föreslås få bli en uppgift 
för rättstillämpningen på samma sätt som inom skadeståndsrätten. 
 

5.3 Motiven bakom ändringen 

Att indirekt drabbade konsumenter nu inte har någon rätt till skadestånd enligt 
konkurrenslagen har, såsom ovan nämnts, motiverats av att dessa inte ansågs ingå i 
lagens skyddsintresse med hänsyn till lagens inriktning på förhållandena inom 
näringslivet. I statens offentliga utredning framhålls dock att denna förklaring inte är 
alldeles övertygande. Utredningen kritiserar uttalanden såsom att lagens inriktning på 
förhållandena inom näringslivet beror på att lagstiftaren vill åstadkomma en effektiv 
konkurrens, och inte avser att skydda enskilda näringsidkare. Påståendet ifrågasätts 
dessutom med anledning av att det därefter emellertid framhålls att en effektiv 
konkurrens är ett konsumentintresse i minst lika stor utsträckning som ett 
näringsidkarintresse och att konkurrenslagens syfte är att slå vakt om de 
samhällsekonomiska och konsumentpolitiska intressena av effektiv konkurrens. Lagens 
inriktning skulle således inte förklara varför lagens skyddsintressen skulle omfatta 
obestämda kretsar av näringsidkare men inte obestämda kretsar av konsumenter.124 Mot 
bakgrund av att även konsumenter skall anses omfattade av konkurrenslagens 
skyddsintresse, är det inte rimligt att konsumenters rätt till ersättning är beroende av om 
de står i avtalsförhållande till företaget i fråga eller inte. Dessa skillnader som idag 
finns, motiverar därför ändringen av konkurrenslagens skadeståndsparagraf.125 
 

5.4 Kretsen av skadeståndsberättigade 

Utredningen har, såsom ovan nämnts, föreslagit att det blir en fråga för domstolarna att 
avgöra var gränsen skall dras för vilka skadelidande som skall ha rätt till skadestånd. 
Rättstillämpningen har således bland annat att avgöra i vilka fall sambandet mellan den 
som påstår sig lidit skada och den skadegörande överträdelsen är av just sådant slag att 

                                                 
124 SOU 2004:10, s. 85 
125 Prop. 2004/05:117, s. 28 
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skadeståndsskyldighet föreligger. Utredningen anser att en sådan tillämpning kommer 
att leda till en naturlig avgränsning av de med rätt till skadestånd.126 
 
Även regeringen ställer sig bakom utredningens förslag och påpekar att den naturliga 
avgränsningen även kommer att ske genom att det krävs en identifierbar skada för att 
ha rätt till skadestånd. Regeringen framhäver även att det faktum att skadan skall ha att 
göra med de konkurrensbegränsande effekterna av den skadegrundande handlingen, ger 
en naturlig avgränsning. Detta innebär ett krav på att skadan inte endast får vara ett 
resultat av en ökad konkurrens för att vara ersättningsgill.127 
  
Det har även framförts att en praktisk avgränsning av kretsen skadeståndsberättigade 
troligen kommer att ske genom reglerna gällande bevisbördans placering. Varken 
utredningen eller regeringen har ansett att reglerna gällande bevisbördan bör ändras 
vilket innebär att den även i framtiden kommer att ligga på den som begär ersättning. 
Särskilt när det gäller skadelidande vilka befinner sig flera avtalsled bort från 
skadevållaren förefaller det troligt att en naturlig avgränsning sker. 
 

5.5 Skadeståndets funktion – reparation och/eller prevention 

Propositionen visar på konkurrenslagens dubbla funktioner – den preventiva och den 
reparativa – men betonar att utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade ger den 
reparativa funktionen ökat utrymme. De reparativa effekterna borde kunna bli särskilt 
tydliga genom den möjlighet som finns att tillämpa lag (2002:599) om grupprättegång, 
när det gäller en serie av ersättningskrav vilka det inte är praktiskt att driva till process 
vart och ett för sig.128 Men även den preventiva effekten av konkurrensreglerna antas 
kunna öka genom utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade. Företagen kommer 
att löpa en större risk att drabbas av skadestånd och den negativa publicitet som en 
skadeståndsprocess ger; båda faktorer, vilka borde avhålla företag från 
konkurrensbegränsande ageranden.129 
 
Utredningen beslutar att skadeståndsreglerna även i fortsättningen borde vara utformade 
med utgångspunkt i den reparativa funktionen. Ersättningen skall således inte överstiga 
den verkliga skadan. Det påpekas dock även här att den preventiva funktionen är viktig 
och skall tas i beaktande, men endast i den mån det är möjligt inom ramen för det 
gällande synsättet och det är förenligt med EG-rätten. Att införa en ordning 
motsvarande den amerikanska, där preventionen är det huvudsakliga syftet, skulle kräva 
stora överväganden och innebära en radikal förändring av svensk skadeståndsrätt. Det 
påpekas att en sådan förändring inte är aktuell i nuläget.130 
 
Wahl, som förespråkar att ge preventionen utökat utrymme i den svenska 
rättstillämpningen, hävdar att ett ökat användande av den i och för sig reparativa 
skadeståndsfunktionen ändå kommer att medföra ett visst mått av prevention. Han 
menar att trots att det i svensk rätt alltid kommer att vara lönsamt att vidta 
konkurrensbegränsande åtgärder, eftersom risken för upptäckt är liten och 
skadeståndsansvaret beloppsmässigt inte medför prevention, får inte den offentliga 

                                                 
126 För diskussionen i detta avsnitt se Prop. 2004/05:117, s. 29 
127 Jämför den amerikanska rättens krav på antitrust injury. 
128 Se mer om nedan, avsnitt 5.6.1 
129 Prop. 2004/05:117, s. 28 
130 SOU 2004:10, s. 81 
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övervakningen glömmas bort. Tillkommer gör även den mer allmänna prevention som 
kan ligga i att över huvudtaget få betala ett skadestånd.131 
 
Dufwa finner dock inte att någon lyckats bevisa att skadestånd kan påverka människors 
handlande på ett preventivt sätt. Han påstår att man sedan årtionden är skeptisk mot idén 
att skadeståndet har en avskräckande effekt och att skadeståndet därför inte anses kunna 
skapa någon preventiv verkan.132 
 

5.6 Enskildas incitament 

Emedan konsumenter tidigare uttryckligen undantagits från lagens skyddsintresse har 
det inte funnits något direkt behov av att låta den svenska konkurrensrätten innehålla 
incitament för enskilda att driva process. I och med genomförandet av den aktuella 
lagändringen skulle dock sådana incitament kunna spela en avgörande roll för att uppnå 
de, genom förändringen, önskade effekterna.133   
 
Redan i och med införandet av förordning 1/2003 förväntade sig kommissionen ett ökat 
genomslag av konkurrensreglerna till följd av en ökad aktivitet från företagen genom 
bland annat processande. Kommissionen räknade alltså med en ökad private 
enforcement. Karlsson framför dock, i en artikel från 2003 gällande konkurrensrätten i 
Sverige och den nämnda förordningen, en tveksamhet till om processbenägenheten i 
den svenska rättsmiljön verkligen kommer att öka. Framförts har även att tvisterna ”inte 
lär komma över en natt, eftersom EU och den nationella rätten i medlemsstaterna saknar 
ett antal viktiga element som finns i den amerikanska antitrusträtten och som skapar 
incitament att tvista”.134 Samma problem uttalas i kommissionens nyhetsbrev från våren 
2004.135 Även de kulturella skillnaderna och en mindre utpräglad konkurrenskultur 
nämns såsom orsaker till avsaknaden av konkurrensrättsliga processer i Europa.136  
 
För att kunna undersöka tänkbara effekter av utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade borde det således kunna vara av vikt att undersöka om enskilda 
ges några incitament att kräva skadestånd och om så är fallet, huruvida dessa incitament 
är effektiva. Åtminstone skulle det kunna vara liknande tankar som medfört 
utredningens undersökningar av de i följande avsnitt beskrivna företeelserna. 
 

5.6.1 Grupptalan 

Den första januari 2002 infördes i svensk rätt en ny taleform – grupptalan – genom att 
lag (2002:599) om grupprättegång trädde i kraft. Lagen infördes som ett komplement 
till det vanliga rättegångsförfarandet och har till syfte att öka effektiviteten av de redan 
gällande reglerna. Med grupptalan avses att någon utan rättegångsfullmakt för talan för 
medlemmarna i en grupp. Gruppen kan innehålla personer vilka köpt likadana varor 

                                                 
131 Wahl, Konkurrensskada, s. 42 
132 Dufwa, Den svenska skadeståndsmodellen och EU, JT, s. 530 
133 Jämför USA där enskildas incitament att kräva skadestånd sägs vara av helt avgörande betydelse i 
strävan efter ett effektivt konkurrensrättsligt system. 
134 Karlsson, Konkurrensrätten i Sverige och förordning 1/2003, ERT, s.  770-772, De element som avses 
är tredubbelt skadestånd, grupptalan och bevisundersökning, se avsnitt 4.4. 
135 Competition Policy Newsletter, s. 33-35 
136 Karlsson, Konkurrensrätten i Sverige och förordning 1/2003, ERT, s.  770-772, Wils, The optimal 
enforcement, s. 150 



 

 

35 
 

eller tecknat likalydande standardavtal. Gruppmedlemmarna är inte parter i rättegången 
och behöver inte aktivt delta. En dom gäller för och emot alla som ingår i gruppen. Det 
finns tre olika typer av grupptalan. Talan kan dels väckas av enskilda fysiska och 
juridiska personer genom enskild grupptalan, dels av organisationer genom 
organisationstalan samt av myndigheter genom offentlig grupptalan. De som har 
tilldelats rättigheten att föra grupptalan är Konsumentombudsmannen och 
Naturvårdsverket.137 
 
I utredningen påpekas att enskilda konsumenters skada i många fall kommer att vara så 
pass liten att konsumenten inte anser det meningsfullt att själv framställa sina krav i 
domstol med de kostnader detta innebär. För att det skall vara möjligt för konsumenter 
att processa om skadestånd har därför förslag lagts fram om att sådana processer skall få 
föras i en grupprättegång. I utredningens uppdrag låg även att pröva om det är lämpligt 
att Konkurrensverket ges möjlighet att föra offentlig grupptalan.138 
 
Både enskild grupptalan och organisationsgrupptalan anses, enligt utredningen, kunna 
användas beträffande konkurrenslagens skadeståndsparagraf. På detta sätt förväntas den 
reparativa effekten få ökat utrymme. Däremot anses det inte finnas tillräckligt starka 
skäl för att föreslå att Konkurrensverket eller någon annan myndighet utses att föra 
offentlig grupptalan för skadestånd grundade på överträdelser av konkurrensrätten. 
Offentlig grupptalan har haft som huvudsyfte att främja ett vidare samhällsintresse och 
att endast undantagsvis ingripa i enskildas inbördes förhållanden. Enligt lagens 
förarbeten är det tveksamt om grupptalan är ett ändamålsenligt alternativ för att 
upprätthålla ett reparativt syfte för enskilda.139 Även nödvändigheten av att prioritera 
det allmännas resurser till fall där det finns ett vidare samhällsintresse anges som skäl. 
Dessutom anses att genomslaget av rättsskyddet på konkurrensrättens område 
tillgodoses på andra sätt. Det offentligrättsliga sanktionssystemet med bland annat 
konkurrensskadeavgiften medför att det inte finns något riktigt behov av att ge 
Konkurrensverket möjlighet till offentlig grupptalan för upprätthållande av detta 
syfte.140 
 
Den kritik som förts fram angående utredningens slutsats, visar bland annat på åsikter 
om att det faktum att Konkurrensverket inte givits befogenhet att föra grupptalan, 
kommer att medföra en hel del svårigheter. Eftersom den utredning som torde ligga till 
grund för en sådan talan görs av Konkurrensverket, kommer det krävas en hel del 
resurser för att även den behöriga myndigheten skall kunna sätta sig in i frågan. Det 
uttalas även att ett antal situationer skulle kunna komma uppstå där endast 
Konkurrensverket har kompetensen att kunna föra en sådan talan.141  
 

5.6.2 Bevisundersökning 

Det anses inte möjligt att omedelbart anpassa den amerikanska modellen för 
bevisundersökning till svenska förhållanden. Emellertid framhålls dock att de 
svårigheter vilka i nuläget finns när det gäller att samla in bevis mot en skadevållare, 
både gällande att överträdelse och skada skett samt sambandet däremellan, motverkar 

                                                 
137 SOU 2004:10, s. 88-89 
138 SOU 2004:10, s. 88-91 
139 Prop. 2001/02:107, s. 37 
140 SOU 2004:10, s. 88-91 
141 SOU 2004:10, s. 30-31, Remissyttrande från Konsumentverket 
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de önskade faktiska effekterna av utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade enligt 
konkurrenslagen. Det framhålls att det i svensk rätt i och för sig finns en möjlighet att 
begära edition, det vill säga att om någon har en skriftlig handling som kan ha betydelse 
såsom bevis är denne skyldig att visa denna, men att detta instrument, med anledning av 
begränsningar i editionsplikten142, inte är lika användbart som den amerikanska 
modellen, bevisundersökning. Sammanfattningsvis ger den svenska rätten inte 
tillräckliga incitament för skadelidande genom editionsplikten, men det skulle vara att 
gå för långt att anpassa den amerikanska motsvarigheten till svensk rätt.143  
 
Utredningens förslag innebär att regler om bevisundersökning i skadeståndsmål enligt 
33 § konkurrenslagen måste införas. Det skulle således vara fråga om ett helt nytt 
civilprocessuellt institut under verkställighet av Kronofogdemyndigheten. Förslaget 
innebär att domstolen i en rättegång om skadestånd får besluta om att en undersökning 
får göras hos en part för att insamla bevis om skadeståndsanspråket.  
 
Regeringen anser dock inte att sådana regler skall införas. Regeringen vitsordar att flera 
skadeståndsprocesser i och för sig gynnar det allmännas konkurrensintresse men att en 
avvägning måste ske mot de risker som bevisundersökning innebär. Den största risken 
är den för läckage av företagshemligheter. Läckage skulle skada konkurrensen vilket i 
sin tur medför ekonomiskt negativa följder för samhällsekonomin och för 
konsumenterna. Ytterligare framförda risker är att konkurrensmyndighetens 
undersökningar kan komma att störas och att det finns risk för att företagsspionage 
skulle kunna bedrivas under en undersökning. Dessutom påpekas att det inte är säkert 
att ett införande av bevisundersökning verkligen kommer att leda till ett ökat antal 
processer; åtminstone inte i en omfattning av betydelse från allmän synpunkt. 
 

5.7 Kritik mot konsumenters skadeståndsrätt 

Som ett skäl till varför konsumenters rätt till ersättning skall begränsas har bland annat 
anförts att en sådan rättighet ändock inte skulle få någon praktisk effekt, eller att den 
skulle bli illusorisk såsom det uttrycks i propositionen. Särskilt när den skadelidande 
befinner sig flera avtalsled bort från skadevållaren skulle det vara nära på omöjligt att 
bevisa skadans storlek och många gånger skulle det även kunna vara väldigt svårt att 
bevisa att skada alls har uppstått.144 Stockholms tingsrätt framhåller även att det 
kommer att råda en ovisshet innan praxis fastställts vilket motverkar den faktiska 
effekten av utvidgningen. Därtill påpekas att det finns en risk för att processerna blir 
oerhört omfattande. Tänkbart är att det kan bli aktuellt med svåra processer, vari först 
frågan om en part överhuvudtaget är skadeståndsberättigad skall besvaras därefter om 
skadan är ersättningsgill.145 
 
Även det faktum att Konkurrensverket inte har givits möjlighet att föra grupptalan 
anförs av vissa kretsar vara något som kommer att motverka den faktiska effekten av 
utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade. Kritikerna menar att konsumenter inte 

                                                 
142 Det ställs krav på bl.a. precisering av vilka dokument som efterfrågas och vad dessa skall styrka. 
143 För diskussionen i detta avsnitt se Prop. 2004/05:117, s. 38-39, 45 och SOU 2004:10 s. 103-106 
144 Prop. 2004/05:117, s. 29, Mot argumentet gällande skadans storlek framförs dock domstolarnas 
möjlighet till skälighetsbedömning enligt RB 35:5. Någon bevislättnad gällande att skada uppstått finns 
dock inte. 
145 Prop. 2004/05:117, s. 26 
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ges tillräckliga incitament att bedriva mål om skadestånd om enbart 
Konsumentombudsmannen och Naturvårdsverket har rätt att föra grupptalan.146 
 
Emellertid har ett annat skäl varit det tyngsta argumentet mot att ge konsumenter en 
skadeståndsrätt, åtminstone innan förfarandet grupptalan infördes i svensk rätt. 
Kritikerna ansåg närmare bestämt inte att konsumenter skulle ha rätt till skadestånd av 
den anledningen att företagen skulle komma att belastas med alltför många processer, 
samt att det även från statens sida skulle vara processekonomiskt ohållbart. Den 
reparativa funktionen skulle genom en sådan utveckling i och för sig få full 
genomslagskraft, men det har även varnats för en eventuell överprevention. 
 
En av dessa kritiker är Nils Wahl. Enligt honom kräver ett effektivt 
konkurrensrättssystem avseende skadestånd, en uppbyggnad där rätten att kräva 
skadestånd främst tillkommer de skadelidande vilka enklast kan upptäcka överträdelser 
samt har minst kostnader för att driva en process. Emedan att konsumenter vanligen 
saknar dessa möjligheter eller befinner sig i en sämre processrättslig situation skall 
dessa inte ha någon rätt att kräva skadestånd. Wahl anser att en sådan reglering annars 
skulle kunna motverka all form av effektivitet i hanterandet av skadeståndsfrågor inom 
konkurrensrätten.147 
 
I en nationell rapport gällande Sveriges konkurrensrättsregler framhåller författarna att 
programmet för konkurrensskadeavgift, leniencyprogrammet, och 
skadeståndssanktionen är två från varandra skilda funktioner.148 Rapporten är skriven 
under den tid frågan om skadeståndsparagrafens utvidgning var under utredning, och 
det kan nu ifrågasättas om författarna håller fast vid sitt uttalande. I vart fall har 
Marknadsdomstolen invänt att det nya programmet för eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadeavgift som infördes sommaren 2002, skulle kunna komma att 
motverkas om företagen skulle riskera ett utvidgat skadeståndsansvar.149 
 
Systemet bygger på att företag vilka är inblandade i överträdelser av konkurrensreglerna 
skall uppmuntras att frivilligt anmäla överträdelsen. Sker sådan anmälan kan företaget 
få eftergift eller nedsättning av den konkurrensskadeavgift som företaget annars skulle 
ha ålagts. Genom utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade kan dock detta 
program motverkas eftersom företag skulle kunna bli mindre benägna att anmäla 
överträdelser med hänsyn till den ökade risken att få betala skadestånd. Incitamenten att 
anmäla konkurrensbegränsningar skulle således minska. 
 
Regeringen instämmer i oron beträffande leniencyprogrammet, men anmärker att 
utvidgningen på andra sätt kommer att öka konkurrenslagens preventiva verkan. 
Regeringens åsikt förefaller alltså vara att fördelarna med lagändringen skulle överväga 
nackdelarna med leniencyprogrammets minskade effektivitet. Regeringen anser därför 
inte att risken med leniencyprogrammet skall hindra att förslaget genomförs. 
  

                                                 
146 SOU 2004:10, s. 30-31, Remissyttrande från Konsumentverket 
147 Wahl, Konkurrensskada, s. 237-238, 256 
148 National report for Sweden, s. 13 
149 För den följande diskussionen om leniencyprogrammet se Prop. 2004/05:117, s. 30 
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5.8 Sammanfattning 

Den föreslagna lagändringen i konkurrenslagens skadeståndsparagraf innebär att 
begränsningen till ”andra företag och avtalsparter” tas bort. Lagändringen kommer 
därmed att medföra att även konsumenter vilka inte står i avtalsförhållande till 
skadevållaren har en möjlighet att kräva skadestånd enligt konkurrenslagens 
bestämmelser. Vilka indirekt berörda som kommer att ha en rätt till skadestånd kommer 
inte att uttryckligen anges i lagtexten utan denna bedömning överlämnas till 
rättstillämpningen som genom att fastställa praxis kommer att utarbeta denna 
begränsning. Skadeståndsreglerna skall även i fortsättningen vara utformade med 
utgångspunkt i den reparativa funktionen. Att införa en ordning med den preventiva 
funktionen i fokus skulle innebära en radikal förändring av svensk skadeståndsrätt och 
en sådan reformering anses inte vara aktuell att genomföra. Slutligen visar utredningen 
på att lagen om grupprättegång skulle kunna vara ett verksamt bidrag till lagändringens 
effektivitet. Konkurrensverket ges dock inte möjlighet att föra grupptalan. 
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6. Konkurrensrätten utifrån ett effektivitetsperspektiv 
I det följande kapitlet har uppsatsens författare för avsikt att först beskriva vad som kan 

åsyftas med att en rättsregel är effektiv och därefter översiktligt förklara några av de 

ekonomiska effektivitetsteorier vilka vanligen används i konkurrensrättssammanhang. 

Därmed skall läsaren förhoppningsvis få en viss grundläggande insikt i hur och varför 

teorierna om ekonomisk effektivitet aktualiseras i denna uppsats. Detta är av vikt för att 

läsaren skall kunna följa med i nästkommande kapitel vari uppsatsens författare 

kommer att utföra analyser som även kommer att innehålla ekonomiska 

hänsynstaganden. Kapitlet innehåller även en diskussion om vilken typ av övervakning 

som är mest effektiv för att uppnå maximal ekonomisk effektivitet i en 

konkurrenslagstiftning. 

 

6.1 En rättsregels effektiva verkan 

Torbjörn Andersson bidrar med en diskussion om vad som krävs för att rätten skall vara 
effektiv. Härvid är hans avsikt egentligen att redogöra för vad som åsyftas med EG-
rättens effektiva verkan men han börjar med att beskriva vad som allmänt sätt kan avses 
med en effektiv rätt. En kort redogörelse borde vara av intresse eftersom uppsatsen 
ifrågasätter just effektiviteten av en viss lagregel.150 
 
En åsikt som åskådliggörs är att allmänt skulle rätten kunna sägas vara effektiv när den 
påverkar det politiska, ekonomiska och sociala livet utanför rätten. Detta skulle innebära 
att rätten ger upphov till förhandlingar, politiska och rättsliga processer och 
organisatoriska förändringar. Från detta betraktelsesätt kan rättsregler vara effektiva 
trots att man inte lägger givna syften eller ändamål till grund för bedömningen. 
 
Motsatsvis är en annan uppfattning dock att rätten är effektiv när den påverkar 
samhällslivet i åsyftad, ändamålsenlig eller önskvärd riktning. Torbjörn Andersson 
menar att alla i vart fall borde kunna hålla med om att ”en rättsregels effektiva 
genomslag i samhället bör bestämmas mot bakgrund av om den efterlevs av de subjekt 
som den riktas till, och om den används av de subjekt den berättigar och tillämpas av 
domstolar.” 
 

6.2 Konkurrensformer 

Analyser om hur prisbildning går till utgår vanligen från extrema situationer. Detsamma 
gäller för konkurrensbegränsningars skadeverkningar. Dessa brukar i ekonomisk teori 
beskrivas med utgångspunkt i hur de påverkar marknaden i förhållande till olika 
typsituationer. 
 
Den första extremsituationen vilken vanligen används för analys om prisbildning är 
perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens är ett förhållande som knappast finns i 
verkligheten. Situationen innebär i huvudsak att det finns en god överblick över 
marknaden, låga inträdeshinder och jämnstarka aktörer vilket medför att ingen ensam i 
nämnvärd grad kan påverka prisbildningen eller någon annan aktör genom sitt 
agerande.151 

                                                 
150 För diskussionen i detta avsnitt se Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 234-236 
151 SOU 2005:4, s. 101-102, Bernitz, Den nya konkurrenslagen, s. 10 
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Den andra extrema situationen är den motsatta, monopolsituationen. Monopol innebär 
att en aktör har ett så stort marknadsinflytande att denna kan agera oberoende av 
konkurrenterna, om det ens finns några sådana kvar på marknaden. Monopolisten kan 
ytterst även agera oberoende av sina kunder vilket medför ett minskat utbud och höjning 
av priserna.152 
 
Det är mycket vanligt att det på en marknad råder fåtalskonkurrens, oligopol. Denna 
situation innebär att det endast är några få aktörer som konkurrerar på marknaden. Är 
det endast två aktörer talar man om duopol. Problemet blir att så länge det endast finns 
ett fåtal aktörer på marknaden kommer de att vara för upptagna med att bevaka varandra 
och bibehålla sina marknadspositioner, att de inte bryr sig om att priskriga och utveckla 
nya produkter. Konkurrensen blir stagnerande.153 
 

6.3 Värdering av förändringar 

Bakom begreppet ekonomisk effektivitet gömmer sig ett flertal teorier. Skall 
förändringar värderas utifrån ett ekonomiskt perspektiv diskuteras vanligen två begrepp. 
För uppfyllande av båda kriterier krävs att förändringen medför att kollektivet totalt sett 
gynnas.154  
 
Det första kriteriet, Pareto-kriteriet, kan inte vara uppfyllt om någon missgynnas. Det är 
uppfyllt endast om åtminstone en individ får det bättre utan att någon annan får det 
sämre. Förändringar vilka uppfyller Pareto-kriteriet får således till följd att nyttan i 
samhället ökar. När det inte går att genomföra någon ytterligare förändring som innebär 
att en individ får det bättre utan att någon annan individ får det sämre, föreligger 
Pareto-optimalitet. Vid denna punkt har förändringarna medfört en effektiv användning 
av samhällets resurser. Optimaliteten medför dock inte självklart att fördelningen är 
jämlik och det har därför uttalats att det kan ligga en fara i att uteslutande tillämpa 
teorin om pareto-optimalitet. 
 
Det andra kriteriet, Kaldor-Hicks-kriteriet, aktualiseras däremot endast när åtminstone 
en individ missgynnas av förändringen. Kriteriet är uppfyllt om någon eller några 
individer får det bättre än vad övriga individer får det sämre. Detta innebär att om de 
individer som får det bättre, hypotetiskt sett, skulle kunna kompensera de som får det 
sämre fullt ut och fortfarande vara överkompenserade, är kriteriet uppfyllt. Mycket av 
konkurrensrätten kan sägas komma ur en tillämpning av Kaldor-Hicks-kriteriet. 
Exempelvis kan, enligt en sådan tillämpning, vad som i överskott kan komma ut ur en 
kartellverksamhet inte motsvara den förlust som i första hand konsumenter lider genom 
att betala ett högre pris. Det totala välståndet skulle därför öka om sådant samarbete 
förhindras. 
 

                                                 
152 Stenberg, Kompendium, s. 24, SOU 2005:4, s. 103-105 
153 SOU 2005:4, s. 108-110, Bernitz, Den nya konkurrenslagen, s. 10 
154 För diskussionen i detta avsnitt se Dahlman, Rättsekonomi, s. 54-56, 156, Hultkrantz, 
Samhällsekonomisk analys, s. 94-95  
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6.4 Transaktionskostnader 

Att få gynnsamma transaktioner att komma till stånd är förbundet med kostnader, 
transaktionskostnader. Både köpare och säljare har transaktionskostnader på en 
marknad. Transaktionskostnaderna brukar i doktrin delas in i tre olika typer; kostnader 
för kontakt, kostnader för kontrakt och kostnader för kontroll. Kontaktskostnader är de 
utlägg parterna har för att överhuvudtaget komma i kontakt med varandra. 
Kontraktskostnaderna avser vad det kostar parterna att sluta ett avtal med varandra. 
Köparen och säljaren har vanligen motstående intressen i en avtalssituation, säljaren vill 
sälja dyrt medan köparen vill köpa billigt, vilket leder till nödvändigheten av 
förhandlingar, vilka tar tid och även i övrigt skapar transaktionskostnader. Slutligen 
avser kontrollkostnaderna de kostnader en part har för att övervaka att parten får åtnjuta 
de rättigheter denne har enligt kontraktet. Sådana kostnader kan exempelvis vara 
rättegångskostnader för att se till att motparten uppfyller sina skyldigheter.155 
 
Anledningen till att olika aktörer har ett intresse av att ingå avtal med varandra är att 
avtalet skall ge upphov till en vinst för båda parter. Är transaktionskostnaderna större än 
den vinst parterna kan tänkas göra finns inga incitament för aktörerna att ingå avtal. Det 
skulle inte vara ekonomiskt rationellt att genomföra transaktionen. 
 
För att göra en bedömning av huruvida konkurrensreglernas effektivitet kommer att öka 
genom utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade, är det nödvändigt att analysera 
vilken betydelse transaktionskostnaderna har för de skadevållande företagen. De 
skadevållande företagen måste anse att det är ekonomiskt lönsamt att agera lagenligt på 
marknaden. Detta innebär att företagen måste anse att det ligger en större ekonomiskt 
rationalitet bakom kostnaderna för att utmana konkurrensen, genom bättre priser, nya 
varor etc., än att ta risken för sanktioner genom en tillämpning av ett 
konkurrensbegränsande beteende.  
 
För att skapa denna inställning hos aktörerna har de rättsekonomiska teorierna om 
prevention därför som generell utgångspunkt att skadeståndet, minst måste uppgå till 
den vinst aktören förväntar sig att göra av konkurrensbegränsningen. Därtill måste i 
beräkningen även tas hänsyn till att alla konkurrensbegränsningar inte upptäcks. Om en 
aktör uppskattar att upptäcktsrisken är tillräckligt liten, så att det trots risken för 
sanktion är rationellt att vidta konkurrensbegränsande åtgärder, kommer en sanktion 
motsvarande vinsten inte att avhålla företaget från att genomföra handlingen ifråga. För 
att maximal preventiv verkan skall uppnås måste således skadeståndet justeras i 
förhållande till upptäcktsrisken.156 
 
För konsumenter handlar transaktionskostnaderna vanligen om att finna information om 
producenternas produkter och tjänster. Konsumenterna kan även behöva tillbringa tid 
och pengar på att ta reda på vilka faktiska behov de har. Praktiskt sett är det normalt 
varken möjligt eller ekonomiskt rimligt att skaffa perfekt information om samtliga 
alternativ. Antalet företag på marknaden påverkar också konsumenternas 
transaktionskostnader på sådant vis att fler företag på marknaden innebär fler alternativ. 
Mer information kan därmed behöva inhämtas.157 
 

                                                 
155 SOU 2005:4, s. 133, Dahlman, Rättsekonomi, s. 85-87, Hultkrantz, Samhällsekonomisk analys, s. 17 
156 Posner, Antitrust law, s. 223-224 
157 SOU 2005:4, s. 136-137 
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6.5 Ekonomisk effektivt – private eller public enforcement 

Vilken typ av övervakning som är mest effektiv för att uppnå högsta möjliga 
ekonomiska effektivitet i en konkurrenslagstiftning, offentlig eller en blandning av 
offentlig och privat, är knappast självklart. Åsikterna förefaller gå isär. Sammanfaller 
med denna fråga gör diskussionen om huruvida förhållandet mellan den privata och 
offentliga övervakningen behöver förändras. Vad som i det följande kommer att 
diskuteras är främst om konsumenternas roll i övervakningen behöver bli större. Frågan 
ter sig vara tämligen komplex och endast ett fåtal författare på konkurrensområdet 
förefaller vara tillräckligt kunniga för att ge sig i kast med denna problematik. 
 
Wahl uttalar att effektiviteten skulle kunna bero på vilka mål en viss 
konkurrenslagstiftning syftar till att åstadkomma. Är det endast ekonomisk effektivitet 
som skall uppnås kan det tänkas att inslaget av privata intressenters övervakning bör 
vara större än i de fall där även andra målsättningar skall inrymmas. Privata intressenter 
skulle nämligen se mer till sitt eget intresse än till andra gruppers intressen.158  
 
Däremot uttalar Wils att den mest effektiva övervakningen till stor del beror på hur 
mycket ansträngning som krävs av aktörerna, myndigheterna och enskilda, för att få 
fram relevant information. Kan enskilda enkelt identifiera skadevållaren är det 
lämpligast att dessa sköter övervakningen. Har privata parter tillräcklig information kan 
de vanligen göra en bedömning som i sin tur kan ge incitament att agera. Skulle det 
däremot kräva höga ansträngningar och kostnader för att få fram nödvändig 
information, kan offentlig övervakning vara att föredra. Vanligen har offentliga 
myndigheter lättare för att på detta sätt få fram önskad information än privata aktörer.159 
 
Posner framför att en naturlig förklaring till varför rättssystemet är uppbyggt av en 
blandning av offentlig och privat övervakning, är att privat övervakning medför en del 
samhällskostnader vilka kan undvikas genom offentlig övervakning. Han framhåller 
även att det är svårt att få rätt nivå på övervakningen om endast privat övervakning 
används; antingen blir övervakningen för liten eller för hög.160  
 
Whish anser att även om kommissionen ser positivt på en ökad privat övervakning av 
konkurrensreglerna finns flera problem med ett sådant system. Det faktum att den 
förlorande parten måste betala motpartens rättegångskostnader kan motverka parters 
vilja att gå till domstol. Även det faktum att det kan vara svårt att få fram bevis, särskilt 
gällande bevis vilka finns i annan medlemsstat, kan verka avhållande på skadelidandes 
processbenägenhet.161 
 
Även i den rättsekonomiska litteraturen diskuteras problemet med att vissa skadelidande 
inte utnyttjar sin rätt till skadestånd. När ekonomerna beräknar vad som är 
samhällsekonomiskt effektivt utgår de vanligen ifrån att alla som har rätt till skadestånd 
utnyttjar denna rättighet. Emellertid uttalas att detta inte är ett realistiskt antagande. 
Många skadelidande tycker att det är alltför besvärligt och kostsamt att gå till domstol 
om skadevållaren inte är beredd att betala. Ur de skadelidandes perspektiv är ett sådant 
handlande i många situationer fullständigt rationellt. Gäller det små skador är 
kostnaderna för att få dem ersatta vanligen större än ersättningen. Ur ett 
                                                 
158 Wahl, Konkurrensskada, s. 18 
159 Wils, The optimal enforcement, s. 18 
160 Posner, Economic analysis of law, s. 632 
161 Whish, Competition Law, s. 297 
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samhällsekonomiskt perspektiv anses detta vara problematiskt. Underlåtenheten att 
agera leder till att de utgifter en skadevållare har i form av skadestånd inte motsvarar de 
fulla skadekostnaderna dennes verksamhet ger upphov till. Lösningen för detta problem 
skulle kunna vara att tillämpa så kallade punitive damages. En sådan tillämpning 
innebär att den skadelidande som utnyttjar sin rätt till skadestånd och går till domstol, 
tilldöms en ersättning överstigande den skada personen drabbats av. På detta sätt får den 
skadelidande ersättning för skadan men även ett tillägg som svarar mot skador andra 
personer lidit men inte krävt ersättning för. Eftersom det finns en risk att den 
skadelidande får ett orimligt högt skadestånd, används inte punitive damages av svenska 
domstolar.162 
 
Ytterligare problem med en ökad privat övervakning hänför sig till organisationen inom 
EG och hur den enskilda övervakningen skulle kunna motverka effektiviteten hos 
unionen. För det första nämns att bristen på resurser hos kommissionen att övervaka 
konkurrensreglerna aldrig kan vara ett fullgott argument för något som helst beslut. Ett 
avgörande om att överlämna övervakningen till enskilda och nationella myndigheter 
skulle således inte kunna underbyggas med denna argumentation menar kritikerna. För 
det andra nämns att de nationella domstolarna inte är fullgoda organ till att kunna 
bedöma sådana komplexa problem vilka skall bedömas inom konkurrensrätten. Även 
risken med att det skulle bli en oönskad skillnad mellan domstolarnas inställning till 
skadeståndsfunktionen och att detta i sin tur skulle kunna föranleda så kallad forum-
shopping, tas upp som argument. Detta problem skulle innebära att skadelidande väljer 
forum efter var de tror att det finns störst chanser för dem att vinna målet.163 
 
Jones förkastar de av kritikerna framförda argumenten om att man inte skall ta hänsyn 
till kommissionens finansiella situation. Enligt Jones måste rättstillämparna göra en 
avvägning mellan vad som är bäst för effektiviteten; en bristfällig övervakning utförd av 
kommissionen eller en större andel av privat övervakning. Därtill kommer att även om 
kommissionen hade fått bättre resurser för att hantera konkurrensövervakningen, skulle 
en sådan utveckling likväl inte medföra att den eftersträvade verkan uppfylls. 
Kommissionen skulle aldrig kunna ge upphov till den preventiva effekt en kombination 
av privat och offentlig övervakning skulle kunna ge. 
 
Jones avfärdar även påståendet om att de nationella domstolarna inte besitter kompetens 
nog för att kunna bedöma sådana svåra problem som konkurrensskadefrågorna 
innehåller. Med en ironisk antydan ifrågasätts vad domstolarnas uppgift då skulle vara 
om inte just att ta svåra beslut i olika situationer. Skulle det föreligga kompetensbrist 
hos de nationella domstolarna i Europa, krävs en reformering av större anledningar än 
bara de konkurrensrättsliga avgörandena. Han visar även på uttalanden vilka hävdar att 
om det är något de nationella domstolarna inte behöver vägledning gällande, så är det 
just den gemenskapsrättsliga konkurrensrätten. Europa sägs vara fullt av kunniga 
jurister på detta område. 
 
När det gäller de incitament i förhållande till enskilda som ges i den amerikanska rätten 
- främst möjligheterna till tredubbla skadestånd, att advokater kan arbeta på contingency 
fees, möjligheterna till grupptalan och bevisundersökning – anser Whish att det är 
konstaterat att om incitamenten är för stora kommer detta att medföra en negativ effekt 
på det ekonomiska beteendet. Det kan få till konsekvens att en åtalad part går med på en 
                                                 
162 Dahlman, Rättsekonomi, s. 123-125 
163 Den av Jones framförda diskussionen återfinns i Private enforcement of antitrust law, s. 88-91 
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förlikning, inte för att parten har begått brott mot konkurrensreglerna eller för att de tror 
att domstolen kommer att nå denna slutsats, utan för att detta är det lättaste sättet att 
undvika dyra processkostnader.164Att systemet skulle bli ohållbart om lagstiftaren 
släpper för mycket på tyglarna gällande privata aktörernas möjligheter att kräva 
skadestånd, påpekas också av författare vilka ser en risk i att privata aktörer kan börja 
”leta” efter konkurrensbegränsande beteende. Ett sådant beteende skulle kräva stora 
ansträngningar och därmed totalt minska den samhällsekonomiska nyttan av 
övervakningen.165 
 
Det finns å andra sidan även de som anser att konsumenternas roll i övervakningen 
måste bli större för att konkurrensrättens effektivitet skall öka. EU-kommissionären 
Mario Monti uttalade våren 2004 att konkurrensmyndigheterna måste ta större hänsyn 
till konsumenterna och att konsumenter som är medvetna om betydelsen av en effektiv 
konkurrens är viktiga allierade. Världens konkurrensmyndigheter behöver förståelse och 
stöd från konsumenter för att kunna bygga upp en hälsosam konkurrens. Han uttalar 
även att medvetenheten hos konsumenterna gradvis ökar i Europa. Mario Monti 
fortsätter med att betona vikten av att konsumenter skall ha möjlighet att kräva 
skadestånd om de drabbats av konkurrensbegränsande åtgärder. Härvid hänvisar han till 
EG-domstolens uttalande i Courage v. Crehan som säger att den fulla effekten av artikel 
81 skulle kunna ifrågasättas om inte varje person skulle kunna kräva skadestånd för 
sådana överträdelser av konkurrensreglerna.166 Han tillägger att det är konstaterat att 
den privata övervakningen av EG:s konkurrensregler är för liten i jämförelse med den 
publika övervakningen, och att detta är något som negativt påverkar reglernas 
effektivitet.167 
 
Ytterligare fördelar med en ökad private enforcement har framhållits. Bland annat 
nämns en ökad preventiv och reparativ effekt, att kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna inte har resurser att hantera alla fall av 
konkurrensbegränsande åtgärder, att privat övervakning skulle kunna ytterligare 
utveckla konkurrenskulturen hos marknadsaktörerna och skapa en medvetenhet om 
konkurrensreglernas innebörd samt att privat övervakning och domstolsförfaranden går 
snabbare än publika förfaranden hos konkurrensmyndigheterna.168  

                                                 
164 Whish, Competition Law, s. 298 
165 Wils, The optimal enforcement, s. 19 
166 Punkt 26 
167 Competition Policy Newsletter, s. 23 
168 Competition Policy Newsletter, s. 32 
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7. Analys 
Det är främst i detta kapitel de aspekter vilka skall leda fram till ett resultat av 
uppsatsens frågeställning kommer att analyseras. 
 

7.1 Introduktion 

En upprepning av uppsatsens problemformulering skulle kunna vara på sin plats. 
Således;  
 
1. Vilka tänkbara praktiska effekter skulle den föreslagna utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade enligt 33 § konkurrenslagen, kunna förväntas medföra för de 
konsumenter som därmed omfattas? 
 
2. Hur förhåller sig de under fråga 1 redovisade slutsatserna till vad som eftersträvas 
enligt förarbetena, samt till krav på ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet?   
 
3. Medför de under fråga 1 och 2 redovisade resultaten att regleringen i, och 
tillämpningen av, paragrafen blir mer effektiv? 
 
 
Följande kapitel kommer att innehålla avsnitt i vilka det krävs att avvägningar görs 
mellan intresset av att utvidga kretsen skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen 
och att hänsyn tas till andra samhällsintressen. De samhällsintressen vilka behandlas är 
bland annat de som i litteraturen och rättsutredningarna särskilt framhållits. I enlighet 
med uppsatsens problemformulering innehåller ett flertal av resonemangen ekonomiska 
hänsynstaganden. Sålunda för uppsatsens författare i det följande kapitlet diskussioner 
om;  
 

• huruvida den valda lagtekniska utformningen torde vara den bästa ur 
effektivitetssynpunkt och ur ett rättssäkerhetsperspektiv, 

• hur den föreslagna lagändringen förhåller sig till rättvisehänsyn samt hur en 
sådan argumentation överensstämmer med krav på ekonomisk effektivitet,  

• hur informationstillgången gällande marknadsförhållandena är för 
skadeståndsberättigade konsumenter och hur detta förhållande kommer att 
påverka effektiviteten av konkurrenslagens skadeståndssanktion,  

• huruvida konsumenter ges tillräckliga incitament i den svenska rätten för att 
anse det vara värt ansträngningarna att använda sig av skadeståndsparagrafen, 

• huruvida systematiken bakom skadeståndets syften, reparation och prevention, 
eventuellt kommer att reformeras samt ifall en sådan förändring borde 
välkomnas, 

• på vilket sätt transaktionskostnaderna, för både skadevållaren och den 
skadelidande, har betydelse för den ekonomiska effektiviteten av lagändringen,  

• huruvida en ökning av privat övervakning i konkurrensrätten borde vara 
eftersträvansvärt och i så fall om den aktuella lagändringen verksamt bidrar till 
en sådan utveckling. 
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7.2 Den lagtekniska utformningen - rättssäkerhet och 
förutsebarhet 

Det föreslås att identifikationen av de konsumenter som skall ges talerätt överlämnas till 
rättstillämpningen. Det är i och för sig inte svårt att förstå att de olikartade situationer 
som kan uppstå, kräver ett flexibelt rättssystem. Däremot kan ifrågasättas hur 
rättssäkert ett sådant system verkligen är. Det är inte lätt att allmängiltigt definiera 
begreppet rättssäkerhet. För att inte behöva gå in för djupt på de faktorer och 
värderingar vilka kan sägas ligga bakom begreppet, läggs grunden för ett vidare 
resonemang utifrån den definition som ges i boken Juridiska ord och begrepp. Däri 
definieras rättssäkerhet på följande vis;  
 
”en effektivt upprätthållen rättsordning som ger den enskilde ett visst mått av frihet och 
skydd för övergrepp från andra medborgare eller från samhället självt.”169  
 
Applicerat på den föreslagna lagregleringen av skadestånd enligt konkurrenslagen går 
det att å ena sidan hävda att rättsäkerheten för enskilda nu utökas genom att 
begränsningen av kretsen skadeståndsberättigade tas bort från lagtexten och 
konsumenter således får rätt att kräva skadestånd. Å andra sidan kan ur den angivna 
definitionen även utläsas att rättsordningen måste vara effektiv för att rättssäkerhet skall 
föreligga. Söker man efter synonymer på begreppet effektiv får man fram ord såsom 
verksam, produktiv, resultatrik, verkningsfull och så vidare. Att något är rättssäkert 
torde följaktligen även förutsätta att det har verkan i praktiken. På detta sätt 
sammanfaller diskussionen om rättssäkerhet med begreppet förutsebarhet. Ett citat från 
Peczeniks verk Vad är rätt? stöder detta påstående; ”Formell rättssäkerhet innebär att 
rättsliga beslut är förutsebara med stöd av lagen.”170 Rättssäkerhetsbegreppet anses 
således ofta omfatta ett förutsebarhetskrav. Kravet motiveras även av att ju lättare det är 
att förutse de rättsliga besluten desto effektivare kan en individ planera sitt liv.171 
 
Det är inte svårt att argumentera för att en lagteknisk utformning av 
skadeståndsparagrafen såsom den föreslagna, skulle ge fåtal faktiska effekter. Om 
konsumenterna anser att förutsebarheten är för liten kan detta möjligen medföra att de 
inte använder sig av sin skadeståndsmöjlighet. Det kan argumenteras för att 
konsumenterna redan står i en lägre position gentemot ett eventuellt skadevållande 
företag, och av den orsaken är det heller inte svårt att föreställa sig att den 
skadelidandes vilja och självförtroende ifråga om att ta saken till domstol, skulle kunna 
påverkas av vad som uttryckligen anges i lagen. Den slutsats uppsatsens författare 
således vill nå är att, för att åstadkomma en effektiv tillämpning av 
skadeståndsparagrafen borde den vara mer precis och tydlig. Lagstiftaren måste betänka 
att samtliga berörda kretsar behöver tydliga incitament av paragrafen, men att det 
möjligen är extra viktigt vid en lagändring som torde syfta till att få konsumenter att bli 
aktiva i rättsövervakningen. 
 
Den avvägning utredningen gjorde när de valde att inte uttryckligen stadga vilka som är 
skadeståndsberättigade emedan de annars skulle stå inför risken att missa någon 
berättigad eller ge rättigheter till någon oberättigad, förefaller vara onödigt bekväm. 

                                                 
169 Rembe, Juridiska ord och begrepp, s. 116 
170 Peczenik, Vad är rätt?, s. 84 
171 Peczenik, Vad är rätt?, s. 89-90 
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Åtminstone skulle vissa huvudbegrepp kunna intas i lagen såsom exempelvis företag, 
avtalsparter och konsumenter. Inom ramen för en sådan kategorisering skulle det 
förefalla mer rimligt att sedan låta rättstillämpningen avgöra vilka konsumenter som 
skall anses skadeståndsberättigade. Det skulle även kunna vara ett enkelt sätt att uppnå 
en viss grad av rättssäkerhet. Detta resonemang grundar sig, liksom styckena ovan, på 
en uppfattning om att det borde vara viktigt, för den faktiska effekten av utvidgningen, 
att konsumenterna på ett tydligt sätt blir medvetna om sina rättigheter. Således kan 
tänkas att ett system liknande det i detta stycke föreslagna, borde vara mer effektivt än 
att helt ta bort identifikationsbegreppen ur paragrafen. Att uppnå rättssäkerhet på andra 
sätt, exempelvis genom att tydliggöra sambandet med den allmänna skadeståndsrätten, 
torde inte vara lika effektivt eftersom regleringen i skadeståndslagen är allmänt hållen.  
 
Sammanfattningsvis är uppsatsens författare av uppfattningen att det förefaller rimligt 
att den valda lagtekniska utformningen kommer att motverka paragrafens effektivitet. 
Den valda utformningen torde även kunna vara tveksam ur rättssäkerhetssynpunkt 
emedan förutsebarheten minskar. 
 

7.3 Lagändringen ur ett rättviseperspektiv 

Peczenik uttalar att rättssäkerhet inte endast kan innehålla ett krav på förutsebarhet. 
Förutsebarheten måste jämkas samman med andra värden, såsom de etiska. Eftersom de 
etiska värdena ofta innebär rättvisehänsyn skulle man kunna hävda att det inte går att 
helt särskilja det föregående avsnittet från diskussioner om rättvisa.172 
 
Rättvisa är ett kontroversiellt begrepp och något klart svar på vad rättvisa är går inte att 
ge. Ifall rättvisan ses som det högsta värdet kan etikens mål vara att främja rättvisan och 
skydda varje individs rättigheter. Samhällsnyttan är därvid underkastad rättvisan.173 
Bakom begreppet kan det dessutom dölja sig flera olika betydelser. Rättvisa kan bland 
annat finnas i form av rättmätighet, individers rätt att få behålla något de skaffat på 
vissa sätt, eller jämlikhet, en likafördelning av resurser. Rättvisan kan i flera fall komma 
att stå i konflikt med effektiviteten. Applicerat på juridik kan hävdas att lagstiftaren, för 
att få fram en ”lagom” rättvisa, måste göra en avvägning mellan värdet av att öka 
rättvisan och kostnaden för detsamma.174 
 
I det fall utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen kan ses 
ur ett strikt rättviseperspektiv, kan hävdas att konsumenterna skall ha lika stor rätt att 
kunna kräva skadestånd som andra marknadsaktörer. Att konsumenter undantas rätten 
att kräva skadestånd skulle kunna vara tvivelaktigt ur ett jämlikhetsperspektiv. Såsom 
kritikerna har framhållit, är det möjligt att den svenska rättskulturen med låg 
processbenägenhet medför att den faktiska effekten och processerna inte kommer att 
öka genom utvidgningen. Ur ett rättviseperspektiv skulle denna faktiska effekt kunna ha 
mindre betydelse. Oavsett resultatet, skulle det kunna argumenteras för att konsumenter, 
i likhet med övriga aktörer, åtminstone skall ha rättigheten i form av en möjlighet att 
kräva skadestånd.  
 

                                                 
172 Peczenik, Vad är rätt?, s. 90-92, 693 
173 Peczenik, Vad är rätt?, s. 409 
174 Hultkrantz, Samhällsekonomisk analys, s. 95-98 
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Ostritt borde vara att den offentliga sektorn även har andra målsättningar än att öka den 
ekonomiska effektiviteten. Ett exempel på att rättviseargumentationen används i den 
offentliga sektorn är den omfördelning av inkomster som sker mellan olika grupper i 
samhället. Härvid får den ekonomiska effektiviteten följaktligen stå tillbaka för de 
rättvisefördelar vilka uppnås genom omfördelningen. Det kan ifrågasättas om det 
möjligen är sådana hänsyn utredningen och regeringen tar när de i princip uttalar att 
utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade är viktigare än leniencyprogrammet.  
 
Den slutsats som skulle kunna dras av den ovan förda diskussionen är att det är möjligt 
att de negativa verkningarna av att genomföra lagändringen till viss del kan ha 
motiverats av rättvisehänsyn. Den avvägning som gjorts skulle således ha till resultat att 
rättvisan, av att även konsumenter har rätt att kräva skadestånd, prioriteras framför att 
konkurrensreglerna skall bidra till ekonomisk effektivitet.  
 
Uppsatsens författare ställer sig tveksam till huruvida det i detta fall är lämpligt att 
använda sig av en rättviseargumentation för att, åtminstone till viss del, rättfärdiga 
tänkbara negativa konsekvenser. Man skulle kunna påstå att för att den rättvisa verkan 
av en förändring skall vara motiverad, måste det vara påtagligt att det finns en orättvisa 
om förändringen inte genomförs. Annars skulle det kunna vara möjligt att de positiva 
verkningarna av att ha ett rättvist regelsystem inte uppväger den försämring i 
ekonomisk effektivitet som lagändringen kan tänkas medföra.  
 
Frågan vilken måste besvaras är följaktligen ifall det skulle vara en kännbar orättvisa 
om konsumenter inte ges en skadeståndsrätt. I det fall utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade kommer att ge de effekter som eftersträvas, det vill säga främst 
att konsumenter tillvaratar sin skadeståndsrätt och således blir ersatta för sin skada, 
skulle det för konsumenterna vara en kännbar orättvisa att förneka dem denna rätt. 
Däremot ställer sig uppsatsens författare överlag ganska tveksam till den faktiska 
effekten av skadeståndsparagrafen, och följaktligen torde det motsatsvis vara osäkert 
om konsumenternas uteslutande är en märkbar orättvisa. Det förefaller inte heller som 
om övriga gjorda avvägningar skulle medföra att orättvisan blir påtaglig. Med detta 
avses att inga större incitament i övrigt har givits konsumenterna och därmed ifrågasätts 
den faktiska effekten av lagändringen. 
 
Slutligen kan alltså framföras att i det fall att rättvisehänsyn tagits gällande 
lagändringen ter de sig vara svagt underbyggda och bidrar inte till att övertyga 
uppsatsens författare om rimligheten i de avvägningar som gjorts. En mer utförlig 
utredning efterfrågas. 
 

7.4 Perfekt information 

Det är en nödvändig förutsättning att flödet av information på en marknad är perfekt för 
att ömsesidigt gynnande handel skall kunna äga rum. Det kan finnas situationer där 
parternas information är ofullständig och marknader där de olika parterna har olika 
mycket information. Ett ofullständigt informationsflöde medför problem för parterna att 
bedöma hur en viss transaktion påverkar deras situation. Effekterna av 
informationsbristen kan bli att handel vilken gynnar samtliga parter uteblir men även att 
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handel som inte är ömsesidigt gynnande kan äga rum. För att perfekt konkurrens skall 
kunna råda, krävs sålunda att alla köpare och producenter har perfekt information.175 
 
Den ekonomiska teorin om perfekt information borde kunna appliceras på 
frågeställningen om de faktiska effekterna av en utvidgning av kretsen 
skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen. Det är inte svårt att tänka sig att de 
företag som agerar på marknaden har större och lättare tillgång till information. De 
borde följaktligen även ha bättre kontroll över andra aktörer och därmed enklare kunna 
bedöma om dessa vidtar en konkurrensbegränsande åtgärd vilken företaget ifråga 
skadas av och följaktligen har rätt att kräva skadestånd för. 
 
Motsatsvis borde det emellertid även vara rimligt att anta att konsumenter inte lika 
enkelt har tillgång till nödvändig marknadsinformation. De kommer därför inte heller 
utan svårigheter att kunna få tillgång till information om marknadsaktörerna, ifall inte 
särskilda krav ställs på att sådan information skall tilldelas dem. Slutsatsen som skulle 
kunna dras av det anförda är att konsumenternas svårigheter i att få tillräcklig 
marknadsinformation kan vara ett hinder för en effektiv tillämpning av 
skadeståndsparagrafen. 
 
Konkurrensverket har i och för sig till uppgift att informera om de rättigheter och 
skyldigheter som följer av konkurrenslagen men konkurrensverkets årsredovisning 
vittnar om att informationen främst träffar företag, jurister och branschorganisationer.176 
För att konsumenterna skall ges möjlighet att tillvarata sin rätt enligt 
skadeståndsparagrafen krävs att de delges information om hur marknads- och 
konkurrenssituationen ser ut. Detta skulle kunna ske genom informationskampanjer från 
myndigheter men även genom att företagen åläggs att informera om konkurrensen på 
deras relevanta marknad. För att säkra att företagshemligheter eller andra 
verksamhetsplaner inte omkullkastas för att företagen tvingas offentliggöra information, 
skulle denna informationsplikt kunna infogas i årsredovisningen och således publiceras 
efter det aktuella verksamhetsåret. Detta skulle inte i nämnvärd grad motverka 
informationens syfte såsom indikationsinstrument för konsumenterna. Ett sådant 
åläggande för aktörerna skulle även kunna motiveras av borttagandet av icke-ingripande 
beskedet. 
 
Uppsatsens författare finner att de svårigheter konsumenter idag stöter på när det gäller 
att få tag i relevant marknadsinformation, kommer att motverka effektiviteten av den 
aktuella lagändringen. 
 

7.5 Finns tillräckliga incitament i den svenska rätten? 

Genom att den svenska rättsutredningen har valt att föreslå en utvidgning av kretsen 
skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen måste den åtminstone till viss del ha 
tagit ställning till att företeelsen av privat övervakning är någonting eftersträvansvärt. 
Huruvida den privata övervakningen kommer att få någon faktiskt effekt borde bland 
annat kunna bero på om det i svensk rätt och rättskultur finns tillräckliga incitament för 
enskilda att kräva skadestånd eller om sådana behöver införas. För att bland annat 
kunna få ett bredare perspektiv på hur den privata övervakningen kan utformas, har 

                                                 
175 Dahlman, Rättsekonomi, s. 64 
176 Konkurrensverkets årsredovisning 2004, s. 20 
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uppsatsen i det tidigare innehållit ett kapitel vilket behandlar det amerikanska 
konkurrensrättssystemet. Diskussioner kommer i det följande bland annat att föras om 
det svenska rättssystemet möjligen hade gynnats av att ta inspiration ifrån just detta 
system. 
 
De företeelser i den svenska rättsordningen som utredningen tar upp till granskande, är 
institutet grupptalan och möjligheterna till bevisundersökning. I fråga om institutet 
grupptalan förefaller det i och för sig sannolikt att det kan uppmuntra konsumenterna att 
kräva sin rätt enligt konkurrenslagens skadeståndsparagraf. Incitamenten skulle rimligen 
kunna ligga i att konsumenter vilka enskilt endast har en liten skada, tillsammans kan gå 
in i process. Det är också befogat att tänka sig att det faktiskt existerar konsumentkretsar 
med liknande anspråk vilka skulle kunna dra nytta av institutet. Frågan är bara om detta 
är ett verkligt scenario eller en förhoppning som endast fungerar i teorin. Institutet 
verkar ännu inte ha gett någon större effekt. Emellertid kan detta, åtminstone till viss 
del, ha sin naturliga förklaring i att möjligheten inte funnits särskilt länge i svensk 
rätt.177 Åtminstone ett par processer har legat eller ligger i startgroparna.178 
 
Däremot skulle, för det första, det faktum att konkurrenslagstiftningen ter sig ha svårt 
att räcka hela vägen ut till konsumenterna kunna påverka användandet av paragrafen.179 
Det har tidigare i uppsatsen argumenterats för att konsumenter behöver ges tydliga 
incitament för att agera, annars kommer de inte finna att det värt ansträngningarna. En 
försvårande omständighet kan vara det faktum att Konkurrensverket inte givits 
möjlighet att föra grupptalan. Eftersom det är denna myndighet som genomför 
undersökningen av konsumenternas ansökan är det denna myndighet konsumenterna 
kommer att ha den initiala kontakten med. Att reglerna medför att utredningen därefter 
överlämnas till annan myndighet och att det är den senare vilken skall genomföra 
skadeståndsprocessen, kan te sig onödigt besvärligt och något som skulle kunna 
motverka syftet med grupptalan. 
 
För det andra kan påpekas att vad som angavs vara anledningen till att 
Konkurrensverket inte gavs möjlighet att föra grupptalan var att det skulle finnas ett 
vidare samhällsintresse, än den enskildes anspråk, för att motivera offentlig grupptalan. 
På konkurrensrättsområdet sades detta intresse tillgodoses genom det offentligrättsliga 
sanktionssystemet i konkurrenslagen. Av uttalandet skulle man kunna utläsa att 
enskildas anspråk således egentligen inte motiverar institutet. Det borde väl ändå vara 
en rimlig slutsats att dra att det är just dessa aktörers medverkan som krävs för att 
institutet överhuvudtaget skall uppnå sina syften, vilka de än må vara. Utredningen 
förefaller alltså att vara motstridig i sina uttalanden vilket skulle kunna skapa en 
förvirring om vad målsättningen med institutet grupptalan egentligen torde vara och 
sådan ovisshet kommer i vart fall inte att skapa drivkraft hos konsumenterna om ett 
tillvaratagande av deras rättigheter. 
 
Uppsatsens författare är sammanfattningsvis positiv till institutet grupptalan emedan det 
skulle kunna vara ett effektivt verktyg för konsumenterna i konkurrensrättsliga 

                                                 
177 Lagen trädde i kraft 1 januari 2002 
178 I början av år 2004 ingavs en stämningsansökan mot Skandia. Föreningen Grupptalan mot Skandia 
med närmare 14000 medlemmar låg bakom grupptalan. Stämningen drogs dock tillbaka pga. skilje-
förfarande. Däremot har KO nu ansökt om att inleda grupprättegång mot elbolaget Kraftkommission.  
179 Härvid avses den förda argumentationen gällande den lagtekniska utformningen samt den gällande 
informationsmöjligheterna, avsnitt 7.2 och 7.4. 
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skadeståndsmål. Utvecklas en praxis på området vilken tydligt visar konsumenterna 
effektiviteten av institutet, skulle grupptalan som ett effektivt verktyg också kunna bli 
resultatet. Dock, utan sådan vägledning, och eftersom institutet inte specifikt ger 
konsumenter på konkurrensrättsområdet incitament att processa, ställer uppsatsens 
författare sig tveksam till institutets effektiva verkan. 
  
Vidare diskuterar utredningen även att rätten skulle behöva skapa gynnsammare 
förutsättningar för att underlätta konsumenternas bevisföring. Utredningen är av åsikten 
att ett nytt institut skall införas under namnet bevisundersökning medan regeringen inte 
ställer sig bakom detta förslag. En av anledningarna till att regeringen motsatte sig 
förslaget var att den faktiska effekten av lagändringen var osäker och att detta 
kombinerat med övriga risker, bland annat att företagshemligheter kan läcka ut, inte 
uppvägs av bevisundersökningens positiva effekter. 
 
Uppsatsens författare har genomgående ställt sig tämligen kritisk till de framförda 
argumenten gällande varför ytterligare incitament för enskilda inte har införts. I detta 
fall är uppsatsens författare dock benägen att ställa sig bakom regeringens ståndpunkt. I 
och för sig tas detta ställningstagande av samma anledning som övriga instrument har 
kritiserats. Det vill säga med anledning av osäkerheten om lagändringens faktiska 
effekter. Såsom framhållits i propositionen finns det flera risker med ett införande av 
bevisundersökning och på väsentliga punkter skulle införandet kunna skada 
konkurrensen och således även skada både samhällsekonomin och konsumenterna. 
Författaren anser att detta område är det enda där verkliga negativa följder angivits som 
skäl till varför ett förslag inte skall genomföras. Uppsatsens författare finner dessutom 
att det borde finnas områden vilka, utan motsvarande risker, kan ge enskilda tillräckligt 
tydliga incitament och att detta område därför skulle kunna lämnas oförändrat. 
 
Om diskussionen istället övergår till att gälla skadeståndsbeloppet, förefaller det vara av 
vikt att återgå till det resonemang Jones för gällande det verkliga värdet av det tredubbla 
skadeståndet jämfört med det skadestånd som vanligen utgår i de europeiska 
länderna.180 Han påpekar att skillnaden mellan det slutliga värdet av skadeståndet i de 
olika systemen inte är så stor som tycks vara den allmänna uppfattningen. Anledningen 
till detta är att det i europeisk rätt normalt utgår ränta på skadan från skadetillfället. 
Något sådant system finns inte i USA och med den värdeförsämring som sker från 
skadetillfället till domen, blir utgången ofta att det verkliga resultatet av 
skadeståndsanspråken är tämligen lika mellan rättsområdena. Av denna diskussion 
skulle ett rimligt antagande kunna vara att det skulle vara onödigt att i svensk rätt införa 
ett system med tydligare incitament för enskilda genom en multiplicering av 
skadeståndet. Svensk rätt erbjuder nämligen en rätt till ränta på skadebeloppet från 
skadetillfället och således skulle detta kombinerat med en multiplicering istället kunna 
leda till en överprevention som inte är önskvärd. Svensk rätts inställning till 
preventionen är såsom nämnts tidigare underordnad reparationen. 
 
Tar man dock diskussionen ett steg längre och fokuserar på de enskilda konsumenterna 
kanske idén om ett införande av en multiplicering av skadeståndet inte direkt skall 
förkastas. För att lagändringen av skadeståndparagrafen inte skall bli tandlös kan det 
tänkas att enskilda måste ges tydliga incitament för att kräva skadestånd. Det är inte 
orimligt att enskilda konsumenter är omedvetna om den rätt till ränta från skadetillfället 

                                                 
180 Se avsnitt 4.4.1 
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som finns och att detta sammantaget med, det möjligen låga, skadebeloppet åtminstone 
kan bidra till att viljan att inleda en process är svag. Konsumenterna kommer inte att 
tycka det är värt besväret. Kanske kan ett tydligt stadgande, hellre då utan möjligheten 
till ränta för att undvika överprevention, om en multiplicering av skadeståndet vara ett 
påtagligare incitament för konsumenterna att gå till process. Även potentiella 
skadevållande skulle kunna anse att hotet om sanktionsutdömande är mer verkligt 
genom ett uttryckligt preventivt stadgande. Att detta resonemang möjligen kullkastas 
kan bero på att processtiderna i Sverige inte är långa och att räntan därmed inte skulle 
motsvara ens en fördubbling av skadan. Utredningen har dock även framhållit en rädsla 
för omfattande processer vilket i sin tur skulle kunna omintetgöra föregående argument. 
 
Slutligen kan framhållas att det faktum att varken lagen om offentlig upphandling eller 
konkurrenslagens skadeståndsparagraf ännu lett till ett avgörande i svensk domstol, 
skulle kunna vittna om att den svenska rättskulturen i sig inte medför en effektiv verkan 
av utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade. Den stora skillnad som föreligger 
mellan antalet processer i USA gentemot Europa kan rimligtvis inte endast bero på 
antalet incitament i den amerikanska rätten; en viss betydelse borde det ha att ”den 
kulturella processbenägenheten” är mindre i Europa. 
  

7.6 Eventuell reformering av skadeståndets syften 

För att fullständigt kunna besvara uppsatsens frågeställning ter det sig nödvändigt att 
analysera om systematiken bakom skadeståndets syften, prevention och reparation, 
eventuellt kommer att reformeras om lagförslaget förverkligas samt huruvida en sådan 
förändring borde välkomnas. 
 
Uppsatsen har tidigare visat på utredningens och regeringens uppfattning om huruvida 
systematiken bakom syftena skall reformeras genom lagändringen och dessa har tydligt 
tagit ställning emot att någon sådan omställning skall ske. Bland annat framför 
utredningen att i svensk rätt införa ett system liknande det amerikanska, skulle kräva en 
oönskad omstrukturering av hela skadeståndsrätten. Med anledning av bland annat detta 
uttalande förefaller det finnas en tveksamhet inför en utveckling som går emot en 
struktur där den preventiva funktionen ges större betydelse. Även de ställningstaganden 
regeringen och utredningen gjort angående leniencyprogrammet tyder på detsamma. 
 
Vad gäller frågan om huruvida en reformering av ordningen bakom de reparativa och 
preventiva funktionerna är önskvärd anser uppsatsens författare att en sådan förändring 
skulle kunna vara en nödvändig förutsättning för effektiviteten av konkurrenslagen. Det 
faktum att skadeståndsrätten i allmänhet är utformad utifrån de reparativa hänsynen 
förefaller inte vara ett hållbart argument för att inte kunna ge konkurrensrätten en 
reglering som avviker från detta. Det förefaller befogat att anse att vad som skall 
bestämma systematiken bakom en viss reglering borde vara vilka faktiska effekter som 
är önskvärda på området, och inte uppfattningar om hur reglerna borde se ut för att 
överensstämma med andra områden. 
 
Dessutom framgår det tydligt av konkurrenslagens första paragraf att den 
konkurrensrättsliga lagstiftningen har prevention till syfte. Stadgandet lyder: ”Denna lag 
har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 
produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.” Således skulle 
kunna hävdas att avsikten med konkurrensregler i huvudsak är att de skall förhindra att 
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konkurrensbegränsande beteende överhuvudtaget vidtas. Att även utforma 
skadeståndsparagrafen enligt detta syfte skulle därmed kunna vara en naturlig 
utveckling av konkurrensrätten. 
 
Att dessutom EG-rätten framhållit preventionen som syfte borde kunna åberopas som 
skäl till att preventionen skall ges större hänsyn i svensk konkurrensrätt. Vad som kan 
tyda på att EG-rätten faktiskt prioriterar prevention framför reparation skulle kunna vara 
det faktum att utvecklingen av EG-rätten på konkurrensrättsområdet genomfördes under 
inspiration från antitrusträtten. Antitrusträtten prioriterar som bekant preventionen. 
 
Även det faktum att ett uttalat mål med konkurrenslagstiftningen är att den skall vara i 
största möjliga mån självgående, medför att en förskjutning åt den preventiva 
funktionen skulle kunna vara rimligt. Det borde, närmare bestämt, krävas att den 
preventiva funktionen är tillräckligt stark gentemot företagen så att dessa ges tillräckliga 
incitament att agera lagenligt. Motivationen måste ges i form av att 
sanktionsutdömandet och hotet om detsamma har en avskräckande verkan. Denna 
verkan kan uppnås genom att i förhållande till den verkliga skadan ha ett högre 
skadeståndsansvar. Hur ett sådant skulle kunna vara uppbyggt har diskuterats ovan i 7.5. 
 
Under avsnitt 2.2. visar uppsatsen på Wahls åsikter om de skillnader vilka föreligger 
mellan skadestånd enligt konkurrensrätten och enligt skadeståndslagen. Han uttalar 
därvid att det i konkurrensrättssammanhang vanligen inte handlar om en faktisk förlust 
utan om en omfördelning av tillgångar. Den skadelidandes förlust blir skadevållarens 
vinst. Uppsatsens författare ställer sig tveksam till Wahls påstående och menar att en 
kritik av detta ställningstagande kan tillföra argument gällande diskussionen om ett 
införande av multiplicerat skadestånd i den svenska rätten. Det skulle nämligen inte 
vara orimligt att tänka att de vinster en skadevållande aktör gör med anledning av en 
konkurrensbegränsning, faktiskt överstiger den sammanlagda skada de skadelidande 
åsamkas. Skadevållaren skulle nämligen kunna tänkas ha sparat resurser på flera 
områden genom den skadegörande handlingen och detta resurssparande skulle kunna 
överstiga vad samtliga skadelidande skulle ha att vinna på att få sin skada ersatt. Således 
skulle ett reparativt skadestånd motsvarande den skadelidandes skada kunna vara 
fullgott för denne men knappast samhällsekonomiskt försvarbart. Härvid torde det vara 
att föredra en skadeståndsfunktion vilken framhåller den preventiva funktionen. 
 
Den uppmärksamme läsaren skulle kunna komma med invändningen om att den 
preventiva funktionen medför att den skadelidande i princip kan tjäna på att lida en 
skada, det vill säga att den skadelidande genom sitt skadeståndsanspråk kan göra en 
obehörig vinst. Vad uppsatsens författare i föregående avsnitt förespråkat gällande 
införandet av en multiplicering av skadeståndet, medför emellertid inte att den 
skadelidande ges större ersättning än vad som kan utgå idag. Emedan den skadelidande 
ges en rätt till ränta från skadetillfället kommer denna att, vid vinst i rätten, utfå en 
ersättning vilken överstiger dennes faktiska skada. Uppsatsens författare förespråkar i 
detta specifika fall således inte överprevention utan att preventionen tydliggörs genom 
att en multiplicering framhålls i paragrafen. Detta skulle kunna vara av vikt för 
konsumenternas vilja att kräva skadestånd men samtidigt tas ett tydligt 
ställningstagande gentemot de potentiellt skadevållande företagen genom ett uttryckligt 
preventivt stadgande. 
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Uppsatsens författare är alltså kritisk till hur utredningen och regeringen försöker 
begränsa den preventiva verkan av konkurrenslagens skadeståndsregler och finner det 
särskilt märkligt att instanserna, utan större överväganden, beslutar sig för att 
programmet för nedsättning av konkurrensskadeavgift får stå tillbaka för lagändringens 
genomförande. Särskilt emedan, vilket uppsatsens författare tidigare nämnt, instanserna 
även påpekar lagändringens osäkra utfall. Regeringen och utredningen har till synes 
värderat en endast till pappret värdefull lagändring, högre än den praktiska effekten av 
leniencyprogrammet. Programmet är en relativt ny företeelse och naturligt skulle det 
kunna krävas en viss tid för att programmet skall ge de åsyftade resultaten. Att i ett så 
här tidigt skede av programmets utveckling, genom en lagändring, ändra dess 
förutsättningar borde vara förödande för dess effektivitet. De företag vilka agerar på 
konsumentmarknaden fråntas de incitament som fanns att utnyttja programmet när de 
nu dessutom riskerar att få betala skadestånd. Även om lagändringen möjligen medför 
att framtida konkurrensbegränsande beteende motarbetas i större grad, borde 
utvidgningen motverka att de samarbeten som redan bedrivs upphör. Ingen inom 
samarbetet borde ta osäkerheten med att avslöja detsamma med den utökade risken för 
skadeståndsansvar. 
 
Både konkurrensskadeavgiftens allmänpreventiva och dess individualpreventiva 
funktion tydliggörs genom att det i förarbetena bland annat uttrycks att ”Avgiften skall 
bestämmas på sådant sätt att den verkar avhållande på företaget i fråga och 
avskräckande för andra företag”.181 Genom att inse att effekten av utvidgningen i 33 § 
konkurrenslagen är osäker och att den även skulle kunna medföra att färre företag 
anmäler konkurrensbegränsningar, men ändock genomföra lagändringen, kommer 
lagstiftaren att ytterligare förstärka den reparativa funktionens roll gentemot den 
preventiva. Detta eftersom skadeståndets roll uttryckligen skall vara reparation medan 
konkurrensskadeavgiften ter sig vara av mer preventiv betydelse. 
 
Emellertid skulle lagstiftaren även kunna tänkas vilja hålla preventionen begränsad av 
andra samhällsekonomiska skäl. Om den preventiva effekten blir för stor skulle detta 
kunna medför att för många företag blir skadeståndsskyldiga vilket skulle kunna leda 
till högre arbetslöshet och en försämrad samhällsekonomi om företagen inte har råd att 
behålla sin personal. Å andra sidan kan hävdas att ett sådant argument aldrig är fullgott. 
Ett företag vilket agerar lagenligt kommer aldrig att riskera att hamna i en liknande 
situation. Häremot kan dock i sin tur invändas att ett utformande av systematiken alltid 
måste ta hänsyn till samtliga möjliga effekter. 
 
Sammanfattningsvis är uppsatsens författare dock av den åsikten att den preventiva 
funktionen måste ges en större roll på konkurrensrättens område för att reglerna skall 
kunna bidra till en ökad effektivitet. Detta behöver dock inte ske genom att skadeståndet 
multipliceras på sådant sätt att överprevention blir resultatet, men ett uttryckligt 
stadgande i paragrafen vilket visar på den preventiva funktionens betydelse skulle 
kunna vara av vikt. Det viktigaste borde dock vara att preventionen överlag ges större 
hänsyn i svensk konkurrensrätt. De avvägningar som gjorts gällande 
leniencyprogrammet kan således kritiseras. Uppsatsens författare finner det rimligt om 
bara preventionen gavs lite mer utrymme skulle många bäckar små kunna leda till en 
mer effektiv konkurrenslag. 
 

                                                 
181 Prop. 1992/93:56, s. 93 
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7.7 Transaktionskostnader 

De ekonomiska teorierna om transaktionskostnader förefaller ha sikte på 
inomobligatoriska förhållanden, det vill säga där parterna står i avtalsförhållande med 
varandra. Applicerat på uppsatsens problematik borde man dock kunna hävda att de 
aktuella transaktionskostnaderna för de skadelidande, ligger i de ansträngningar som 
ligger bakom ett skadeståndsanspråk och att detta skadeståndsanspråk har föreletts av 
att konsumenterna faktiskt har ingått ett avtal eller åtminstone velat ingå ett avtal, men 
att avtalsslutandet har påverkats av skadevållaren i ett tidigare led. Exempelvis att 
skadevållaren i form av återförsäljare har höjt priserna gentemot konsumentens 
avtalspart. I det fall detta resonemang kan accepteras skulle ett skadeståndsanspråk 
hänfört till de tre typerna av transaktionskostnader således kunna handla om kategorin 
kontroll. Konsumenterna måste anse att kostnaderna för att tillvaratagande av sin rätt är 
rimliga; de får inte motverka konsumenternas vilja att kräva skadestånd. 
 
Omställningen av transaktionskostnadernas nivå skulle följaktligen vara en relevant 
omständighet både för de företag vilka ställs inför en ökad risk att få betala skadestånd 
genom lagändringen, men även för de konsumenter vilka genom lagändringen får en 
ökad möjlighet att tillvarata sin skadeståndsrätt. 
 
Den första frågan som måste ställas är således om de skadevållande företagens samt de 
potentiellt skadevållande företagens inställning till transaktionskostnader kommer att 
förändras genom utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade. Kommer företagen, 
vilket borde vara vad som eftersträvas, anse att utvidgningen och den ökade risken för 
skadeståndsanspråk motsvarar de extra kostnader det innebär att agera lagenligt och 
utmana konkurrensen. Den andra frågan vilken behöver besvaras är om konsumenterna 
kommer att anse att de transaktionskostnader ett skadeståndsanspråk medför, är 
acceptabla. Det vill säga, ligger transaktionskostnaderna för en konsument på en sådan 
rimlig nivå att de inte motverkar deras vilja att kräva skadestånd. 
 
Utifrån de potentiellt eller faktiskt skadevållande företagens ståndpunkt, kan 
argumenteras för att risken för upptäckt fortfarande är så pass liten att den alltjämt 
uppvägs av de alternativa kostnaderna. Emedan konsumenterna inte givits några 
utökade incitament att kräva skadestånd enligt konkurrenslagen skulle risken 
fortfarande kunna anses vara för liten. Eftersom en konkurrensbegränsande åtgärd 
vanligen riktar sig mot hela konsumentkollektiv skulle dessutom kunna argumenteras 
för att eventuella skadeståndsanspråk ändock inte skulle förta vinsten av det 
konkurrensbegränsande beteendet. Möjligen skulle en effektiv tillämpning av institutet 
grupptalan kunna omkullkasta detta sista argument. Så är enligt uppsatsens författare 
dock inte fallet. Där institutet tidigare omnämnts har diskuterats huruvida detta ger 
konsumenter i konkurrensrättsärenden tillräckliga incitament att använda sig av 
grupptalan. Av vad som lagts fram i utredningen gällande grupptalan, finner uppsatsens 
författare att incitamenten fortfarande kommer vara för svaga. 
 
Vidare ligger det emellertid ensamt på företagen att bedöma huruvida ett agerande är 
konkurrensbegränsande. Någon möjlighet att i förhand kontrollera verkningarna av ett 
förfarande har tidigare funnits genom icke-ingripande besked men existerar inte längre. 
Detta förhållande skulle i och för sig kunna medföra att lagändringen medför en ökad 
oro hos företagen inför den osäkerhet som redan finns gällande vilka ageranden som är 
tillåtna. Denna osäkerhet sammantaget med en ökad krets av skadeståndsberättigade kan 
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medföra att företagen accepterar högre transaktionskostnader istället för att vidta en 
viss, ur konkurrensrättshänseende, tvivelaktig åtgärd. 
 
De ovan förda resonemangen skulle dock även kunna medföra att företagen blir för 
restriktiva i sina ageranden. Osäkerheten om huruvida en åtgärd kan anses som 
konkurrensbegränsande eller inte samt den ökade risken för skadestånd, kan uppväga 
den vinst ett planerat agerande skulle kunna medföra. Således skulle aktörerna kunna 
låta bli att genomföra helt lagliga åtgärder för att undvika att hamna i domstol. 
 
Vad gäller de konsumenter som nu omfattas av skadeståndsbestämmelsen i 
konkurrenslagen krävs en utredning angående om dessa anser att 
transaktionskostnaderna i samhället är för höga för att de skall vilja åberopa sin rätt. 
Vanligen finns ett visst rättskydd inbakat i hemförsäkringen i form av en 
rättsskyddsförsäkring. Denna kan utnyttjas exempelvis för att ersätta ombud, användas 
till kostnader för nödvändiga utredningar och till kostnader för bevisning. Försäkringen 
har dock vanligen ett tak på ett visst belopp.182 Ett möjligt scenario skulle därmed kunna 
bli att, de problem med att bevisa skada och orsakssamband som framhållits i 
utredningen sammantaget med den beloppsgräns som finns i rättsskyddsförsäkringen, 
medför att konsumenten inte har råd att genomföra en process. De omfattande 
rättsutredningarna har av kritiker framhållits som ett argument till varför en utvidgning 
av kretsen skadeståndsberättigade skulle bli processekonomiskt ohållbart.  I vart fall 
skulle skadevållaren kunna försätta konsumenten i en position där denne inte har råd att 
gå vidare, exempelvis genom att förhala eller överklaga en process. 
 
Till viss del synes den preventiva effekten av lagändringen ges visst utrymme via 
transaktionskostnaderna. Det förefaller som att utredningen härvid gjort värderingen att 
det ligger ett större intresse i att preventionen och konsumenternas rättigheter stärks, än 
att underlätta för företagen att vidta transaktioner vilka i övrigt kan ha en positiv effekt 
på samhällsekonomin. Däremot har utredningen återigen tagit lite hänsyn till de faktiska 
effekterna hos konsumenterna och huruvida de anser att transaktionskostnaderna är 
rimliga. Oundvikligt kom uppsatsens författare in på de civilprocessrättsliga problemen 
med ett otillräckligt rättsskydd. Det är naturligt att en beloppsgräns måste sättas; ett 
system utan en sådan gräns skulle kunna leda till orimliga kostnader för 
försäkringsbolagen och staten. Men därmed går det inte heller att undvika att 
konsumenternas transaktionskostnader många gånger kommer anses vara för höga för 
att de skall utnyttja sin rätt till skadestånd. Inte heller är uppsatsens författare av den 
åsikten att möjligheten till grupptalan, vilket skulle vara ett effektivt sätt att minska 
transaktionskostnaderna, kommer att bidra till ökad processbenägenhet från 
konsumenter. Detta med anledning av att institutet utformats på sådant vis att det inte 
heller i sig ger incitament till användning av konsumentkretsar i konkurrensärenden. 
 
Så oavsett huruvida företagen anser att transaktionskostnaderna blir rimliga i 
förhållande till risken för skadestånd och därmed begränsar sina vidtagande av 
konkurrensbegränsande åtgärder för en viss tid, finns en risk att rättsutvecklingen 
tydliggör att konsumenterna ändock inte tillvaratar den rättighet de givits. En rimlig 
slutsats skulle således kunna vara att den preventiva funktionen får ökad effekt en viss 
tid, däremot är uppsatsens författare av den åsikten att detta troligen endast kommer att 
ge effekt under en övergående period. 

                                                 
182 Lindell, Civilprocessen, s. 520 
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7.8 Private enforcement 

I förarbetena till dagens konkurrenslag påpekas att det är viktigt att sanktionssystemet i 
största möjliga mån blir självgående. Skadeståndssanktionen sades också vara en viktig 
funktion för att ge företagen incitament att ingripa. 
 
Uppsatsens författare anser det vara ett rimligt antagande att det ovan nämnda tyder på 
att syftet var att de privata parterna skulle ha det huvudsakliga arbetet i att se till att 
konkurrensreglerna följs genom en tillämpning av sanktionsreglerna. Således skulle 
konkurrensmyndigheterna kunna koncentrera sig på kontroll av andra områden. Detta 
skulle alltså kunna tyda på att en ökad private enforcement eftersträvas och genom 
utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade borde en rimlig slutsats vara att 
målsättningen är att ytterligare förstärka graden av privat övervakning. Dessutom kan 
påpekas att även EG-rätten tagit ställning till att en ökning av private enforcement är 
något positivt. 
 
Initialt ges intrycket att en förstärkning av den privata övervakningen genom 
lagändringen kommer att medföra ett ökat tryck på företagen och därtill ett mer effektivt 
konkurrensrättssystem. Utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade skulle 
följaktligen vara ett agerande i enlighet med den uttalande målsättningen av ett 
självgående sanktionssystem. 
 
Under uppsatsarbetet har uppsatsens författare dock kommit att ställa sig tveksam till 
om lagändringen verkligen kommer att medföra tillräckliga incitament för de 
konsumenter vilka därmed omfattas, att bedriva en sådan övervakning. Det förefaller 
inte rimligt att tro att skadeståndsparagrafen ensam kommer att skapa incitamenten. I 
det fall att det ovan nämnda antagandet om att en ökad privat övervakning är 
eftersträvansvärt är riktigt, förefaller det således som om utredningen och regeringen 
motverkar sina egna ställningstaganden. Även den avvägning som gjordes gällande 
programmet för konkurrensskadeavgift tyder på detta. Genom att företagen efter 
lagändringen dessutom kommer att riskera ett skadeståndsansvar om de anmäler 
konkurrensbegränsningar, borde denna del av den privata övervakningen minska. 
Följaktligen ges konsumenterna inga större incitament att verksamt bidra till den privata 
övervakningen medan företagens incitament i det närmaste minskar. 
 
Sammanfattningsvis är uppsatsens författare således av uppfattningen att en 
förstärkning av den privata övervakningen kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå 
målsättningen med ett självgående sanktionssystem och genom utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade skulle graden av den privata övervakningen kunna öka. För att 
den privata övervakningen skall bli mer kraftfullt krävs det dock att konsumenterna 
tillämpar sin rätt och denna vilja måste åstadkommas genom ytterligare incitament i den 
svenska konkurrensrätten. Sådana synes det tyvärr finnas för få av idag. 
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8. Resultat 
För att på ett tydligt sätt åskådliggöra uppsatsens resultat besvaras 

problemställningens frågor var och en för sig. 

 
1. Vilka tänkbara praktiska effekter skulle den föreslagna utvidgningen av kretsen 
skadeståndsberättigade enligt 33 § konkurrenslagen, kunna förväntas medföra för 
de konsumenter som därmed omfattas?  
 
Det har argumenterats för att den valda lagtekniska utformningen kan ha betydelse för 
lagändringen om den innebär att paragrafen ges ett utseende vilket tydligt visar 
konsumenterna att de omfattas av skadeståndsrätten. Det har hävdats att förutsebarheten 
för konsumenterna blir för liten om identifikationsbegreppen helt tas bort ur paragrafen. 
Uppsatsens författare ställer sig således tveksam till den praktiska effekten av den valda 
lagtekniska utformningen av den anledning att paragrafen inte görs tillräckligt precis 
och tydlig. 
 
Vidare har förts en diskussion om rättvisa. Vad uppsatsens författare kommit fram till är 
närmast att i det fall rättvisehänsyn verkligen har tagits av utredningen och regeringen, 
kommer de inte att leda till en mer effektiv tillämpning av skadeståndsparagrafen. 
 
Även de svårigheter konsumenter idag stöter på när det gäller att få tag i relevant 
marknadsinformation har diskuterats och tros motverka den praktiska effekten av 
lagändringen. Företag vilka agerar på marknaden borde ha större och lättare tillgång till 
information. De borde följaktligen även ha bättre kontroll över andra aktörer och 
därmed enklare kunna bedöma om dessa vidtar en konkurrensbegränsande åtgärd. 
Eftersom inget förslag har framförts för hur konsumenterna skall kunna få motsvarande 
informationstillgång, finns inget som tyder på att det inte även i framtiden kommer att 
finnas en skillnad dessa parter emellan. 
 
Vidare skall nämnas att vad uppsatsens författare sammantaget uppfattat som en av de 
viktigaste faktorerna för den praktiska effekten av den föreslagna lagändringen, är 
huruvida konsumenterna ges tillräckliga incitament för att anse det vara värt 
ansträngningarna att kräva skadestånd. De företeelser i den svenska rättsordningen 
utredningen tar upp till granskande är institutet grupptalan och möjligheterna till 
bevisundersökning. Uppsatsens författare anser att grupptalan kan vara ett effektivt 
verktyg för att uppmuntra konsumenterna till agerande. Tyvärr har institutet ännu inte 
fått genomslag i svensk rätt och varken utredningen eller regeringen försöker på andra 
sätt att effektivisera institutet gentemot de aktuella konsumenterna. Uppsatsens 
författare anser däremot inte att möjligheterna till bevisundersökning skall utnyttjas som 
incitament i förhållande till konsumenterna. Detta område ter sig vara den enda där 
underbyggda negativa konsekvenser angivits som skäl till varför det skall lämnas utan 
åtgärd. Sammanfattningsvis synes det således finnas en brist av incitament på 
konkurrensrättsområdet vilka skulle kunna leda till en effektiv tillämpning. 
 
Frågan om huruvida konsumenterna ges tillräckliga incitament för att kräva skadestånd 
sammanfaller med diskussionen om huruvida systematiken bakom funktionerna 
prevention och reparation borde reformeras. Uppsatsens författare är av uppfattningen 
att den svenska konkurrensrättens genomslag kan förbättras genom att på vissa områden 
ta inspiration från den amerikanska konkurrensrätten. Bland annat skulle detta kunna 
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ske genom ett uttryckligt stadgande i lagtexten vilket uttrycker preventionens betydelse, 
exempel genom en multiplicering av skadeståndet. Fortfarande ges dock för lite 
incitament i den svenska rätten för att motivera konsumenter att tillvarata sin rätt och 
detta förefaller ha tydliga samband med en rädsla för att ge preventionen större 
utrymme. 
 
För att regleringen skall få åsyftad verkan måste dessutom, utöver vad som ovan 
nämnts, konsumenterna anse att transaktionskostnaderna för att kunna tillvarata sin 
skadeståndsrätt är rimliga. Oundvikligen kom uppsatsens författare in på de civil-
processrättsliga problemen med ett otillräckligt rättsskydd. Det är naturligt att 
rättsskyddet måste innehålla en beloppsgräns men därmed går det inte heller att undvika 
problemet med att konsumenterna nog många gånger kommer att anse att 
transaktionskostnaderna för att bedriva ett skadeståndsanspråk är för höga. Denna 
inställning kombinerat med få incitament i övrigt torde alltså leda till få praktiska 
effekter. 
 
Uppsatsens författare har ansett det vara en rimligt antagande att en ökad privat 
övervakning eftersträvas och att målsättningen med den föreslagna utvidgningen således 
bland annat är att ytterligare förstärka denna. Den initiala tanken var att lagändringen 
skulle kunna vara ett effektivt tillvägagångssätt för att uppnå denna målsättning. Denna 
föreställning har dock reformerats. Samtliga ovan berörda aspekter visar på att effekten 
av lagändringen begränsas på flera olika områden. Antingen genom att andra 
hänsynstaganden prioriterats, eller att utredningen och regeringen har en tro till att 
paragrafen ensam kommer att skapa incitamenten. En övertygelse som uppsatsens 
författare har svårt för att dela. 
 
2. Hur förhåller sig de under fråga 1 redovisade slutsatserna till vad som 
eftersträvas enligt förarbetena, samt till krav på ekonomisk effektivitet och 
rättssäkerhet?   
 
Det grundläggande motivet till lagändringen sägs vara en önskan om att minska de 
skillnader vilka föreligger mellan företag och konsumenter vad gäller rätten att kräva 
skadestånd. Tidigare i detta kapitel har uppsatsens författare uttalat att den lagtekniska 
utformningen kommer att motverka paragrafens effektivitet vilket således även 
resulterar i att inte heller de skillnader vilka föreligger mellan företag och konsumenter 
vad gäller incitament att tillvarata sin skadeståndsrätt kommer att minska. Den 
ekonomiska effektiviteten och rättssäkerheten förefaller i detta sammanhang falla väl 
överens. Uppsatsens författare har nämligen påstått att eftersom rättssäkerhet borde 
kunna sägas innefatta ett krav på förutsebarhet och emedan förutsebarheten inte 
förefaller vara tillräcklig, kommer incitamenten inte att vara tillfredsställande för att få 
konsumenterna att bli aktiva i rättsövervakningen. En aktivitet från konsumenterna 
torde krävas för att uppnå en högre grad av ekonomisk effektivitet. 
 
Uppsatsens författare har dessutom diskuterat huruvida de negativa verkningarna av att 
genomföra lagändringen har fått bli underordnade rättvisehänsyn. I det fall 
rättviseargumentation skulle kunna vara anledningen till att lite vikt läggs vid den 
ekonomiska effektiviteten av leniencyprogrammet ställer sig uppsatsens författare 
tveksam till om dessa avvägningar verkligen är rimliga. Uppfattningen stödjer sig på en 
diskussion om att rättvisa och orättvisa. Eftersom uppsatsens författare är tveksam till 
om det, med de incitament som finns, blir en kännbar orättvisa för konsumenterna att 
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inte ges skadeståndsrätt, borde möjligen problemet med den ekonomiska effektiviteten 
av leniencyprogrammet ha givits ytterligare tid till eftertanke. 
 
Vidare förefaller, såsom även nämnts ovan, skillnaden mellan konsumenter och företag 
vad gäller informationstillgången vara påtaglig. Något förslag på hur glappet på detta 
område kan minska har dock inte givits. Utifrån den ekonomiska teorin om perfekt 
information skulle den skillnad som råder, kunna medföra att konsumenters svårigheter 
att få tillräcklig marknadsinformation blir ett hinder för en effektiv tillämpning av 
skadeståndsparagrafen. 
 
Med anledningen av den föreslagna utredningen skulle, såsom ovan nämnts, incitament 
för en ökad privat övervakning kunna spela en avgörande roll för den ekonomiska 
effektiviteten av lagändringen.  Konsumenterna kommer endast att finna det ekonomiskt 
rationellt att utnyttja skadeståndsrätten om fördelarna med detta överstiger 
ansträngningar med detsamma. Avsaknaden av incitament för skadelidande torde även 
bli samhällsekonomiskt ineffektivt eftersom företagen kommer undan med 
konkurrensbegränsande åtgärder. Eftersom uppsatsens författare under fråga 1 ställt sig 
tveksamt till att en ökad privat övervakning kommer bli resultatet av lagändringen, blir 
slutsatsen att inte heller den ekonomiska effektiviteten kommer öka på detta område.  
 
Under fråga 1 har uppsatsens författare förespråkat att ge preventionen större utrymme i 
svensk konkurrensrätt. Denna åsikt överensstämmer inte med vad som eftersträvas 
enligt förarbetena. Enligt dessa var målet med utvidgningen istället främst att öka den 
reparativa funktionen. Preventionen nämns också som målsättning men under 
förutsättning att systematiken bakom skadeståndsrätten inte reformeras. En reformering 
mot en konkurrensrätt med en större hänsyn till preventionsfunktionen borde dock 
överensstämma med en målsättning att uppnå en större ekonomisk effektivitet. Bland 
annat torde, såsom tidigare nämnts, ett uttryckligt preventivt stadgande i paragrafen 
både kunna avskräcka potentiella skadevållare men också motivera skadelidande. Hade 
preventionen givits större beaktande förefaller det dessutom inte heller troligt att de 
negativa effekterna av leniencyprogrammet hade avvisats på angivet sätt. Åtminstone 
skulle en mer utförlig utredning först ha presenterats. 
 
För att ekonomisk effektivitet skall uppnås måste konsumenterna dessutom anse att 
transaktionskostnaderna är rimliga medan de potentiellt skadevållande företagen måste 
anse att risken för skadeståndsanspråk gör det ekonomiskt rationellt att agera lagenligt 
på marknaden. Vad gäller företagen finns en tveksamhet inför om risken för skadestånd 
verkligen blir större genom lagändringen och vad gäller konsumenterna har redan 
argumenterats för att transaktionskostnaderna troligen fortfarande kommer att vara för 
höga för att de skall tillvarata sin rätt. Den ekonomiska effektiviteten, som skulle kunna 
bli resultatet på detta område, uteblir således. 
 
Avslutningsvis; om den privata övervakningen hade fått större genomslag kunde en 
högre ekonomisk effektivitet uppnås. Konkurrensmyndigheterna skulle kunna 
koncentrera sig på kontroll av andra områden emedan privata aktörer i större 
utsträckning ser till att ett ökat tryck på företagen åstadkoms. Dock förefaller det som 
om konsumenterna inte ges några större incitament att bedriva sådan övervakning 
medan företagens incitament i det närmaste minskar genom de avvägningar mot 
leniencyprogrammet som tagits.  
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Sammanfattningsvis kan lagändringen således te sig rättvis men uppsatsens författare 
anser inte att den är rättssäker eller ekonomiskt effektiv. Lagändringen förefaller inte 
heller åstadkomma vad som eftersträvas enligt förarbetena. 
 
3. Medför de under fråga 1 och 2 redovisade resultaten att regleringen i, och 
tillämpningen av, paragrafen blir mer effektiv? 
 
Gemensamt för den kritik uppsatsens författare genomgående framfört, är att det 
förefaller finnas ett glapp mellan teori och verklighet. De slutsatser vilka utredningen 
och regeringen dragit, ter sig överlag vara svagt underbyggda och de argument som 
framförs skapar inget eftertryck när instanserna i nästa andetag framhåller osäkerheten 
på samma område. Det är följaktligen inte svårt att ställa sig kritisk till om effektiviteten 
av paragrafen verkligen kommer att bli den önskade. 
 
Det är inte heller svårt att ställa sig tveksam till om utredningen och regeringen 
verkligen haft som målsättning att skapa en mer effektiv skadeståndsreglering genom 
utvidgningen av kretsen skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen. Uppsatsens 
författare anser nämligen inte att lagändringen kommer att bidra till några större effekter 
för konsumenterna utan det finns istället en risk för att lagändringen endast blir en 
reformering de jure. Däremot ser uppsatsens författare en risk för att utvidgningen 
medför en samhällsekonomisk förlust om programmet för nedsättning av 
konkurrensskadeavgift omintetgörs på grund av detta. Eftersom det råder stor osäkerhet 
om huruvida lagändringen verkligen kommer att medföra några faktiska effekter, anser 
inte uppsatsens författare att den i nuläget borde genomföras. Istället efterfrågas en mer 
utförlig utredning. 
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9. Metodkritik och avslutande reflektioner 
Grunden för besvarandet av uppsatsens problemställning har fått byggas på material 
från ett begränsat antal källor. Anledningen till detta förefaller vara, såsom i metoden 
nämnts, att skadeståndssanktionen inom konkurrensrätten skulle vara ett besvärligt 
område att hantera och att det därför endast finns ett begränsat antal tillräckligt kunniga 
personer på området.  
 
Av detta skäl har ett fåtal författares åsikter, exempelvis Wahl, givits mycket utrymme i 
uppsatsen. Oundvikligen har det blivit så att de författare vilka ”skrikit högst” har givits 
mest uppmärksamhet för att överhuvudtaget kunna lägga fram ett underlag. Uppsatsen 
kan därför förefalla ofullständig eller en aning ensidig men förhållandet kan alltså 
förklaras av bristen på divergerande åsikter. I och för sig skulle avsaknaden av skilda 
åsikter kunna förklaras med att de kunniga inom området, vilka anser att systemet 
fungerar tillfredsställande som det är idag och således inte förespråkar förändringar på 
området, inte motiveras att försvara vad som redan är gällande rätt. Uppsatsförfattaren 
har ansträngt sig för att finna åsikter vilka går åt olika håll men är medveten om den 
brist som ändock finns. 
 
Även frånvaron av praxis gällande skadestånd inom konkurrensrätten har lett till att 
åsikterna i doktrin fått stort utrymme. Likaledes måste således det faktum att det än så 
länge inte finns någon praxis ur tillämpning av 33 § konkurrenslagen medföra att 
slutsatserna som dragits måste värderas med viss försiktighet. 
 
De ekonomiska teorier vilka använts för ett besvarande av uppsatsens problemställning 
måste beaktas med insikten om att de utgår ifrån modeller i vilka verkligheten har 
förenklats. Fördelen med modeller är att de gör verkligheten översiktlig och hanterbar 
medan nackdelen är att verkligheten kan förenklas för mycket. Verkligheten 
generaliseras genom antaganden; såsom exempelvis att alla individer agerar rationellt. 
På konkurrensrättsområdet utgår de dessutom ifrån en föreställning om att perfekt 
konkurrens råder på marknaden, och när ekonomerna beräknar vad som är 
samhällsekonomiskt effektiv utgår de vanligen ifrån att samtliga med rätt till skadestånd 
utnyttjar denna rättighet. Värdet av en analys beror därför på om de antaganden som har 
gjorts är hållbara i det aktuella fallet.183 En värdering av de slutsatser uppsatsens 
författare dragit utifrån ekonomiska teorier får således överlämnas åt läsaren. 
 
Innan uppsatsens författare sätter punkt skall endast framföras några reflektioner om 
vad framtiden kan tänkas medföra. Konkurrensrätten borde vara ett område som 
verkligen ligger i tiden med den internationalisering och öppning av marknader som nu 
sker. Trots detta förefaller det finnas en obeslutsamhet inför vilka målsättningar 
konkurrensrätten skall innehålla. En tveksamhet som skulle kunna medföra problem om 
svensk rätt och EG-rätt tenderar att gå åt olika håll. Emellertid misstänker författaren att 
den aktuella lagändringen i 33 konkurrenslagen bara är början på en större reformering 
av konkurrensrättens sanktionsregler.184 Vi har troligtvis inte heller sett slutet på 
diskussionen gällande konkurrenslagens skadeståndsparagraf.  

                                                 
183 Dahlman, Rättekonomi, s. 212 
184 Exempelvis inlämnades i december 2004 en utredning om kriminalisering av förbuden i 
konkurrenslagen, SOU 2004:131. 
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