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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

För den som drabbas av en skada till följd av en konkurrensöverträdelse är det svårt, om inte 

nästintill omöjligt, att erhålla skadestånd. De hinder som finns är svårigheter med att finna 

bevis, svårigheter med att erhålla en kollektiv prövning för konsumenter, svårigheter med att 

föra talan efter det att konkurrensmyndigheten slagit fast att det föreligger en 

konkurrensöverträdelse samt svårigheter med att beräkna skadan.1 Den rådande 

konkurrenslagstiftningen i Sverige trädde i kraft år 2008 och är influerad av Europeiska 

unionens (EU) direktiv och förordningar. I EU har varje medborgare eller företag som 

drabbats av skada på grund av överträdelser av EU:s konkurrensregler rätt till skadestånd för 

sina skador, vilket framkommer av Europeiska unionens domstolspraxis (EU-domstolen). 

EU:s regler förbjuder bland annat konkurrensbegränsande avtal, så som karteller, och 

missbruk av dominerande ställning.2 

I den nuvarande svenska lagstiftningen regleras skadestånd vid konkurrensrättsliga 

överträdelser i 3 kap. 25 § konkurrenslagen, (SFS 2008:579) (KL), men det finns brister som 

för närvarande gör det svårt för enskilda att erhålla skadestånd om denne drabbats av skada. 

Ett nytt direktiv angående skadestånd vid konkurrensöverträdelse är under bearbetning.3 

Syftet med direktivet är att komma till rätta med den nuvarande lagstiftningens brister samt 

skapa enhetlighet inom EU. 

 

Ett av de syften som finns med det kommande direktivet är att garantera att skadelidande vid 

överträdelser av EU:s konkurrensregler verkligen kan få ersättning för den skada denne lidit.4 

Rätten till ersättning garanteras visserligen i EU-praxis5, men det är ofta svårt eller så gott 

som omöjligt att utöva denna rätt i praktiken på grund av de regler och förfaranden som gäller 

i respektive medlemsstat. Trots vissa tecken på förbättring i ett fåtal medlemsstater får 

                                                           
1 Regeringens Faktapromemoria Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensregler 2013/14: 

FPM125. 
2 Tidigare skrivet på området: Frågan om skadestånd vid konkurrensbegränsande överträdelser har redan 

behandlats av Rebecka Thuresson vid Linköpings universitet i en masteruppsats år 2005. Den uppsatsen 

behandlade skadestånd med den dåvarande lagstiftningen. 
3 Förslag till direktiv från kommissionen, (2013/0185). Under arbetets gång röstades förslag till direktiv, med 

vissa ändringar, igenom i Europaparlamentet, vilket skedde den 17 april 2014. Nästa steg är att Rådet ska 

godkänna förslaget till direktiv. Se pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-455_en.htm. 
4 Tal Joaquín Almunia av vice president för kommissionen, Speech - Antitrust damages in EU law and policy, 

European Commission - SPEECH/13/887 07/11/2013. 
5 Mål C-453/99 Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan mot Courage Ltd m.fl.. 
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fortfarande de flesta skadelidande vid överträdelser av EU:s konkurrensregler i praktiken 

ingen ersättning för den skada de lidit. 

1.2 Frågeställning 

[1] Varför nyttjas inte möjligheten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser, enligt 

3 kap. 25 § KL, i så stor utsträckning i Sverige? [2] Vad kommer förslaget till direktiv att få 

för effekt för möjligheten att erhålla skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser i 

Sverige?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vilka effekter det kommande direktivet kan komma att 

få för konsumenters och företags rätt till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. 

Författarna har även till syfte att diskutera varför skadeståndsregeln i 3 kap. 25 § KL inte 

används i så stor utsträckning. Följaktligen blir uppsatsen ämnad för parter, så som 

näringslivsorganisationer, konsumentorganisationer, domstolsväsendet samt akademien som 

vill undersöka studiet av konkurrensrättsliga överträdelser och som vill veta vad det nya 

direktivet kan ha för konsekvenser avseende skadestånd. Läsare ska kunna urskilja vilka 

möjligheter konsumenter och företag har till upprättelse genom det nya direktivet. Läsare av 

denna uppsats blir i realiteten jurister vid byråer, domstolar samt myndigheter. Eftersom 

förslaget till direktivs effekter ska diskuteras blir uppsatsen även ämnad för lagstiftaren. 

 

1.4 Metod  

Författarna ämnar att i denna uppsats nyttja en rättsvetenskaplig metod som innebär att 

använda sig av lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin. De lagstiftningarna och de 

förarbeten som kommer att användas är från EU, främst artikel 101 och 102 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), samt den svenska konkurrenslagstiftningen. Ett 

förarbete från EU som till stor del ligger till grund för uppsatsen är förslag till direktiv 

(2013/0185) från kommissionen. Det finns ännu inget färdigt direktiv som kan användas för 

att uppnå syftet. Ett antal yttranden från olika kommittéer har lämnats angående förslaget till 

direktiv, men eftersom de näst intill enbart ändrar vissa meningars ordalydelse samt att det är 

olika yttranden som inte är sammanslagna kommer dessa yttranden inte tas i beaktning.  

 

Den doktrin författarna framför allt kommer att använda sig av är Bernitz och Kjellgrens, 

Europarättens grunder (2010) samt Nils Wahl, Konkurrensskada (2000). Anledningen till att 

författarna kommer använda Nils Wahls bok från år 2000 är för att han har hög dignitet på 
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området samt att det han skriver i boken är fortfarande av värde eftersom den nuvarande KL 

har sin grund från år 1993. 

 

Författarna ämnar använda sig av praxis för att besvara den andra frågeställningen. Praxis 

kommer att hämtas ifrån svenska domstolar och från EU-domstolen, framför allt 

förhandsavgöranden. Praxis från EU-domstolen angående skadestånd vid konkurrensrättsliga 

överträdelser är ganska knapphändig men det finns vissa mål som har legat till grund för EU:s 

förhållningssätt till framförallt skadeberäkning. Målet Courage C-453/99 kommer att 

användas som utgångspunkt för vår EU-praxis därför att det var det första mål där EU-

domstolen påvisade att konkurrensöverträdelser kunde få civilrättsliga konsekvenser. Svensk 

praxis är också knapphändig. Detta beror på att det dels inte finns många som kräver 

skadestånd vid uppkomna skador och dels för att de fall som kommer till domstol ofta leder 

till förlikning. Likväl finns det en handfull praxis som belyser svenska domstolars 

förhållningssätt till konkurrensskador.  

 

Författarna avser att med en de lege ferenda analys föra ett resonemang kring hur en 

förbättring av den svenska lagstiftningen skulle kunna avhjälpa de problem som uppdagas i 

uppsatsen. Detta för att uppnå författarnas syfte med uppsatsen och besvara båda 

frågeställningarna tillsammans.  

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. I uppsatsen behandlas 

svensk rätt samt EU-rätt. Annan rätt än svensk rätt och EU-rätt kommer inte att behandlas.  

 

Författarna avser att behandla svensk konkurrenslagstiftning och särskilt 3 kap. 25§ KL. Den 

rättsliga grunden för förslaget till nytt direktiv utgörs av artikel 103 och artikel 114 FEUF.6 

Artikel 101 och 102 FEUF är de artiklar i fördraget författarna kommer behandla och således 

inte andra artiklar som har med konkurrensrätt att göra. 

 

I framställningen kommer författarna att anta att grund för skadestånd i konkurrensrättsliga 

överträdelser föreligger, således kommer författarna inte utreda om skadeståndstalan är 

                                                           
6 Regeringens faktapromemoria 2013/14 :FPM125, avsnitt  3.1. 
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grundad eller ej. Dessutom kommer författarna att utgå ifrån att samtliga rekvisit är uppfyllda 

för att skadeståndsskyldighet ska föreligga. 

 

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr 

skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och EU:s 

konkurrensrättsliga bestämmelser, COM(2013) 404 final kommer att ligga till grund för 

arbetet. De kapitel av förslaget till direktiv som inte kommer att behandlas är kapitel IV om 

övervältring av kostnaderna för överprissättning och kapitel VI om tvistlösning i godo med 

tillhörande motivering och kommentarer samt vissa artiklar i resterande kapitel som inte 

direkt har med möjligheten att erhålla skadestånd att göra utan är mer av formalia i förslaget 

till direktiv. 

 

1.6 Disposition 

Varje nytt avsnitt kommer att inledas med en ingress som ger vägledning för läsarna. Det bör 

understrykas att en del av det material som presenteras är av sådan karaktär att analyser och 

kommentarer lämpligen presenteras fortlöpande.  

I kapitel 2 beskrivs både svensk och europeisk gällande rätt. EU:s lagstiftning presenteras 

först och därefter beskrivs vad som är otillåtet enligt FEUF. I avsnittet om svensk rätt 

behandlas framförallt skadeståndsparagrafen 3 kap. 25 § KL och hur den fungerar vid 

konkurrensrättsliga mål.  

I kapitel 3 presenteras svensk rättspraxis som följs av sammanfattande kommentarer. Därefter 

presenteras EU-praxis med utgångspunkt i målet Courage.  

Förslaget till direktiv behandlas i kapitel 4. Först i kapitlet beskrivs EU:s kompetens samt vad 

ett direktiv innebär. Därefter behandlas förslaget till direktiv kapitel för kapitel med de 

avgränsningar som författarna gjort.  

I Kapitel 5 genomför författarna en analys av frågeställningarna med utgångspunkt i 

referensramen. 

Författarna presenterar sina slutsatser i kapitel 6. 
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2. Gällande Rätt 

I detta avsnitt kommer författarna att redogöra för gällande rätt i Sverige och i EU. Avsnittet 

är indelat i flera underrubriker för att tydligt särskilja vilka frågor som kan uppstå i och med 

skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. 

 

2.1 EU:s Lagstiftning      

EU:s konkurrenspolitik är en viktig del i integrationen av medlemsländerna.7 För att kunna 

upprätthålla de fyra grundläggande friheterna för kapital, tjänster, produkter och personer 

krävs det att det finns en fungerande marknad inom unionen. En fungerande marknad utmärks 

av en effektiv konkurrens mellan varor och tjänster som kan röra sig fritt och tillverkas där det 

är bäst lämpat att de tillverkas.8 Det är såldes viktigt att EU har en fungerande konkurrensrätt 

som bidrar till en sund konkurrens inom unionen. Historiskt sett kom konkurrensreglerna sent 

till Europa; ungefär runt 50- och 60-talen började tankarna om en fungerande konkurrens väga 

tyngre än den tidigare viktigare principen om avtalsfrihet.9 Redan vid EU:s bildande fanns 

dock tankarna kring en sund konkurrens med i beaktning. I Romfördraget, som kom år 1957, 

slog unionen fast att missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande avtal ska 

vara otillåtet.10 EU:s nuvarande konkurrensregler, även kallade antitrustregler, finns till sin 

huvuddel i artiklarna 101, 102 och 106 FEUF. Utöver dessa artiklar i FEUF finns det fler 

relevanta artiklar samt en gedigen mängd riktlinjer från kommissionen som behandlar 

konkurrens men som på grund av relevans inte kommer att behandlas.11 För att EU:s regler 

om konkurrens ska kunna tillämpas krävs att det konkurrensbegränsande samarbetet påverkar 

handeln mellan medlemsstaterna, detta kallas samhandelskriteriet.12 Kravet på att samhandeln 

mellan medlemsländerna måste påverkas för att EU:s regler ska bli tillämpliga innebär att 

reglerna inte blir tillämpliga i ett enskilt medlemsland, EU-domstolen har dock genom praxis 

tolkat samhandelskriteriet väldigt vidsträckt.13  

                                                           
7 Se bl a N. Wahl, Konkurrensförhållanden. Om förhållandet mellan EG:s konkurrensrätt och nationell 

konkurrensrätt (1994.). 
8 U. Bernitz, Europarättens grunder s. 339 (2010). 
9 A a s. 340. 
10 Romfördraget tredje delen Avdelning V, Gemensamma regler för konkurrens, beskattning och tillnärmning av 

lagstiftning, artikel 85-90. 
11 Dessa artiklar är artikel 14, 37, 103, 104, 105, 119, 339, 346 FEUF. Utöver dessa artiklar finns det två 

grundartikar som är viktiga att nämna när konkurrensreglerna diskuteras och dessa är artikel 3 och 4 FEUF.  
12 U. Bernitz, Europarättensgrunder s. 342 (2010). 
13 Mål C-5/69, Völk mot Éts J Vervaecke. 
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2.1.1 Konkurrensbegränsande avtal 

Konkurrensbegränsade avtal är enligt artikel 101 FEUF otillåtna samt enligt 101.2 FEUF 

ogiltiga. Det första rekvisitet stipulerar att det måste vara ett avtal mellan två parter, en ensam 

part kan inte ingå ett konkurrensbegränsande avtal med sig själv. I praxis har EU-domstolen 

fastställt att rekommendation från branschorganisationer angående prissättning på olika varor 

ska likställas med avtal.14 Att två företag har ett konkurrenssamarbete även om inget avtal 

föreligger är också otillåtet enligt artikel 101.1 FEUF. Exempel på sådana samordnade 

förfarande är när företagsledare från olika företag på ett informellt sätt träffas och diskuterar 

prissättning som kan påverka ett av de enskilda företagens prissättning. Det andra rekvisitet 

enligt artikel 101 är att avtalet ska ha till syfte eller resultat att snedvrida, begränsa eller 

hindra konkurrensen inom den inre marknaden. I artikel 101.1 FEUF nämns fem olika typer 

av konkurrensbegränsningar. Dessa är prissamarbete mellan olika företag, samarbete om 

begränsning eller kontroll av produktion och marknader, uppdelning av marknader eller 

inköpskällor, diskriminerande överenskommelser samt kopplingsförbehåll som betyder att 

den andra parten åtar sig att ha andra förpliktelser som inte har med huvudavtalet att göra.15  

När myndigheter ska göra en bedömning om ett avtal är konkurrensbegränsande ska de se till 

helheten. Flera små avtal som var för sig inte är konkurrensbegränsande kan tillsammans vara 

konkurrensbegränsande.16  

 

Artikel 101.3 FEUF stipulerar att det som stadgas i artikel 101.1 FEUF inte ska gälla på avtal 

som ger positiva effekter. Vissa avtal mellan konkurrerande företag kan ses som 

konkurrensbegränsande men ger fler positiva effekter än negativa och ska således inte falla 

under artikel 101.1, enligt artikel 101.3 FEUF. Artikel 101.3 FEUF uppställer ett antal krav 

för att det ska vara ett giltigt konkurrensbegränsande avtal; avtalet ”[…]bidrar till att förbättra 

produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som 

därigenom uppnås[…].” Det är företagen som ska bevisa att deras samarbete uppfyller kraven 

som uppställs i artikeln.17 

                                                           
14 Mål 8/72 Vereeniging van Cementhandlaren mot kommissionen. 
15 För mer behandling se U Bernitz, Europarättensgrunder s. 347f. 
16 U Bernitz, Europarättens grunder s.348 (2010). 
17 Artikel 2 andra meningen, Konkurrensförordningen. 
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2.1.2 Missbruk av dominerande ställning 

Det andra konkurrensrättsliga förbudet som finns i EU-rätten är missbruk av dominerande 

ställning som stadgas i artikel 102 FEUF. Förbudet i artikel 101 FEUF riktar sig mot två eller 

flera företag som har ett avtal med varandra medan förbudet i artikel 102 FEUF riktar sig 

enbart mot en eller flera aktörer ensidigt, såldes krävs ingen avtalspart eller motpart för att 

missbruk av dominerande ska föreligga.18 Att ha dominerande ställning på en marknad är inte 

i sig förbjudet utan det måste utgöra missbruk av dominerande ställning. Men vad är en 

dominerande ställning? För att kunna avgöra om en part innehar en dominerande ställning 

måste först den relevanta marknaden avgöras för en produkt eller för ett företag.19 

Definitionen av vad en relevant marknad är skiljer sig beroende på vilket område som åsyftas. 

När det gäller produkter görs det en bedömning av varans utbytbarhet, egenskaper och 

användning och kan på så sätt avgöra den relevanta marknaden för produkten. Exempelvis 

kan nämnas det kända fallet United Brands20 från EU-domstolen där domstolen kom fram till 

att United Brands produkt Chiquita-bananers relevanta marknad var bananer och inte 

fruktmarknaden. En annan definition av relevant marknad kan vara en geografisk marknad. 

En geografisk relevant marknad kan vara allt från att hela EU är en relevant marknad till att 

en liten hamn21 är den relevanta marknaden. När den relevanta marknaden har fastställts i det 

enskilda fallet får det därefter bedömas om det är frågan om en dominerande ställning. I ovan 

nämnda mål, United Brands, har EU-domstolen inte enbart sett till den faktiska 

marknadsandelen, utan domstolen gör en helhetsbedömning utifrån ekonomisk styrka och hur 

marknaden ser ut. United Brands hade en marknadsandel mellan 40 % och 45 % och EU-

domstolen fastslog att det var dominerande ställning. Som sades ovan utgör inte dominerande 

ställning i sig självt ett missbruk, utan fördraget ger exempel på vad som kan tänkas utgöra 

missbruk. Enligt artikel 102 FEUF kan exempelvis oskälig prissättning, prisdiskriminering 

och produktionsbegränsningar utgöra missbruk. I målet Hoffman-La Roche finns ett väl citerat 

uttalande från domstolen där domstolen ger vissa kännetecken på vad som är ett missbruk av 

dominerande ställning: 

”Missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp. Det omfattar sådana beteenden av ett företag 

med dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där konkurrensen 

redan är försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens och som, genom att 

andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om varor och tjänster 

                                                           
18 U Bernitz, Europarättens grunder s. 357 (2010). 
19 Av kommissionen utfärdad definition av relevant marknad, EGT 1997 C 372/5. 
20 Mål 27/76, United Brands Co m fl mot kommissionen. 
21 Mål C-179/90, Porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli SpA. 
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på grundval av de ekonomiska aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för 

att den på marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas.” 22 

 

Rättspraxis från EU-domstolen angående missbruk av dominerande ställning är väldigt 

uttömmande. United Brands-målet och Hoffman-La Roche-målet är välkända mål om 

missbruk av dominerande ställning. 23  

 

2.1.3 Kommissionens verktyg 

Kommissionen har fått i uppdrag att kontrollera att artikel 101 och 102 FEUF efterföljs och 

har fått ett antal medel för att vara kapabel att fullfölja uppdraget. Kommissionen har 

möjligheten att göra så kallade gryningsräder för att få tag i sådan bevisning som krävs för att 

kunna påvisa att exempelvis en kartell föreligger.24 Kommissionens bästa verktyg är, enligt 

författarnas mening, möjligheten att kunna ge ut administrativa böter om ett, eller flera, 

företag har begått en överträdelse av artikel 101 eller 102 FEUF.25 Dessa administrativa böter 

är således avsedda att vara avskräckande och kan uppgå till mycket höga belopp.26 

 

2.1.4 Skadestånd enligt EU-rätten 

EU:s lagstiftning garanterar inte skadestånd för den skada som åsamkats skadelidande.27 

Många författare är ändå ense om att EU-rätten garanterar den skadelidande ersättning för den 

skada de orsakats och EU-domstolen har i praxis förtydligat den rätten.28 Föreställningarna 

om att rätten till skadestånd även borde innefatta skador orsakade av konkurrensrättsliga 

överträdelser började när målet Frankovich29 etablerade medlemsstaternas skadeståndsansvar 

vid överträdelser av EU-rätten.  

                                                           
22 Mål 85/76, Hoffman-La Roche &CO AG mot kommissionen. 
23 Om läsaren vill läsa mer på området tål att nämnas två andra välkända mål C-62/86, AKZO Chemie. BV mot 

kommissionen (AKZO-fallet) och mål 6 och 7/73, Instituto Chemioterapico Italiana & Commercial Solvents mot 

kommissionen (Commercial Solvents-fallet).  
24 U Bernitz, Europarättens grunder s. 363 (2010). 
25 Artikel 23.5 Konkurrensförordningen (773/2004/EG). 
26 Se bl a kommissionens beslut COMP/8.899 där flertalet elektronikföretag sammanlagt fick betala 750 miljoner 

euro för deras överträdelse. Se även mål T-83/91 Tetra Pak mot kommissionen, där Tetra Pak fick en böter på 75 

miljoner euro för deras missbruk av dominerande ställning. 
27 N. Wahl, Konkurrensskada s. 54 (2000). 
28 Rättsfallen Courage (C-453/99) och Manfredi (C-295/04). Se dock Jacobs F.G., civil enforsment of EEC 

Antitrust Law, 82 Mich. L.R (1984) 1364-1376. Jacobs menar att det inte är lämpligt med att dåvarande EG-

rätten garanterar skadestånd, vilket skulle leda till att de nationella domstolarna skulle döma ut skadestånd vilket 

i sin tur skulle leda till en oenhetlighet inom EU. Enligt N. Wahl är Jacobs inte negativ till skadestånd i stort utan 

till den dåvarande förhållningen till skadestånd. 
29 Mål C-6 och 9/90. 
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2.2 Svensk lagstiftning 

Utredningsarbetet som ledde fram till den svenska konkurrenslagen startade med att en 

konkurrenskommitté utseddes år 1989. Kommitténs resultat lades fram år 1991 och därefter 

kom resultatet att beaktas men inte att utgöra direkt grund för KL. I och med att Sverige 

ansökte om medlemskap i EU förändrades förutsättningarna för de lagar som stiftats och 

därmed blev en anpassning av Sveriges konkurrensregler önskvärd.30 Detta är en av 

anledningarna till varför kommitténs resultat inte utgjorde direkt grund för KL. 

 

2.2.1 Skadestånd 

Den svenska konkurrenslagen ger medborgare och företag rätt till skadestånd vid 

överträdelser av KL. Skadeståndsbestämmelsen infördes år 1993 men har därefter ändrats ett 

antal gånger i syfte att underlätta för de skadelidande att erhålla ersättning.31 Vid införandet 

av den ursprungliga bestämmelsen var avsikten att näringsidkarna själva skulle agera mot 

konkurrensrättsliga överträdelser.32 Lagstiftaren ämnade därmed se till att företag inte blev 

helt beroende av konkurrensverkets (KKV) initiativ utan att systemet istället skulle bli 

självgående. Det ansågs att skadeståndet därmed hade en reparativ funktion samt en preventiv 

funktion. Det preventiva syftet uteblev dock när lagen tillkom, eftersom lagen inte nyttjades i 

den utsträckning som var tänkt. 

 

Det är primärt 3 kap. 25 § KL som kommer att belysas i denna uppsats och den föreskriver att 

om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 2 kap. 1 § eller 7 § eller i 

artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, ska företaget ersätta den skada som därigenom 

uppkommer. Rätten till ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från det att 

skadan uppkom. 

 

Bestämmelsen innehåller ett antal rekvisit som är öppna för tolkning. Vid en tolkning av 

dessa rekvisit uppkommer en rad frågor. För att lösa dessa frågor räcker det inte enbart med 

lagtext utan även propositioner och praxis är behövlig vid en utredning av gällande rätt. 

2.2.2 Skadeståndets konstruktion 

Av lydelsen i 3 kap. 25 § KL kan enbart företag vara skadeståndsskyldiga. Definitionen av 

företag är enligt 1 kap. 5 § KL “ […] en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av 

                                                           
30Statens offentliga utredningar (SOU) 1991:59 Konkurrens för ökad välfärd. Regeringens proposition (prop.) 

1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning. Ds 1992:18 Ny konkurrenslag. 
31 Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning. 
32 Konkurrenskommitténs betänkande Konkurrens för ökad välfärd, SOU 1991:59, del II s. 286.  
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ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i 

myndighetsutövning. Med företag avses också en sammanslutning av företag.” När subjektet 

är fastställt måste det avgöras om det föreligger skadeståndsansvar. För att skadeståndsansvar 

ska föreligger krävs det oaktsamhet eller uppsåt. Enligt förarbetena ska uppsåtet eller 

oaktsamheten konstateras hos en person som är av slaget ett företagsledande fysiskt subjekt 

med ledande ställning inom företaget.33 Detta subjektiva rekvisit har inte behandlats 

ytterligare i förarbetena och det är därför svårt att ge klarhet i vilka befattningar som 

omfattas.34 Rättstillämparen ges härvid ett utrymme att avgöra vilka befattningar och 

omständigheter som föranleder skadeståndsansvar. 

 

Vid en sammanslutning av företag gäller solidariskt ansvar när dessa tillsammans utför 

konkurrensrättsliga överträdelser.35 Solidariskt ansvar i svensk rätt behandlas i 6 kap. 4 § 

skadeståndslagen, (SFS 1972:207) (SkL). N. Wahl36 ifrågasätter om det verkligen är möjligt 

att fler än ett företag ska bli ersättningsskyldig för samma skada, således ha solidariskt ansvar, 

i konkurrensmål.37 Han menar att även om det är möjligt att fler än ett företag missbrukat sin 

dominerande ställning är det ändock ett företag som utför missbruket. De fall N. Wahl menar 

att solidariskt ansvar kan komma på fråga är vid situationer när flera företag tillsammans 

exkluderar ett annat företag samt vid anbudskarteller vid specifika upphandlingar. 

När det gäller praxis läggs dock fokus på en helhetsbedömning. Vid bedömningen har 

domstolen beaktat om någon särskilt ursäktande faktor funnits.38 Föreligger inte någon 

ursäktande faktor förutsätts det per automatik culpa. Därav kan, enligt N. Wahl, hävdas att det 

rent principiellt föreligger strikt ansvar.39 Tillika måste det föreligga adekvat kausalitet i 

enlighet med de allmänna skadeståndsreglerna. 

 

2.2.3 Krets av skadeståndsberättigade 

Den som har lidit en skada som är adekvat kausal i förhållande till den skadegörande 

handlingen är skadeståndsberättigad. När det gäller konkurrensrätten följer delvis andra 

incitament än vid den allmänna skadeståndsrätten. Tidigare har, enligt förarbetena, obestämda 

                                                           
33 Prop. 1992/93:56 s.96. 
34 Prop. 2007/08:135. 
35 A prop, s. 96. 
36 Nils Wahl, jur. dr., professor och generaladvokat vid EU-domstolen. Tidigare domare vid EU-domstolens 

tribunal. Wahl har skrivit många böcker om konkurrensrätt och konkurrensskada. 
37 N. Wahl, Konkurrensskada s. 203 f (2000). 
38 MD 1999:22 SAS ./. KKV. 
39 Se N. Wahl, Konkurrensskada s. 223 (2000). 
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kretsar av konsumenter som indirekt berörs av ett förbjudet samarbete inte haft rätt till 

skadestånd40. Som skäl till detta anfördes i propositionen att, även om ett syfte med lagen var 

att främja det totala konsumentintresset, kunde dessa konsumenter inte anses ingå i lagens 

skyddsintresse med hänsyn till dåvarande lagens inriktning på förhållandena inom 

näringslivet. Det uttrycktes därtill att den grupp som innefattas av KL:s skyddsintresse kunde 

erhålla skadestånd.41 Denna grupp bestod av ”[…]konkurrerande företag men även företag i 

andra eller tidigare säljled som berörs mer direkt av förfarandet.”42 Detta motiverades med 

hjälp av normskyddsläran.43 Normskyddsläran fungerar enligt J. Kleineman ”[…] som 

utgångspunkt för bedömning av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada.”44 

Följaktligen är det ytterst relevant med normskyddsläran vid konkurrensskador. 

Normskyddsläran medför att vid en bedömning om en överträdelse av en norm ska ge upphov 

till skadeståndsansvar ska de intressen som regeln hade för avsikt att skydda när den antogs 

beaktas. På så sätt dras en gräns för vilka som kan erhålla skadestånd i och med att det fanns 

en klar krets inledningsvis, nämligen de som står i direkt avtalsförhållande till skadevållaren. 

 

Denna krets av skadeståndsberättigade utvidgades sedermera och efter en lagändring år 2005 

omfattas även konsumenter som inte är avtalspart till det skadevållande företaget.45 

Lagstiftaren utvidgade kretsen genom att ta bort rekvisitet ”[…] ett annat företag eller en 

avtalspart.” Rekvisitet ersattes med lydelsen att den som lider skada på grund av överträdelsen 

har rätt till skadestånd. Utvidgningen av skadeståndskretsen motiverades med att det 

reparativa inslaget skulle öka. Detta berättigades med att lagens ändamål enligt 1 kap. 1 § KL 

är att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och 

handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagens inriktning på förhållandena i 

näringslivet är således inte ett uttryck för omsorg för enskilda näringsidkare utan av 

ambitionen att åstadkomma en effektiv konkurrens. En effektiv konkurrens är ett konsument-

intresse i lika stor utsträckning som det är ett näringsidkarintresse.46 Lagstiftaren ansåg det 

emellertid viktigt att kretsen ersättningsberättigade inte blev så stor att det skulle utgöra en 

oförutsägbarhet för företagen. Följden av detta blir att det krävs samband mellan skada och 

konkurrensbegränsande handling. Därmed måste part som yrkar skadestånd bevisa att 

                                                           
40 Prop. 1992/93:56 s. 96. 
41 A prop s. 96-97. 
42 A prop s. 96. 
43 Hellner J, Skadeståndsrätt, s 211 f. (2010). 

44 J. Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 303,312-313 (1987).  
45 Prop. 2004/05:117, s. 25 ff. 
46 A prop s 27. 
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skadestånd bör utgå. Enligt U. Bernitz ska både avtalsparter och utomstående tredje män 

anses skadeståndsberättigade, vilket innebär att till exempel leverantörer, återförsäljare, 

utomstående konkurrenter och konsumenter kan ges rätt till skadestånd.47 Denna tolkning får 

enligt författarnas mening anses riktig så länge som part har bevis som styrker påståendet. Det 

blir helt enkelt upp till rättstillämparen att avgränsa vem som omfattas av lagens 

skyddsintresse. Med tanke på den magra praxis som finns i dagsläget, torde vägledande 

prejudikat vara behövligt. 

 

2.2.4 Skadeståndets funktion 

1 kap. 1 § KL föreskriver att ändamålet med lagen är att undanröja och motverka hinder för 

en effektiv konkurrens. Preventionen i skadeståndet är av en särskilt viktig art, nämligen i 

form av sanktion och ersättningsrätt. Sanktionen är av den mer preventiva funktionen medan 

ersättningsrätten är av reparativ art. Eftersom skadeståndskravet framförs i anslutning till den 

konkurrensrättsliga prövningen, som förs av KKV, ger detta fog för uppfattningen att 

skadeståndets reparativa karaktär är av större vikt än det preventiva syftet. Dessutom brukar 

det tillkomma en konkurrensskadeavgift som i sig är avskräckande.48 N. Wahl, som 

förespråkar att ge preventionen utökat utrymme i den svenska rättstillämpningen, hävdar att 

ett ökat användande av det reparativa skadeståndet kommer att medföra ett visst mått av 

prevention.49 Han menar att det i svensk rätt alltid kommer att vara lönsamt att vidta 

konkurrensbegränsande åtgärder, eftersom risken för att bli upptäckt är liten och 

skadeståndsansvaret beloppsmässigt inte medför en prevention. Om skadeståndsbeloppen 

ökar kommer den preventiva effekten att öka eftersom ju större skadeståndet är desto större 

blir benägenheten att inte göra en konkurrensrättslig överträdelse. Företagen skulle fiktivt 

väga den möjliga vinsten av överträdelsen mot kostnaden om de blir upptäckta. Om kostnaden 

överstiger den eventuella nyttan skapar det en starkare preventiv effekt. 

2.2.5 Konkurrensskada som begrepp 

De skador som har orsakats av olagliga konkurrensbegränsande förfaranden utgör 

konkurrensskador. Dessa förfaranden regleras i artiklarna 101.1, om förbud mot 

konkurrensbegränsande avtal, och 102, om förbud om missbruk av dominerande ställning, 

                                                           
47 U. Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt s. 241 (2011). 
48 Konkurrensskadeavgift: 3 kap 5 § KL om ett företag eller någon som handlar på ett företags vägnar 

uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt vissa förbud i KL eller EG-fördraget. Det är Stockholms tingsrätt 

som, på talan av KKV, beslutar om konkurrensskadeavgift. Konkurrensskadeavgiften kan som mest uppgå till 10 

procent av företagets omsättning. 
49 N. Wahl, Konkurrensskada s 47 ff. (2000). 
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FEUF. I likhet med EU-rätten innehåller KL två bestämmelser, den första förbjuder 

konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, 2 kap. 1 § KL samt att den andra förbjuder 

företag med en dominerande ställning att missbruka sin makt på marknaden, 2 kap. 7 § KL. 

Med konkurrensskada avses ett konkurrensbegränsande förfarandes ekonomiska aspekter, 

nämligen de ekonomiska förluster som olika parter drabbas av till följd av 

konkurrensöverträdelser. Konkurrensskadan kan delas upp i faktisk skada, även kallad 

damnum emergens, och utebliven vinst, även kallad lucrum cessans. 

 

Ett exempel på faktisk skada är om en prishöjning medför en förmögenhetsöverföring från 

konsument till företag i en kartell. Detta innebär en förmögenhetsöverföring i form av en 

förlust av konsumentöverskott och en monopolvinst för kartellen som följaktligen är lika stor 

som förlusten av konsumentöverskott. Ett exempel på utebliven vinst är om en konkurrent 

hävdar att snedvridningen av konkurrensen har gett upphov till en utebliven vinst. Domstolen 

försöker därefter uppskatta hur mycket det rör sig om och ersätta parten med det beloppet. 

 

Förarbetena till 3 kap. 25 § KL ger fog för att endast ren förmögenhetsskada ersätts. 50 

Termen ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som ”[…] sådan ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.” Vidare anges att 

skadan är ersättningsgill om den inte är ett resultat av ökad normal konkurrens.51 Således 

måste det bevisas att skadan har åsamkats genom otillåtna förfaranden genom en kartell eller 

missbruk av dominerande ställning. Emellertid blir det rättstillämparnas uppgift att bedöma 

bevisen och därmed avgöra det egentliga beviskravet samt uppskatta skadan till ett skäligt 

belopp. 52 

Vägledning för den skadebedömning som rättstillämparen ska göra kan hämtas ur budgetar, 

prognoser eller andra värderingar som gjordes innan den konkurrensrättsliga överträdelsen. Så 

länge som dessa bedömningar är baserade på regelrätt och erfarenhetsmässig expertis kan de 

ligga till grund för beräkningen.53 Även analyser av företagets börskurs och andra finansiella 

nyckeltal för bolaget kan ge tydliga indikationer på hur ett företags ekonomiska ställning har 

påverkats. Bristen på praxis har inneburit att det inte har utvecklats några klara prejudikat för 

                                                           
50 Prop. 2004/05:117 s82.  
51 A prop. s. 82ff. 
52 A prop. s. 82ff. 
53 Wetter m.fl. Konkurrensrätt - en kommentar s. 872 f. (2009). 
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skadeståndsberäkningen. De två metoder som kan härledas ur EU-praxis samt nationell praxis 

är före och efter-metoden och jämförelsemetoden.54 

2.2.6 Metoder för skadeberäkning 

Före och efter-metoden innebär att den skadelidandes situation före och efter den 

skadegörande händelsen ska beaktas.55 Skadan kan räknas ut genom att exempelvis jämföra 

EBITDA (earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization) efter skadan med 

EBITDA innan konkurrensöverträdelsen skett och sedan kompensera med tillväxtfaktorer 

eller degenerativa faktorer. Vid en jämförelse mellan före och efter en konkurrensöverträdelse 

skulle en skadelidande eller en domstol även kunna jämföra vinstnivåer, på så sätt kommer 

även skada för utebliven vinst med i skadeståndet. Skulle exempelvis, som ovan, EBITDA 

användas som jämförelsetal skulle enbart det vara ett första steg i beräkningen av utebliven 

vinst. Det kan dock uppstå problem vid en sådan beräkning eftersom det finns många faktorer 

som kan påverka de finansiella nyckeltalen. Exempel på faktorer som kan påverka är fallande 

priser på grund av lägre efterfrågan, ökad konkurrens och finanskriser. En annan viktig aspekt 

är att fastställa den exakta perioden när det konkurrensbegränsande förfarandet har pågått.56 

Det kan vara svårt att veta vilken period som ska användas, när började egentligen 

konkurrensöverträdelsen? Detta blir således en uppgift för domstol och experter, att bestämma 

vilken period som ska ligga till grund för beräkningen. 

Jämförelsemetoden bygger på att företaget jämförs med liknande företag på samma 

marknad.57 Vid jämförelsemetoden är strävan att finna bolag med en likartad verksamhet och 

struktur i förhållande till ursprungsbolaget. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika 

finansiella värdemultiplar, till exempel P/e-tal eller EV/S-tal. Fördelen med denna metod är 

att någon hänsyn inte måste tas till aspekter som konjunktur, marknadsrisk eller affärsrisk. 

Nackdel är att det kan det vara svårt att hitta ett bra jämförelseobjekt eftersom företag ofta 

skiljer sig åt. Oftast är det ändå gynnsamt att jämföra med konkurrenter till det skadelidande 

företaget eftersom de trots allt har vissa likheter med varandra. 

Att det i praxis inte finns en utarbetad metod för hur beräkning av skada ska ske behöver i sig 

inte innebära en nackdel för käranden eftersom detta ger ett stort utrymme för argumentation 

och presentation av ekonomiska antaganden som avser att styrka skadan som sedan 

                                                           
54 Se exempelvis Mål T 34227-05 och T 32799-05. 
55 N. Wahl, Konkurrensskada s.382f.  (2000). 
56 Wetter m.fl. Konkurrensrätt en kommentar s. 872 f. (2009). 
57 N. Wahl, Konkurrensskada s. 383f.  (2000). 
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rättstillämparen får beakta vid fastställande av dom. Det finns EU-praxis58 samt nationell 

praxis59 som ger stöd för att använda ovan redovisade metoder i samband med fastställande av 

skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. 

 

2.2.7 Bevisning 

Regler om bevisning som kan komma i fråga vid skadeståndsmål är först och främst 

editionsreglerna i rättegångsbalken, (SFS 1942:740) (RB). I 35 kap. 5 § RB står det att en 

domstol har befogenhet att fastställa ett skäligt skadestånd vid situationer där det är svårt, om 

än möjligt, att kunna bevisa hur stor en skada är. Domstolen får även uppskatta hur stor en 

skada är om det skulle medföra stora kostnader för skadelidande part, som inte är skäliga till 

det belopp som ska betalas ut, för att bevisa hur stor skadan är. 38 kap. i RB handlar om 

skriftlig bevisning. Bevisning i konkurrensrättsliga mål kan vara väldigt besvärlig att hitta 

eftersom att exempelvis en kartell kan vara en muntlig överenskommelse mellan ett antal 

parter.60 I sådana situationer är det näst intill omöjligt att bevisa att en kartell föreligger. I 38 

kap 2 § RB föreskrivs att skriftlig handling som kan antas ha betydelse för ett mål kan, måste 

tillhandahållas. Problemet vid karteller är att sådana avtal, om de ens är skriftliga, kommer att 

förnekas av alla parter och det är till och med möjligt att företag kan förstöra viktiga bevis, så 

som avtal. På grund av risk för att parter kan förstöra bevis finns det en regel i 5 kap. 3 § KL 

som ger KKV, med stöd av beslut från Stockholms tingsrätt, rätt att genomföra en 

undersökning hos ett företag för att utreda om konkurrensrättsliga överträdelser har begåtts, 

en så kallad gryningsräd.61 Enligt 5 kap. 3 § punkt 3 KL ska åtgärden vidtas om vikten av 

intrånget väger tyngre än vad intrånget utgör för företaget som blir drabbat. KKV får även på 

Stockholms tingsrätts beslut undersöka bostäder som används av styrelseledamöter och 

anställda, enligt 5 kap. 5 § KL. 

 

För alla myndigheters handlingar och beslut gäller handlingsoffentlighet och således kan 

enskilda individer och myndigheter begära ut dessa från myndigheterna. 

Handlingsoffentligheten finns uttryckt i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Dock finns en 

begränsning; är uppgift i ärendeakten sekretessbelagd, vilket de ofta är när det gäller framför 

                                                           
58 Målen C-295/04-C-298/04. 
59 Europé Invest Direct mot VPC, Mål T 34227-05 och T 32799-05. 
60  Se bl a Andersson och Legnerfält, Skadeståndsregler i förändring - hot eller möjlighet för svenska företag? s. 

24.  
61 Se avsnitt 2.1.3. 
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allt karteller, kan inte ärendeakterna lämnas ut till enskilda individer.62 Det finns en specifik 

sekretessregel i 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) (OSL) som 

stipulerar att uppgifter som hänför sig till KKV:s utredning av överträdelser av 2 kap. 1 och 7 

§§ KL eller artikel 101 och 102 FEUF ska vara sekretessbelagda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 För att läsa mer kring ämnet sekretess i svenska förvaltningsdomstolar se bl a Sigvard Holstad, Sekretess i 

allmän verksamhet, uppl. 4. 



20 
 

3. Praxis 
I avsnitt 3 kommer nationell praxis samt praxis från EU-domstolen behandlas. För att på ett 

pedagogiskt sätt framställa praxis kommer först den nationella presenteras för att sedan EU-

praxis ska ta vid.  

3.1 Svensk praxis 

Skadestånd vid konkurrensöverträdelser har funnits sedan år 1993 men det finns endast ett 

fåtal mål som har prövats.63 Det som istället sker är att parterna förlikas, vilket i sin tur 

innebär att det inte finns mycket praxis. Den praxis som finns, om än mager, ger indikationer 

på i vilka situationer en rättsprövning kan komma att bli aktuell. Det finns belägg för att det 

har utbetalats skadestånd utanför allmän domstol.64 

3.1.1 Europe Invest Direct mot VPC 

Bakgrunden till målet var att käranden i sin verksamhet hade använt sig av adressuppgifter till 

aktieägare i svenska bolag, som de sedan 1980-talet har hämtat från de aktieböcker som VPC 

förvaltat i egenskap av central värdepappersförvaltare. 65 Från början betalade bolagen 25 000 

kronor för informationen men VPC höjde senare priset kraftigt. Vid prövningen konstaterade 

tingsrätten (TR) att VPC hade en dominerande ställning (100 %) av marknaden för 

tillhandahållande av aktieböcker och även att de missbrukat denna ställning genom en 

leveransvägran som de inte kunnat motivera med konkurrensrättsligt godtagbara skäl. Med 

stöd av 33 § KL, numera 3 kap. 25 § KL, förpliktade domstolen VPC att betala skadestånd till 

kärandebolagen. TR förpliktade VPC att betala skadestånd till Europe Invest Direct med 1,7 

miljoner kronor, till Rutger Kahn med 1,1 miljoner kronor och till OÜ E Direct med 1,1 

miljoner kronor. Domen blev överklagad till hovrätten (HovR) och prövningstillstånd 

beviljades.66 En lagman i HovR var skiljaktig67 men domstolen förpliktade VPC att betala 

skadestånd till Europé Invest Direct med 800 000 kronor, till Rutger Kahn med 550 000 

kronor och till OÜ E Direct med 550 000 kronor. Dessutom ålade HovR VPC att betala 

rättegångskostnader för samtliga instanser och parter i målet. 

TR gör följande bedömning angående missbruk av dominerande ställning: ”Om ett missbruk 

ska kvalificeras som en leveransvägran, en överprissättning eller en prisdiskriminering är en 

                                                           
63 Andersson och Legnerfält, Skadestånd vid brott mot konkurrensreglerna - ligger svensk lagstiftning i 

framkant? s. 298. (2009). 
64 Lidgard, Svensk Juristtidning (SvJT) 2009 s. 36. 
65 Stockholms tingsrätt, mål T 34227-05 och T 32799-05. 
66Svea Hovrätt, mål T 34227-05 och T 32799-05. 
67 Cecilia Renfors Hovrättslagman: Hon menade att det inte är fråga om en traditionell affärsrelation på en 

traditionell marknad med fri prissättning. Dessutom anser hon att det inte är Euroclears ansvar att ta initiativ till 

förhandlingar om pris om motstående företag förblir passiv.  



21 
 

rättslig bedömning. Utifrån de omständigheter som åberopats har TR:en kommit fram till att 

fråga varit om leveransvägran. Att kärandebolagen har kvalificerat missbruket annorlunda 

under vissa tidsperioder utgör inte hinder för Tingsrätten att bedöma situationen 

annorlunda.”68 TR:en använde sig av den så kallade före och efter-metoden vid 

skadeståndsberäkningen, se avsnitt 2.2.6.69 HovR var av samma mening, men framhöll dock 

att beloppen borde sättas ned, eftersom missbruket upphörde nästintill omgående. Således 

sattes skadeståndet ned i jämförelse med vad TR:en dömde ut.  

Detta mål initierades av kärandebolagen utan hjälp av KKV och är därför av intresse, 

eftersom att det bekräftar att företag kan föra skadeståndsanspråk vid konkurrens-

överträdelser mot part utan KKV:s anmodan.70  

3.1.2 Weba Kemi 

Weba Kemi var ett privat företag som tillverkade rengöringsmedel och förde skadestånds-

talan mot Arla under åberopande att Arla utövat påtryckning i kartellsamverkan med andra 

leverantörer av rengöringsmedel och på så sätt uteslutit Weba Kemi som leverantör.71 KKV 

var inte heller inblandad i denna talan, utan Weba Kemi förde talan ensam. Weba Kemi 

lyckades inte bevisa att någon kartellsamverkan förelåg eller att Arla hade missbrukat sin 

dominerande ställning. Talan lämnades därför utan bifall och Weba Kemi ådömdes ansvar för 

Arlas rättegångskostnader, som dock reducerades kraftigt eftersom det inte ansågs skäligt att 

Weba Kemi skulle betala samtliga rättegångskostnader. 

 

Detta rättsfall är av intresse eftersom att det än en gång var ett företag som väckte talan utan 

KKV:s hjälp, samt att TR:en beaktade Weba Kemis ekonomiska ställning och reducerade 

därför företagets kostnadsansvar gentemot Arlas rättegångskostnader. 

 

3.1.3 SAS mot Luftfartsverket 

SAS mot Luftfartsverket är inte ett renodlat skadeståndsrättsligt mål utan gällde återbetalning 

av erlagda avgifter.72 Bakgrunden till målet var att SAS hade ingått avtal för användandet av 

en terminal på Arlanda flygplats. Avtalet innehöll en avgift som skulle betalas på årlig basis 

på 128,5 miljoner kronor. Avgiften gick till Luftfartsverket för uppförandet av en ny 

                                                           
68 Svea Hovrätt, mål T 34227-05 och T 32799-05 s 10. 
69 Svea Hovrätt, mål T 34227-05 och T 32799-05 s 11. 
70 Nyhetsbrev Ashurst Stockholm, januari 2009, artikelförfattare Mats Johnsson och Kristoffer Molin.  
71 Stockholms tingsrätt, mål T 8122-00, Weba Kemi AB ./. Arla, ekonomisk förening, 9 oktober 2002. 
72 Göta hovrätt, mål T 33-00. Prövningstillstånd till HD medgavs ej. 



22 
 

inrikesterminal som SAS exklusivt skulle nyttja. På grund av att SAS var den enda aktören 

som hade en sådan avgift stämde SAS Luftfartsverket, dels i hopp om att avtalet ska förklaras 

ogiltigt, dels för att SAS skulle erhålla skadestånd för den skada de lidit på grund av avgiften. 

HovR fastslog att det inte rörde sig om ett rent beställningsuppdrag utan utbyggnaden av den 

nya terminalen var ett led i att möta det ökade behovet. Det faktum att SAS frivilligt hade 

ingått avtalet saknade betydelse, eftersom konkurrensreglerna är tvingande. HovR fastslog att 

det rörde sig om ett missbruk av dominerande ställning i form av prisdiskriminering och 

Luftfartsverket förpliktades att till SAS återbetala ett belopp om cirka 600 miljoner kr, 

fördelat på återbetalda avgifter om 400 miljoner kr och ränta om cirka 200 miljoner kr. Målet 

påvisar viktiga aspekter gällande gränsdragningen mellan vad som är restitution och vad som 

torde räknas som prevention.  

3.1.4 Asfalt (Förlikades) 

KKV påvisade i TR att företagen NCC, Skanska, Peab Asfalt och Vägverket Produktion med 

flera hade delat upp marknaden och kommit överens om anbudspriser inför upphandlingar.73 

Upphandlingarna hade främst gällt asfaltbeläggning. Den sammanlagda konkurrens-

skadeavgiften som KKV yrkade blev drygt 1,2 miljarder kronor. Men det slutliga avgörandet 

blev följaktligen att företagen i kartellen skulle, enligt dom i Stockholms tingsrätt och 

Marknadsdomstolen (MD), tillsammans betala ca 500 miljoner kronor i böter. Efter meddelad 

dom inkom ett antal stämningsansökningar angående skadestånd vid konkurrensrättsliga 

överträdelser. Nio kommuner väckte talan mot bolagen. Talan återkallades efter att diverse 

förlikningsuppgörelser ingåtts. Bolagen betalade 21 miljoner kronor till åtta kommuner och 

14,5 miljoner kronor till ytterligare en kommun.74 Ytterligare en aspekt som är av intresse är 

att en mellandom slog fast att kommuner är behörig att väcka talan enligt 33 § i äldre 

lydelse.75 Resultatet blev ett antal stämningsansökningar från berörda kommuner gentemot 

bolagen. 

 

3.1.5 BK Tåg (förlikades)  

BK Tåg ansåg att SJ hade missbrukat sin dominerande ställning genom att underprissätta ett 

anbud vid en upphandling.76 SJ vann upphandlingen men BK Tåg, som hade ombesörjt 

                                                           
73 MD:s mål 2009:11 konkurrensverket./. NCC, PEAB, Grus & Asfalt, Svenska väg, dom 2009-05-28. 
74 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.336561/sista-skadestandet-fran-kartellforetag. 
75 Mål T 14900-05. 
76 MD:s, mål 2000:2, Statens Järnvägar ./. Konkurrensverket, dom 1 februari 2000, 

http://marknadsdomstolen.se/avgoranden/avgoranden2000/ Dom00.2.pdf. 
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trafiken på sträckan tidigare, gjorde en anmälan hos KKV eftersom de ansåg att SJ:s anbud 

syftade till att eliminera, eller i vart fall allvarligt försvaga, konkurrenter på marknaden. KKV 

väckte talan mot SJ och BK Tåg uppträdde som intervenient på KKV:s sida. MD kom fram 

till att SJ hade en dominerande ställning och hade missbrukat denna genom att lämna ett 

anbud till underpris och därmed eftersträvat att avlägsna konkurrenter från marknaden. EU-

praxis ger fog för att när anbudet inte är ekonomiskt försvarbart presumeras syftet vara att 

eliminera konkurrens. Domstolen utdömde en konkurrensskadeavgift på 8 miljoner kronor 

och efteråt väckte BK Tåg en separat talan samt yrkade på̊ 30 miljoner kronor i skadestånd. 

Parterna förlikades och således finns ingen information om hur mycket SJ fick betala i 

skadestånd till BK tåg. 

3.1.6 Powerpipe (förlikades) 

Kommissionen stämde bland annat ABB för konkurrensbegränsande samarbete i EU-

domstolen.77 Detta ledde till en fällande dom och de svarande fick betala ut skadestånd till de 

skadelidande, bland annat Powerpipe. Därefter skedde ett ägarbyte hos Powerpipe och de nya 

ägarna förde talan i svensk domstol och yrkade att ABB skulle betala ytterligare 355 miljoner 

kronor i skadestånd. Powerpipes nya ägare gjorde gällande att utbetalningen av den tidigare 

ersättningen inte kunde göras gällande gentemot dem och stämde därför ABB. Parterna 

förlikades utom rätta.  

3.1.7 Bring CityMail (förlikades) 

Bring CityMail yrkade skadestånd om 68 miljoner kronor av Posten efter att MD fastställt att 

Posten missbrukat sin dominerande ställning.78 Stämningen rörde hur Posten AB lämnat 

rabatter till företag på större postvolymer på marknader där Bring Citymail också agerade 

men inte på marknader där Bring CityMail inte fanns. Konstruktionen på de rabatter Posten 

AB erbjöd gav en utestängande effekt av konkurrenter som inte kunde erbjuda en liknande 

rabatt. Bring Citymail ansåg därför att Posten ABs agerande stred mot 2 Kap. 7 § KL samt 

yrkade skadestånd. Parterna förlikades utom rätta. 

                                                           
77 Stockholms tingsrätt, mål T 8-17228, Powerpipe Holding AB ./. ABB Asea Brown  

Boveri Ltd., förlikt. 
78 Stockholms tingsrätt, mål T 8-1093-98, CityMailSweden AB ./. Posten Sverige AB, förlikt. 
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3.2 Sammanfattning svensk praxis 

Som framgår av sammanställningen ovan, är det knappt med praxis där skadestånd delas ut. 

Detta ger fog för att det förekommer osäkerhet kring hur bestämmelsen ska tillämpas. Denna 

osäkerhet skulle kunna åtgärdas genom en mer stringent rättstillämpning.79  

I de fall där det finns domslut har KKV inte varit inblandat utan företagen har valt att väcka 

talan på egen hand. I två av dessa mål har käranden haft framgång och i ett fall ansåg 

domstolen inte att det förelåg en konkurrensöverträdelse. Det som är konsekvent med 

förlikningsärendena är att KKV eller kommissionen först har väckt talan och när väl denna 

talan bifallits har skadeståndsanspråk förts av företag. Dessa företag har därefter använt sig av 

den konstaterade konkurrensöverträdelsen och därmed försökt få ersättning för skadan de 

åsamkats. Enligt svensk rätt innebär inte en konstaterad konkurrensöverträdelse att 

konkurrensbegränsande part inte senare kan förneka överträdelsen.80 Däremot torde en 

konstaterad överträdelse ha ett mycket starkt bevisvärde. Samtliga rättsfall förlikades utom 

rätta, vilket tyder på att de inblandade parterna inte har velat att domstolen ska fastställa en 

dom. Det är uppenbart att problemet med att säkerställa bevisning är en faktor som påverkar 

incitamentet att föra en skadeståndstalan. Därav följer att parter inväntar konkurrens-

myndigheters beslut i hopp om att deras resurser som exempelvis gryningsräder, förhör och 

eftergiftsprogram ska ge resultat. Enskilda parter har inte samma möjligheter att säkerställa 

bevisning som KKV. 

Sammanfattningsvis förefaller bestämmelsen ha fyllt en viss funktion. Även om de ovan 

redovisade fallen är få och majoriteten slutat med förlikning finns det anledning att anta att 

skadeståndets reparativa funktion sörjts för i uppgörelserna. Det preventiva inslaget blev 

däremot mindre starkt, eftersom att resultatet inte nådde allmänheten och att prejudikaten 

uteblev. 

3.3 EU-praxis 

3.3.1 Courage 

Bakgrunden till målet var att Courage hade ett hyresavtal med Bernard Crehan.81 Avtalet gick 

även ut på att Bernard Crehan, som hyrde en publokal, var tvungen att köpa sin öl hos en för 

Courage delägd distributör, IEL. Priset hade bestämts i avtalet och kunde inte omförhandlas. 

Courage stämde senare Bernard Crehan för utebliven betalning för leverans. Bernard Crehan 

                                                           
79 Andersson och Legnerfält, Skadestånd vid brott mot konkurrensreglerna - ligger svensk lagstiftning i 

framkant? s. 306 (2009). 
80N. Wahl, Konkurrensskada s.304ff. (2000). 
81 Mål C-453/99. 
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bestred talan och menade att IEL hade sålt öl till andra kunder för ett lägre pris än det som 

han var tvungen att betala enligt avtalet och menade att det stred mot dåvarande artikel 85 i 

fördraget och väckte genkäromål samt yrkade om skadestånd på grund av det högre pris han 

fått betala. Med tanke på nyss nämnda begärde Court of Appeal ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen där de bland annat undrade om en avtalspart i ett lagstridigt avtal kan stämma 

den andra avtalsparten och begära ersättning för den skada som uppkommit. I brittisk rätt, vid 

tillfället, kunde inte en part vid ett lagstridigt avtal stämma motparten för den skada som 

uppkommit. 

 

Domstolen kom fram till att en avtalspart kan stämma motparten även om avtalet är 

lagstridigt. Om nationella lagregler säger något annat strider det mot gemenskapsreglerna och 

ska lämnas utan hänseende. Part som blivit drabbad av skada ska alltid kunna erhålla 

ersättning för skada vid konkurrensrättsliga överträdelser. Domstolen tar också upp frågan om 

skadeståndet enbart ska täcka en skada eller om skadeståndet även ska ha ett preventivt syfte. 

Enligt domstolen ska skadeståndet ha ett preventivt syfte. 

 

Rättsfallet Courage är intressant från en skadeståndsrättslig synvinkel eftersom det var det 

första målet från EU-domstolen där domstolen tar ställning till civilrättsliga konsekvenser vid 

konkurrensmål. Innan målet var det diskussioner om EU-rätten gav rätt till skadestånd enbart 

baserat på EU-rätten eller om de nationella jurisdiktionerna var tvungna att innehålla 

konkurrensrättsliga skadestånd. 82 EU-domstolen har aldrig uttalat att detta skulle vara fallet i 

något mål och gjorde heller inte det i Courage, men enligt N. Wahl tar domstolen en sådan 

ställning i målet Courage. 83 Wahls skäl för sin uppfattning är att domstolen anger i sitt 

domskäl att de nationella lagstiftarna måste ta hänsyn till syftet med dåvarande artikel 81, 

nuvarande artikel 101 FEUF. Även om den nationella lagstiftningen i målet gav rätt till 

skadestånd innehöll lagstiftningen vissa begränsningar för när skadeståndet skulle delas ut. I 

målet stipulerade brittisk rätt att om ett avtal är ogiltigt kan en part inte erhålla skadestånd om 

en skada uppstått. Dessa begränsningar i rätten till skadestånd ansåg EU-domstolen inte vara 

förenligt med artikel 81. Detta anser N. Wahl är bevis för att EU-domstolen menar att det 

finns en rätt till skadestånd enligt EU-rätten, även om det nationella jurisdiktionerna inte 

skulle ge detta.  

                                                           
82 N. Wahl, Skadestånd i konkurrensrättsmål s. 576 Europarättslig tidsskrift (ERT).  
83 N. Wahl, Skadestånd i konkurrensrättsmål s. 576 ERT. 
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3.3.2 Manfredi 

Bakgrund till målet var att Italiens motsvarighet till Sveriges konkurrensmyndighet, AGCM, 

upptäckte att försäkringsbolagen i Italien hade en onormal ökning av premierna till 

trafikförsäkring jämfört med övriga Europa.84 Detta gjorde att AGCM fick upp ögonen för 

trafikförsäkringsmarknaden och undersökte vidare. AGCM fann att försäkringsbolagen 

utbytte all sorts information med varandra som rörde försäkringsbranschen, exempelvis priser, 

rabatter och kostnader vid skadefall. AGCM slog fast i sitt slutliga beslut att 

försäkringsbolagen hade brutit mot artikel 2.2 i lag nr 287 från den 10 oktober 1990 om skydd 

för konkurrensen och marknaden.85 I den lagen förbjöds konkurrensbegränsande samverkan 

mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen på den nationella marknaden eller en betydande del av denna. Efter att AGCM 

slagit fast att försäkringsbolagen gjort överträdelser av ovan nämnda lag bestämde sig kärande 

i målet för att stämma försäkringsbolagen för att få ersättning för den skada de lidit på grund 

av de för höga premierna. Domstolen, Giudice di pace di Bitonto, begärde att EU-domstolen 

skulle svara på vissa tolkningsfrågor. Bland dessa frågor fanns frågeställningen: ”Ska artikel 

81 EG tolkas så att tredjeman som har ett rättsligt relevant intresse kan åberopa att en 

överenskommelse eller ett förfarande som är förbjudet enligt denna bestämmelse är ogiltigt 

och begära skadestånd när det föreligger ett orsakssamband mellan överenskommelsen eller 

det samordnade förfarandet och skadan?” EU-domstolen menar, genom att hänvisa till målet 

Courage, att dåvarande artikel 81 har direkt effekt och kan således åberopas av enskilda 

individer vid nationella domstolar. Domstolen anför vidare att om inte skadestånd skulle delas 

ut till skadelidande skulle artikel 81 undergrävas, således har skadelidande rätt till ersättning 

om det finns ett orsakssamband mellan skadan och överträdelsen av artikel 81. Domstolen 

hänvisar även till effektivitetsprincipen och menar att om skadestånd vid överträdelser av 

artikel 81 ska bli effektiv måste inte enbart faktiskt skada ersättas utan även utebliven vinst 

jämte ränta.86  

Både målet Courage och målet Manfredi visar att en enskild som blivit drabbad av skada på 

grund av överträdelser av konkurrensrätten har rätt till skadestånd för den skada denne lidit, 

både för faktisk skada och utebliven vinst. Dessa mål är viktiga eftersom fördraget i sig inte 

uttrycker att skadelidande kan få skadestånd vid överträdelser av artikel 101 och 102 FEUF. 

                                                           
84 Målen C-295/04-C-298/04.  
85 Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Nome per la tutela della concorrenza e del mercato, GURI nr 240 av den 13 

oktober 1990, s. 3.  

86 Målen C-295/04-C-298/04, stycke (100). 
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4. Förslag till EU-direktiv 
I avsnitt 4 avser författarna redogöra för kommissionens förslag till direktiv. Som 

framkommer av metodavsnittet kommer enbart de delar av förslaget till direktiv som är 

relevanta för frågeställningarna att behandlas. I början på kapitlet kommer en genomgång av 

EU:s kompetens att göras. 

4.1 Hur EU påverkar Sverige 

Många av de lagar som stiftas i Sverige kommer ursprungligen från EU. Kompetens-

fördelningen mellan medlemsstaterna och EU stadgas i artikel 1.1 Unionsfördraget. Där 

föreskrivs att artikel 1.1 reglerar EU:s funktionssätt och fastställer unionens befogenheter. I 

fördraget finns tre olika kompetenskategorier som fördelas på olika områden; exklusiv 

kompetens,87 delad kompetens88 samt kompetens att vidta åtgärder för att stödja, samordna 

eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.89 Det första kompetensområdet är exklusiv 

kompetens, det är när medlemsländerna helt har lämnat över kompetensen till EU att lagstifta 

inom vissa områden.90 Det andra kompetensområdet är delad kompetens, det är när både 

medlemsstaterna och EU har rätt att besluta. Det tredje kompetensområdet är väldigt tydligt, 

EU har kompetens att hjälpa medlemsländerna inom vissa områden. EU:s konkurrensregler 

hamnar under exklusiv kompetens enligt artikel 3.1 b) FEUF, vilket som nämnts ovan innebär 

att medlemsländerna lämnat befogenheten till EU att lagstifta.  

För att EU ska kunna använda sina befogenheter har EU:s institutioner tilldelats olika 

verktyg; förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.91 Dessa verktyg 

delas in i två olika kategorier, bindande och icke bindande rättsakter. Till de bindande 

rättsakterna hör förordningar, beslut och direktiv, detta framkommer av artikel 288 st. 2-4 

FEUF. Förordningar riktas direkt mot EU:s medborgare.92 Dessa förordningar kan åberopas 

av alla EU-medborgare i respektives nationella domstol. Beslut kan fattas av kommissionen 

och rådet i EU.93 Besluten kan ges till olika subjekt, så som juridiska personer eller 

medlemsstater. Besluten är oftast till enskilda företag och är ofta angående konkurrens-

reglerna i 101 och 102 FEUF. Det tredje verktyget för EU att kunna påverka nationerna med 

                                                           
87 Artikel 2.1 FEUF. 
88 Artikel 2.2 FEUF. 
89 Artikel 2.3 FEUF. 
90 U. Bernitz, Europarättens grunder s.26 (2010). 
91 Artikel 288 FEUF. 
92 U. Bernitz, Europarättens grunder s. 31 (2010). 
93 A a s. 34. 
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bindande verkan är som nämnts ovan med direktiv.94 Direktiv är specifikt riktade till 

lagstiftarna i medlemsländerna och ger mer frihet åt dem att införliva direktivet på det sätt de 

tycker lämpar sig. Direktiv går ut på att Europeiska parlamentet hittar ett problem som borde 

lösas och harmoniseras inom unionen, således kan det vara att vissa regler angående den inre 

marknaden skulle kunna fungera bättre om alla medlemsländer hade liknande eller identiska 

regler på det området. Direktivet röstas sedan igenom i Europeiska parlamentet och senare i 

Rådet för att därefter skickas till de nationella lagstiftarna för implementering. Vanligtvis får 

medlemsländerna en viss tid inom vilken de nationella lagstiftarna har på sig att implementera 

direktivet, om det inte implementeras inom den angivna tiden kan repressalier aktualiseras 

från kommissionen.95  

 

Kommissionen har i uppdrag att se till att alla direktiv implementeras i varje medlemsland 

inom den frist som parlamentet bestämt. I få fall har medlemsländer redan lagar som uppfyller 

direktivet, vilket innebär att medlemslandet inte behöver vidta någon åtgärd för uppfylla 

direktivet, detta kallas normharmoni. Det finns två sätt för en nationell lagstiftare att 

genomföra ett direktiv i nationell rätt. Det ena sättet är att lagstiftaren genom en 

lagstiftningsakt förklarar att direktivet gäller som lagstiftning, detta kallas inkorporation. 

Inkorporation har den fördelen att lagen får exakt samma lydelse som direktivet. Det andra 

sättet ett direktiv kan bli nationell lag är att lagstiftaren tar direktivets innehåll och för in det i 

nationell författningstext och på så sätt ändrar i de lagar som berörs av direktivet. Denna 

metod kallas transformation. Transformation har den fördelen att det blir enklare för jurister 

att tillämpa de nya reglerna därför att det blir mer lättöverskådligt om jurister inte måste ta 

hänsyn till både ett direktiv och svensk lagstiftning.96 

4.2 Bakgrund till förslag till direktiv 

I EU:s praxis, som nämnts i avsnitt 3.2, garanteras en skadelidande rätt till ersättning för den 

skada som denne lidit på grund av överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning. Den 

skadelidandes rätt att erhålla ersättning har dock inte varit tillräckligt effektiv och detta har 

resulterat i att det i väldigt få fall tilldelats ersättning till den skadelidna. I en grönbok från år 

                                                           
94 A a s. 32. 
95 A a s. 224. 
96 U. Bernitz, Europarättens grunder s. 218 (2010). 
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2005 påtalade kommissionen flertalet problem och hinder som finns för att en skadelidande 

ska kunna få ersättning.97 Dessa hinder är bland annat: 

 Bevisningssvårigheter 

 Hur konkurrensskada ska beräknas 

 Problem med argumentering om övervältring98 

 

Utöver dessa hinder som grönboken tar upp är ett annat problem inom EU att det inte finns en 

enhetlighet mellan medlemsländerna. Detta förorsakar att det blir en osund konkurrens mellan 

EU:s medlemsländer på grund av att det i ett land blir enklare för ett företag att undslippa 

skadestånd än vad det är i ett annat land.99 Efter att grönboken kom ändrade vissa länder i EU 

sin lagstiftning för att lösa vissa problem som tidigare fanns och som togs upp i grönboken; 

andra länder gjorde inte det. Detta har skapat en oenhetlighet inom EU som EU ämnar rätta 

till. 

För att lösa de problem som ovan redovisats har ett förslag till nytt direktiv lagts fram av 

Kommissionen till Europaparlamentet. Förslaget tar sikte på de problem som uppmärk-

sammades i den ovan nämnda grönboken. Att kommissionen använder sig av ett direktiv för 

att lösa problematiken grundar sig i subsidiaritetsprincipen och i proportionalitetsprincipen.100 

Kommissionen anser att problematiken som togs upp i grönboken är så stor att det är EU som 

borde genomföra dessa ändringar och inte låta det vara upp till de enskilda nationella 

lagstiftarna att lösa själva. En enhetlighet inom EU kommer inte att uppnås om de nationella 

lagstiftarna själva ska ta bort de hinder som finns. Direktivet bryter inte mot proportionalitets-

principen därför att direktivet ser till att garantera skadelidande den ersättning som denne har 

rätt till enligt EU-rätten.101 

Förslaget till direktiv behandlar många av de hinder grönboken tog upp år 2005 och lämnar 

åtgärder till de nationella lagstiftarna att genomföra. Åtgärderna är bland annat att underlätta 

bevisföring för skadelidande samt möjligheten att få tillgång till bevisning. Konkurrens-

överskridande verksamhet utmärks av informationsasymmetri på så sätt att den som är 

                                                           
97 Grönbok Skadeståndstalan vid brott mot EGs antitrustregler, Bryssel 19.12.2005, COM (2005). 
98Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell 

lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, 

COM(2013) 404 final, s. 4. 
99A a s. 4. 
100A a s. 11f. 
101A a s. 10f.  
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anklagad för att bedriva konkurrenshämmande verksamhet oftast är den part som sitter inne 

på bevis om att sådan verksamhet bedrivs, således blir det svårt för drabbad part att bevisa att 

en konkurrensöverskridande verksamhet faktiskt föreligger.102 Kommissionen vill genom 

direktivet ge nationella domstolar möjligheten att förelägga den anklagande parten att lämna 

ut bevisning som en skadelidande part behöver för att kunna bevisa att den konkurrens-

överskridande verksamheten existerar.103 Kapitlet om bevisning tar upp en stor del av 

förslaget till direktiv, men utöver bevisningsproblematiken tar kommissionen upp lösningar 

som rör rätten till full ersättning för den skada en part lidit på grund av överträdelser av artikel 

101 och 102 FEUF, att parter som haft en konkurrensöverskridande verksamhet tillsammans 

svarar solidariskt för den skada de åsamkat och preskriptionsfrister, om övervältring av skada 

på annan part samt beräkning av skada och tvist i godo.  

För att besvara den frågeställning som ställdes i början av uppsatsen samt för att uppnå 

författarnas syfte med uppsatsen kommer inte alla delar av direktivet att behandlas. De delar 

som behandlas i uppsatsen är rätten till ersättning, det solidariska ansvaret, beräkning av 

skada, samt delen om bevisning. 

 

4.3 Genomgång av förslag till direktiv  

I detta avsnitt kommer förslaget till direktiv att behandlas kapitel för kapitel, med den 

avgränsning som har gjorts, för att på ett så överskådligt sätt som möjligt redogöra för vad 

kommissionen vill genomföra för åtgärder för att underlätta för skadelidande part att få 

ersättning. 

4.3.1 Kapitel I Rätt till ersättning 

Förslaget till direktiv försäkrar den skadelidande parten ersättning för den faktiska skadan 

denne har lidit. Således är det full ersättning som efterfrågas så som direkt och indirekt skada.  

Utebliven vinst ska även ersättas. Kapitel I om rätten till ersättning förtydligar enbart den rätt 

en skadelidande har enligt praxis från EU-domstolen. Rätten till ersättning ska gälla alla 

fysiska och juridiska personer så som konsumenter, företag och myndigheter. 

4.3.2 Kapitel II Bevisning  

Ett av de större problemen med att kunna få ersättning för den skada som åsamkats är 

problematiken med att finna bevis och det är även denna del om bevisning som tar upp 

merparten av förslaget till direktiv. Förslaget till direktiv tar först upp problematiken om 
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informationsasymmetri,104 således att det oftast är den som är anklagad för exempelvis en 

kartell som har tillgång till information om en kartell existerar eller ej. En part som enbart tror 

sig blivit drabbad har väldigt svårt att bevisa att denne blivit drabbad av en skada på grund av 

en kartell. Kommissionen vill därför garantera den skadelidande parten tillgång till 

information som denne behöver för att kunna bevisa om en kartell föreligger. Detta uppnås 

genom att en nationell domstol ska kunna förelägga en misstänkt överträdande part att lämna 

ut information som den skadelidande parten behöver, dock ska domstolen enbart kunna 

förelägga att lämna ut sådan information som är proportionellt försvarbart.105 Problem som 

kan uppkomma i och med utlämnande av bevis är att konfidentiell information kan läcka ut 

och därför föreslås det att nationella domstolar ska förfoga över ett antal åtgärder som hindrar 

att konfidentiell information lämnas ut.106 Dessa åtgärder ska inte hindra den skadelidande 

från att kunna få den ersättning denne är berättigad till och det är upp till de nationella 

lagstiftarna att bestämma vilka åtgärder som behövs för att inte konfidentiell information ska 

lämnas ut.  

 

Vid utlämnande av bevisning ska de nationella domstolarna ha befogenhet att lämna ut 

information från de nationella konkurrensmyndigheternas ärendeakter angående målen i 

fråga.107 Att domstolarna ska ha möjligheten att lämna ut sådan information från 

ärendeakterna skulle underlätta skadelidande vid sin talan mot företag att kunna få 

skadestånd. Dock föreskriver förslaget till direktiv att utlämnande av bevisning från 

konkurrensmyndigheternas ärendeakter enbart ska ske efter att konkurrensmyndigheten 

avslutat sitt förfarande.108 

4.3.3 Kapitel III Verkan av nationella beslut, solidariskt ansvar och preskriptionsfrister 

Om ett antal företag tillsammans har begått överträdelser av den nationella konkurrens-

lagstiftningen eller fördragets lagstiftning, exempelvis genom att ingå i en kartell, ska de 

svara solidariskt för den skada de har orsakat enligt fördraget.109 Företagen ska sedan ha 

regressrätt gentemot varandra. Ett företag som i kommissionens eftergiftsprogram fått sin bot 

nedsatt eller borttagen ska även få skydd mot ersättningsanspråk från en skadelidande part.110 

                                                           
104A a, s. 25. 
105A a, s. 35, artikel 5.3. 
106A a, s. 35, artikel 5.4. 
107A a s. 26. 
108A a, s. 36, artikel 6.2. 
109A a s. 27f. 
110Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases, 08/12 2006. 
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Således ska det solidariska ansvaret för part som ingått i eftergiftsprogrammet inte gälla. 

Detta ska dock inte gå ut över skadelidandets rätt till ersättning utan går det inte att få ut full 

ersättning från resterande parter i kartellen ska den ”skvallrande” parten betala ut resterande 

delen av ersättningen.111 Kommissionen vill också i förslaget till direktiv underlätta för 

skadelidande att få ersättning genom att ha en lång preskriptionsfrist från den tidpunkten när 

den skadelidande fått vetskap om att en kartell föreligger, när en skada uppkommit och 

skadevållarens identitet.112 Enligt förslaget till direktiv ska preskriptionsfristen vara minst fem 

år.113 En lång tidsfrist är erforderlig för att på ett adekvat sätt möjliggöra för den skadelidande 

att finna de bevis som behövs för att i domstol bevisa att en konkurrensbegränsande 

verksamhet föreligger, hur stor skadan är samt vem skadevållaren är. I situationer där det 

krävs att en myndighet bevisar om det föreligger en konkurrensbegränsande verksamhet kan 

det ta lång tid att erhålla ett fastställande från myndighet. Vid sådana situationer där det krävs 

myndighets fastställande är det viktigt att preskriptionstiden inte är oskäligt kort. 

 

Vid situationer där nationella domstolar ska pröva om ett förfarande strider mot artikel 101 

eller 102 FEUF, vill kommissionen genom artikel 9 att domstolens dom inte ska kunna strida 

mot en nationell myndighets beslut som tidigare lämnats. 

4.3.4 Kapitel V Beräkning av skada 

Informationsasymmetri gör det svårt att som skadelidande bevisa hur stor skada som har 

åsamkats denne. Beräkning av skada kan vara svår eftersom processen består av insamling av 

väldigt mycket fakta och av olika ekonomiska modeller.114 På grund av dessa svårigheter 

anser kommissionen genom förslag till direktiv att det är fördelaktig att presumera att 

överträdelsen orsakat skadan. Det blir således företaget som har begått överträdelsen som har 

att motbevisa att överträdelsen orsakat skadan.115 Med tanke på att det är svårt att beräkna hur 

stor en skada är ska de nationella domstolarna ha befogenhet att kunna uppskatta skadan som 

överträdelsen gett upphov till. 116 

 

                                                           
111 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell 

lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, 

COM(2013) 404 final, s.28. 
112A a, s. 38, artikel 10.2.  
113A a, s. 38, artikel 10.4. 
114A a, s. 19. 
115A a, s. 40, artikel 16.1. 
116A a, s. 40, artikel 16.2. 



33 
 

 

5. Analys 
Det är främst i detta avsnitt de aspekter vilka ska leda fram till ett resultat av författarnas 

frågeställning kommer att analyseras. 

5.1 Inledning 

Det kan i början av analysen vara en fördel att upprepa frågeställningen som angavs i början 

på uppsatsen. Således: 

 

[1] Varför nyttjas inte möjligheten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser, enligt 

3 kap 25 § KL, i så stor utsträckning i Sverige? [2] Vad kommer förslaget till direktiv att få 

för effekt för möjligheten att erhålla skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser i 

Sverige?  

 

För att på ett så bra sätt som möjligt besvara frågeställningarna kommer de att besvaras var 

för sig och på ett pedagogiskt sätt analysera och diskutera det som framkommit i bakgrunds-

arbetet för att sedan få fram ett resultat av författarnas frågeställning. I analysen kommer 

frågeställning [2] att besvaras först för att på så sätt få en bra disposition i analysen. 

5.2 Förslag till direktivs effekter på svensk rätt 

För att besvara den andra frågeställningen, med de avgränsningar författarna har gjort, 

kommer varje del av förslag till direktiv att diskuteras var för sig angående vilka 

konsekvenser de olika förslagen kan få. För att på bästa sätt göra det överskådligt kommer 

förslag till direktiv följa samma ordning i analysen som tidigare i arbetet. 

 

5.2.1 Rätt till ersättning 

Kommissionen vill genom förslaget till direktiv att alla medlemsländer ska ge 

unionsmedborgare rätt till skadestånd vid skador orsakade av konkurrensöverträdelser, 

således ska konsumenter samt företag kunna yrka på skadestånd. Tidigare i svensk rätt, se 

avsnitt 2.2.3, kunde enbart företag få ersättning men detta ändrades sedermera till att samtliga 

skadelidande skulle ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning för både företag och 

konsumenter är såldes redan uppfylld i svensk rätt. Utöver allas rätt till ersättning vill 

kommissionen genom förslaget till direktiv garantera skadelidande full ersättning för den 

skada de lidit. Här menar Kommissionen att både faktisk skada och utebliven vinst ska 

ersättas. I EU-praxis, se målet Manfredi i avsnitt 3.2, har domstolen menat att både faktisk 
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skada och utebliven vinst ska ersättas. Detta har i svensk rätt sin motsvarighet i den så kallade 

före och efter-metoden som har använts i enstaka fall, exempelvis Europé Invest Direct mot 

VPC. Konkurrensskadeståndsmålen har inte varit många i Sverige och när väl ett mål 

angående skadestånd förts fram har frågan om skadeståndets storlek inte varit föremål för 

tvist. Detta har lett till att före och efter-metoden inte använts alltför flitigt i svenska 

domstolar. Ändock har den använts i svensk praxis och är enligt författarnas mening den 

metoden som domstolarna i framtiden kommer använda sig av vid skadestånd vid 

konkurrensmål. Detta anser författarna, eftersom metoden uppfyller de krav förslaget till 

direktiv föreskriver samt att metoden är förenlig med svensk rättspraxis. Således är även 

denna del i kapitel I redan uppfylld i svensk rätt. Förslag till direktivs kapitel I är således 

redan uppfylld i svensk rätt och kommer inte att förbättra skadelidandes rätt till ersättning i 

Sverige. 

 

5.2.2 Verkan av nationella beslut, solidariskt ansvar och preskriptionsfrister 

Förslaget till direktiv föreskriver att vid utbetalning av skadestånd, när det är flera företag 

som ska betala ut skadeståndet, ska företagen solidariskt betala skadeståndet. I svensk rätt 

föreskrivs, som nämnts i avsnitt 2.3.2, att de som tillsammans ska ersätta en skada ska svara 

solidariskt för denna. Dock finns det invändningar av N. Wahl om solidariskt ansvar 

verkligen kan gälla vid konkurrensrättsligt skadestånd. Även om N. Wahls invändningar är 

sakliga borde det enligt författarnas mening vara möjligt att företagen, i exempelvis en kartell, 

tillsammans svarar för den skada den skadelidande drabbats av. Kausalsambandet mellan 

kartellsamarbetet och den uppkomna skadan är, enligt författarna, tillräckligt stor för att alla i 

en kartell ska vara ansvariga tillsammans för den skada som uppkommit. N. Wahls 

invändning om att det i slutändan endast är en part som kan ha orsakat skadan, i en 

konsument- försäljarsituation, anser författarna i och för sig är resonlig men det är fortfarande 

flera företag tillsammans som har kommit överens om att begränsa konkurrensen och borde 

således tillsammans stå för den skada begränsningen gett upphov till. I prop. till den gamla 

lagen från år 2003, se avsnitt 2.2.2, stadgades att solidariskt ansvar ska gälla men det var inte 

mer utförligt än så. En konsekvens av förslaget till direktiv i svensk rätt blir att alla företag 

som deltagit i konkurrensöverträdelser av artikel 101 och 102 FEUF samt KL svarar för den 

skadan överträdelsen åsamkat. 

 

Kommissionen vill även genom förslaget till direktiv se till att en nationell domstol i ett 
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skadeståndsmål inte ska kunna gå emot ett tidigare fastställt offentligrättsligt beslut angående 

konkurrensöverskridande samarbeten. I Sverige kan en domstol vid konkurrensrättsliga 

skadeståndsmål gå emot en tidigare offentligrättslig dom som fastställer att företaget har 

stridit mot konkurrenslagstiftningen, se avsnitt 3.2. Denna del i direktivet kommer innebära 

att en offentligrättslig dom kommer utgöra bindande bevis vid ett senare civilrättsligt mål och 

i längden göra det lättare för skadelidande att föra en talan mot ett företag som haft en 

konkurrensbegränsande verksamhet. Efter att förslaget till direktiv eventuellt träder i kraft i 

Sverige kommer inte längre en domstol kunna gå emot en annan offentligrättslig dom 

angående konkurrensöverträdelser, vilket minskar risken för en skadelidande att förlora i 

domstolen. En konsekvens av förslaget till direktiv kan för svensk rätt komma att bli att 

bevisföring vid konkurrensrättsliga mål underlättas till viss del. 

 

5.2.3 Bevisning 

Förslag på bevisanskaffning tar upp en större del av förslag till direktiv men frågan är om 

dessa åtgärder utgör någon skillnad jämfört med gällande rätt i Sverige. Förslag till direktiv 

vill ge nationella domstolar möjligheten att kunna begära bevisning från anklagad part, se 

avsnitt 4.3.2. Möjligheten att kunna begära bevisning finns redan i svensk rätt i 38 kap. RB 

om skriftlig bevisning och en möjlighet i 5 kap. 3 § KL för KKV att kunna göra 

undersökningar hos företag, så kallad gryningsräd. Det sistnämnda kan Stockholms tingsrätt 

på KKV:s ansökan besluta om. Som framkommer ovan finns redan en möjlighet för 

domstolarna att begära ut bevisning från företag i Sverige. Skälighetsbedömningen vid 

utlämning av bevis som Kommissionen propsar på genom förslag till direktiv finns redan i 

svensk lag i 5 kap 3 § punkt 3 KL. Problemet med bevisning kommer således fortfarande 

föreligga eftersom det inte är den skriftliga bevisningen som är svår att få tag i. De bevis som 

inte är skriftliga är de som är svåra att få tag i och förslag till direktiv kommer inte att 

avhjälpa detta problem. 

 

Kommissionen vill även hjälpa skadelidande med bevisning genom att de ska kunna använda 

sig av ärendeakter från de nationella konkurrensverken, dock efter det att de nationella 

konkurrensverkens ärenden är klara. Motsvarigheten i svensk rätt är att en medborgare kan 

begära ut ärendeakter från KKV i enlighet med offentlighetsprincipen, dock med den 

inskränkningen att sekretessbelagda uppgifter inte går att begära ut. Tyvärr är de flesta 

uppgifter från KKV:s ärendeakter sekretessbelagda, se avsnitt 2.2.7. Vid en eventuell 
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implementering av förslaget till direktiv skulle en lexikalisk tolkning innebära att även 

sekretessbelagd information skulle vara tvungen att lämnas ut vid begäran. Detta borde inte 

vara lagstiftarens eller kommissionens mening utan enbart sådana ärendeakter som inte är 

sekretessbelagda torde lämnas ut. Att enbart ärendeakter från redan klara konkurrensärenden 

ska kunna lämnas ut skulle innebära att en part eventuellt skulle behöva vänta en längre tid 

innan ersättning för den skada som denne lidit kan erhållas. Det beror på att först skulle KKV 

göra en bedömning om det föreligger en konkurrensöverträdelse, för att sedan den 

skadelidande parten ska kunna väcka talan mot den överträdande parten med KKV:s 

ärandeakter som bevis. Självklart skulle skadelidande kunna väcka talan mot den 

överträdande parten tidigare men då kommer den skadelidande parten gå miste om eventuell 

viktig bevisning från KKV som kan vara avgörande för målet. 

5.2.4 Beräkning av skada 

Enligt kapitel V i förslaget till direktiv ska en konkurrensöverträdelse presumeras ge upphov 

till en skada och det är upp till företaget att motbevisa en sådan skada, det blir således fråga 

om en omvänd bevisbörda. I 3 kap. 25 § KL stadgas att företag som begått överträdelser av 

artikel 101 och 102 FEUF ska ersätta den skadan som den gett upphov till. Det anses rimligt 

enligt författarna att det är den part som påstår sig blivit drabbad av en skada som har 

bevisbördan att bevisa att denne verkligen blivit drabbad av en skada på grund av 

överträdelsen. Regeln i 35 kap. 5 § RB om bevislättnad för situationer där beräkning av skada 

är svår ger domstolen rätt att uppskatta skadeståndet. Detta kan i sin tur te sig som en 

riskfördelning från skadelidande till skadevållare därför att om en situation är svårtolkad och 

skadelidande har svårt att kunna bevisa hur stor skadan är får domstolen göra en 

skälighetsbedömning av skadan. Detta drabbar skadevållaren på så sätt att denne kan tvingas 

betala ut skadestånd för skador som skadelidande inte kan bevisa i full utsträckning. Även om 

denna regel finns uppfyller det inte direktivets krav på att vid bevisad kartell presumeras att 

kartellen har orsakat skada. Vid en eventuell implementering av ett direktiv med denna 

ordalydelse måste lagstiftaren ändra på bevisbördan i skadeståndsregeln 3 kap. 25 § KL. Den 

andra åtgärden i kapitel V som redan har behandlats till viss del handlar om de nationella 

domstolarnas möjlighet att kunna uppskatta skadeståndets storlek på grund av den 

informationsasymmetri som finns i konkurrensmål. I svensk rätt finns redan en sådan lagregel 

i 35 kap. 5 § RB och ger en sådan befogenhet till domstolarna. I detta hänseende behöver inte 

svensk lagstiftare ändra i svensk lag för att uppnå Kommissionens vilja. 
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5.3 Varför nyttjas inte skadeståndsparagrafen vid konkurrensrättsliga överträdelser? 

Den svenska lagstiftningen innehåller som redan nämnts en skadeståndsbestämmelse, men 

denna är inte tillräckligt för att skapa incitament för enskilda att väcka talan. Det finns 

förmodligen flera anledningar till varför möjligheten till skadestånd inte har utnyttjats i en 

hög grad i dagsläget. De faktorer författarna har uppmärksammat som huvudsakliga skäl är 

följande:  

 Bevissvårigheter 

 Bristen på kunskap och vägledande prejudikat  

 Lagstiftarens ovilja att uppmuntra till att föra processer 

 

5.3.1 Bevissvårigheter 

Det är uppenbart att problemet med att säkerställa bevisning är en faktor som påverkar 

incitamentet att föra en skadeståndstalan, eftersom utan en adekvat bevisföring kan inte 

skadestånd utges som kompensation för skadan. I förhållande till Kommissionen och KKV 

har enskilda parter inte samma möjligheter att finna bevisning för att styrka en eventuell 

konkurrensrättslig överträdelse. KKV har exempelvis möjligheten att använda gryningsräder 

för att finna bevisning. När det ankommer missbruk av dominerande ställning, torde 

bevisning inte utgöra ett relevant hinder, eftersom missbruk av dominerande ställning 

påverkar ting som objektivt sett kan uppmärksammas. Exempelvis att ett företag levererar en 

vara till ett visst pris, men sedan höjer priset hastigt, eller slutar att leverera. Följaktligen kan 

det de facto handla om missbruk av dominerande ställning, så till vida förändringen inte är 

objektivt motiverbar.  

 

Det blir däremot besvärligare att bevisa om det föreligger en kartell. En kartell kan som 

exempel bestå av muntliga avtal eller samverkan och det blir således oerhört svårt för 

käranden att bevisa att ett avtal föreligger om inte ytterligare verktyg ges. Det enda verktyget 

som för närvarande finns att tillgå är RB:s editionsregler, men för att kunna nyttja 

editionsreglerna i 38 kap. RB måste käranden veta exakt vilka dokument som ska begäras 

samt vidare styrka att dessa har betydelse som bevis för skadeståndsyrkandet. Därav följer att 

detta verktyg inte ger en direkt möjlighet för part att efterforska bevis eftersom kärande 

behöver veta vilka dokument som ska efterfrågas. För att en domstol ska få utfärda ett 

editionsföreläggande enligt RB 38 kap. 2 § krävs precisering av vilka dokument som 

efterfrågas samt vad de ska styrka. Det är framför allt kravet på precision som förhindrar 

användandet av edition, eftersom en misstanke om en konkurrensrättslig överträdelse inte är 
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tillräcklig, den drabbade måste veta att det finns ett visst avtal eller liknande som kan utgöra 

bevis. Editionsreglerna avhjälper dock inte problemet med att komma åt icke skriftlig 

bevisning. 

 

5.3.2 Bristen på kunskap och praxis 

Författarnas bedömning är även att kärandepartens undermåliga kännedom kring att denne 

faktiskt kan erhålla skadestånd bidrar till det låga antalet skadeståndsmål. Detta beror delvis 

på att KKV inte vinner särskilt många fall, samt att skadelidande inte har vetskap om att 

denne lidit en skada på grund av en konkurrensrättslig överträdelse. Författarna anser att de 

största hindren är dels, som nämns innan, att skadelidande inte har vetskap om att denne blivit 

drabbad av en skada, dels att de som begår överträdelsen inte vet om att det är en överträdelse 

i lagens mening. Hur ska en skadelidande veta att en skada har åsamkats denne? En 

konsument ifrågasätter oftast inte priset på de varor denne köper; kanske är priset 10 % för 

högt på grund av att en kartell har kommit överens om att priset ska vara 10 % för högt. Och 

frisörerna i Gränna kanske inte vet att deras eventuella samarbete om prisrabatter strider mot 

svensk konkurrenslagstiftning samt EU-rätten. 

 

Slutsatsen författarna drar utifrån ovan redovisad praxis, i avsnitt 3, är att ensamma bolag inte 

lyckas påvisa att det föreligger en kartell. I den praxis som redovisas lyckas endast ensamma 

bolag påvisa dominerande ställning. KKV lyckas dock påvisa när det föreligger kartell, 

eftersom KKV har fler ingripande verktyg till sitt förfogande. 

5.3.3 Lagstiftarens inställning 

Under åren har det vidtagits flera åtgärder för att öka antalet civilrättsliga skadeståndsmål i 

konkurrensrätten. Trots detta har utvecklingen gått sakta i Sverige. Enligt författarnas mening 

finns det en viktig skillnad mellan privat övervakning och de mål som förs av KKV i 

dagsläget. Lagstiftarens målsättning är att den privata övervakningen på konkurrens-

rättsområdet ska öka, men förändringar måste vidtas för att öka incitamenten för att väcka 

talan. Lagstiftarens målsättning kan urskiljas från rättstradition och resonerande i 

propositioner. Lagstiftaren avser att det civilrättsliga inslaget ska komplettera det 

offentligrättsliga. När det civilrättsliga kompletterar de offentligrättsliga sanktionerna blir 

resultatet mycket avskräckande. Som exempel kan konkurrensskadeavgiften som maximal 

åtgärd uppgå till 10 % av den totala omsättningen för företaget, men behöver inte vara 

avskräckande i sig för att den konkurrensbegränsande åtgärden kan ha skapat en större 
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ekonomisk vinning än vad konkurrensskadeavgiftens storlek är. Det leder till att en eventuell 

konkurrensöverskridande part kan räkna ut sin eventuella vinst och sedan utifrån det avgöra 

om det är värt att begå en konkurrensbegränsande åtgärd. Däremot om konkurrensskade-

avgiften följs upp med ett civilrättsligt skadestånd, där skadeståndet beräknas med före och 

efter-metoden, skulle det reellt sett innebära att den konkurrensbegränsande skadan avhjälps, 

samt att företaget förlorar 10 % av deras totala omsättning i konkurrensskadeavgift. 

5.4 Remedier till problemen 

De remedier författarna har uppmärksammat under arbetets gång på ovan redovisade problem 

är följande:  

5.4.1 Informationsspridning 

Att sprida information till konsumenter och näringsliv om konkurrensöverträdelser skulle 

kunna avhjälpa en del av de överträdelser som förekommer. Näringslivet kommer troligtvis 

börja rannsaka sig själva och fråga sig om deras avtal och samarbeten med andra företagare 

kanske strider mot svensk lag samt konsumenter skulle troligtvis ställa sig mer kritiska till 

suspekta avvikelser i exempelvis prissättning. 

5.4.2 Ökade incitament för att väcka talan 

En av förklaringarna till att det är ovanligt med konkurrensrättsliga skadeståndsmål är att det 

saknas incitament att driva processer. Det som kan vara avskräckande för skadeliden part är 

följande. Dels får den förlorade parten betala rättegångskostnaderna och dels är skadestånden 

generellt sett låga. Att genomföra förändringar på dessa punkter är säkerligen inte önskvärt, 

eller särskilt realistiskt. Däremot hade exempelvis en förändring av skadeståndets storlek ökat 

incitamenten avsevärt. Detta skulle dock strida mot svensk rättstradition och det är därför inte 

troligt att det kommer att ske en förändring på detta område. Men det ligger trotts allt för 

handen att ökade incitament gör skadeståndsmålen inom konkurrensrätten mer eftertraktade. 

 

5.4.3 Bevislättnad 

Den som väcker talan om skadestånd har att bevisa att förutsättningarna i 3 kap. 25 § KL är 

uppfyllda. Det innebär bland annat att den skadelidande måste bevisa att det föreligger 

adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan samt skadans omfattning. Som anmärkts 

tidigare är i princip varje bevisning inom ramen av konkurrensrätten präglad av många 

osäkerheter. Frågan blir till sist vem som ska stå för risken för dessa osäkerheter, är det 

skadevållaren eller skadelidande? Lagstiftare har tidigare resonerat i förarbeten, se ovan, om 

en eventuell bevislättnad för skadelidande part. Kommissionen har även den varit inne på 
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liknande tankar i och med rekommendationer i form av Vitböcker. En omvänd bevisbörda 

hade definitivt varit intressant på grund av att denna hade underlättat för skadelidande part att 

erhålla skadestånd. Det som är viktigt att poängtera är det faktum att skadan har inträffat och 

att det inte är föremål för den bevislättnad som förespråkas, utan skadan i sig måste styrkas. 

Det går inte att lätta bevisbördan på något som inte har bevisats. I likhet med förslag till 

direktiv sätts därmed risken på skadevållaren.  

 

5.4.4 En konstaterad överträdelses bevisvärde 

Att bevisa en konkurrensrättslig överträdelse är ofta svårt för de nationella konkurrens-

myndigheterna, eftersom de inblandade företagen är mycket försiktiga och vidtar åtgärder för 

att inte bli avslöjade. Dock är det betydligt enklare för KKV att avslöja en överträdelse än vad 

det är för en privat aktör. KKV kan bland annat göra gryningsräder för att säkra bevis och har 

helt andra resurser och kunskap än vad privata aktörer har. När väl KKV lyckas fälla företag 

för konkurrensöverträdelser utgör dessa domar inte bindande bevis i efterföljande 

skadeståndsmål. Detta är enligt författarnas mening ett uppenbart avsteg ifrån den 

förutsebarhet som rättssystemet vanligtvis eftersträvar. Hade tidigare domar istället utgjort 

bindande bevis hade säkerligen incitamenten att driva skadeståndsprocess i konkurrens-

rättsliga mål ökat.  
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6. SLUTSATS 
Under arbetes gång har författarna försökt att dels diskutera förslaget till direktivs 

konsekvenser och dels själva undersökt vilka problem författarna ser i dagsläget tillsammans 

med författarnas egna lösningar på dessa problem. 

 

Förslaget till direktiv kommer att få vissa konsekvenser för enskildas möjlighet till att få 

kompensation för den skada de lidit. Kanske inte enbart på grund av innehållet i sig utan även 

för att det verkar ske en kraftsamling från EU:s sida att verkligen komma till rätta med de 

problem som finns inom EU. Denna kraftsamling resulterar förhoppnings i att KKV jobbar 

hårdare för se till att skadelidande får ersättning i högre utsträckning och näringslivet får upp 

ögonen för den konkurrensproblematik som finns.  

 

Förslaget till direktiv ger många lösningar på de problem som Grönboken tog upp år 2005. I 

svensk rätt kommer inte förslaget till direktiv ge allt för stora positiva verkningar på grund av 

att svensk rätt redan tillämpar de flesta av de förslag och åtgärder som tas upp.117 Även om 

redan större delen av förslaget finns i svensk rätt finns det ändock vissa delar som kommer att 

innebära en förbättring. Den viktigaste förbättringen som förslaget till direktiv kommer att 

utgöra för svensk rätt är artikel 9 angående att svensk domstol vid en skadeståndstalan inte 

ska kunna gå emot en fastställd konkurrensrättslig överträdelse från KKV eller en fastställd 

överklagandedom. Detta kommer att innebära att det blir lättare för skadelidande att föra sin 

talan mot en konkurrensöverskridande part för att få skadestånd, eftersom domstolen kommer 

vara bunden av den tidigare offentligrättsliga domen. Detta kommer även innebära att 

skadelidande kommer i större utsträckning våga väcka en talan mot ett företag där KKV 

fastställt att företaget har en konkurrensbegränsande verksamhet. 

 

De hinder författarna har funnit angående varför skadeståndsparagrafen inte används i så stor 

utsträcknings är bevisproblematiken, och framför allt den bevisning som inte är skriftlig, 

kunskapsbrist om konkurrensöverskridande verksamheter samt lagstiftarens brist på 

uppmuntran. Författarna har under arbetets gång kommit fram till några lösningar som torde 

kunna avhjälpa vissa av de problem som hindrar användningen av skadeståndsparagrafen i 3 

kap. 25 § KL. Dessa lösningar är ökade incitament att stämma företag på grund av 

konkurrensrättsliga överträdelser genom att öka skadeståndet, göra det enklare att finna bevis 

för den skadelidande genom att ålägga osäkerheten kring bevisning på skadevållaren samt, det 

                                                           
117 Se avsnitt 5.2. 
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förslaget till direktivet redan tar upp, att göra redan fastställd dom vid konkurrensmål till 

bindande bevisning vid efterföljande skadeståndsmål. Författarna anser att dessa lösningar 

skulle öka graden skadeståndsmål, eftersom att skadelidande skulle ha större möjlighet att få 

upprättelse. 
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