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Sammanfattning 

Företag utbyter och delar ofta information med varandra. Informationen kan omfatta en mängd olika 

uppgifter om företagen. Informationen kan underlätta inför samarbeten, öka företags insikt på 

marknaden och ge företag effektivitetsvinster. Utbyte och delning av information kan dock under 

vissa omständigheter vara konkurrensbegränsade. Det fastställdes redan år 1968 när Kommissionen 

uttalade att utbyte av information mellan konkurrerande företag kan hämma den fria konkurrensen. I 

dagsläget saknas fortfarande tydliga regler om utbyte och delning av information. Det är ofta svårt att 

veta vilken information som är otillåten för konkurrerande företag att utbyta och dela med sig av. Det 

är dessutom svårt för företag att veta i vilka situationer utbyte och delning av information anses vara 

otillåtet. Utbyte och delning av information har således hamnat i en konkurrensrättslig gråzon. 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda utbyte och delning av information mellan konkurrenter. Författarna 

har i uppsatsen använt sig av relevanta rättskällor, Kommissionens riktlinjer och Konkurrensverkets 

utredningar. I analysen har författarna diskuterat lagar och riktlinjer avseende utbyte och delning av 

information. Vidare har bedömningen av informationsutbyte och informationsdelning analyserats. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det är vanligt förekommande att företag inom samma marknad eller bransch utbyter information med 

varandra. Det inträffar även att ett företag ensidigt delar med sig av information till ett annat företag. 

Kunskap om marknaden, konkurrenterna och den bransch företaget är verksam inom är ofta av stor 

betydelse för företag. Informationen kan underlätta för företag vid olika affärsbeslut, exempelvis inför 

eventuella avtalsingåenden och samarbeten. Informationen kan även vara nödvändig för olika 

jämförelser av företag inom samma bransch. Informationsutbyte kan göras direkt mellan konkurrenter 

eller genom att exempelvis en branschorganisation sprider inhämtad information vidare. Informationen 

kan omfatta en mängd olika uppgifter avseende ett företag. Utbyte och delning av information är 

generellt sett lagligt. Det finns dock tillfällen när företag bör se upp med att dela eller utbyta information 

om sin verksamhet för att de inte ska anses ha begränsat konkurrensen på marknaden. 

 

I 2:1 KL (motsvarar artikel 101.1 FEUF) stadgas att sådana avtal mellan företag som har till syfte eller 

resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är 

förbjudna. Vidare stadgar 2:6 KL (motsvarar artikel 101.2 FEUF) att avtal eller avtalsvillkor som är 

förbjudna enligt 2:1 KL är ogiltiga. 

 

Det framgår av praxis, såväl som av Kommissionens riktlinjer och uttalanden, att utbyte och delning av 

information kan påkalla de konkurrensrättsliga reglerna, och därmed falla under förbudet i artikel 101 

FEUF. Det saknas dock fastställda regler om bedömningen av informationens påverkan på 

konkurrensen. I praxis har hänsyn tagits till en rad olika faktorer och av Kommissionens riktlinjer 

framgår att ett informationsutbyte eller en informationsdelnings eventuella konkurrensbegränsningar 

bör analyseras för varje enskilt fall. För att konkurrensbegränsande effekter ska anses kunna föreligga, 

måste informationen sannolikt ha en märkbar negativ effekt på samhandeln. 

 

Det faktum att utbyte och delning av information kan strida mot de konkurrensrättsliga reglerna, trots 

avsaknaden av tydliga regler har medfört en osäker situation för företag. Det är ofta svårt att avgöra 

gränsdragningen mellan legitima respektive konkurrensbegränsande informationsutbyten och 

delningar. Informationsutbyte och informationsdelning har således hamnat i en gråzon och skapat ett 

oklart rättsläge. 
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1.2 Problemformulering 

Vilken information bedöms vara otillåten för konkurrerande företag att utbyta samt dela med sig av och 

därmed omfattas av förbudet i artikel 101 FEUF och dess svenska motsvarighet, 2:1 och 2:6 KL? 

 

I vilka situationer kan utbyte och delning av information bedömas vara otillåten och därmed omfattas 

av förbudet i artikel 101 FEUF och dess svenska motsvarighet, 2:1 och 2:6 KL? 

 

1.3 Syfte 

I dagsläget är det svårt för företag att veta vilken information som får utbytas eller delas med 

konkurrerande företag och i vilken utsträckning. Författarnas syfte med denna uppsats är därför att 

undersöka den gråzon som informationsutbyte och informationsdelning befinner sig i. Syftet är även 

att klargöra de konkurrensrättsliga reglerna avseende utbyte och delning av information mellan 

konkurrerande företag och fastställa gällande rätt. Målet är således att kartlägga tillåtna respektive 

otillåtna informationsutbyten och delningar mellan konkurrerande företag. Uppsatsen är avsedd för 

juridiskt skolade personer. 

 

1.4 Metod och material  

Författarna avser att använda rättskällor i form av lagtext, svensk såväl som europeisk praxis samt 

doktrin, som är relevanta för att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningen. I uppsatsen 

kommer även Kommissionens riktlinjer att behandlas. De riktlinjer som författarna anser ha störst 

relevans för uppsatsen och därmed valt att använda sig av är Kommissionens riktlinjer för tillämpningen 

av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal. Vidare 

kommer KKV:s utredningar att användas i uppsatsen. Eftersom att dessa riktlinjer och utredningar inte 

är juridiskt bindande, men ändå kan ge en vägledning, har författarna valt att använda sig av dem i 

uppsatsen, dock med ett kritiskt förhållningssätt. I uppsatsen tillämpas en teleologisk metod, dvs. 

ändamålstolkning, som innebär att de aktuella lagrummen kommer att tolkas utifrån sitt ändamål.  
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1.5 Avgränsning 

Författarna avser att i uppsatsen endast behandla utbyte och delning av information mellan 

konkurrenter. Därmed utesluts informationsutbyte och informationsdelning som sker mellan företag 

som varken är potentiella eller faktiska konkurrenter. Utbyte och delning av information som inte 

rimligen kan anses strida mot konkurrensrätten kommer inte heller att behandlas, trots att detta sker 

mellan konkurrenter. Vidare kommer författarna utesluta djupgående behandling av 

informationsutbyten och informationsdelning som är en del av eller lägger grunden till ett beslut av en 

företagssammanslutning. Därmed kommer fokus ligga på utbyte och delning av information som hänför 

sig till avtal eller samordnade förfaranden. I uppsatsen behandlas både svensk såväl som europeisk 

lagstiftning och praxis, dock har författarna valt att fördjupa sig i fem svenska rättsfall avseende 

informationsutbyte. Eftersom den svenska konkurrensrätten måste tolkas utifrån europeisk 

konkurrensrätt och dess praxis, har författarna valt att kontinuerligt söka vägledning från EU-rätten. 

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för konkurrensrättens bakgrund, syfte och skyddsintresse. Därefter 

beskrivs förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. I det tredje kapitlet beskrivs artikel 101 FEUF 

samt artikelns alla kriterier. I uppsatsens fjärde kapitel ges en närmare förklaring av begreppet 

informationsutbyte, dess bakgrund samt svensk praxis avseende informationsutbyte. De nästkommande 

kapitlen omfattar bedömning av informationsutbytets och informationsdelningens eventuella påverkan 

på konkurrensen. I uppsatsens avslutande kapitel analyserar och diskuterar författarna lagar och 

riktlinjer samt de olika bedömningsfaktorerna vid utbyte och delning av information. 
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2 Konkurrensrätt 

2.1  Bakgrund, syfte och skyddsintresse 

Genom Romfördraget, 1957, fastställdes förbud mot missbruk av dominerande ställning samt förbud 

mot konkurrensbegränsande avtal. Allt sedan dess har EU:s konkurrensrätt utvecklats och varit 

vägledande för medlemsländernas nationella konkurrensrätt. Unionens konkurrensrättslagstiftning är i 

dagsläget det centrala normsystemet för konkurrensrätt i Europa.1 Ett av EU:s främsta mål är att skapa 

en enhetlig marknad genom främjandet av en gränsöverskridande handel.2 I svensk nationell rätt är 

målet överensstämmande, där syftet anges vara att främja konkurrensen på marknaden.3 Detta framgår 

av 1:1 KL där det anges att lagens ändamål är ”att undanröja och motverka hinder för en effektiv 

konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter”. 4 

Konkurrenslagstiftningens viktigaste skyddsintresse är således den ekonomiska välfärden. 

Konkurrenslagstiftningen främjar konsumentskydd och värnar om näringsfriheten, genom att se till att 

ekonomisk ordning byggd på fri konkurrens råder på marknaden.5 Artiklarna 101-102 FEUF (tidigare 

artikel 81 respektive artikel 82, EG-fördraget) omfattar de grundläggande konkurrensrättsliga reglerna 

om förbud mot konkurrensbegränsade avtal samt missbruk av dominerande ställning. I fortsättningen 

kommer endast artikel 101 FEUF och de svenska reglernas motsvarighet till denna artikel behandlas. 

 

2.2 Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt 

Vid tillämpning av den svenska konkurrensrätten måste reglerna tolkas utifrån europeisk konkurrensrätt 

och dess praxis. Detta innebär att det råder ett dubbelt rättssystem i Sverige, där hänsyn måste tas till 

både EU-lagstiftning och till svensk nationell lagstiftning. Detta kallas för parallell tillämpning. 

Unionsrätten har dock företräde framför den nationella rätten.6 Artikel 101 FEUF har direkt effekt i 

EU, som innebär att artikeln är en del av det svenska rättssystemet. Artikeln har även en horisontell 

direkt effekt och är därmed direkt tillämplig för företag såväl som för enskilda personer.7 Förbudet mot 

konkurrensbegränsade avtal som framgår av 2:1 KL är den viktigaste bestämmelsen i den svenska 

konkurrensrätten och motsvarar artikel 101.1 FEUF.8 Vid tillämpning av artikel 101 FEUF måste de 

nationella reglerna stämma överens med EU-rättslig tolkning av artikeln. Den nationella tillämpningen 

av regeln får varken göras mildare eller mer strikt.9 

                                                        
1 Bernitz, Ulf, & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 393.  
2 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, Studentlitteratur, Pozkal, 2007, s 18.  
3 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1- konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grundvalar, 3 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s 83.  
4 1:1 Konkurrenslagen, (2008:579). 
5 Bernitz, s 85-86. 
6 Bernitz, s 74. 
7 Bernitz, s 70.  
8 Bernitz, s 81. 
9 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 

81 och 82 i fördraget. 
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3 Artikel 101 FEUF 

Artikel 101 FEUF stadgar ett förbud mot konkurrensbegränsande avtal, beslut av 

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden. Artikeln är indelad i tre punkter. I den första 

punkten behandlas när konkurrensbegränsningar föreligger och i den andra punkten fastställs det att 

avtal eller beslut med dessa konkurrensbegränsningar är ogiltiga. Artikelns tredje punkt omfattar 

undantag och stadgar när bestämmelser i punkt ett får förklaras icke tillämpliga.10  Artikeln avser 

horisontella samarbeten. Med horisontellt samarbete avses ett samarbete mellan företag i samma 

produktions- eller handelsled.11 Ett sådant samarbete kan ingås mellan såväl faktiska som potentiella 

konkurrenter.12 Ett företag som utan större svårigheter kan ta sig in på den relevanta marknaden anses 

vara en potentiell konkurrent till företagen på den relevanta marknaden. Med faktiska konkurrenter 

avses företag som är verksamma inom samma relevanta marknad.13 Den relevanta marknaden delas in 

i produktmarknad och geografisk marknad. Begreppet relevant produktmarknad definieras av 

Kommissionen enligt följande: "En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på 

grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som 

utbytbara."14 Definitionen av den relevanta geografiska marknaden lyder: "Den relevanta geografiska 

marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta 

produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan 

skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 

konkurrensvillkoren."15 Vid bedömning av olika konkurrensproblem måste hänsyn tas till de båda 

marknaderna.16 

 

För tillämpning av artikel 101.1, ställs en rad rekvisit upp som måste uppfyllas för att ett handlande ska 

falla in under artikeln. 101.1 FEUF: “Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: 

alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan 

påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden,...” 

 

                                                        
10 Artikel 101 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
11 Bernitz, s 58. 
12 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 1.  
13 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 10. 
14 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, 97/C 372/03, p 7. 
15 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, 97/C 372/03, p 8. 
16 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, 97/C 372/03, p 9.  



 6 

För att artikeln ska vara tillämplig, krävs det att det är fråga om ett avtal, ett beslut av 

företagssammanslutningar eller ett samordnat förfarande (avtalskriteriet), och att detta ingås mellan 

företag (företagskriteriet). Detta handlande ska dessutom ha till syfte eller resultat att hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen (konkurrensbegränsningskriteriet), på ett märkbart sätt 

(märkbarhetskriteriet). Det ställs även upp ett krav på att handlandet ska kunna komma att påverka 

handeln mellan medlemsstater (samhandelskriteriet).17 

 

3.1 Företagskriteritet 

Ett företag är en fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet av ekonomisk eller kommersiell 

natur.18 Enligt unionsrätten är ett företag en “enhet som bedriver en ekonomisk verksamhet, oavsett 

dess rättsliga form och oavsett hur den finansieras.”19 

 

3.2 Avtalskriteriet 

Artikel 101 FEUF kan endast tillämpas om det föreligger ett avtal, beslut av en företagssammanslutning 

eller ett samordnat förfarande. Det framgår av artikel 101.2 FEUF (motsvarar 2:6 KL) att avtal som 

strider mot 101.1 FEUF är att anses som civilrättsligt ogiltiga. 101.2 FEUF: ”Avtal eller beslut som är 

förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.” 

 

Förbudet mot konkurrensbegränsade avtal gäller för olika former av avtal, såväl karteller och andra 

horisontella avtal, som för vertikala avtal.20 Avtalet behöver inte ingås skriftligen, utan även muntliga 

avtal eller tysta och underförstådda överenskommelser faller under förbudet i artikeln. 21  Det 

konkurrensbegränsade avtalets juridiska form har således ingen betydelse. För att avtalskriteriet ska 

anses vara uppfyllt, måste det finnas minst två parter och det måste föreligga en gemensam vilja.22 

 

Beslut av företagssammanslutningar kan exempelvis vara ett beslut av en branschorganisation eller 

liknande. Överenskommelser men även rekommendationer att agera på ett visst sätt från 

branschorganisationen omfattas av begreppet beslut av företagssammanslutning.23 

 

 

                                                        
17 Artikel 101 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
18 1:5 Konkurrenslagen, (2008:579). 
19 Mål C-41/90, Höfner mot Macrotron GmbH, REG 1991 s. I-1979, p 21. 
20 Bernitz, s 102. 
21 Westin, s 36.  
22 Westin, s 37-38.  
23 Westin, s 40.  
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Med samordnat förfarande menas oftast ett informellt samarbete mellan företag. 24  Ett samordnat 

förfarande är när ”en form av samordning mellan företag genom vilket företagen, utan att ha slutit 

något avtal i egentlig mening, medvetet har låtit det praktiska samarbetet ersätta de risker som 

konkurrensen medför.” 25  Ett samordnat förfarande kännetecknas av att parterna självständigt kan 

bestämma sitt agerande på marknaden.26 Tre rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om 

ett samordnat förfarande. Det ska finnas ett samförstånd mellan aktörerna, ett handlande eller agerande 

som svarar mot samförståndet och ett orsakssamband mellan samförståndet och agerandet.27 

 

3.3 Samhandelskriteriet 

Minst två medlemsstater måste påverkas av konkurrensbegränsningen för att artikel 101 FEUF ska 

kunna tillämpas. 28  Om endast ett land påverkas av konkurrensbegränsningen är det således den 

nationella lagstiftningen som kommer att tillämpas.29 Det bör dock nämnas att samhandelskriteriet 

under vissa förutsättningar kan anses vara uppfyllt, trots att det konkurrensbegränsade handlandet 

endast tas av företag inom ett och samma medlemsland. Det gäller ofta handlande med omfattande 

karaktär, som gör det svårare för företag från övriga medlemsländer att konkurrera eller inträda på 

marknaden i det landet. 30  Detta framgår av fallet, Vereeniging van Cementhandelaren mot 

Kommissionen.31 I fallet konstaterades samhandelskriteriet vara uppfyllt, trots att företagen endast 

samverkade inom Nederländerna, eftersom att samarbetet gjorde det svårare för företag från Belgien 

att ta sig in på den holländska marknaden. 

 

3.4 Konkurrensbegränsningskriteriet 

I artikel 101.1 FEUF framgår det att handlandet ska ha till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen. 

 

Bedömning av syfteskriteriet sker genom hänsynstagande till innehållet och syftet i avtalet.32 Om syftet 

med avtalet, beslutet av företagssammanslutningarna eller det samordnade förfarandet är 

konkurrensbegränsande, är det inte nödvändigt att vidare undersöka den faktiska eller potentiella 

                                                        
24 Westin, s 40-41.  
25 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

REG 2009 s. I-4529, p 26.  
26 Mål C-7/95, John Deere mot Kommissionen, REG 1998 s. I-3111, p 86, och MD 2005:7, Konkurrensverket 

mot bensinbolagen. 
27 Mål C-49/92 P, Kommissionen mot Anic Partecipazioni, REG 1999 s. I-4125, p 118. 
28 Riktlinjer om påverkan på handeln (2004/C, 101707) p 18 och 21. 
29 Bernitz, s 71.  
30 Bernitz & Kjellgren, s 395.   
31 Mål 8/72,Vereeniging van Cementhandelaren mot Kommissionen, REG 1972, s 997. 
32 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 25. 
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effekten av detta förfarande.33 Det innebär att ett avtals konkurrensbegränsande syfte är tillräckligt för 

att konkurrensbegränsningskriteriet ska anses uppfyllt. Praxis stödjer denna princip. I T-Mobile 

Netherlands,34 anges det ”överflödigt att ta hänsyn till dess faktiska resultat när det framgår att syftet 

med förfarandet är att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den gemensamma 

marknaden.”35 

 

Om det inte kan fastställas att syftet med avtalet, beslutet av företagssammanslutningarna eller det 

samordnade förfarandet är konkurrensbegränsande, måste det undersökas huruvida det finns faktiska 

eller potentiella konkurrensbegränsande effekter. För att potentiella konkurrensbegränsande effekter 

ska föreligga, måste en sannolikhet för att konkurrensen begränsas fastställas.36 Ett exempel på detta är 

när parterna på ett förmånligt sätt sannolikt kan höja priserna eller sänka nivån på deras produktion med 

hjälp av avtalet, beslutet av företagssammanslutningarna eller det samordnade förfarandet.37 

 

3.5 Märkbarhetskriteriet 

För att konkurrensbegränsande effekt ska anses föreligga, krävs det att avtalet har en märkbart negativ 

effekt på marknaden. Detta framgår inte uttryckligen av artikel 101 FEUF, men däremot har det 

fastställts i europeisk praxis.38 I svensk konkurrensrätt har dock märkbarhetsrekvisitet uttryckligen 

angetts i 2:1 KL. Om avtalsparterna har en marknadsandel som är ringa eller obetydlig, anses det inte 

vara sannolikt att avtalet kommer ha en märkbar konkurrensbegränsad effekt. Detta märkbarhetsrekvisit 

kallas också för de minimis-principen, 39  och motsvarar det svenska bagatellavtalet. 40  Principen 

fastslogs i målet Völk mot Vervaecke,41 där domstolen framförde att om parternas svaga ställning 

påverkar marknaden i obetydlig mån, är avtalet tillåtet och förbudet i artikel 101 FEUF ska inte 

tillämpas. 

 

 

 

 

 

                                                        
33 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 24. 
34 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, REG 

2009 s. I-4529. 
35 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, REG 

2009 s. I-4529, p 29. 
36 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 26. 
37 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 28. 
38 De minimis-tillkännagivande 2001/C, 368/07.   
39 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 44. 
40 Bernitz, s 395.   
41 Mål 5/69, Völk mot Vervaecke, REG 1969, s 295. 
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3.6 Undantag i artikel 101.3 FEUF 

Ovan har förbudet i artikel 101.1 FEUF och avtalets ogiltighet i samband med detta, artikel 101.2 FEUF, 

behandlats. Det finns dock handlande som faller under förbudet i artikel 101.1 FEUF, men som ändå 

ska undantas från detta. Artikel 101.3 FEUF, som motsvarar 2:2 KL, anger när ett undantag kan 

tillämpas. Avtal, beslut eller samordnade förfaranden som faller under förbudet i artikel 101.1 FEUF 

kan undantas, och anses därmed godtagbara om dessa uppfyller följande krav. 101.3 FEUF: “...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 och som inte 

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, 

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.” 

 

För att undantas från förbudet i artikel 101.1 FEUF, ska således fyra rekvisit vara uppfyllda. Avtalet 

ska vara förbättrande eller främjande (rationaliseringskriteriet), konsumenterna ska tillförsäkras en 

skälig andel av den uppnådda vinsten (konsumentkriteriet), inte ålägga onödiga begränsningar 

(proportionalitetskriteriet) och inte ge företagen i fråga en möjlighet att sätta konkurrensen ur spel 

(bevara konkurrenskriteriet).42 

 

De fyra kriterierna är kumulativa, där de två första kriterierna är positivt uttryckta och kan uppnås 

exempelvis genom samarbete som är kostnadsbesparande och som utmynnar i fördelar för 

konsumenterna. De två senare kriterierna är negativt uttryckta och innebär att de ålagda 

begränsningarna inte får vara mer än nödvändiga för att uppnå de två första kriterierna, och inte heller 

får konkurrensen begränsas i allt för stor utsträckning.43 

 

Det finns även kollektiva gruppundantag som alltid tillåter vissa typer av avtal med 

konkurrensbegränsade effekter att undantas från det generella förbudet. Avtal som omfattas av 

gruppundantagen anses ha obetydlig konkurrensbegränsande effekt och tillåts således.44 De avtal som 

omfattas av gruppundantagen faller under artikel 101.3 FEUF. 

 

 

 

 

                                                        
42 Artikel 101.3 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Bernitz & Kjellgren, s 404. 
43 Bernitz & Kjellgren, s 405.  
44 Bernitz & Kjellgren, s 405. 
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4 Allmänt om informationsutbyte 

Utbyte av information kan i många fall medföra olika typer av positiva effekter för både konsumenter 

och företag på en marknad. Informationen kan resultera i effektivitetsvinster för företagen genom att 

aktörerna kompletterar varandra, exempelvis genom att utbyta kunskap som i sin tur kan förbättra 

verksamhetens produktion, investeringar och utbud.45 Ett företag kan exempelvis förbättra sin interna 

organisation, genom att informationsutbytet inneburit en möjlighet att jämföra det egna företagets 

metoder med andra företags metoder på samma marknad. 46  Företagsmetoder kan vara allt ifrån 

upprättande av standardavtal till information om företagets lager. Att konkurrenter främjas av 

informationsutbyte behöver således inte betyda att konsumenten skadas.47 Det finns dock tillfällen då 

informationsutbyte istället kan anses skada den fria konkurrensen, ofta i situationer när konkurrenter 

får ta del av varandras marknadsstrategier.48 

 

4.1 Bakgrund och definition 

Informationsutbyte anges inte uttryckligen i artikel 101 FEUF, men Kommissionen uttalade redan år 

1968 i Notice on Cooperation agreement49 att informationsutbyte ska omfattas av förbudet. Först 1978 

gav Kommissionen i Seventh Report on Competition Policy50 en mer ingående förklaring av begreppet 

informationsutbyte och hur bedömningen av ett informationsutbyte ska genomföras. Kommissionen 

fastställde att bedömningen av informationsutbytet måste göras för varje enskilt fall. Vid bedömningen 

ska hänsyn bland annat tas till vilken typ av information det handlar om och hur marknaden ser ut.51 I 

ett av de första avgörandena avseende informationsutbyte, det så kallade Fatty Acid-fallet52 (1986) 

konstaterade Kommissionen för första gången att ett informationsutbyte som ensam komponent 

utgjorde ett överskridande av de konkurrensrättsliga reglerna.53 Informationsutbyte har på senare år 

vidare behandlats i Kommissionens riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning avseende den 

konkurrensrättsliga bedömningen av informationsutbyte. I riktlinjerna anges att information kan 

utbytas direkt mellan konkurrenter, indirekt av ett gemensamt organ eller av tredje man. Ett gemensamt 

organ kan exempelvis vara en branschorganisation och en tredje man kan vara en leverantör.54  

                                                        
45 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 2. 
46 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 57. 
47 Bailey, David, & Whish, Richard, Competition Law, 7 uppl, Oxford University press, Oxford, 2012, s 540. 
48 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 58. 
49 Kommissionen, Notice concerning agreements, decisions and concerted practices in the field of cooperation 

between enterprises, OJ, C 75, 29.07.1968.  
50 Kommissionens rapport Seventh Report on Competition Policy, 1978.   
51 Kommissionens rapport Seventh Report on Competition Policy, 1978, s 18-20.   
52 Mål 87/1/EEC, Fatty Acids, OJ L 003, 06.01.1987, (beslut 02.12.1986). 
53 Camesasca, Peter, & van den Bergh, Roger, European Competition Law and Economics: A Comparative 

Perspective, Intersentia, 2001, s 179.  
54 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 55. 
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Av riktlinjerna framgår det att informationsutbytet kan lägga grunden till eller utgöra en del av ett avtal, 

beslut av företagssammanslutning eller ett samordnat förfarande.55 

 

4.2 Svensk praxis 

Eftersom den svenska konkurrenslagstiftningen ska tolkas utifrån europeisk konkurrensrätt och dess 

praxis, har informationsutbyte även behandlats av den svenska konkurrensrätten. Nedan kommer fem 

rättsfall, huruvida informationsutbyte stridit mot 2:6 KL, kort att beskrivas. 

 

4.2.1 Potatisfallet, MD 1997:5 

Parterna i fallet var KKV mot Sydsvensk Färskpotatis ekonomisk förening (SF). SF hade veckovis 

spridit sammanställd information till sina medlemsföretag. Informationen innehöll uppgifter om hur 

mycket färskpotatis som skördats av respektive medlemsföretag och om deras framtida utbud av 

färskpotatis. KKV anförde i MD att informationen möjliggjorde ett samordnat förfarande mellan 

företagen. KKV menade att informationen gjorde det möjligt för företagen att anpassa sitt utbud, genom 

att de kunde variera sin färskpotatis skördetidpunkt. Därefter anförde KKV att detta på ett märkbart sätt 

begränsat konkurrensen. MD fastslog dock att möjligheten till att använda informationen på 

konkurrensbegränsande sätt var ringa och ingen märkbar påverkan kunde konstateras. KKV:s yrkande 

lämnades därför utan bifall. 

 

4.2.2 Statistikfallet, MD 1999:20 

I fallet var parterna KKV mot Svenska Petroleum Institutet (SPI). SPI hade sammanställt uppgifter om 

sina medlemsföretag avseende deras respektive försålda volymer petroleumprodukter. SPI spred sedan 

denna information vidare till medlemsföretagen. KKV anförde i MD att den företagsspecifika 

statistiken var en märkbar konkurrensbegränsning. Informationen avsåg företagens försäljningsvolym 

på hela den svenska marknaden och bedömdes som en affärshemlighet. MD framförde dock att 

informationen hade kunnat inhämtas av företagen oavsett SPI:s statistik och dessutom snabbare. I fallet 

framkom också att konkurrensen skiljer sig åt inom olika regioner, som enligt MD innebar att 

informationen inte påverkat konkurrensen på ett märkbart sätt. MD lämnade därför överklagandet utan 

bifall. 

 

 

 

 

                                                        
55 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 56. 
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4.2.3 Plaströrsfallet, MD 2003:2 

Parterna i fallet var KKV mot Uponor. KKV anförde i MD att Uponor hade gjort sig skyldigt till 

konkurrensbegränsande samarbete på plaströrsmarknaden, genom att de tillsammans med två andra 

bolag mellan åren 1993 och 1995 kommit överens om priser, rabatter och marknadsuppdelning. 

Överenskommelsen mellan bolagen upprätthölls genom regelbundet informationsutbyte. MD 

konstaterade att det förelåg ett avtal i konkurrensrättslig mening med ett konkurrensbegränsande syfte 

mellan aktörerna. 

 

4.2.4 Bensinfallet, MD 2005:7 

Parterna i fallet var KKV mot Norsk Hydro Olje Aktiebolag (Hydro), OK-Q8 Aktiebolag (OK-Q8), 

Aktiebolaget Svenska Shell (Shell) och Statoil Detaljhandel Aktiebolag (Statoil). Bolagen som alla var 

verksamma inom bensinbranschen hade varit i kontakt med varandra och haft ett flertal möten. Enligt 

KKV hade bolagen uppsåtligen eller av oaktsamhet träffat avtal eller ett samordnat förfarande avseende 

priser, rabatter och andra affärsvillkor angående försäljning av motorbensin. KKV ansåg att avtalet eller 

det samordnade förfarandet haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett 

märkbart sätt. MD konstaterade att ett otillåtet samordnat förfarande mellan bensinbolagen förelåg. 

 

4.2.5 Asfaltsfallet, MD 2009:11 

Parterna i fallet var KKV mot NCC Aktiebolag, Peab Asfalt AB, Peab Sverige AB, Peab AsfaltSyd 

AB, S. Grus & Asfalt Aktiebolag och Svenska Väg Aktiebolag. Bolagen inom asfaltbranschen, hade 

under en längre tid haft regelbundna möten med varandra. Enligt KKV hade bolagen  gjort sig skyldiga 

till konkurrensbegränsat handlande, genom att de delat upp marknaden mellan sig och bestämt priser. 

Bolagen ska i förväg ha bestämt agerande vid uppköp i form av att antingen lämna anbud eller avstå 

från att lämna anbud. MD bedömde att informationsutbytet mellan parterna utgjorde ett otillåtet 

samordnat förfarande. 
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5 Bedömning av avtalskriteriet 

För att informationsutbyte ska kunna falla in under artikel 101.1 FEUF, måste det fastställas att de 

faktiskt är en del av eller lägger grunden till ett avtal, ett beslut av en företagssammanslutning eller ett 

samordnat förfarande (avtalskriteriet).56 För att fastställa om ett avtal föreligger måste en gemensam 

vilja mellan parterna bevisas. I Bensinfallet fastställde MD att ett avtal inte förelegat mellan bolagen, 

eftersom KKV inte kunnat bevisa att bolagen kommit överens om ett gemensamt agerade.57 

 

Avtal i konkurrensrättslig mening avser även mer informella och lösliga former av samverkan, 

exempelvis samordnat förfarande. Det är i många fall svårt att avgöra huruvida det är ett samordnat 

förfarande eller ett parallellt uppträdande som föreligger. Ett parallellt uppträdande är tillåtet och 

innebär att företag på en marknad uppträder på ett liknande sätt, utan att någon egentlig 

överenskommelse förekommer mellan företagen. 58  Utbyte, delning och offentliggörande av 

information som kan utgöra grund till eller del av ett samordnat förfarande kommer nedan att beskrivas. 

 

5.1 Informationsutbyte som utgör ett samordnat förfarande 

Ett utbyte av information kan utgöra ett samordnat förfarande. Företag på en marknad får givetvis agera 

strategiskt på marknaden i relation till sina konkurrenters beteende. Kontakter, direkta såväl som 

indirekta, mellan konkurrenter som har till syfte eller resultat att skapa konkurrensförhållanden som 

inte kan anses vara normala på marknaden, faller dock under förbudet i artikel 101.1 FEUF.59 I John 

Deere-fallet, 60  framgår det ett strikt förbud mot direkta eller indirekta kontakter med ett 

konkurrensbegränsande syfte mellan företag. I det svenska Bensinfallet konstaterades också ett sådant 

förbud. MD fastställde i Bensinfallet att samverkan, på grund av den kontakt som aktörerna haft vid 

utbyte av information, utgjorde ett otillåtet samordnat förfarande. Aktörerna hade syftat till att nå 

konkurrensvillkor som inte kan anses utgöra normala konkurrensvillkor på marknaden, “dvs. ersätta 

den information om konkurrenternas agerande som bolagen kunnat fånga upp från marknaden med 

direkt förhandsinformation från konkurrenterna om deras beslutade och planerade agerande i 

samband med den förestående rabattsaneringen.”61 Vidare konstaterades det i Bensinfallet att kontakt 

mellan företag inte får påverka marknadsbeteendet hos faktiska och potentiella konkurrenter.  Det är 

dessutom otillåtet att avslöja det egna beslutade eller planerade agerandet på marknaden för en 

potentiell eller faktisk konkurrent, eftersom det främjar samverkan. 62  Bolagen försökte påverka 

                                                        
56 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 60. 
57 MD 2005:7, Konkurrensverket mot bensinbolagen. 
58 Bernitz, s 107-108. 
59 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 87. 
60 Mål C-7/95, John Deere mot Kommissionen, REG 1998 s. I-3111. 
61 MD 2005:7, Konkurrensverket mot bensinbolagen. 
62 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 61. 
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konkurrenterna eller få information om de andra bolagens beteende inför och under rabattsaneringen 

genom att bolagen berättade vilket beteende de själva beslutat att använda på marknaden.63  

Domstolen har ett strikt synsätt när det kommer till informationsutbyte med konkurrensbegränsande 

syfte. Ett samordnat förfarande kan presumeras föreligga och artikel 101.1 FEUF kan aktualiseras, även 

om det endast är ett enda möte som har ägt rum, där företag avslöjar framtidsplaner för sina 

konkurrenter.64 

 

5.2 Delning av information som utgör ett samordnat förfarande 

Ett samordnat förfarande kan även föreligga om det endast är ett företag som lämnar ut strategisk 

information till sina konkurrenter.65 Om företaget avslöjar strategisk information om sitt framtida 

agerande på marknaden till sina konkurrenter, kommer detta att öka risken för att konkurrensen på 

marknaden försvagas och att samverkan uppstår.66 Ett företag kan erhålla strategisk information från 

en konkurrent under exempelvis ett möte, per e-post etc. Det presumeras i så fall att det företag som 

fått informationen, om det fortsätter vara verksam på marknaden, har godtagit informationen och 

anpassat sitt marknadsbeteende utifrån denna information. Presumtionen föreligger om företaget inte 

tydligt uttalat att de inte vill ha informationen i fråga.67 Det framgår även i Bensinfallet, där MD tar upp 

att ett orsakssamband mellan informationen och aktörernas beteende på marknaden presumeras 

föreligga så fort företagen deltagit i ett möte med uppenbart konkurrensbegränsat syfte. För att bryta 

denna presumtion och kunna undgå ansvar, måste de berörda företagen visa att informationen inte legat 

till grund för deras marknadsbeteende. Vidare måste de tydligt visa sina konkurrenter ett 

avståndstagande från informationen vid mötena samt förklara att företagets deltagande på mötet är utan 

konkurrensbegränsande avsikter.68 

 

5.3 Offentliga uttalanden som utgör ett samordnat förfarande 

Ett offentligt tillkännagivande anses i regel inte utgöra ett samordnat förfarande enligt artikel 101.1 

FEUF. Offentliga uttalanden som följs av offentliga svar från konkurrenter, kan dock anses vara en 

strategi för konkurrenter att nå samförstånd på marknaden. Offentliga uttalanden som uppmanar till 

samverkan kan således anses utgöra ett samordnat förfarande som omfattas av förbudet i artikel 101.1 

FEUF.69 

                                                        
63 MD 2005:7, Konkurrensverket mot bensinbolagen. 
64 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

REG 2009 s. I-4529, p 54. 
65 Målen T-25/95 osv., Cimenteries CBR m.fl., REG 2000 s. II-491, p 1849. 
66 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p. 62. 
67 Mål C-199/92 P, Hüls, REG 1999 s. I-4287, p 162, och mål C-49/92 P, Kommissionen mot Anic 

Partezipazioni, REG 1999 s. I-4125, p 121.  
68 MD 2005:7, Konkurrensverket mot bensinbolagen. 
69 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 63. 
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6 Centrala konkurrensrättsliga problem 

När ett avtal, ett samordnat förfarande eller ett beslut av en företagssammanslutning har fastställts, 

måste ett ställningstagande till konkurrensrättsliga problem avseende informationsutbytet göras. 

Kommissionens riktlinjer behandlar två centrala konkurrensrättsliga problem, samverkan och 

konkurrenshämmande avskärmning.70 

 

6.1 Samverkan 

Informationsutbyte kan ge ökad insyn på marknaden vilket underlättar för företag att anpassa sitt 

beteende efter sina konkurrenters agerande. Kommissionen har uppmärksammat tre olika sätt när denna 

anpassning (samverkan) kan ge konkurrensbegränsande effekter.71 

 

Det första sättet när utbyte av information kan ge konkurrensbegränsade effekter är när företag enas om 

olika villkor, som i sin tur kan leda till att parterna kommer att samverka. Av den informationen som 

utbyts kan företagen lättare få en gemensam bild av marknaden och därefter skapa enade förväntningar 

om osäkerheten på marknaden. Samordning av sitt konkurrensbeteende behöver inte vara uttryckligen 

avtalat, utan kan uppkomma genom att företagen fått ta del av informationen. Främst åsyftas 

information om framtida marknadsbeteenden.72 

 

Ett annat sätt är när informationsutbytet bidrar till att marknaden blir tillräckligt öppen. På en tillräckligt 

öppen marknad kan företag som samverkar med varandra övervaka andra företag och se om dessa 

avviker från denna samverkan. De övervakande företagen kan då vidta åtgärder. Den interna stabiliteten 

hos en samverkan mellan företagen kan således bidra till att konkurrensen hämmas.73 

 

Det tredje sättet där informationsutbyte kan skada den fria konkurrensen, är när utbyte av informationen 

har resulterat i att samverkande företag på en marknad kan övervaka inträdande företag på marknaden. 

Marknaden är således tillräckligt genomskådlig för att de samverkande företagen snabbt kan upptäcka 

när och om ett nytt företag försöker träda in på marknaden, och då tillsammans vidta åtgärder för att 

försöka stoppa eller försvåra detta inträde.74 

 

 

 

                                                        
70 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 64. 
71 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 65.  
72 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 66. 
73 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 67.  
74 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 68.  
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6.2 Konkurrenshämmande avskärmning 

Det andra centrala konkurrensrättsliga problemet är konkurrenshämmande avskärmning. 

Informationsutbyte av kommersiellt känslig information på en marknad, kan innebära att konkurrenter 

på samma marknad hamnar i underläge i jämförelse med parterna som fått ta del av informationen, och 

de blir avskärmade. För att en avskärmning av detta slag ska anses föreligga, måste informationen i 

fråga dels ha en betydande strategisk roll för konkurrensen, dels täcka en stor del av den relevanta 

marknaden.75 Även aktörer på en angränsande marknad kan under vissa omständigheter avskärmas.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
75 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 70.  
76 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 71.  
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7 Bedömning av konkurrensbegränsningskriteriet 

Det framgår av artikel 101.1 FEUF att, avtalet eller det samordnade förfarandet ska ha till syfte eller 

resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Det krävs därför att avsikten med det avtal 

eller samordnade förfarandet som informationen är del av eller ligger till grund för undersöks 

(konkurrensbegränsningskriteriet). 

 

7.1 Avtal som har till syfte att begränsa konkurrensen 

En bedömning av informationsutbytets syfte måste göras. MD fastslog i Plaströrsfallet att ett avtal kan 

anses vara förbjudet, trots att ett konkurrensbegränsande resultat inte kunnat påvisas. Ett 

konkurrensbegränsande syfte är således tillräckligt för att ett avtal ska kunna anses vara förbjudet.77 

Den rättsliga och ekonomiska situationen vid ett informationsutbyte är två viktiga faktorer som 

Kommissionen granskar när de undersöker om ett informationsutbyte mellan företag har till syfte att 

begränsa konkurrensen på marknaden. 78  Domstolen styrkte detta i fallet GlaxoSmithKline mot 

Kommissionen,79 och uttalade att vid bedömning av ett avtal ska ”ledning sökas i innehållet i avtalets 

bestämmelser, de objektiva mål som dessa strävar efter att uppnå och det ekonomiska och juridiska 

sammanhang dessa ingår i.”80 I Plaströrsfallet konstaterade MD att avtal om marknadsuppdelning och 

prisbestämmelser måste anses ha ett konkurrensbegränsande syfte. MD uttalade att: ”Ett avtal som 

innebär att konkurrenter delar upp marknaden och kommer överens i fråga om pris- och rabattnivåer 

måste objektivt antas syfta till att konkurrensen skall hindras, begränsas eller snedvridas. Enligt 

Marknadsdomstolens mening är det uppenbart att det i målet aktuella avtalet har haft ett 

konkurrensbegränsande syfte.”81 MD fastslog även i Asfaltsfallet att ett samarbete måste bedömts ha 

haft ett konkurrensbegränsande syfte, eftersom samarbetet omfattade ett utbyte av information 

avseende vilka priser företagen skulle lämna i en upphandling.82 Informationsutbyte avseende företags 

planerade priser eller kvantiteter anses vanligen utgöra en kartell. Ett sådant utbyte mellan konkurrenter 

bör i regel betraktas som ett avtal med konkurrensbegränsande syfte.83 

 

 

 

 

 

                                                        
77 MD 2003:2, Konkurrensverket mot Uponor. 
78 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 72.  
79 Mål C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited mot Kommissionen, REG 2009 s. I-9291. 
80 Mål C-501/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited mot Kommissionen, REG 2009 s. 1-9291, p 58. 
81 MD 2003:2, Konkurrensverket mot Uponor. 
82 MD 2009:11, Konkurrensverket mot Asfaltbolagen. 
83 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 74. 
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7.2 Avtal som har till resultat att begränsa konkurrensen 

Framgår det inte något bakomliggande syfte om hämmande av konkurrensen, kan avtalet som 

informationsutbytet utgör del av eller lägger grund till, ändå falla under förbudet i artikel 101.1 FEUF. 

Utbytet måste i så fall ha en konkurrensbegränsande effekt på marknaden. För att utbytet av information 

ska anses ha konkurrensbegränsande effekt enligt artikel 101.1 FEUF, ställs det i praxis ett krav på 

märkbarhet (märkbarhetskriteriet). Informationsutbytet måste således sannolikt ha en märkbar negativ 

effekt på minst en konkurrensvariabel, som exempelvis pris, produktutbud eller produktion. De 

sannolika konkurrensbegränsande effekterna bedöms från fall till fall. Vid denna bedömning ska en 

jämförelse göras mellan utbytets sannolika effekt och den situation som skulle råda ifall utbytet inte 

gjorts.84  I Statistikfallet fastställde MD, att den information om konkurrenters respektive försålda 

volymer petroleumprodukter som spridits av SPI, ändå hade kunnat inhämtas på både ett annat och 

snabbare sätt än genom SPI:s informationsutbyte.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 75.  
85 MD 1999:20, Konkurrensverket mot Svenska Petroleum Institutet. 
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8 Bedömning av marknadens egenskaper 

Bedömningen av informationsutbytets konkurrensbegränsande effekter är en komplex process. En 

granskning av marknadens egenskaper och informationsutbytets särdrag måste göras. 

 

Vid informationsutbyte är det viktigt att fastställa på vilken marknad konkurrensförhållandena 

verkligen föreligger. Det framgår av det svenska Statistikfallet, där MD konstaterade att information 

avseende försäljningsvolym på hela den svenska marknaden inte hade konkurrensbegränsade effekter, 

eftersom konkurrensförhållanden i viss mån skiljer sig åt mellan olika regioner.86 Det framgår av 

Kommissionens riktlinjer att utbyte av information med större sannolikhet kommer att ha en 

konkurrensbegränsad effekt på marknader där villkoren för samordning är gynnsamma. Samordning 

gynnas av stabilitet, öppenhet och låg komplexitet på marknaden, varför samordning ofta råder på just 

sådana marknader. Informationsutbytet kan dock ibland ändra marknadsvillkor och förändra en 

marknad, som i normala fall inte gynnar samordning, till en marknad som möjliggör samordning genom 

att exempelvis öka öppenheten på marknaden.87 

 

8.1 Öppenhet 

En hög grad av öppenhet på en marknad innebär att osäkerheten beträffande olika strategiska variabler 

såsom pris, kostnader, produktion etc. är lägre än på en marknad utan eller med en låg grad av öppenhet. 

I de fall ett informationsutbyte ökar öppenheten på marknaden i betydande omfattning är risken högre 

för att informationen har konkurrensbegränsande effekter. Informationsutbytets verkan på marknadens 

öppenhet, före såväl som efter utbytet, tas således i beaktande när en bedömning av 

informationsutbytets konkurrensbegränsande effekter ska göras. Marknadens öppenhet innan utbytet 

av informationen beror på hur många aktörer och vilka slags transaktioner som finns på marknaden 

samt hur dessa transaktioner genomförs. För att sedan avgöra huruvida informationsutbytet påverkat 

öppenheten på marknaden, tas hänsyn till om informationen som utbyts kan användas för att förutse 

sina konkurrenters handlande. Har informationen lett till förutseende, har informationsutbytet således 

påverkat och ökat graden av öppenhet.88 

 

8.2 Marknadsmiljö 

Utöver informationsutbytets påverkan på öppenhet på marknaden, tas även marknadsmiljön i 

beaktande. Här syftas främst på komplicerad marknadsmiljö, stabil respektive instabil marknadsmiljö. 

Informationsutbyte kan i regel sägas ha liten påverkan på en marknad med en komplicerad 

                                                        
86 MD 1999:20, Konkurrensverket mot Svenska Petroleum Institutet.  
87 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 76.   
88 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 78. 
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marknadsmiljö, eftersom information på en sådan marknad sällan förenklar villkor för samordning 

mellan aktörer på marknaden. Ett exempel på en marknad med en komplicerad miljö, är en marknad 

med ett stort antal olika produkter och priser. Informationsutbyte på marknader där komplicerade 

förhållanden råder, måste huvudsakligen vara mer omfattande än informationsutbyte på andra 

marknader.89  Information som ökar stabiliteten på en marknad eller utbyte av information på en redan 

stabil marknad, utgör en större risk för den fria konkurrensen, eftersom att villkor för samordning 

främjas på en stabil marknad. 90  På en instabil marknad, dvs. en marknad där aktörer träder in, 

efterfrågan och tillväxt varierar, föreligger det sällan möjlighet till samverkan.91 

 

8.3 Marknadsstruktur 

Marknadsstrukturen tas också in i bedömningen om informationsutbytet sannolikt kommer ha 

konkurrensbegränsande effekter. Det skiljs härvid på homogena respektive heterogena 

marknadsstrukturer. I en homogen marknadsstruktur har aktörerna på marknaden ofta liknande 

produkturval, kostnader, efterfrågningar och likvärdiga marknadsandelar etc. Samordning gynnas av 

en sådan marknadsstruktur, eftersom aktörerna på denna typ av marknad ofta har liknande mål. 

Informationsutbyte på en homogen marknadsstruktur kan därför ofta ha konkurrensbegränsande 

effekter. Det finns även tillfällen när informationsutbyte på en heterogen marknad kan främja 

samverkan mellan aktörerna och riskera att ha konkurrensbegränsande effekter. Det kan ske när 

informationsutbytet på den heterogena marknaden gör att aktörerna får kännedom om de skillnader som 

råder, och därmed främjar utjämning av dessa skillnader.92 

 

Vid bedömning av informationsutbytets effekter, tas således hänsyn till både marknadens egenskaper 

och struktur innan såväl som efter det att informationsutbytet genomförts. 93  För att vidare kunna 

fastställa hur och om informationsutbytet har konkurrensbegränsande effekter krävs ett beaktande av 

informationsutbytets särdrag. Flera olika förhållanden tas i beaktande, exempelvis hur ofta 

informationsutbytet sker, vilken slags information som har utbyts, syftet med utbytet, förutsättningarna 

för att få tillgång till informationen och om priser, volymer och om villkor kan förutses genom 

informationsutbytet.94 

 

 

 

                                                        
89 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 80. 
90 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 81. 
91 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 81. 
92 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 82.  
93 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 76. 
94 Mål C-238/05, Asnef-Equifax mot Ausbanc, REG 2006 s. I-11125, p 54. 
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9 Bedömning av informationens särdrag 

Efter att marknadens egenskaper har granskats, måste hänsyn tas till informationens olika särdrag. 

Nedan följer en redogörelse av dessa särdrag. 

 

9.1 Strategisk information 

Strategisk information kan vara olika uppgifter om företaget såsom aktuella priser, höjningar, 

sänkningar, rabatter, produktionskostnader, kundförteckningar, omsättning, försäljning, kapacitet, 

kvalité, kvantitet, marknadsföringsplaner, risker, investeringar, teknik och resultat av företagets olika 

forsknings- och utvecklingsprogram. Informationsutbyte som innefattar strategisk information kommer 

förmodligen att ge konkurrensbegränsande effekter, eftersom parternas självständighet att fatta egna 

beslut på marknaden minskar.95 Det bör dock uppmärksammas att ett informationsutbyte av strategiska 

uppgifter inte alltid bedöms medföra konkurrensbegränsade effekter. I Potatisfallet fann MD att 

möjligheten för företagen att anpassa sig till sina konkurrenter var ringa, trots att informationsutbytet 

innehöll strategiska uppgifter om framtiden dvs. konstaterade och förväntade skörderesultat. 

Informationen om konkurrenternas förväntade utbud ansågs inte vara tillräckligt för att styra enskilda 

aktörers beteende, eftersom en rad andra omständigheter var av större betydelse. MD kom fram till att 

aktörerna endast hade möjlighet att anpassa sitt utbud inom en begränsad tidsperiod, eftersom det 

handlade om en färskvara där tiden för skörd respektive lagerhållning var begränsad.96 Även i ett annat 

ärende ansågs ett utbyte av strategisk information inte ha medfört konkurrensbegränsningar på 

marknaden.97 I fallet hade ett flertal hotell dagligen skickat in information om hotellets aktuella priser 

och beläggning till en lokal turistbyrå, som i sin tur sammanställt informationen och delat denna vidare 

till alla de deltagande hotellen. Informationen innehöll strategiska uppgifter och var att bedöma som 

aktuell, individualiserad och utbytt frekvent. KKV konstaterade trots detta, att informationen hade ett 

begränsat strategiskt värde för företagen, eftersom informationen snabbt blev inaktuell. KKV tog 

hänsyn till hur prissättningar i hotellbranschen fungerar och ändring av priser några dagar framåt i tiden 

är osannolikt lönsamt för hotellen i fråga. Den strategiska informationens konkurrensbegränsande 

effekt beror på informationens ålder, om informationen är aggregerad, marknaden samt hur ofta 

informationen utbyts.98 

 

 

 

 

                                                        
95 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 86.  
96 MD 1997:5, Konkurrensverket mot Sydsvensk Färskpotatis ekonomisk förening. 
97 Konkurrensverkets beslut, DNR 549/2011 
98 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 86. 
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9.2 Marknadstäckning 

Informationsutbyte anses sannolikt kunna ha konkurrensbegränsande effekter endast om aktörerna som 

deltar i utbytet av informationen täcker en tillräckligt stor del av den relevanta marknaden. 99 

Anledningen till att en tillräckligt stor del av marknaden måste täckas, är att konkurrenter som inte 

deltar i informationsutbytet annars antas kunna hindra aktörerna som utbyter information med varandra, 

från att kunna handla på ett sätt som är konkurrensbegränsande.100 

 

9.3 Individualiserad och aggregerad information 

Det bör i bedömningen fastställas om informationsutbytet avser individualiserade eller aggregerade 

uppgifter. Utbyte av individualiserad information, dvs. information som handlar om en specifik aktör, 

förenklar samförståndet mellan parterna på en marknad.101 Om informationsutbytet är individualiserat 

och avser hur ett företag kommer att agera i framtiden avseende exempelvis pris eller kvantiteter, kan 

det föreligga en samverkan mellan företagen. Denna information kan bidra till att konkurrenter 

gemensamt kan höja sina priser utan att det påverkar företagens respektive marknadsandel och utlöser 

inte heller priskrig mellan företagen.102 Ett sådant utbyte mellan konkurrenter bör i regel betraktas som 

ett avtal med konkurrensbegränsande syfte.103 

 

Aggregerad information, dvs. sammanställd information, är inte lika problematisk som utbyte av 

individualiserade uppgifter. Det är inte vanligt att informationsutbyte av aggregerade uppgifter leder 

till konkurrensbegränsningar.104 Potatisfallet är ett exempel när utbyte av aggregerad information inte 

har ansetts medföra konkurrensbegränsningar på marknaden.105 Det bör dock inte uteslutas att utbyte 

av aggregerad information kan ha konkurrensbegränsade effekter, särskilt om denna information utbyts 

på en stark oligopol marknad, eftersom det ändå blir relativt enkelt att veta vilket företag de olika 

uppgifterna avser.106 En av Kommissionens första fall avseende informationsutbyte, det så kallade 

Traktorfallet,107 är ett exempel på just detta.108 Flera traktortillverkare utbytte detaljerad information 

avseende försäljning och marknadsandelar genom sin branschorganisation. Det rådande 

marknadsförhållandet i fallet bedömdes vara oligopoliskt och företagens totala marknadsandelar 

utgjorde närmare 80 % av marknaden. Det uppmärksammades även att inträdeshindren på marknaden 

                                                        
99 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 87. 
100 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 87.  
101 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 89. 
102 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 73 
103 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 74. 
104 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 89.  
105 MD 1997:5, Konkurrensverket mot Sydsvensk Färskpotatis ekonomisk förening. 
106 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 89.  
107 Mål T 32/92, Fiatagri och New Holland Ford mot Kommissionen, OJ 1992 L 68/19. 
108 Van Bael, Ivo, & Bellis, Jean-Francois, Competition Law of the European Community, Kluwer Law 

International, Nederländerna, 2005, s 432. 
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var höga. Kommissionen fastställde därför att konkurrensbegränsningar ansågs föreligga, trots att det i 

fallet handlade om utbyte av aggregerad information.109 I det svenska Statistikfallet var informationen 

aggregerad. MD fann att marknadsförhållandena i stor mån liknande dem i Traktorfallet. Den svenska 

petroleummarknaden ansågs vara oligopolisk, ha höga inträdesbarriärer, ha homogena produkter och 

ha stabila marknadsandelar. Trots de likartade förhållandena mellan de båda fallen, konstaterade MD 

att informationen i Traktorfallet var betydligt mer detaljerad än i det svenska Statistikfallet. I 

Traktorfallet avsåg exempelvis informationen försäljningsvolymen i både mindre geografiska områden 

såväl som Storbritannien i sin helhet. Informationen i det svenska fallet avsåg endast information om 

försäljningsvolymen i Sverige som helhet. MD konstaterade därför att Traktorfallet inte direkt kunde 

vara jämförbart med det svenska Statistikfallet.110 

 

9.4 Informationens ålder 

Informationens ålder är av betydelse vid bedömning av informationsutbytets möjliga 

konkurrensbegränsande effekt. Äldre information är sällan av nytta för att förutse konkurrenters 

framtida handlande eller grundande för samverkan och samförstånd. I Traktorfallet var informationen 

ett år gammal. Uppgifterna i fallet ansågs vara gamla och därmed inte konkurrensbegränsande. I fallet 

framgick det dock att detta ställningstagande avseende ålder endast gällde för just denna marknad, dvs. 

den engelska traktorsmarknaden. 111  För att avgöra om informationen är gammal tas hänsyn till 

marknaden, vilken typ av information det handlar om, informationsutbytets frekvens samt om 

informationen är aggregerad.112 

 

9.5 Informationsutbytets frekvens 

Informationsutbytets frekvens är av betydelse vid en bedömning av eventuella konkurrensbegränsande 

effekter, det syftas här på hur ofta informationen utväxlas mellan parterna. Informationsutbytets 

frekvens måste ställas i relation till uppgiftens typ, informationens ålder och hur aggregerad 

informationen är.113 Vid avgörande om det förelåg ett samordnat förfarande, tog MD i Bensinfallet 

hänsyn till bolagens regelbundna och frekventa kontakter.114 Det bör dock uppmärksammas att endast 

en kontakt mellan de berörda företagen kan räcka för att parterna ska kunna samordna sitt beteende på 

marknaden.115 

 

                                                        
109 Mål 92/157/EEC, UK Tractor Registration Exchange. 
110 MD 1999:20, Konkurrensverket mot Svenska Petroleum Institutet. 
111 Mål 92/157/EEC, UK Tractor Registration Exchange, p 50. 
112 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 90.  
113 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 91. 
114 MD 2005:7, Konkurrensverket mot Bensinbolagen.  
115 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

REG 2009 s. 1-4529, p 59. 
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9.6 Offentligt och icke offentligt informationsutbyte. 

Det har länge ansetts osannolikt att informationsutbyte av uppgifter, som anses vara offentliga, omfattas 

av artikel 101 FEUF.116 För att information ska anses vara offentlig måste den vara lika tillgänglig och 

kosta lika mycket att få tag på för alla konkurrenter och kunder. Det får alltså inte vara dyrare för kunder 

eller företag som inte varit del av informationsutbytet, att införskaffa sig informationen än för de parter 

som utbytt informationen med varandra.  Konkurrenter utbyter därför sällan offentlig information med 

varandra, i och med att de ändå lätt kan hitta denna information. Om kostnaderna för att få tag på 

offentlig information däremot hindrar att andra företag eller kunder får tag på dessa uppgifter, ses inte 

informationen som offentlig i sann bemärkelse. 117  Kommissionen uttalande dock i ett 

pressmeddelande,118 2013, att det inte är osannolikt att offentliga meddelanden kan falla under förbudet 

i artikel 101 FEUF. I pressmeddelandet meddelade Kommissionen att de startat en utredning mot ett 

flertal linjefartygsföretag. Företagen hade under några års tid offentligt uttalat sig om strategisk 

information i form av prisändringar och när dessa kommer att genomföras. Uttalanden har gjorts flera 

gånger per år, bland annat via företagens hemsidor och branschtidningar. Kommissionen utreder därför 

huruvida företagens offentliga uttalanden stridit mot förbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Mål T-191/98 m.fl., Atlantic Container Line AB mot Kommissionen, REG 2003 s. II-3275, p 1154. 
117 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101, 2011/C 11/01, p 92.  
118 EU-kommissionens pressmeddelande, Antitrust: Commission opens proceedings against liner shipping 

companies, 22-11-2013. 
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10 Bedömning av undantaget i artikel 101.3 

Det finns situationer som ska undantas från förbudet i artikel 101.1 FEUF. Artikel 101.3 FEUF, som 

motsvarar 2:2 KL, anger när ett undantag blir tillämpligt. Informationsutbyte kan i många fall innebära 

effektivitetsvinster för både företag och konsumenter på en marknad, som kan medföra att 

informationsutbytet kan undantas från förbudet i artikel 101.1 FEUF. KKV tillämpade undantaget och 

beviljade en samverkan i form av ett läromedelsregister, som omfattade strategisk information i form 

av prisinformation om läromedel på marknaden.119 De positiva effekterna ansågs överväga de medförda 

konkurrensbegränsningarna på marknaden. 

 

Fyra rekvisit måste vara uppfyllda om ett undantag ska bli aktuellt, informationsutbytet måste innebära 

effektivitetsvinster (rationaliseringskriteriet), informationsutbytet får inte gå ut över det som är 

nödvändigt för att uppnå effektivitetsvinsterna (proportionalitetskriteriet), informationsutbytet måste 

vara av nytta för konsumenterna (konsumentkriteriet) samt att informationsutbytet inte får sätta 

konkurrensen ur spel (bevara konkurrens kriteriet).120 EU-domstolen har konstaterat att undantaget i 

artikel 101.3 FEUF måste beaktas innan tillämpning av förbudet i artikel 101.1 FEUF121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
119 DNR. 1480/94, beslut från KKV, 16-01-1995.  
120 Artikel 101.3 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
121 Mål C-238/05, Asnef-Equifax mot Ausbanc, REG 2006 s. I-11125. 
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11 Analys 

11.1 Lag och riktlinjer 

Att informationsutbyte kan falla under förbudet i artikel 101.1 FEUF och dess svenska motsvarighet 

2:1 KL anges inte uttryckligen i lagen, men har fastställts av Kommissionen redan år 1968, och i 

efterföljande praxis (se avsnitt 4.1). Det är nödvändigt att vissa typer av informationsutbyte faller under 

förbudet i artikel 101.1 FEUF och 2:1 KL, eftersom utbytet kan skada den fria konkurrensen och därmed 

strida mot de konkurrensrättsliga ändamålen. I dagsläget definieras och förklaras informationsutbyte 

vidare i Kommissionens riktlinjer om tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på horisontella samarbetsavtal. Myndigheter, såväl som företag, har således endast praxis 

och Kommissionens riktlinjer att utgå ifrån ifråga om informationsutbytet är tillåtet eller inte. Trots att 

riktlinjerna kommer från Kommissionen, är dessa inte att betrakta som en juridisk rättskälla och är inte 

heller juridiskt bindande. Det bör dock nämnas att riktlinjerna är upprättade av en institution med stor 

trovärdighet. Det måste kunna antas bidra till att företag, såväl som myndigheter, ska kunna ta 

vägledning av riktlinjerna i fråga om informationsutbyte på grund av föreliggande tillförlitlighet. Vissa 

delar i riktlinjerna kan styrkas genom praxis och anses därför vara juridiskt bindande, men det är långt 

ifrån alla punkter ur riktlinjerna som fastställs genom praxis. Det kan tolkas som att Kommissionen vill 

uppmärksamma att fler omständigheter än vad som möjligtvis hittills har fastställts genom praxis, kan 

komma att betraktas vid bedömningen avseende informationsutbyte. 

 

Att riktlinjerna är allmänt utformade och endast ger en överskådlig bild av vad som ska beaktas vid 

olika informationsutbyten är positivt av den anledningen att alla företag, trots att dessa är verksamma i 

olika branscher och på olika marknader, kan använda sig av riktlinjerna för att få vägledning. Den 

allmänna utformningen medför dock en del konsekvenser, eftersom det är svårt för företag att veta vad 

som exakt gäller för just dem. Riktlinjerna nämner ett flertal olika faktorer, men ger ingen ledning för 

vilka faktorer som är av störst betydelse. Huvudprincipen i riktlinjerna är att varje fall ska bedömas 

enskilt. En möjlig konsekvens av den osäkerhet som detta medfört är att företagen inte vågar dela och 

utbyta information, som i sin tur kan komma att försämra effektiviteten på marknaden.  Det bör i detta 

sammanhang utredas huruvida Kommissionen skulle kunna utforma mer ingående riktlinjer för att 

minska den osäkerhet som i dagsläget föreligger på grund av avsaknad av praxis och de allmänt 

utformade riktlinjerna. Riktlinjerna skulle kunna bli mer ingående genom att de inriktade sig på 

informationsutbyte i specifika branscher. I exempelvis branscher med snabb utveckling blir information 

snabbt inaktuell, varför det skulle kunna anges att ålder är en av de viktigaste faktorerna som ska tas i 

beaktande vid bedömning av informationsutbyte i en sådan bransch. Att riktlinjerna skulle vara 

branschspecificerade skulle innebära ett tydliggörande för företagen i respektive bransch, som skulle få 

en bättre översikt av vilka faktorer som är väsentligast vid bedömning av informationsutbyte i 
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branschen. Det måste dock uppmärksammas att en sådan specificering dels skulle kunna vara svår att 

upprätta och dels kunna medföra en del konsekvenser. Svårigheten i upprättandet av 

branschspecificerade riktlinjer, ligger främst i det stora antalet branscher som existerar, det kan antas 

vara omöjligt att upprätta nya riktlinjer för alla branscher. En konsekvens av branschspecificerade 

riktlinjer torde kunna vara att sådana inriktade riktlinjer inte skulle kunna lyckas fånga upp alla 

eventuella omständigheter eller faktorer som skulle kunna komma att bli relevanta att beakta i det 

enskilda fallet. För att undvika denna konsekvens måste de allmänna riktlinjerna behållas som grund 

och de branschspecificerade riktlinjerna endast ange de vanligaste beaktade faktorerna i respektive 

bransch för en tydligare vägledning. 

 

11.2 Avtal och samordnat förfarande 

Först måste det fastställas att informationsutbytet utgör en del av eller lägger grund till ett avtal eller ett 

samordnat förfarande. Det uppstår oklarheter kring bedömningen av detta. Svårigheten ligger bland 

annat i begreppet ”del”. I nuläget jämställs informationsutbyte som utgör en ”del av” med 

informationsutbyte som ”lägger grund till” ett avtal eller samordnat förfarande, oavsett hur liten del det 

är fråga om. Konsekvensen blir att även informationsutbyte av ringa omfattning kan anses uppfylla 

avtalskriteriet. Vidare är svårigheten att fastställa att avtal och samordnat förfarande faktiskt föreligger. 

Existensen av ett skriftigt avtal kan antas vara relativt enkelt att fastställa. Muntliga avtal kan däremot 

vara svårare ur bevissynpunkt. Ett informationsutbyte som utgör del av eller lägger grund till ett 

samordnat förfarande är betydligt svårare att bevisa. Vad som misstänks vara ett samordnat förfarande 

kan likväl vara ett parallellt uppträdande och därmed tillåtet. Det är således bevisningen av 

orsakssambandet mellan handlandet på marknaden och den utbytta informationen som är av stor 

svårighet. Vidare krävs det en gemensam vilja mellan aktörerna för att avtalskriteriet ska vara uppfyllt. 

Regler kring hur denna vilja ska komma i uttryck saknas, och även passivitet kan anses utgöra ett 

samtycke från aktörer. Det innebär således att det är svårt för aktörer att veta huruvida de har gett 

uttryck för en gemensam vilja eller inte. 

 

11.2.1 Ensidig delning av information 

Ensidig delning av information kan utgöra ett samordnat förfarande och därmed falla under förbudet i 

artikel 101.1 FEUF (se avsnitt 5.2). En aktör som får information från en annan aktör och fortsätter att 

vara verksam på marknaden, presumeras anpassa sitt marknadsbeteende efter den information som 

delats, om inte ett tydligt avståndstagande från informationen görs. Konsekvenserna av detta blir 

således att många aktörer presumeras handla efter information som de fått ta del av, men som egentligen 

inte behöver ha inverkat på aktörens agerande på marknaden. Flertalet frågor väcks i detta sammanhang. 

Den första frågan blir hur avståndstagande i praktiken ska gå till, eftersom ett tydligt avståndstagande 
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från en parts sida inte alltid behöver vara tydligt för den andre parten. Det kan även diskuteras huruvida 

avståndstagandet behöver uppfylla några formalitetskrav, eller om alla typer av avståndstagande 

accepteras. Ur bevissynpunkt torde det vara mest lämpligt för företag att avståndstagandet görs 

skriftligen. 

 

En annan problematik är till vem som detta avståndstagande ska framföras, i ett fall där en part delar 

information till en annan part är det rimligt att anta att avståndstagandet ska framföras till den delande 

parten. Det är dock värt att fundera kring om avståndstagandet kan anses som tydligt om detta framförs 

till vem som helst i det delande företaget eller om avståndstagandet faktiskt måste framföras till 

personer med speciell befattning eller till den enskilda individen i företaget som delat informationen. 

Vidare måste frågan ställas om när avståndstagandet måste göras. Det kan antas vara svårt att i förväg 

ta avstånd från information som ännu inte har delats. Det kan även under vissa förutsättningar antas 

vara svårt att ta avstånd från redan delad information. Följdfrågan blir huruvida avståndstagandet måste 

göras direkt eller om en slags tidsfrist skulle kunna vara aktuell. 

 

Regeln om att en part måste visa ett avståndstagande, är i många sammanhang positiv, eftersom den 

skyddar konkurrensen. Regeln markerar ett strikt synsätt gentemot konkurrensbegränsad information 

och påvisar att det är irrelevant om det är ett företag som delar ut information till sina konkurrenter eller 

om flera företag utbyter strategisk information med varandra. I ett sammanhang, där det är uppenbart 

att informationen som utdelats har ett konkurrensbegränsande syfte, är avståndsregeln befogad. 

Däremot är det tänkbart att aktörer ibland underlåter att göra ett tydligt avståndstagande från delgiven 

information för att de anser att informationen är irrelevant för den egna verksamheten och när de inte 

har vetskap om den presumtion som föreligger. 

 

11.2.2 Offentliga uttalanden 

Att även offentliga uttalande kan omfattas av förbudet i artikel 101 FEUF, framgår både av riktlinjer 

och av det pressmeddelande där Kommissionen anger att ett antal fartygsföretags offentliggörande av 

information kan strida mot konkurrensrätten (se avsnitt 8.2.6). Många följdfrågor uppstår i detta 

sammanhang, såsom om det är tillräckligt att aktörer endast svarar på varandras offentliga uttalande en 

gång eller om företagen ett flertal gånger måste svara på varandras offentliga uttalanden. Vidare 

uppkommer frågan, vad som är att beakta som ett svar på en konkurrents offentliga uttalande, det vill 

säga om det finns formalitetskrav på uttalandet och svaret, för att förbudet ska kunna tillämpas. Det 

saknas även bestämmelser om när ett svar på ett offentligt uttalande ska göras för att omfattas av 

förbudet. Dessa oklarheter torde kunna antas medföra en osäkerhet för aktörer på marknaden och 

företag bör vara aktsamma när de offentliggör information. Ur en bevissynpunkt kan det antas vara 
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lämpligt för företag att motivera anledningen till offentliggörandet av information, särskilt när sådan 

information torde kunna ligga i riskzonen för att anses vara konkurrensbegränsande. 

 

I dagsläget finns det mycket offentliggjord information på exempelvis företags hemsidor samt på 

hemsidor som sammanställer information om flertal företag, ofta beträffande företagens priser. Ett 

exempel på offentliggjord information är hemsidor som anger olika hotellpriser. Eftersom 

offentliggörande av information kan omfattas av förbudet, torde dessa hemsidor ligga i riskzonen för 

att anses kunna vara konkurrensbegränsande, eftersom de kan antas dela likheter med fartygsföretagen 

som Kommissionen utreder. Den offentliggjorda informationen i Fartygsfallet omfattade strategiska 

uppgifter om framtiden och hade pågått under några års tid. På hemsidor som anger hotellpriser, är det 

fråga om strategisk information i form av priser och som sträcker sig in i framtiden. Det framgår dock 

av den utredning som KKV genomfört, att informationsutbytet mellan hotellen var av begränsat 

strategiskt värde, på grund av bland annat hur prissättningen såg ut i branschen och att informationen 

snabbt blev inaktuell. I hotellutredningen konstaterade KKV, trots att hotellen fått insyn på 

konkurrenters beläggningsgrad och priser, att det inte är lönsamt för företag att ändra sina priser några 

dagar framåt. En parallell kan dras mellan hemsidor som offentliggör hotellpriser och 

hotellutredningen, trots att det i utredningen handlade om icke-offentlig information, torde det kunna 

antas att även hemsidor som delar hotellpriser är av begränsat strategiskt värde för de olika aktörerna, 

eftersom priserna snabbt blir inaktuella. 

 

Det kan anses märkligt att offentliggörande av information från företagen kan falla under förbudet, 

eftersom offentlig information är riktad till allmänheten. Det är dock nödvändigt att även offentliggjord 

information kan omfattas av förbudet, eftersom aktörer annars skulle kunna kringgå förbudet, genom 

att offentliggöra information som de egentligen vill utbyta med varandra och därmed undvika att strida 

mot förbudet. 
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11.3 Bedömning av informationens särdrag 

Bedömningen av informationsutbytes påverkan på konkurrensen är av stor omfattning och det krävs att 

både marknadens egenskaper och informationsutbytets särdrag tas i beaktande. 

 

11.3.1 Strategisk information 

Genom tolkning av praxis, exempelvis Bensinfallet, Asfaltsfallet och Plaströrsfallet, framgår att 

information som utbyts ska vara av strategisk karaktär för att kunna anses som konkurrensbegränsande. 

Det kan härmed fastställas att strategisk information är ett av de väsentligaste särdragen vid bedömning 

av informationsutbytes konkurrensbegränsningar och som regel bör företag undvika att utbyta 

strategisk information, eftersom praxis visat att denna typ av information ofta kommer att falla under 

förbudet. Informationsutbyte av strategiska uppgifter kommer inte alltid att falla under förbudet, utan 

informationen måste ställas i relation till övriga faktorer. Det kan dock hävdas att informationsutbyte 

inte kan bedömas som konkurrensbegränsande om informationen i fråga inte är strategisk. Det första 

som bör fastställas i bedömningen av ett informationsutbyte är därför om det är fråga om strategisk 

information. 

 

11.3.2 Individualiserad och aggregerad information 

Marknaden har en stor betydelse i frågan om aggregerad eller individualiserad information kommer att 

anses som konkurrensbegränsande. Enligt riktlinjerna kommer individualiserade och strategiska 

uppgifter som delas eller utbyts i regel att betraktas vara konkurrensbegränsade. Dock bör det funderas 

över huruvida individualiserade uppgifter på en marknad, med ett stort antal aktörer och där uppgifterna 

avser en mindre betydelsefull aktör, kan komma att påverka konkurrensen. Aggregerad information 

brukar sällan leda till konkurrensbegränsningar, dock får utbyte av aggregerad och strategisk 

information på en oligopolmarknad antas kunna ha en betydelsefull påverkan på konkurrensen. Att 

aggregerad eller individualiserad information, som ett ensamt särdrag, skulle kunna medföra att utbytet 

anses vara konkurrensbegränsande är inte sannolikt, eftersom andra faktorer är av stor betydelse. 

Särdrag måste således ställas i relation till övriga särdrag för att på ett korrekt sätt kunna bedöma om 

informationsutbytet är otillåtet eller inte. 

 

11.3.3 Marknadstäckning 

För att ett informationsutbyte sannolikt ska kunna ha konkurrensbegränsande effekter ska aktörerna 

som deltar i utbytet täcka en tillräckligt stor del av den relevanta marknaden. Det ges ingen vidare 

förklaring till vad som anses vara en tillräckligt stor del av den relevanta marknaden. Konsekvensen av 

detta är därför att aktörer, såväl som myndigheter, omöjligt kan veta hur stor del det är fråga om för att 

en konkurrensbegränsning skulle kunna komma i fråga. I det så kallade Traktorfallet bedömdes de 
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inblandade företagens marknadsandel utgöra närmare 80 % av marknaden. I de svenska Asfaltsfallet 

och Bensinfallet uppgavs företagen svara för 80 % av marknaden. Det kan härvid dras en slutsats om 

att i dessa fall ansågs 80 % av marknaden kunna utgöra en tillräckligt stor del av den relevanta 

marknaden. I Potatisfallet hävdar KKV att företagen under skördesäsong innehade 70 % av marknaden. 

Det torde kunna tolkas som att i KKV:s mening vara en tillräckligt stor del av marknaden. I 

Statistikfallet uppger KKV att företagens samarbete omfattat nästan hela marknaden, dvs. nästan 100 

%. Det bör dock uppmärksammas att både i Potatisfallet, såväl som Statistikfallet, lämnades KKV:s 

talan utan bifall. Följaktligen kan inte någon generell procentsats konstateras varken ur praxis eller ur 

riktlinjerna. Statistikfallet påvisar att detta särdrag ensamt inte kan vara tillräckligt för att bedöma ett 

informationsutbyte som konkurrensbegränsande, hur stor marknadstäckning det än må vara fråga om. 

Vad som anses vara tillräckligt stor del av marknaden blir sålunda ett särdrag som måste bedömas i 

varje enskilt fall, med hänsyn till resterande särdrag. 

 

11.3.4 Ålder 

Det har varken i praxis eller i riktlinjer fastställts någon gräns för när information ska anses vara 

gammal. Den specifika marknaden eller branschen, som företagen som utbytt information är 

verksamma inom, får antas vara avgörande vid bedömningen huruvida informationen är att anses som 

gammal. Antagandet styrks av Traktorfallet, där det anges att bedömningen av uppgifternas ålder endast 

gällde för den specifika marknaden. Det är rimligt att anta att information som utbyts mellan aktörer 

som är verksamma i branscher som ständigt utvecklas, kommer förlora sitt värde snabbare än 

information som utbyts i en bransch som utvecklas långsamt. Informationens ålder måste alltid ställas 

i relation till andra särdrag. 

 

11.3.5 Frekvens 

I riktlinjerna anges ingen fastställd frekvensgrad, utan det anges endast att denna måste ställas i relation 

till informationen och marknaden i övrigt. Att frekvensgraden tas i beaktande, kan synas nödvändigt, 

eftersom det genom frekvensgraden kan framgå vilken typ av samarbete det är fråga om. En hög 

frekvensgrad talar för en större sannolikhet att det föreligger exempelvis ett samordnat förfarande. Det 

är rimligt att anta att frekvensgraden måste vara högre på en marknad med snabb utveckling för att 

kunna vara konkurrensbegränsande, än på en marknad med långsam utveckling. På en marknad med 

långsam utveckling kan ett utbyte av information med låg frekvensgrad vara tillräcklig för att begränsa 

konkurrensen. Därav kan regeln som fastslogs i T-mobile-fallet, om att ett enda utbyte av information 

kan vara tillräckligt, anses vara berättigad. 
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12 Slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och klargöra den gråzon som informationsutbyte och 

informationsdelning befinner sig i. Information är och kommer alltid vara av intresse för företag på en 

marknad. Det innebär att nya fall avseende utbyte och delning av information alltid kommer att fortsätta 

uppkomma och skapa ny praxis, som i sin tur kommer påverka bedömningen av informationens 

konkurrensbegränsningar. I ett samhälle under ständig utveckling är det ofrånkomligt att även 

tillvägagångssätten för att utbyta och dela information ständigt förändras. Det kan dessutom antas vara 

omöjligt att fastställa gränsvärden och olika nivåer för de olika faktorerna, eftersom dess påverkan beror 

på omständigheterna i det enskilda fallet. Det skulle dock kunna vara möjligt att tydliggöra rättsläget 

genom att i artikel 101 FEUF uttryckligen ange informationsutbyte eller att i riktlinjerna fastslå vilka 

av faktorerna som måste beaktas vid bedömning av informationsutbytet. Det som i nuläget kan 

konstateras är att oavsett om information utbyts mellan företag, delas av ett företag till ett annat eller 

offentliggörs, gäller samma artikel, lagrum, regler och riktlinjer. Vilken information som bedöms vara 

otillåten för konkurrerande företag att utbyta, dela med sig av eller offentliggöra, måste analyseras i 

varje enskilt fall med hänsyn till de olika särdragen. Kommissionens riktlinjer, såväl som praxis, tar 

upp ett flertal särdrag, men underlåter att nämna vilka av dessa särdrag som alltid måste beaktas i 

bedömningen. Det framgår inte heller huruvida särdragen är kumulativa eller om det finns ett krav på 

att ett visst antal särdrag måste vara uppfyllda. Det ges således ingen tydlig vägledning om hur analysen 

av dessa särdrag praktiskt ska genomföras och bedömas. Det framgår av analysen ovan att inget särdrag 

är ensamt tillräckligt för att informationen ska kunna anses som konkurrensbegränsande och det kan 

därför anföras att det finns ett krav på att ett visst antal särdrag måste vara uppfyllda. De olika särdragen 

måste ställas i relation till varandra, särdragen är således i viss mån kumulativa. Vidare är det rimligt 

att anta att det måste vara fråga om strategisk information för att informationen överhuvudtaget ska 

kunna bedömas som konkurrensbegränsande. Det innebär att strategisk information är ett särdrag som 

alltid bör beaktas vid bedömningen. De särdrag som enligt analysen tillsammans framstår som de 

starkaste rekvisiten för att informationen ska anses som konkurrensbegränsade är strategisk, 

individualiserad, aktuell och framtida information. Av detta följer att ett antagande om att information 

som är icke-strategisk, aggregerad och gammal aldrig kommer att bedömas som 

konkurrensbegränsande, och företag kan således med säkerhet utbyta, dela och offentliggöra sådan 

information. 
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