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Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker tillämpningen av artikel 8 i Rådets förordning (EG) nr 
1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 
81 och 82 i fördraget (härefter ”Förordningen”). Enligt nämnda artikel får interimist-
iska åtgärder tillgripas för att motverka en överhängande risk för allvarlig och irrepa-
rabel skada på konkurrensen. I detta sammanhang anser Konkurrensverket att begrep-
pet skada på konkurrensen behöver klargöras, och undrar om det kan likställas med 
begreppet konkurrensskada.1 Därför har vi definierat begreppen i förhållande till 
varandra för att kunna dra slutsatser angående tillämpningen av artikel 8 i Förord-
ningen. 
Vår utredning visar att konkurrensskada är ett snävt begrepp som syftar på en ren för-
mögenhetsskada som drabbar individuella skadelidande på grund av en konkurrens-
rättslig överträdelse. Begreppet utgår i allra högsta grad från ett individperspektiv och 
kan, men behöver inte, sammanfalla med skadan som åsamkas konkurrensen, ekono-
min eller samhället. Skada på konkurrensen däremot, är ett allomfattande begrepp som 
åsyftar den allmänna skadan som åsamkas ekonomin i stort på grund av en överträdelse 
av konkurrensrätten. Trots att begreppet är allmänt hållet och öppet för fri tolkning av 
rättstillämparen, ställs specifika krav för förordnande av interimistiska åtgärder enligt 
artikel 8 i Förordningen, nämligen en prima facie konkurrensrättslig överträdelse som 
medför en risk för allvarlig och irreparabel skada på konkurrensen. Risken för att kon-
kurrensen skadas måste preciseras på ett konkret och trovärdigt sätt och allvarlighets-
kravet innebär till exempel att en konkurrent riskerar att försättas i konkurs. För att 
vara irreparabel får inte en skada kunna läkas av ett senare beslut av konkurrensmyn-
digheten. Skadan får inte heller endast vara av ekonomisk art. 
Slutsatsen är att det ställs höga krav för tillämpningen av artikel 8 i Förordningen, 
vilket kan förklara den nuvarande avsaknaden av praxis. Behovet för interimistiska 
åtgärder anses dock vara stort, inte minst på grund av de långa handläggningstiderna i 

                                                 
1 Konkurrensverket.se, Förslag på uppsatsämnen, http://www.konkurrensverket.se/for-
skning/uppsatstavling/forslag-pa-uppsatsamnen/, hämtad 10 april 2016. 
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konkurrensmål. Därför anser vi att konkurrensmyndigheterna bör överväga att tillför-
ordna interimistiska åtgärder oftare, och att de kan förlita sig på den rättspraxis som 
finns för att säkerställa att besluten kommer att motstå en överklagan. 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Konkurrensverket (KKV) kan numera, via Förordningen, genomföra de konkurrens-
regler som tidigare endast tillämpats av den Europeiska kommissionen. Detta har med-
fört en förbättring av de nationella konkurrensmyndigheternas och domstolarnas roll 
att verkställa EU:s konkurrensrätt i och med att kommissionen ingriper vid överträdel-
ser av internationell karaktär medan KKV verkar för en fungerande konkurrens på 
nationell nivå.2 KKV efterlyser dock en definition av begreppet skada på konkurren-
sen inom ramen av artikel 8 i Förordningen. Artikeln stadgar att konkurrensmyndig-
heten får vidta interimistiska åtgärder vid en prima facie överträdelse av konkurrens-
lagstiftningen, om det föreligger en risk för allvarlig och irreparabel skada på konkur-
rensen. Frågan som ställs på sin spets är hur myndigheten ska tolka begreppet skada 
på konkurrensen. Behöver den skadade parten själv vara utsatt för konkurrensen för 
att en sådan skada ska uppkomma? Eller är en skada som uppkommer på grund av att 
ett företag inte utsätts för en fungerande konkurrens att anse som en skada på konkur-
rensen, oavsett vem den drabbar?3 I brist på en klar och tydlig definition är risken att 
interimistiska åtgärder inte vidtas vid behov eller tillämpas på ett otillåtet sätt, vilket 
kan medföra att konkurrensen skadas ytterligare, att KKV:s beslut överklagas och upp-
hävs och att förtroendet för myndigheten rubbas. Därför syftar uppsatsen till att utreda 
hur begreppet skada på konkurrensen definieras i de traditionella rättskällorna för att 
dra slutsatser om när interimistiska åtgärder får vidtas. 

1.2 Problemformulering 
Uppsatsen behandlar följande frågor: 

 Hur ska begreppet skada på konkurrensen i artikel 8 i Förordningen tolkas?  
 Är konkurrensskada och skada på konkurrensen synonymer? 

                                                 
2 Sammanfattningar av EU-lagstiftningen: Genomföra EU:s konkurrensregler: tillämpning av artik-
larna 101 och 102 i EUF-fördraget, senast uppdaterad 31 juli 2015, hämtad 24 maj 2016. 
3 Konkurrensverket.se, Förslag på uppsatsämnen, http://www.konkurrensverket.se/for-
skning/uppsatstavling/forslag-pa-uppsatsamnen/, hämtad 10 april 2016. 
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 Krävs det, för att tillämpa artikel 8 i Förordningen, att ena parten i ett avtals-
förhållande är utsatt för konkurrens eller ska konkurrensen ges en bredare be-
tydelse med hänsyn till förordningens skyddsintresse, dvs. samhället, företagen 
och konsumenterna? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget när det gäller vidtagandet av inte-
rimistiska åtgärder vars ändamål är att motverka en överhängande risk för allvarlig och 
irreparabel skada på konkurrensen. Ett delmål är att klargöra definitionen av begrep-
pen skada på konkurrensen respektive konkurrensskada. Uppsatsen är främst avsedd 
för KKV, men även för jurister med inriktning mot konkurrensrätt. 

1.4 Metod och material 
Vi har studerat rättskällor i form av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin, på EU- 
och svensk nivå, utifrån en allmänt vedertagen rättskällehierarki.4 Relationen mellan 
EU- och svensk rätt preciseras i avsnitt 2.2. 
Analysen av EU-rätten börjar med en redogörelse av rättspraxis eftersom denna ligger 
till grund för bestämmelserna i de aktuella rättsakterna, nämligen Förordningen och 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU, 26 november 2014, om vissa 
regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemssta-
ternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (härefter ”Direkti-
vet”). Urvalet av nämnda rättspraxis grundas i målens prejudicerande karaktär och be-
tydelse för området, som framgår av antalet gånger målen citeras i praxis och doktrin. 
För att reda ut huruvida konkurrensskada och skada på konkurrensen är synonymer 
har vi börjat med en granskning av begreppet konkurrensskada,5 som vi ansåg att Wahl 
redan hade utrett. För att sedan definiera begreppet skada på konkurrensen har vi valt 
ut de mest illustrerande fallen angående möjligheten att tillförordna interimistiska åt-
gärder vid risk av skada på konkurrensen. I brist på tillämpning av artikel 8 i Förord-
ningen har vi undersökt mål där kommissionen har tillförordnat interimistiska åtgärder 

                                                 
4 Udo Bux, EU-rättens källor och räckvidd, Faktablad om EU – 2016, 03/2016. 
5 Wahl, Nils, Konkurrensskada - Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och 
den svenska konkurrenslagen, uppl. 1, JureCLN AB, Stockholm 2000. 
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enligt då gällande artikel 3, första punkten i förordning nr 17/62.6 Denna artikel stad-
gade att kommissionen, antingen på eget bevåg eller efter ansökan, var behörig att 
interimistiskt ålägga företag som överträdde reglerna i nuvarande artiklar 101 och 102 
i FEUF att upphöra med överträdelsen. Även om artikel 3, första punkten i förordning 
nr 17/62 nu har ersatts av artikel 8 i Förordningen anses tidigare rättspraxis alltjämt 
gälla eftersom artikel 8 bygger på nämnda rättspraxis.7 
Kompletteringsvis har vi valt ut några mål där EU-domstolen förklarar vilka intresse-
avvägningar som måste göras vid ett interimistiskt förordnande av uppskov med verk-
ställighet samt vid föreskrivande om interimistiska åtgärder, enligt artikel 242 respek-
tive artikel 243 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen8. 
Hänsyn måste nämligen tas till en eventuell allvarlig och irreparabel skada på en kon-
kurrent eller i vissa fall till och med på gemenskapens finansiella intressen, dvs. på 
konkurrensen i stort. På grund av likheten med artikel 8 i Förordningens formulering 
anser vi att dessa fall är relevanta för avgränsningen av begreppet skada på konkur-
rensen. 
Eftersom artikel 8 i Förordningen hittills aldrig har tillämpats, har vi även utfört en 
ändamålstolkning av nämnda artikeln för att klargöra syftet med bestämmelsen. För 
att uppnå detta har vi bland annat använt oss av EU:s publikationer.9 När det gäller 
tolkningen av begreppen konkurrensskada och skada på konkurrensen, har vi utfört en 
subjektiv teleologisk lagtolkning genom att utgå från lagstiftarens uttalade syfte med 
rättsakterna.10 
I brist på mål om tillämpningen av artikel 8 i Förordningen i svensk rättspraxis, har vi 
undersökt avgöranden inom ramen för Konkurrenslag (2008:579) (härefter ”KL”). Be-
greppet konkurrensskada omfattas av 3 kap. 25 § KL, som stadgar att ett företag som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden mot konkurrensbegränsande sam-
arbete eller missbruk av dominerande ställning i 2 kap. 1 eller 7 §§ KL eller i artikel 
101 eller 102 i FEUF, ska ersätta skadan.11 För att undersöka när konkurrensen riskerar 
                                                 
6 Förordning (EEG) nr 17/62, Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86. 
7 Kinsella, Stephen, Use it or lose it, Mlex AB EXTRA – interim measures in the EU, 28 november 
2012, s. 2. 
8 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (1957). 
9 Genomföra EU:s konkurrensregler: tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. 
10 Bernitz et al., Finna rätt, upplaga 10:3, Norstedts Juridik, Stockholm 2008, s.68. 
11 Wahl, s. 210. 
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att skadas på ett sätt som rättfärdigar tillgripandet av interimistiska åtgärder har vi 
granskat KKV:s tillämpning av 3 kap. 1 § KL, som ger verket befogenhet att tillför-
ordna interimistiska åtgärder vid överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 §§ KL eller artikel 
101 eller 102 i FEUF. Vi har även analyserat MD:s domar för att undersöka om tolk-
ningen och avgränsningen av begreppet har ifrågasatts, och i sådant fall på vilket sätt 
och på vilka grunder. 
Dessutom har vi utfört en litteraturstudie som, genom en jämförelse av konkurrens-
skada och skada på konkurrensen, har tillåtit oss att dra slutsatser om vad begreppen 
har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Med definitionen av båda begreppen klar-
gjord, har vi kunnat avgränsa tillämpningsområdet för artikel 8 i Förordningen, till 
situationer i vilka en risk för skada på konkurrensen rättfärdigar tillgripande av inte-
rimistiska åtgärder. 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat vår analys till de civil- och offentligrättsliga begreppen skada på kon-
kurrensen och konkurrensskada enligt EU-rätten och KL, vilka ansågs mest relevanta 
för ämnet, och lämnat det civilrättsliga begreppet konkurrensskada enligt 38 § lag 
(SFS 1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
utan hänseende. 

1.6 Disposition 
För att skapa tydlighet för läsaren har vi ansett det lämpligt att tillföra en del av ana-
lysen löpande. 

Uppsatsen omfattar sex kapitel. Andra kapitlet består av en beskrivning av relationen 
mellan EU- och svensk konkurrenslagstiftning, av reglernas skyddsintresse och en 
undersökning av rättspraxis angående skada på konkurrensen. Tredje kapitlet respek-
tive fjärde kapitlet behandlar konkurrensskada respektive skada på konkurrensen en-
ligt EU- och svensk konkurrenslagstiftning, rättspraxis och litteratur. Femte kapitlet 
består av en jämförelse av begreppen konkurrensskada och skada på konkurrensen. 
Det avslutande kapitlet innehåller en analyserande slutsats angående tolkningen av be-
greppet skada på konkurrensen inom ramen för artikel 8 i Förordningen. 
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2 Konkurrensrätt 
2.1 Bakgrund 
Konkurrensreglerna på EU-nivå stadgas i artikel 101 (förbud mot konkurrensbegrän-
sande samarbeten) och 102 (förbud mot missbruk av dominerande ställning) FEUF. 
Genom Förordningen är dessa artiklar direkt tillämpliga som lag i medlemsstaterna, 
Sverige inkluderat. Detta framgår även av den svenska KL, som genomgående hänvi-
sar till Förordningen. Ett syfte med Förordningen är att nationella konkurrensmyndig-
heter ska kunna vara mer delaktiga i tillämpningen av EU-konkurrensrätten.12 En för-
utsättning för sådan delaktighet är att konkurrensmyndigheterna förstår innebörden av 
reglerna. I Sverige är konkurrensmyndigheterna KKV, samt Stockholms tingsrätt och 
Marknadsdomstolen (MD) till den 1 september 2016. Från och med detta datum kom-
mer Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen att 
överta Stockholms tingsrätt och MD:s kompetens att avgöra konkurrensrättsliga mål, 
medan KKV:s kompetens som konkurrensmyndighet blir oförändrad.13 KKV efterly-
ser en definition av begreppet skada på konkurrensen enligt artikel 8 i Förordningen.14 
Om KKV är osäker över begreppets betydelse, kan detta innebära en risk för att till-
lämpningen av artikeln blir bristfällig eller felaktig. 

2.2 Relation mellan EU-rätt och svensk rätt 
Artiklarna 101 och 102 i FEUF får tillämpas direkt av behörig svensk domstol. När 
det gäller avtal eller förfaranden som avses i artikel 101 eller 102 i FEUF, ska dom-
stolarna tillämpa EU-rätt och svensk konkurrenslagstiftning parallellt, men utgången 
måste alltid vara den som EU-konkurrensrätten hade lett till. Detta framgår av den 
generella principen enligt vilken EU-rätt har företräde över nationell rätt, samt av EU-
domstolens rättspraxis.15 

                                                 
12 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna 
i artiklarna 81 och 82 i fördraget, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skäl 6. 
13 Sveriges domstolar, Patent- och marknadsdomstolarna, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Dom-
stolar/domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/, hämtad 7 juni 2016. 
14 Konkurrensverket.se, Förslag på uppsatsämnen, http://www.konkurrensverket.se/for-
skning/uppsatstavling/forslag-pa-uppsatsamnen/, hämtad 10 april 2016. 
15 Samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar. 
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2.3 EU-rättens skyddsintresse 
EU-konkurrensrätten förbjuder vissa åtgärder som har till syfte eller resultat att hindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrensen.16 Enligt undantagsrekvisiten i 101.3 FEUF är 
åtgärder som förbättrar produktionen eller distributionen av varor eller som främjar 
tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande ändå tillåtna, förutsatt att konsumenterna i 
skälig mån får ta del av den uppkomna vinsten.17 Vidare förbjuds missbruk av domi-
nerande ställning som består av oskäliga priser eller andra affärsvillkor, begränsning 
av produktion, marknader eller teknisk utveckling som kommer konsumenterna till 
nackdel, samt tillämpningen av olika villkor för likvärdiga transaktioner som ger upp-
hov till en konkurrensnackdel för en viss part.18 Av det nyss nämnda kan slutsatsen 
dras att fördragets mål är att skydda ekonomin, konsumenterna och företagen. Detta 
framgår även av Förordningens syfte:  

Då det ligger i både konsumenters och företags intresse har Europeiska 
unionen (EU) fastställt regler för att förbjuda karteller som fixerar priser 
eller delar upp marknader mellan konkurrenter. EU försöker också hindra 
företag från att missbruka sin dominerande ställning på en marknad, t.ex. 
genom att ta ut oskäliga priser eller begränsa produktionen.19 

2.4 Konkurrenslagens skyddsintresse 
Enligt förarbetena till KL, har denna till syfte att skydda samhällsekonomin, konsu-
menterna och konkurrerande företag.20 Av själva lagen framgår att denna syftar till att 
undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Detta gäller produktion av 
varor samt handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.21 
Mer precist ämnar lagen motverka tre slag av åtgärder som kan skada konkurrensens 
effektivitet; gemensamma förfaranden, ensidiga förfaranden och strukturella åtgärder. 
Gemensamma förfaranden utgörs av avtal, överenskommelser eller samordningar mel-
lan företag. Ensidiga förfaranden delas in i två kategorier: dels exkluderande förfaran-
den, där ett dominerande företag eliminerar konkurrenter med konkurrensbegränsande 

                                                 
16 FEUF, art. 101 punkt 1. 
17 FEUF, art. 101 punkt 3. 
18 FEUF, art. 102. 
19 Genomföra EU:s konkurrensregler: tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. 
20 SOU 2006:99, En ny konkurrenslag, s. 67. 
21 Konkurrenslagen, 1 kap. 1 §. 
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metoder, dels exploaterande förfaranden, där det dominerande företaget bemäktigar 
sig fördelar såsom monopolvinster. Strukturella åtgärder består i företagsköp, före-
tagssammanslagningar och andra åtgärder som vidtas i syfte att få ett kontrollerande 
inflytande över ett företag. Genom att förbjuda dessa förfaranden motverkar KL upp-
komsten av ett system som exkluderar en effektivt fungerande konkurrens eller allvar-
ligt begränsar förutsättningarna för konkurrens.22 

2.5 Sammanfattning 
Av regelverkets skyddsintresse framgår att konkurrensen som skyddsobjekt omfattar 
inte bara konkurrerande företag utan även andra företag, konsumenter, samhällseko-
nomin, produktionen samt det tekniska och ekonomiska framåtskridandet. 

2.6 Rättspraxis 
I dagsläget har artikel 8 i Förordningen aldrig tillämpats. Det har i doktrin angetts olika 
teorier om varför situationen ser ut som den gör, bland annat har artikelns formulering 
klandrats för att skapa en klyfta mellan den nationella tillämpningen, som vanligtvis 
syftar till att skydda konkurrenter, och EU-rättstillämpningen, som inriktar sig mot 
skyddet för konkurrensen.23 En annan anledning anses vara att rekvisiten som ställs 
upp i artikel 8 är svåra att uppfylla.24 Dessutom har angivits att förfarandet enligt arti-
kel 8 kräver resurser som tas från utredningsförfarandet, vilket kan försena antagandet 
av det slutliga beslutet.25 Slutligen anförs att tribunalens underkännande av kommiss-
ionens tolkning av artikeln, kan ha avskräckt kommissionen från att lägga tid och re-
surser på interimistiska förfaranden som inte motstår en överklagan.26 
  

                                                 
22 Prop. 1999/2000:140, s. 153 f. 
23 Kinsella, a. a. s. 2. 
24 Connolly, Rosanna, Interim measures in the UK: Towards better protection for complainants?, 
Kluwer Competition Law Blog, 24 april 2012, s. 1. 
25 Lowe, Philip; Maier-Rigaud, Frank, Quo Vadis Antitrust Remedies, 2007 Fordham Comp. L. Inst. 
597-611 (B. Hawk ed. 2008), s. 609. 
26 Art, Jean-Yves, Interim relief in EU-competition law: a matter of relevance, Italian Antitrust Re-
view, No 1/2015, DOI: 10.12870/iar-11379, s. 62-65. 
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3 Begreppet konkurrensskada 
3.1 Konkurrensskada i EU-praxis 
Av EU-domstolens praxis kan utläsas att både företag och konsumenter som lider 
skada på grund av konkurrensrättsliga överträdelser har rätt till ersättning från över-
trädaren.  
EU-domstolen fastslog 2001 i Courage mot Crehan att rätt till skadestånd föreligger 
vid överträdelser av EU:s konkurrensrättsliga regler. Bakgrunden till målet var att 
Courage, ett bryggeri i Storbritannien, och Grand Metropolitan, ett bolag inom hotell- 
och restaurangbranschen, avtalade om att hyra ut lokaler och ålägga hyrestagarna att 
göra alla sina ölinköp till ett fast pris hos Courage. Bernard Crehan, en pubinnehavare, 
ingick ett sådant avtal men slutade betala när han insåg att fristående pubinnehavare 
fick köpa samma slags öl till ett lägre pris. Courage stämde Bernard Crehan för avtals-
brott varpå Crehan genstämde och anförde att avtalet utgjorde en överträdelse av nu-
varande 105 FEUF, dvs. att avtalet kunde begränsa eller snedvrida konkurrensen, och 
yrkade skadestånd för det högre priset han hade fått betala.27 Den engelska hovrätten 
(Court of Appeal) begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra 
om en part i ett lagstridigt avtal kan åberopa sin egen rättsstridiga handling för att 
begära ersättning för den lidna skadan. EU-domstolen kom fram till att detta var en 
bedömningsfråga, där en viktig aspekt var parternas förhandlingsstyrka och hand-
lande.28 Bernard Crehan ansågs inte ha haft ett betydande ansvar för snedvridningen 
av konkurrensen eftersom han var en svagare part i avtalsförhållandet. Därför bevilja-
des han skadestånd.29 Av detta kan förstås att även inom ramen för ett rättsstridigt avtal 
kan en svagare part yrka och få skadestånd på grund av en skada uppkommen på grund 
av avtalet. 

                                                 
27 Dom av den 20 september 2001, Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan mot Cou-
rage Ltd m.fl., C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465. 
28 A.dom, para. 32. 
29 A.dom, para. 33. 
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I Manfredi hade den italienska konkurrensmyndigheten upptäckt överträdelser av den 
italienska konkurrenslagen inom trafikförsäkringsbranschen i form av informationsut-
byte mellan företagen, med konsekvenser i form av otillbörligen höga priser för kon-
sumenterna. En konsument krävde skadestånd och den italienska domstolen Giudice 
di Pace di Bitonto begärde att EU-domstolen skulle svara på några frågor i ett för-
handsavgörande.30 En av frågorna var huruvida en tredjeman kunde åberopa nuva-
rande artikel 101 FEUF för att begära skadestånd i de fall det hade skett en överträdelse 
av densamma och det fanns ett orsakssamband mellan denna överträdelse och den ska-
dan som tredjeman hade lidit. EU-domstolen hänvisade till målet Courage och förkla-
rade att nuvarande artikel 101 kunde åberopas av enskilda individer och att dessa var 
berättigade till skadestånd enligt den traditionella skadeståndsläran, dvs. att kraven på 
culpa eller dolus och adekvat kausalitet alltjämt gällde. EU-domstolen tillade även att 
i enlighet med effektivitetsprincipen måste ersättningen täcka inte enbart skadan, utan 
även utebliven vinst jämte ränta.31 I målet bestod konkurrensskadan i en så kallad 
övervältrad skada, dvs. att en enskild konsument fick betala för hög premie på grund 
av ett otillåtet samarbete mellan konkurrenter. 
I Kone AG och andra mot ÖBB-Infrastruktur AG fastslog EU-domstolen att företag 
som köper varor av andra företag som inte tillhör en kartell men vars priser har påver-
kats av en kartell, kan få skadestånd från en kartellmedlem.32 Detta bekräftar att även 
indirekt skada ersätts som konkurrensskada. 
Av praxis kan sammanfattningsvis sägas att en konkurrensskada är en skada som en 
part lider på grund av en konkurrensrättslig överträdelse. Den skadelidande parten kan 
åberopa artiklarna i FEUF hos en nationell domstol för att få ersättning för den lidna 
skadan. En svagare part kan till och med åberopa ett rättsstridigt avtal som grund för 
sin talan. Därmed åsyftar rätten att föra konkurrensrättslig skadeståndstalan att ersätta 
en ren förmögenhetsskada som en enskild part har lidit på grund av en konkurrensrätt-
slig överträdelse. Allmänna avtalsrättsliga principer såsom skyddet för den svagare 

                                                 
30 Dom 13 juli 2006, Vincenzo Manfredi mot Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio 
Cannito mot Fondiaria Sai SpA (C-296/04) och Nicolò Tricarico (C-297/04) och Pasqualina Murgolo 
(C-298/04) mot Assitalia SpA, C-295/04-C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461. 
31 A.dom, para. 95. 
32 Dom 5 juni 2014, Kone AG och andra mot ÖBB-Infrastruktur AG, C-557/12, 
ECLI:EU:C:2014:1317. 
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avtalsparten tillämpas, likaså skadeståndsrättsliga principer såsom att den skadeli-
dande ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. 

3.2 Konkurrensskada i EU-lagstiftning 
3.2.1 FEUF och Förordningen 
Artiklarna 101 FEUF, som förbjuder konkurrensbegränsande avtal förutom i vissa un-
dantagsfall, och 102 FEUF, som förbjuder missbruk av dominerande ställning, är 
grundläggande inom EU-rätt när det gäller konkurrensrätten och definitionen av kon-
kurrensskada. 
För att garantera en direkt, effektiv och enhetlig tillämpning av nämnda artiklar i med-
lemsstaterna, har rådet antagit Förordningen.33 Denna syftar till att upprätta ett system 
som skyddar den fria konkurrensen på den gemensamma marknaden.34 För att uppnå 
detta mål bemyndigar Förordningen nationella konkurrensmyndigheter och domstolar 
att tillämpa artiklarna 101 och 102 FEUF.35 Två av skälen som anges för detta bemyn-
digande är att konkurrensmyndigheterna bör vara mer delaktiga i tillämpningen av 
konkurrensrätten,36 och att domstolarna skyddar medborgarnas rättigheter genom att 
avgöra tvister mellan enskilda och utdöma skadestånd till parter som har lidit en skada 
på grund av en konkurrensrättslig överträdelse.37 Förordningen stadgar även att bevis-
bördan åvilar den som uppger att en överträdelse har skett och den part som åberopar 
till sitt försvar att undantagsrekvisiten i artikel 101.3 är uppfyllda.38 Slutligen bestäm-
mer Förordningen att medlemsstaternas konkurrensmyndigheter är behöriga att i en-
skilda ärenden tillämpa artiklarna 101 och 102 FEUF och att de får, på eget bevåg eller 
till följd av ett klagomål, kräva att en överträdelse ska upphöra, förordna om interim-
istiska åtgärder, godta åtaganden, ålägga böter, förelägga viten eller andra påföljder, 
eller besluta om att det inte finns skäl att ingripa.39 Artikel 8 i Förordningen, som sär-
skilt stadgar om interimistiska åtgärder, lyder:  

                                                 
33 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna 
i artiklarna 81 och 82 i fördraget, skäl (1). 
34 A.st.. 
35 A.föro. artiklar 5 och 6. 
36 A.föro. skäl (6). 
37 A.föro. skäl (7). 
38 A.föro. art. 2. 
39 A.föro. art. 5. 
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1. I fall som är brådskande på grund av att konkurrensen riskerar att lida 
allvarlig och irreparabel skada, får kommissionen på eget initiativ och på 
grundval av att en överträdelse vid första påseende kan konstateras, ge-
nom beslut förordna om interimistiska åtgärder. 
2. Ett beslut enligt punkt 1 skall gälla för en bestämd tid och får förnyas i 
den mån detta är nödvändigt och lämpligt.40 

Av det tidigare anförda framgår att Förordningen syftar till att motverka två typer av 
skada. Konkurrensskada drabbar en enskild part på grund av en konkurrensrättslig 
överträdelse och ersätts vid en konkurrensrättslig skadeståndstalan hos en domstol. 
Skada på konkurrensen riskerar att drabba hela konkurrensen på en marknad, och ska 
förebyggas av kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter. 
3.2.2 Direktivet 
3.2.2.1 Bakgrund till Direktivets antagande 
Kommissionen har publicerat en grönbok om skadeståndstalan vid överträdelser av 
konkurrensreglerna (härefter ”Grönbok 2005”),41 och en vitbok om skadeståndstalan 
vid brott mot EG:s antitrustregler (härefter ”Vitbok 2008”).42 Trots att de inte är juri-
diskt bindande är kommissionens böcker viktiga såtillvida att de utgör en del av förar-
betena till EU-lagstiftningen. Böckerna har lagt grunden till Direktivet som senast från 
och med december 2016 kommer att införlivas i svensk rätt och styra möjligheten att 
föra skadeståndstalan på grund av en konkurrensrättslig överträdelse. Därför har vi 
valt att kort redogöra för böckernas innehåll vad avser begreppet konkurrensskada. I 
Grönbok 2005 definierar kommissionen att en konkurrensskada är en skada vilken 
uppkommer till följd av ett konkurrenshämmande beteende.43 Kommissionen klargör 
att skadeståndstalan för brott mot artiklarna 101 och 102 FEUF fyller två viktiga funkt-
ioner, nämligen att kompensera de skadelidande, och att bidra till att upprätthålla en 
effektiv konkurrens inom EU genom att avskräcka från konkurrenshämmande beteen-
den.44 Problemet enligt kommissionen är att det råder total underutveckling i rättsom-
rådet i alla medlemsstaterna och att det finns betydande hinder för att uppnå målet att 
                                                 
40 A.föro. art. 8. 
41 Grönbok – Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM(2005) 672 slutlig. 
42 Vitbok 2008, Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM(2008) 165 slut-
lig, s. 2. 
43 Grönbok 2005, s. 5. 
44 A.a. s. 4. 
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varje konkurrensrättslig skadelidande ska få ersättning för den lidna skadan.45 Därför 
har Grönbok 2005 som mål att undersöka möjligheterna att underlätta skadeståndsta-
lan, dvs. den privata tillämpningen av konkurrensrätten, både vid följdförfaranden, 
dvs. mål där en skadeståndstalan väcks efter att en konkurrensmyndighet har fastställt 
en överträdelse och vid fristående förfaranden, dvs. mål där talan väcks utan att en 
konkurrensmyndighet tidigare har fastställt en konkurrensrättslig överträdelse.46 För 
att uppnå detta syfte ställer Grönbok 2005 en del frågor.47 Svaren till dessa frågor lig-
ger till grund för Vitbok 2008. 
I Vitbok 2008 fastslår kommissionen att såväl medborgare som företag har rätt till 
skadestånd på grund av en överträdelse av EU-konkurrensrätten, och föreslår att ska-
deståndsansvar kan bli aktuellt även utan påvisat vållande eller oaktsamhet.48 Kom-
missionen anser nämligen det lämpligt att den part som har begått en överträdelse av 
konkurrensreglerna ska anses vara ersättningsskyldig om denne inte kan visa på ett 
verkligt ursäktligt fel, dvs. att en omdömesgill och omsorgsfull person inte skulle ha 
insett att handlandet var konkurrenshämmande.49 Kommissionen fastställer slutligen 
att även indirekta köpare, som inte har haft någon direkt relation med överträdaren, 
bör ha rätt till ersättning på grund av konkurrensskador.50 Kommissionen använder 
termerna köpare och kund, förmodligen för att tydliggöra att både företag och slutkon-
sumenter är ersättningsberättigade.51 Andra förslag gäller bevislättnadsregler, möjlig-
heten för skadelidande med små skadeståndsanspråk att föra grupptalan och en even-
tuell ändring av kostnadsregler så att väckande av talan inte hindras av kostnadsskäl.52 
Sammanfattningsvis kan sägas att böckerna visar en vilja att förstärka möjligheterna 
att få ersättning för en liden konkurrensskada. 
3.2.2.2 Direktivets innehåll 
Grönbok 2005 och Vitbok 2008 har lagt grunden till antagandet av Direktivet. Enligt 
Direktivet är en konkurrensskada en skada som uppkommer till följd av en överträ-

                                                 
45 A.a. s. 5. 
46 A.st. 
47 A.a. s. 5-13. 
48 Vitbok 2008, s. 2. 
49 A.a. s. 25. 
50 A.a. s. 4. 
51 A.a. s. 4 och 8. 
52 A.a. s. 6 och 9. 
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delse av de konkurrensrättsliga reglerna, oavsett om det finns ett direkt avtalsförhål-
lande eller inte.53 Direktivet definierar en skadelidande part som en person som har 
lidit skada som orsakats av en överträdelse av konkurrensreglerna.54 Skadelidande kan 
vara enskilda, inklusive konsumenter och företag, och offentliga myndigheter.55 
Principen är densamma som i svensk skadeståndsrätt, dvs. att den skadelidande ska 
försättas i situationen den hade befunnit sig i om inte skadan hade uppstått. Därmed 
ska såväl direkta förluster som utebliven vinst kompenseras, och ränta ska utgå.56 Där-
emot ställer Direktivet inget krav på vållande eller oaktsamhet från överträdarens 
sida.57 Presumtionsregeln som föreslogs i Vitbok 2008, nämligen att överträdaren 
skulle anses vara ersättningsskyldig om inte denne kunde visa på ett verkligt ursäktligt 
fel, 58 har utelämnats från Direktivet. Däremot söker Direktivet lätta på den skadeli-
dande partens bevisbörda genom att skapa en skadepresumtion som innebär att i fall 
en överträdelse görs av en kartell, ska en skada anses ha inträffat om inte annat kan 
bevisas.59 Dessutom skapar Direktivet ett solidariskt ansvar för företag som har över-
trätt konkurrensrätten genom ett gemensamt beteende, till exempel kartellmedlem-
mar.60 
Slutligen behandlar Direktivet begreppet övervältring av skada: ett företag som utsätts 
för överpris, till exempel på grund av en priskartell, och som i sin tur höjer sina priser 
gentemot sina köpare, anses ha övervältrat sin skada på köparna. Därför är det köparna, 
och inte det säljande företaget, som har rätt till kompensation.61 Denna ståndpunkt är 
intressant i och med att den bekräftar att de skadelidande inte själva behöver utsättas 
för konkurrensen för att lida en konkurrensskada, utan att även köpare har rätt till er-
sättning. Direktivet visar även på en vilja att lätta på bevisbördan för kärandena, som 

                                                 
53 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler 
som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska 
unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, para. 13. 
54 A.dir. art. 2.1. 
55 A.dir. para. 3. 
56 A.dir. art. 2.1. 
57 A.dir. art. 3.1 
58 Vitbok 2008, s. 25. 
59 A.dir. skäl (47). 
60 A.dir. skäl (37). 
61 A.dir. skäl (41). 
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endast behöver visa prima facie att en övervältring har skett.62 I bevishänseende po-
ängteras det även i Direktivet att det är viktigt att nationella domstolar har befogenhet 
att uppskatta skadans storlek, för att undvika att bevissvårigheter leder till att skadan 
inte kompenseras.63 

3.3 Konkurrensskada i svensk lagstiftning 
I svensk rätt finns två paragrafer som återspeglar artiklarna 101.1 och 102 FEUF, näm-
ligen 2 kap. 1 och 7 §§ KL, vilka förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan 
företag respektive missbruk av dominerande ställning. Dessutom stadgar 3 kap. 25 § 
KL att företag som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 2 kap. 1 eller 
7 §§ KL eller i artikel 101.1 eller 102 i EUF-fördraget, ska ersätta den skada som 
därigenom uppkommer. I förarbetena nämns att ersättning utgår i första hand för in-
komstförlust och intrång i näringsverksamhet.64 I förarbetena hänvisas även till skade-
ståndslag (SFS 1972:207) (härefter ”SKL”).65 Samma rekvisit ställs för ansvar enligt 
KL som enligt SKL, nämligen att det krävs oaktsamhet eller uppsåt samt ett orsaks-
samband mellan agerandet och skadan för att skadestånd ska utgå. I och med att kon-
kurrensskada definieras utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv, ersätts enbart ren 
förmögenhetsskada.66 Värt att nämna är att Marknadsdomstolen har slagit fast att kra-
vet på uppsåt är uppfyllt om ett företag, eller någon som handlar på dess vägnar, inte 
har kunnat vara omedveten om att förfarandet i fråga var konkurrenshämmande.67 
Som alla medlemsstater är Sverige förpliktat att införliva ett EU-direktiv i nationell 
rätt inom angiven tid.68 I Direktivets fall måste införlivande ske senast den 27 decem-
ber 2016.69 För detta ändamål har ett förslag till konkurrensskadelag (Ds 2015:50) 
lagts fram och torde antas senast i december 2016. I lagförslaget definieras en överträ-
delse som en överträdelse av artikel 101 eller 102 FEUF, 2 kap. 1 eller 7 §§ KL.70 

                                                 
62 A.st.. 
63 A.dir. art. 17.1. 
64 Prop. 2004/05:117, s. 25. 
65 A.st. 
66 Prop. 1992/93:56, s. 96 f. 
67 Se till exempel MD 1999:22 SAS mot KKV och MD 2005:7, Konkurrensverket mot Norsk Hydro 
Olje Aktiebolag, OK-Q8 Aktiebolag, Preem Petroleum Aktiebolag, Aktiebolaget Svenska Shell och 
Statoil Detaljhandel Aktiebolag och vice versa. 
68 Så blir EU-lag svensk lag. 
69 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU, art. 17, första punkten. 
70 Konkurrensskadelag (Ds 2015:50), 1 kap. 2 § första punkten. 
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Skadelidande enligt lagförslaget är fysiska eller juridiska personer, direkta eller indi-
rekta köpare eller leverantörer, och andra skadelidande som har lidit skada på grund 
av en överträdelse.71 Reglerna om övervältring och skadepresumtion återfinns även i 
lagförslaget.72 Vi är därför av den åsikten att Direktivet och dess införlivande i svensk 
rätt bidrar till ett klargörande av rättsläget i den del som gäller definitionen och ersätt-
ningen av en konkurrensskada. 

3.4 Konkurrensskada i svensk praxis 
3.4.1 Bakgrund 
Trots att möjlighet till skadestånd vid konkurrensöverträdelser har funnits sedan år 
1993 i Sverige, är förekomsten av rättspraxis på området begränsad.73 I endast två mål, 
Yarps mot TeliaSonera74 och Europe Invest Direct mot VPC75, har skadestånd utdömts. 
Domen i Europe Invest Direct mot VPC överklagades till Svea hovrätt, vars dom nu 
har vunnit laga kraft, medan domen i Yarps mot TeliaSonera har överklagats till Svea 
hovrätt som ännu inte har meddelat prövningstillstånd.76 I fyra mål har käranden inte 
kunnat visa på en konkurrensrättslig överträdelse, vilket per definition har uteslutit 
möjligheten att döma ut konkurrensrättslig skadestånd, och i andra fall har parterna 
kommit fram till en förlikningslösning utom rätta. Vi har analyserat alla dessa mål i 
syfte att uppnå en bättre förståelse av konkurrensskada i dess rättsliga tillämpning. 
Yarps mot TeliaSonera har givits mest utrymme i uppsatsen eftersom domen är det 
senaste avgörandet i området och grundar sig på ett förhandsavgörande från EU-dom-
stolen. 

                                                 
71 A.lag, 1 kap. 2 § punkter 17 till 20. 
72 A.lag, 2 kap. 4 och 5 §§. 
73 Lidgard, Hans-Henrik, Konkurrensrättsligt skadestånd, s. 36 f., Svensk Juristtidning nr. 1,2009. 
74 Stockholms tingsrätt, mål T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera, 7 mars 2016. 
75 Stockholms tingsrätt, målen T 34227-05 och T 32799-05, Europe Invest Direct mot VPC, 20 no-
vember 2008. 
76 Svea hovrätt, mål T 10012-08, Europe Invest Direct mot VPC, 19 januari 2011. 
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3.4.2 Mål där konkurrensrättsligt skadestånd utdömdes 
3.4.2.1 Yarps mot TeliaSonera 
3.4.2.1.1 Målets bakgrund 
Med anledning av anmälningar från internetoperatörerna Telenordia AB, Tele2, Spray 
Network AB, RixTelecom AB och Tiscali AB, väckte KKV 2004 talan mot TeliaSo-
nera om utdömande av konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning 
genom marginalklämning77. I detta avgiftsmål begärde tingsrätten ett förhandsavgö-
rande från EU-domstolen avseende tolkningen av artikel 102 FEUF och de kriterier 
som ska beaktas vid bedömningen av huruvida prissättning ska anses utgöra missbruk 
av dominerande ställning genom marginalklämning.78 EU-domstolen besvarade tolk-
ningsfrågorna genom dom den 17 februari 2011 och förklarade att marginalklämning 
kan utgöra en konkurrensrättslig överträdelse men att så är inte alltid fallet.79 Viktigt 
att beakta är företagets priser och kostnader på detaljistmarknaden, och det måste be-
visas att prissättningen får en i vart fall potentiell, konkurrensbegränsande effekt på 
denna marknad, utan att denna effekt kan motiveras ekonomiskt. EU-domstolen un-
derströk även vikten av att konkurrensen inte snedvrids till nackdel för vare sig allmä-
nintresset, enskilda företag eller konsumenter.80 Med hänsyn till detta, ålade tingsrät-
ten TeliaSonera att betala konkurrensskadeavgift i en dom av 2 december 2011. Do-
men överklagades till MD, som bekräftade tingsrättens bedömning men mildrade på-
följden med hänsyn till det faktum att överträdelsen endast hade varit kortvarig och 
begränsad till en del av marknaden.81 Efter att ha förvärvat samtliga aktier i Tiscali 
väckte Spray talan mot TeliaSonera för ersättning för den skada som Spray och Tiscali 
ansåg sig ha lidit på grund av TeliaSoneras missbruk av dominerande ställning.82 Målet 
rörde delvis andra former av missbruk och tidsperioder än avgiftsmålet. Målet vilan-
deförklarades 2006 i avvaktan på förhandsavgörandet i avgiftsmålet. Yarps Network 
Services AB övertog Sprays och Tiscalis anspråk mot TeliaSonera 2009, och försattes 

                                                 
77 Marginalklämning förekommer när marginalen mellan företagets slutkundspris och grossistpris un-
derstiger företagets egna tillkommande kostnader i slutkundsledet. 
78 Stockholms tingsrätt, mål T 31862-04, Konkurrensverket mot Teliasonera, 2 december 2011. 
79 Mål C-52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB, 17 februari 2011, 
ECLI:EU:C:2011:83, para. 115. 
80 A.mål, para. 20. 
81 Marknadsdomstolen, mål nr A 8/11, Teliasonera mot Konkurrensverket, 12 april 2013. 
82 Stockholms tingsrätt, mål T 15382-06, Yarps mot TeliaSonera, 7 mars 2016. 
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i likvidation under målets handläggning. Handläggningen återupptogs 2011, och tings-
rätten avkunnade sin dom 2016. Rätten gav Yarps delvis rätt och ålade TeliaSonera att 
betala 65 miljoner kronor i skadestånd för marginalklämning.83 
3.4.2.1.2 Bevisregler 
I Yarps mot TeliaSonera erinrade Stockholms tingsrätt om att traditionella civilrätts-
liga bevisbörderegler gäller i konkurrensrättsliga skadeståndsmål, dvs. att den som på-
står sig ha lidit en skada ska styrka såväl skadans förekomst som dess storlek. Under 
vissa omständigheter kan dock bevisbördan gå över på en svarande som exempelvis 
påstår sig ha objektivt godtagbara skäl för missbruk. Tingsrätten anförde att i konkur-
rensrättsliga mål kan det många gånger finnas skäl att tillämpa bevislättnadsregeln i 
35 kap. 5 § rättegångsbalken, nämligen att rätten får uppskatta skadan till ett skäligt 
belopp. Detta grundar sig på att de faktiska förhållandena ofta är komplexa. Dessutom 
kan beräkning av skadan kräva att komplicerade ekonomiska modeller används. Slut-
ligen måste hänsyn tas till de unionsrättsliga principerna om likvärdighet och effekti-
vitet. Detta synsätt vilar på principen om att nationella regler och dess tillämpning inte 
får medföra att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter 
som följer av unionsrätten, dvs. att rätten till ersättning inte får äventyras på grund av 
de svårigheter och begränsningar som är förknippade med beräkningen av en konkur-
rensskada.84 
3.4.2.1.3 Uppsåt eller culpa 
Vad gäller culparekvisitet i 3 kap. 25 § KL, anförde tingsrätten i skadeståndsmålet att 
TeliaSonera måste ha haft klart för sig att det under avgränsade tidsperioder, gentemot 
specifika konkurrenter, förekom negativa marginaler samt att TeliaSonera därmed 
även borde ha insett att detta beteende hade en potentiellt konkurrensbegränsande ef-
fekt. Med hänsyn till TeliaSoneras dominerande ställning, ansågs detta tillräckligt för 
att styrka företagets culpa.85 Innan detta avgörande krävdes för att döma ut skadestånd 
att en person med ledande ställning inom företaget hade haft uppsåt eller culpa.86 TR-

                                                 
83 A.mål, s. 1. 
84 A.mål, s. 90. 
85 A.mål, s. 136. 
86 Prop. 1992/93:56 s.96. 
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domen i Yarps mot TeliaSonera visar en vilja att lätta på culparekvisitet för att under-
lätta för skadelidande att få ersättning. 
3.4.2.1.4 Konkurrensskadan 
Tingsrätten fastställde att TeliaSonera hade gjort sig skyldigt till missbruk av domine-
rande ställning i form av marginalklämning. Utan denna överträdelse hade såväl Spray 
som Tiscali haft fler kunder och åtminstone något bättre marginaler. Tingsrätten vid-
höll även att vid försäljningen av Spray måste det faktum att företaget hade förlorat 
kunder på grund av TeliaSoneras överträdelse ha haft en negativ inverkan på rörelsens 
värde. Sammanfattningsvis ansågs Spray och Tiscali ha lidit en skada i form av ute-
bliven vinst för missade kunder, uteblivna intäkter från faktiska kunder och utebliven 
försäljningslikvid.87 Tingsrätten ålade därmed TeliaSonera att betala skadestånd för 
den skada som TeliaSoneras konkurrensrättsliga överträdelse hade orsakat.88 För att 
beräkna skadeståndsbeloppet använde tingsrätten den kärande partens beräkningar 
som utgångspunkt, men tillämpade även en skälighetsbedömning enligt 35 kap. 5 § 
rättegångsbalken.89 
3.4.2.2 Europe Invest Direct mot VPC 
Utan KKV:s inblandning väckte finansbolagen Europe Invest Direct, Rutger Kahn och 
OÜ E Direct konkurrensrättslig skadeståndstalan mot VPC, central värdepappersför-
valtare, för leveransvägran, överprissättning och/eller prisdiskriminering hos Stock-
holms tingsrätt. Efter att ha låtit kärandeparterna ta del av adressuppgifter till aktieä-
gare i svenska bolag för ett visst pris under flera år, höjde VPC priset på denna tjänst 
kraftigt. Tingsrätten konstaterade att VPC hade en dominerande ställning på den rele-
vanta marknaden, vilket ställde höga krav på bolagets beteende i konkurrenshänse-
ende. Trots att VPC inte explicit hade vägrat att leverera, konstaterade tingsrätten att 
en leveransvägran kan vara implicit, och att den kraftiga prishöjningen som avsågs i 
målet utgjorde en sådan vägran. Vidare ansåg tingsrätten att VPC:s syfte med sitt be-
teende inte kunde tillmätas någon relevans, eftersom det var tillräckligt att en leverans-
vägran troligtvis hade haft en negativ effekt på konkurrensen för att denna skulle ut-
göra en överträdelse. Rätten påminde om att nuvarande artikel 102 framför allt hade 

                                                 
87 Yarps mot TeliaSonera, s. 34. 
88 A.mål, s. 1. 
89 A.mål, s. 90. 
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till syfte att värna om konkurrensen på marknaden för att öka konsumenters välstånd 
och att detta även fick anses vara det huvudsakliga syftet med bestämmelsen i nuva-
rande 3 kap. 25 § KL. Tingsrätten tillade att det förelåg en presumtion för att en skada 
som en köpare i ett mellanled drabbas av, på grund av ett missbruk från en säljare i ett 
tidigare led, även orsakar skada för slutkonsumenterna. Dessutom konstaterade rätten 
att det enligt praxis utgjorde ett missbruk om en dominant avbröt leveranser till en 
etablerad kund utan att detta kunde motiveras av objektivt godtagbara skäl. VPC kunde 
inte visa på sådana godtagbara skäl och förpliktades följaktligen att betala skadestånd 
till kärandena. Skadeståndets storlek beräknades med hjälp av den så kallade före och 
efter metoden,90 dvs. differensen mellan de förlorade intäkterna och de besparade kost-
naderna, med hänsyn till tiden som företagen behövde för att återgå till en normal ak-
tivitet och räntabilitet. Hovrätten bekräftade tingsrättens bedömning men satte ned ska-
deståndsbeloppen med hänsyn till missbrukets korta varaktighet.91 
3.4.3 Mål där ingen överträdelse kunde styrkas 
3.4.3.1 Inledning 
Som Europe Invest Direct mot VPC är följande mål fristående förfaranden, vilket in-
nebär att företagen har fört skadeståndstalan utan KKV:s inblandning. I dessa mål där-
emot har ingen av kärandena lyckats leva upp till beviskraven, vilket i vissa fall har 
haft dyra konsekvenser för dem. Detta kan förklara varför så få företag vågar föra ska-
deståndstalan i brist på en redan konstaterad konkurrensrättslig överträdelse. 
3.4.3.2 Verizon mot Tele2 
I detta mål, som avgjordes 2014 av Stockholms tingsrätt, väckte Verizon skadestånds-
talan mot Tele2 angående missbruk av dominerande ställning. Verizon och Tele2 var 
konkurrenter på slutkundsmarknaden för fast telefoni och datatjänster. Parterna hade 
ingått ett avtal angående terminering92, vilket Tele2 sade upp med anledning att Veri-
zon hade fått betalningssvårigheter.93 Verizon begärde att Tele2 retroaktivt skulle ju-

                                                 
90 Wahl, s. 377-378. 
91 Mål, Europe Invest Direct mot VPC, 20 november 2008. 
92 Termineringsavgift är den avgift en operatör debiterar för att ta emot samtal från andra operatörer 
och koppla dem till mottagares telefoner i det egna nätet. Eftersom varje operatör har monopol på att 
koppla samtal till sina egna abonnenter finns det således möjlighet att ta ut höga priser. 
93 Stockholms tingsrätt, mål T 20621, Verizon mot Tele2, 7 februari 2014, s. 4. 
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stera termineringspriserna samt sänka det framtida priset. Tele2 gick inte med på Ve-
rizons begäran men tillämpade förmånligare villkor gentemot en tredje konkurrent, 
TeliaSonera. Verizon stämde Tele2 och begärde skadestånd på grund av att Tele2 hade 
missbrukat sin dominerande ställning genom att tillämpa olika villkor för likvärdiga 
transaktioner mellan olika parter.94 Enligt Verizon bestod diskrimineringen i att Tele2 
retroaktivt hade justerat sina termineringspriser för TeliaSonera men inte för Verizon, 
vilket orsakade en konkurrensnackdel för Verizon och en motsvarande konkurrensför-
del för TeliaSonera.95 Tingsrätten fastställde att Tele2 hade en dominerande ställning 
på den relevanta marknaden, men att det inte var fråga om missbruk.96 Tele2 hade 
nämligen inte justerat sina terminspriser gentemot TeliaSonera av fri vilja utan till följd 
av tvingande domar från allmän förvaltningsdomstol.97 Dessutom hade Verizon haft 
samma möjlighet som TeliaSonera att inleda en tvist men inte utnyttjat den.98 Slutligen 
kunde inte Tele2:s återbetalning till Telia ha inneburit någon konkurrensnackdel under 
den berörda perioden eftersom återbetalningen kom senare, vilket gjorde att det sak-
nades ett adekvat samband mellan den påstådda skadan och den påstådda konkurrens-
rättsliga överträdelsen. Av dessa anledningar ogillade tingsrätten skadeståndstalan.99 
3.4.3.3 Preem mot Gävle Hamn 
I detta mål som avgjordes av Stockholms tingsrätt år 2012 förde Preem, ett av Sveriges 
största oljebolag, skadeståndstalan för missbruk av dominerande ställning gentemot 
Gävle Hamn. Anledning därav var att Gävle Hamn, som sedan tidigare hade ingått 
avtal med Preem där en fast taxa tillämpades, ingick avtal med ett annat oljebolag, 
Afab, med tillämpning av en lägre taxa. Preem hävdade att det faktum att Afab fick 
betala ett lägre pris än Preem för samma tjänst utgjorde missbruk av dominerande 
ställning.100 Tingsrätten konstaterade att bevisbördan för skadans inträffande och stor-
lek låg hos käranden, samt att Gävle hamn, som monopolist, hade en dominerande 

                                                 
94 A.mål, s. 9. 
95 A.st.. 
96 A.mål, s. 85. 
97 A.mål, s. 74-75. 
98 A.mål, s. 73. 
99 A.mål, s. 1. 
100 Stockholms tingsrätt, mål T 5995-09, Preem AB mot Gävle Hamn AB, 31 maj 2012, s. 3. 
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ställning på marknaden och därmed ett stort ansvar för att inte agera på ett konkurrens-
hämmande sätt.101 Rätten kom även fram till att Gävle Hamn hade tillämpat en pris-
differentiering som inte var ekonomiskt motiverad, men konstaterade att det förelåg 
en skillnad mellan prisdifferentiering och prisdiskriminering.102 För att prisdiskrimi-
nering skulle anses föreligga krävdes nämligen att prisdifferentieringen hade hämmat 
Preems konkurrenskraft på någon marknad i föregående eller i efterföljande led där 
Preem konkurrerade med någon annan av Hamnbolagets avtalsparter.103 Preem lycka-
des inte bevisa att de konkurrerade med Afab i något av dessa led och därmed inte 
heller att de hade åsamkats en konkurrensnackdel på grund av Gävle Hamns hand-
lande.104 Följaktligen lämnades käromålet utan bifall.105 Käranden överklagade först 
domen hos Svea Hovrätt, men återkallade sedan sin talan. Tingsrättens dom vann så-
ledes laga kraft.106 
3.4.3.4 Primeur Vin mot Systembolaget 
Vinimportören Primeur Vin väckte talan mot Systembolaget för avtalsbrott och miss-
bruk av dominerande ställning. Det påstådda missbruket bestod dels av Systembola-
gets tillämpning av onormala och otillbörliga åtgärder, dels av diskriminering. Primeur 
Vin anförde att under en bindande avtalsperiod mellan Primeur Vin och Systembolaget 
hade Systembolaget bytt leverantör, vilket utgjorde en negativ särbehandling av Pri-
meur Vin som därigenom drabbades av en konkurrensnackdel. Primeur Vin yrkade 
ersättning för skada i form av utebliven vinst från försäljning till Systembolaget och 
utebliven vinst från försäljning till restaurangmarknaden samt goodwillförlust. I sin 
dom från 2007 fann inte tingsrätten att Primeur Vin hade lyckats styrka att Systembo-
laget hade gjort sig skyldig till någon avtalsrättslig eller konkurrensrättslig överträ-
delse och lämnade därför kärandens talan utan bifall.107 Domen överklagades men 
slogs fast av hovrätten.108 Käranden hade tidigare fått rätt och erhållit skadestånd i 

                                                 
101 A.mål, s. 26. 
102 A.mål, s. 108. 
103 A.mål, s. 109. 
104 A.mål, s. 110. 
105 A.st.. 
106 Svea Hovrätt, mål T 5929-12, Preem AB mot Gävle Hamn AB, 7 februari 2013. 
107 Stockholms tingsrätt, mål T 11529-05, Primeur Vin mot Systembolaget, 9 november 2007. 
108 Svea hovrätt, mål T 9045-07, Primeur Vin mot Systembolaget, 3 april 2009. 
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Frankrike på samma grunder som den i Sverige förda talan.109 Detta anser vi är intres-
sant, eftersom det tyder på en bristande enhetlig tillämpning av konkurrensrätten inom 
EU och därmed rättslig osäkerhet, som kan avskräcka privata parter från att föra kon-
kurrensrättslig skadeståndstalan. 
3.4.3.5 Sammanfattning 
Av de föregående målen drar vi slutsatsen att det ställs hårda krav på en enskild kä-
rande som måste bevisa förekomsten av en konkurrensrättslig överträdelse och en 
skada samt ett adekvat orsakssamband mellan överträdelsen och skadan. Det ankom-
mer även käranden att styrka skadans storlek. I konkurrensrättsliga sammanhang är 
sådana beviskrav ofta svåra att leva upp till eftersom kärandena inte har tillgång till all 
information och komplicerade ekonomiska modeller krävs för att göra vissa beräk-
ningar. Dessutom har kärandenas talan endast bifallits i ett fåtal av målen, vilket kan 
avskräcka andra skadelidande från att bära den ekonomiska risken som att föra en ska-
deståndstalan innebär. 
3.4.4 Mål som förliktes 
De följande målen är följdförfaranden, dvs. att de skadelidande parterna har sökt er-
sättning för den skada de har lidit på grund av en konstaterad konkurrensrättslig över-
trädelse. 
I BK Tåg gjorde BK Tåg en anmälan hos KKV på den grunden att SJ hade missbrukat 
sin dominerande ställning genom att lämna ett anbud till underpris vid en upphandling. 
KKV, med BK Tåg som intervenient, väckte talan hos MD mot SJ. I sin dom från 2000 
fastslog MD att SJ hade missbrukat sin dominerande ställning och därmed eftersträvat 
att avlägsna konkurrenter från marknaden.110 Efter att MD hade utdömt konkurrens-
skadeavgift, väckte BK Tåg skadeståndstalan mot SJ och målet avslutades med en för-
likning.111 
I Asfaltkartellen, från 2009, anförde KKV att företagen NCC, Skanska, Peab Asfalt 
och Vägverket Produktion m. fl. under flera år hade haft ett nära och organiserat sam-

                                                 
109 Lerums Tidning, Dyrt för vinbolag, 16 april 2009. 
110 MD 2000: 2 Statens Järnvägar mot Konkurrensverket och intervenienten BK Tåg AB. 
111 Stockholms tingsrätt, mål T 8-1093-98, BK Tåg AB mot Statens Järnvägar AB, förlikt. 
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arbete för att dela upp marknaden och komma överens om anbudspriser inför upphand-
lingar, främst angående asfaltbeläggning. Stockholms tingsrätt ålade företagen att be-
tala konkurrensskadeavgift, och domen bekräftades av MD år 2009. Skälet som angavs 
var att företagen hade gjort sig skyldiga till otillåtet prissamarbete och marknadsdel-
ning till skada för kunderna som sannolikt hade fått betala överpriser för asfaltbelägg-
ningar.112 Efter domen väckte nio kommuner skadeståndstalan mot företagen och må-
len avslutades med en förlikning.113 
I CityMail mot Posten114 från 2011 fastställde MD att Posten hade gjort sig skyldig till 
missbruk av dominerande ställning.115 På grund av denna konstaterade överträdelse 
yrkade CityMail konkurrensrättsligt skadestånd av Posten, men målet avslutades med 
en förlikning.116 
Vår slutsats är att följdförfaranden är de mest förekommande konkurrensrättsliga ska-
deståndsmålen, dels för att konkurrensmyndigheten i dessa fall redan har säkrat bevis-
ningen, dels för att utgången verkar säkrare när en överträdelse redan har konstaterats. 
Att målen har förlikts kan enligt oss bero dels på överträdarnas vilja att undvika en 
offentlig fällande dom och att hålla skadeståndsbeloppen hemliga, dels på de skadeli-
dande parternas vilja att säkra utgången av målet genom att ta emot det som erbjuds 
istället för att ta risken att kanske förlora målet i domstol. 
3.4.5 Sammanfattning 
Som tidigare anförts är praxis angående skadestånd på grund av konkurrensöverträ-
delse förhållandevis mager.117 Detta anses inte bero på bristande behov men kan delvis 
bero på en rädsla från den skadelidande partens sida att inte kunna leva upp till bevis-
kraven, och delvis på en osäkerhet över hur bestämmelserna ska tillämpas.118 Denna 
osäkerhet bekräftas av det faktum att Stockholms tingsrätt begärde ett förhandsavgö-
rande från EU-domstolen i Yarps mot TeliaSonera angående tillämpningen av artikel 
                                                 
112 MD 2009: 11, NCC AB m.fl. mot Konkurrensverket et v.v.. 
113 Stockholms tingsrätt, mål T 14900-05, T 11686-05, T 31609-04, T 9744-04, T 9740- 
054, T 6160-04, T 6158-04, T 6155-04, T 6145-04, T 6141-04, T 14898-03, T 8371-03 
samt T 6580-03. För närmare partsinformation, se Rättsfallsförteckning. 
114 Målet analyseras senare i avsnitt 4.4.4. 
115 MD 2011:14 Bring CityMail Sweden AB mot Posten Meddelande AB. 
116 Stockholms tingsrätt, mål T 8-738-96, CityMail Sweden AB mot Posten Sverige AB, 
förlikt. 
117 Lidgard, a.a. s. 36. 
118 Kinsella, a.a. s. 1. 
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102 FEUF. För att kunna föra skadeståndstalan måste även de skadelidande parterna 
och deras ombud veta vad som krävs i bevishänseende och vilken utgång de kan för-
vänta sig. Förhandsavgörandet och tingsrättens dom i Yarps torde i vart fall ge ledning 
angående tolkningen av artikel 102 FEUF och de kriterier som ska beaktas vid bedöm-
ningen av huruvida en prissättning ska anses utgöra missbruk av dominerande ställning 
genom marginalklämning, men vi anser att det behövs flera mål för att tydliggöra rätts-
läget. 
I målen som avslutades med en dom har två målsäganden fått bifall medan de andra 
inte lyckades visa på någon konkurrensrättslig överträdelse. Ett av de två målen där 
skadestånd utdömdes var ett följdförfarande, där KKV redan hade samlat bevisningen 
och fått bifall i ett konkurrensskadeavgiftsmål. I förlikningsärendena väckte företagen 
skadeståndstalan efter att KKV:s eller kommissionens talan redan hade bifallits. Detta 
beror antagligen på olika faktorer. Bland annat bedömer säkert de skadelidande par-
terna att de har en bättre chans att vinna en skadeståndstalan när en konkurrensöver-
trädelse redan har konstaterats, inte minst för att de kan använda bevisningen som kon-
kurrensmyndigheterna redan har samlat i konkurrensmålet. 
Det är ett känt problem i skadeståndstalan på grund av konkurrensöverträdelse att det 
ställs höga krav på käranden, som har att bevisa både att skadan har inträffat och ska-
dans storlek. Ofta krävs användning av teoretiska modeller för att visa hur situationen 
hade sett ut om inte överträdelsen hade ägt rum. Företagen förlitar sig därför på myn-
digheterna, som förfogar över betydligt fler och starkare medel, för att fastställa att en 
överträdelse har skett. Därefter för företagen skadeståndstalan för den konstaterade 
överträdelsen. Hittills i svensk rätt har en fastställd konkurrensöverträdelse, även om 
en sådan antas ha tillmätts ett högt bevisvärde, inte förhindrat den konkurrensbegrän-
sande parten att förneka överträdelsen vid en senare rättegång.119 För att motverka 
denna situation, inför Direktivet en bevislättnad för den skadelidande parten och be-
stämmer att en konkurrensöverträdelse som har konstaterats vid en nationell domstol 
eller konkurrensmyndighet inte ska kunna förnekas vid en senare rättegång i samma 
land.120 Detta är kontroversiellt, och vissa jurister anser att denna åtgärd är onödig och 

                                                 
119 Lidgard, a.a. s. 42. 
120 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU, skäl (34). 
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för långtgående.121 Enligt oss borde inte bestämmelsen ha någon större effekt på anta-
let skadeståndsmål eller på deras utgång eftersom en fastställd överträdelse redan till-
mättes stor vikt. När det gäller beräkning av skadan, anger Direktivet att kraven inte 
bör vara mindre fördelaktiga än de krav som gäller för liknande nationella mål (likvär-
dighetsprincipen), och att de inte heller bör medföra att det i praktiken blir omöjligt 
eller orimligt svårt att utöva rätten till skadestånd (principen om ändamålsenlighet).122 
Dessutom bör nationella domstolar ges befogenhet att uppskatta beloppet av den skada 
som överträdelsen av konkurrensrätten orsakat.123 I Yarps mot TeliaSonera har tings-
rätten tagit hänsyn till dessa principer och tillämpat bevislättnadsreglerna i 35 kap. 5 § 
rättegångsbalken för att bevaka de skadelidande parternas rätt till ersättning.124 
Själva konkurrensskadan kan drabba konkurrerande företag (exempelvis i form av ute-
bliven vinst för missade kunder, uteblivna intäkter från faktiska kunder eller utebliven 
försäljningslikvid), kunder som får betala för höga priser eller köpare i ett mellanled 
som lider en skada på grund av ett missbruk från en säljare i tidigare led. Domstolarna 
tar även hänsyn till mer allmänna intressen i sin bedömning, nämligen risken att slut-
konsumenterna skadas, den potentiella effekten på konkurrensen samt konsumenternas 
välstånd. 
Sammanfattningsvis har hittills rätten att få skadestånd utdömt vid konkurrensöverträ-
delser sällan nyttjats. Företagen som har försökt driva sådana mål själva har haft be-
visningssvårigheter som kan ha bidragit till att de har förlorat. De flesta följdförfaran-
dena har avslutats med en förlikning, vilket anses ha motverkat den avsedda avskräck-
ande effekten av skadeståndet.125 Direktivet syftar till att underlätta för de skadeli-
dande parterna att få ersättning för den skada de har lidit, men ändringar i svensk rätt 
kommer att vara begränsade eftersom de flesta bestämmelserna redan finns lagstif-
tande i svensk rätt.126 

                                                 
121 Lidgard, a.a. s. 42. 
122 A.dir. skäl (46). 
123 A.st.. 
124 Se avsnitt 3.4.2.1.4. 
125 Lidgard, a.a. s. 37. 
126 Se Faktapromemoria 2013/14:FPM125, Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrens-
regler, Regeringskansliet, 5 juli 2013. 
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3.5 Konkurrensskada i EU-litteratur 
3.5.1 Ersättningsberättigade 
Kommissionen publicerar icke bindande, informerande, faktablad. I ett av dessa defi-
nierar kommissionen rätten att föra skadeståndstalan på grund av en överträdelse av 
artikel 101 eller 102 FEUF med stöd av artikel 7 och 9 i Förordningen. Enligt kom-
missionen har varje medborgare eller företag som lider en skada på grund av en över-
trädelse av EU-konkurrenslagstiftning rätt att kräva ersättning från överträdaren ge-
nom att föra skadeståndstalan hos en nationell domstol.127 
Detta uttalande bekräftar att en konkurrensskada uppkommer på grund av en konkur-
rensöverträdelse och ger rätt till skadestånd för konkurrenter eller andra företag, men 
även för enskilda medborgare. 
Trots att begreppen konkurrensskada och skada på konkurrensen tillhör två olika rätts-
områden, nämligen den privata och den offentliga konkurrensrättstillämpningen, anses 
dessa tillämpningar fylla kompletterande funktioner, och begreppen definieras därför 
ofta i relation till varandra i EU-doktrin.128 Därför har vi utfört en litteraturstudie som, 
genom en jämförelse av begreppen, tillåter att dra slutsatser om vad dessa har gemen-
samt och vad som skiljer dem åt. 
3.5.2 Konkurrensrättstillämpningens funktion 
De flesta målen inom konkurrensrätten vilar på två pelare, nämligen den offentliga och 
den privata tillämpningen. Den privata tillämpningen är relativt ny och fortfarande 
marginell i EU. Därför har kommissionen publicerat Grönboken 2005 och Vitboken 
2008, för att ge incitament till att föra privat skadeståndstalan. Den privata tillämp-
ningen definieras som en talan som förs individuellt hos en domstol för att få ersättning 
vid konkurrensöverträdelser. Talan kan föras direkt av den enskilde skadelidande eller 
till följd av en fastställd överträdelse, och processen kan leda till civilrättsliga påfölj-
der, såsom skadestånd, restitution, föreläggande eller interimistiska åtgärder.129 I detta 

                                                 
127 Europeiska kommissionen, Procedures in anticompetitive agreements (Article 101 and article 102 
TFEU cases). 
128 Se till exempel Förordningen, skäl (7). 
129 Hüschelrath, Kai, and Peyer, Sebastian, Center for European Public Research, Discussion Paper 
No. 13-029, Public and Private Enforcement of Competition Law – A Differentiated Approach, s 1. 
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hänseende fyller både den offentliga och den privata tillämpningen tre funktioner; 
åläggande, avhjälpande och straff.130 
Åläggande om att upphöra med en överträdelse och att avhålla sig från framtida över-
trädelser eller förbud kan beordras både av konkurrensmyndigheter under offentli-
grättsliga förfaranden och av domstolar under civilrättsliga förfaranden. I vissa fall kan 
domstolarnas ålägganden vara mer långtgående än konkurrensmyndigheternas. Det 
kan till exempel vara lättare att få ett preliminärt åläggande beordrat av en nationell 
domstol än av kommissionen eftersom denna inte kan ålägga företag att tillämpa po-
sitiva åtgärder i mål som faller under artikel 101 FEUF.131 
Den avhjälpande funktionen fylls främst av den privata tillämpningen, men även där 
spelar den offentliga tillämpningen en roll. Till exempel kan en konkurrensmyndighets 
handlande ibland leda till gottgörelse. I vissa fall, såsom i Frankrike, kan även vissa 
myndigheter träda in i de skadelidande parternas ställe och föra skadeståndstalan. 
Den bestraffande funktionen fylls främst av den offentliga tillämpningen. Åläggande 
av konkurrensskadeavgift straffar överträdarna och avskräcker dem från att fortsätta 
bryta mot konkurrensreglerna eller andra från att bryta mot dessa regler. Även här kan 
den privata tillämpningen komplettera den retributiva och avskräckande effekten av 
de offentliga påföljderna genom att skapa ett ytterligare system av påföljder och risker 
för överträdaren.132 Nackdelen är dock att privata skadeståndstalan som förs till följd 
av offentliga utredningar av konkurrensöverträdelser skapar extra kostnader och för-
dubblar antalet genomförandeinsatser. Dessutom kan enskilda parter ha motiv för att 
använda konkurrensreglerna i syfte att få strategiska fördelar, vilket kan skada sam-
hället. Detta måste kompenseras genom ytterligare avskräckande effekter.133 
Viktigt att notera är att även inom den privata tillämpningen är de civilrättsliga dom-
stolarna alltid förpliktade att beakta allmänintresset. Exempelvis kommer inte en inef-
fektiv konkurrent som felaktigt anför att vissa beteenden är konkurrenshämmande att 
få rätt eftersom det inte har förekommit något brott mot artiklarna 101 och 102 FEUF. 

                                                 
130 Komninos, Assimakis, The Relationship between Public and Private Enforcement: Quod Dei Deo, 
Quod Caesaris Caesari, 23 juni 2011, s 141. 
131 Komninos, a.a. s.142-143. 
132 Komninos, a.a. s 142-143. 
133 Hüschelrath, Peyer, a.a. s 6. 
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Enligt EU-domstolen ska medlemsstaterna och deras domstolar, i de fall där EU-rätten 
är tillämplig, alltid applicera dessa artiklar på ett effektivt sätt med hänsyn till allmän-
intresset. På så vis återförenas både intresset av att skydda själva konkurrensen och 
intresset av att bevaka de enskildas rättigheter. Likväl beror delvis möjligheten för 
konkurrensmyndigheter att i vissa nationella konkurrensrättsliga system intervenera 
som amicus curiae (oberoende sakkunnig) och lämna yttranden i civilrättsliga förfa-
randen på den offentligrättsliga karaktären hos konkurrensrättsliga förfaranden.134 Li-
kaså kan nämnas att i vissa länder får staten träda in i de skadelidande parternas ställe 
och föra deras skadeståndstalan. Konkurrensmyndigheterna får även lämna vissa för-
klaringar angående skadan i fråga, på grundval av faktiska omständigheter och ekono-
miska bevis. Dessa förklaringar räcker inte för att mäta skadan, men kan utgöra en 
mycket användbar utgångspunkt för domstolar och skadelidande i en efterföljande ska-
deståndsprocess.135 
3.5.3 Relation mellan offentlig och privat konkurrensrättstillämp-

ning 
Som tidigare nämnts, fyller den offentliga och den privata tillämpningen komplette-
rande funktioner. Kai Hüschelrath och Sebastian Peyer har definierat en uppsättning 
parametrar, som exempelvis förfogandet över information, för att avgöra vilken till-
lämpning som spelar den viktigaste rollen vid olika typer av överträdelser.136 
Till exempel är den offentliga tillämpningen avgörande när det gäller horisontella avtal 
eftersom det är svårt för privata parter att upptäcka brotten och samla information. 
Därför faller det sig naturligt att de privata skadeståndsmålen på grundval av konkur-
renshämmande horisontella avtal förs när en överträdelse redan har konstaterats av 
myndigheterna. Problemet är att detta senarelägger den privata rättstillämpningen och 
försvagar den avskräckande effekten. Därför torde en förstärkning av de enskilda ska-
delidandes rättigheter öka den allmänna välfärden, särskilt med hänsyn till att konkur-
rensskadeavgiftsbeloppen anses vara för låga för att uppnå den önskade avskräckande 

                                                 
134 Komninos, a.a. s 143-144. 
135 Komninos, a.a. s 157. 
136 Hüschelrath, Peyer, a.a. s 21-23. 
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effekten. En ytterligare höjning av konkurrensskadeavgiftsbeloppen vore dock svår-
tillämplig.137 
När det gäller vertikala avtal däremot, borde den privata rättstillämpningen spela den 
viktigaste rollen eftersom parterna, som ofta har avtalsrelationer med överträdarna, har 
lättare att upptäcka brotten och samla bevis, vilket är förenat med minskade process-
kostnader och bättre domar tack vare tillgången till insiderinformation. Myndigheterna 
måste dock spela en fortsatt stor roll i rättstillämpningen, dels för att de skadelidande 
parternas företag kan vara beroende av framtida samarbeten med överträdarna, vilket 
skapar incitament för att inte föra någon skadeståndstalan, dels för att det kan vara 
svårt för privata företag att leva upp till beviskraven.138 
Slutligen, när det gäller missbruk av dominerande ställning borde också konkurrens-
myndigheterna vara drivande, förutom i fall där de skadelidande parterna har direkta 
kontakter med överträdaren. Ånyo beror detta på svårigheten för privata parter som 
saknar direkta kontakter, och därmed insiderinformation, att samla lämpliga och till-
räckliga bevis. Dessutom utgör vissa brott i denna kategori försök att använda konkur-
rensrätten för att få strategiska fördelar, vilka ska bekämpas av konkurrensmyndighet-
erna.139 
Sammanfattningsvis förändrar inte ett effektivt system för privat rättstillämpning det 
grundläggande målet med konkurrensreglerna, nämligen att skydda allmänintresset av 
en fri och sund konkurrens. Syftet är att båda delarna ska komplettera varandra och 
bidra till att skapa och bibehålla en konkurrenskraftig ekonomi.140 Tyvärr skapar kon-
kurrensreglernas otydlighet problem för både den offentliga och den privata rättstill-
lämpningen. Därför fordras mer forskning i ämnet.141 
3.5.4 Skadans natur 
Den svåra uppgiften att mäta en skada som uppkommer på grund av en konkurrens-
rättslig överträdelse brukar ankomma domstolarna emedan konkurrensmyndigheterna 

                                                 
137 Hüschelrath, Peyer, a.a. s 22-23. 
138 Hüschelrath, Peyer, a.a. s 22. 
139 Hüschelrath, Peyer, a.st.. 
140 Komninos, a.a. s 145. 
141 Hüschelrath, Peyer, a.a. s 21-23. 
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brukar resonera i termer av konkurrenshämmande syfte och konkurrenshämmande ef-
fekt. Att en konkurrensmyndighet anser att ett beteende har ett konkurrenshämmande 
syfte eller en reell eller potentiell konkurrenshämmande effekt innebär inte nödvän-
digtvis att det föreligger en konkret konkurrensskada som kan mätas och ersättas inom 
ramen för en privat skadeståndstalan. Till exempel kan konkurrensmyndigheten för-
bjuda ett samordnat förfarande som kan hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen 
inom den gemensamma marknaden. Frågan huruvida och i vilken omfattning den kon-
kurrenshämmande effekten ger upphov till en konkurrensskada blir endast relevant för 
att kunna bestämma konkurrensskadeavgiften eller skadeståndsbeloppet. Därför bru-
kar konkurrensmyndigheter använda det mer allmänna begreppet skada på konkurren-
sen, som betraktas som allomfattande och abstrakt, medan begreppet konkurrensskada 
används inom ramen för civilrättsliga tvister på ett sätt som är mer direkt, kausalt, 
konkret och individanpassat. Skada på konkurrensen riktar sig därmed mot skadan på 
ekonomin medan konkurrensskada drabbar enskilda företag eller konsumenter.142 
3.5.5 Sammanfattning 
Av den studerade litteraturen drar vi slutsatsen att konkurrensskada är ett smalare be-
grepp än skada på konkurrensen. En konkurrensskada är en skada som en fysisk eller 
juridisk person lider på grund av en konkurrensrättslig överträdelse. Det handlar om 
en ren förmögenhetsskada som har ett direkt orsakssamband med överträdelsen. Ska-
dan är konkret, mätbar och drabbar en eller flera identifierbara skadelidande. 
Vår slutsats är att skada på konkurrensen och konkurrensskada är två sidor av samma 
mynt, dvs. att konkurrensrättstillämpningen kan ses utifrån ett offentligt eller ett privat 
perspektiv. Det offentliga perspektivet tar hänsyn till konkurrensen i stort, samhällse-
konomin, samhället, mm. Därför fyller rättstillämpningen i detta avseende en preven-
tiv funktion och syftar till att förhindra en skada på konkurrensen. Å andra sidan tar 
det privata perspektivet i första hand hänsyn till enskilda och specificerade skadeli-
dande. Därför fyller rättstillämpningen i detta avseende i första hand en reparativ 
funktion av konkurrensskadan och i andra hand en preventiv funktion. 

                                                 
142 Komninos, a.a. s 156. 
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3.6 Konkurrensskada i svensk litteratur 
3.6.1 Definition och ersättningsberättigade 
Nils Wahl är förtfarande en referens inom området och citeras såväl i rättspraxis,143 
som i doktrin.144 I sin doktorsavhandling förklarar Wahl att svensk doktrin inom ämnet 
konkurrensskada saknas eftersom skador till följd av konkurrens från andra näringsid-
kare har behandlats mycket sparsamt i Sverige, och anser att detta beror på att reglerna 
i KL är tämligen nya.145 Nu har det dock gått många år sedan Wahl skrev detta, men 
så vitt vi kan urskilja är den svenska doktrinen i ämnet fortfarande knaper och Wahls 
definition av begreppet konkurrensskada torde alltjämt vara gällande. Av denna defi-
nition framgår att en konkurrensskada är en ren förmögenhetsskada som härrör från 
en förbjuden konkurrensbegränsning och som ger negativa effekter på marknaden i 
form av minskad effektivitet, fördyringar och minskade vinster för konkurrenterna.146 
Skadan kan under vissa förutsättningar ge rätt till skadestånd. Kretsen av skadestånds-
berättigade enligt KL innefattar konsumenter, indirekta kunder, anställda och deras 
fackföreningar, aktieägare och styrelseledamöter, konkurrenter, avtalsparter och andra 
näringsidkare, samt dotterbolag.147 
I en artikel från 2014 preciserar Elisabeth Eklund och Oscar Jansson att ersättningsbe-
rättigade enligt Direktivet kan vara både direkta och indirekta köpare i förhållande till 
överträdaren, samt leverantörer vid inköpskarteller. Till och med företag som har köpt 
varor av ett företag som inte ingår i en kartell men som agerar på en marknad där 
priserna har påverkats av kartelldeltagarnas prisöverenskommelse kan få skadestånd 
för överpriset från en kartellmedlem. Kartelldeltagarna bär dessutom ett solidariskt 
ansvar, vilket innebär att den skadelidande har rätt att kräva full ersättning från vilket 
som helst av företagen till dess att full ersättning erhålls. Däremot begränsas det soli-
dariska ansvaret för de företag som deltar i eftergiftsprogrammet. Dessa företag behö-
ver bara ersätta de faktiska direkta och indirekta skadorna som de har orsakat, så länge 
den skadelidande kan få full ersättning från andra skadevållare. Direktivet tillåter att 
de skadevållande företagen försvarar sig genom att åberopa övervältring av skada, 

                                                 
143 Målen T 34227-05 och T 32799-05, Europe Invest Direct mot VPC, 20 november 2008. 
144 Lidgard, a.a. s. 34. 
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147 A.st.. 
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som innebär att företag som har lidit skada av en konkurrensrättsöverträdelse men som 
i sin tur har tagit ut ett motsvarande högre pris av sina köpare i kompensation inte har 
lidit någon skada. Det ankommer överträdaren att bevisa att en sådan övervältring har 
skett. Slutligen syftar Direktivet till att säkerställa en enhetlig rättstillämpning när ska-
deståndstalan angående samma överträdelse väcks av käranden på olika nivåer i le-
veranskedjan, till exempel en direkt köpare och en indirekt köpare.148 
3.6.2 Den svenska rättens utveckling 
Möjligheten att få skadestånd på grund av konkurrensskada har varit lagstadgad i Sve-
rige sedan 90-talets början. År 1993 framhöll Konkurrensrättskommittén att ett syfte 
med skadeståndsreglerna var att skapa incitament för näringsidkare att själva ingripa 
mot konkurrensrättsliga överträdelser.149 När den nuvarande KL infördes avkriminali-
serades konkurrensrätten, vilket begränsade möjligheten att få ersättning för ren för-
mögenhetsskada. Därför infördes en skadeståndsparagraf som stadgar att ett företag 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet hade begått en konkurrensöverträdelse skulle er-
sätta skadan som därigenom drabbade ett annat företag eller en avtalspart.150 
Skyddsobjektet för bestämmelsen var företag som direkt eller indirekt hade drabbats 
av överträdelsen, medan obestämda kretsar av konsumenter inte berördes. Lagänd-
ringen gav upphov till en knapphändig praxis, där några företag förde skadeståndstalan 
till följd av konkurrensbegränsningsärenden, men målen förliktes i de flesta fallen. 
Skadeståndet anses därför ha tillgodosett sin reparativa funktion medan det preventiva 
inslaget har varit begränsat med hänsyn till antalet hemliga förlikningar som inte kan 
ha haft någon avskräckande effekt.151 
Efter tio års tillämpning och ytterst få fall av privat skadeståndstalan ändrades lagen 
för att underlätta processföringen och öka antalet mål.152 Kretsen av skadeståndsberät-
tigade utvidgades genom att talerätt inte längre begränsades till företag eller avtals-
part, medan det subjektiva rekvisitet om uppsåt eller oaktsamhet lämnades oförändrat. 

                                                 
148Eklund, Elisabeth; Jansson, Oscar, Ökade möjligheter att kräva skadestånd vid konkurrensrättsliga 
överträdelser inom EU – hot eller möjligheter för ditt företag?, 4 juni 2014, s. 2-4. 
149 Konkurrenskommitténs betänkande Konkurrens för ökad välfärd, SOU 1991:59, del II s. 286. 
150 Lidgard, a.a. s 34. 
151 Lidgard, a.a. s 37. 
152 Lidgard, a.a. s 37-38. 
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Lagändringen medförde att även indirekta köpare och konsumenter kunde få skade-
stånd.153 Bestämmelsen återfinns nu i 3 kap. 25 § KL. Det klargjordes dessutom att 
den svenska skadeståndsregeln är tillämplig vid överträdelse av EU:s konkurrensreg-
ler, och preskriptionsfristen för skadeståndstalan förlängdes från fem till tio år.154 
Trots att regeln om grupptalan har funnits i flera år har denna hittills aldrig utnyttjats 
och skadeståndsmålen har överhuvudtaget varit ytterst få. En anledning anses vara att 
KKV driver få fall till domstol och att det är mycket lättare för företag eller konsu-
menter att driva en skadeståndsprocess när en konkurrensmyndighet eller domstol re-
dan har fattat beslut om att en överträdelse har skett, än att själva försöka påvisa både 
överträdelsen och skadan.155 
3.6.3 Konkurrensskada från svenskt respektive EU-perspektiv 
Enligt Direktivet ska ersättningen för en konkurrensskada motsvara det positiva kon-
traktsintresset, nämligen faktisk förlust, intäktsbortfall och dröjsmålsränta. Skadestån-
dets syfte är inte att eliminera överträdarens monopolvinst eller att ta hänsyn till över-
trädelsens effekter på samhället, utan just att kompensera den lidna skadan. Detta sam-
manfaller med det svenska synsättet enligt vilket inkomstförlust och intrång i närings-
verksamhet, dvs. ren förmögenhetsskada, ska ersättas.156 
Den svåra frågan gäller hur skadeståndsbeloppet ska beräknas. Här föreligger en 
mängd ekonomiska teorier som kan ge upphov till olika resultat, särskilt när det gäller 
beräkningen av skadan som indirekta köpare lider. Trots att Direktivet är detaljerat och 
att kommissionen har lämnat vägledning för beräkning av skada, antas den praktiska 
tillämpningen vara problematisk. Därför förväntas både frågor om hur bestämmelserna 
i Direktivet ska tolkas,157 och en skönsmässig bedömning enligt rättegångsbalkens be-
vislättnadsregel när skadorna blir alltför svåra att mäta.158 
En bestämmelse som förefaller kontroversiell är att nationella myndigheters och dom-
stolars beslut ska ha rättskraft i efterföljande civilrättsliga skadeståndsmål istället för 
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att endast ha en stark bevisverkan.159 Bestämmelsen behöver analyseras i förhållande 
till bestämmelser om edition i rättegångsbalken. Det är svårt att veta vilka konsekven-
ser lagändringen kommer att innebära.160 
Det finns även andra punkter som kräver ett ställningstagande i Sverige, exempelvis 
övervältringsförsvaret, vilket anses vara tillåtet, och den övervältrade skadan vilken en 
slutkonsument presumeras ha lidit till följd av en konkurrensöverträdelse. Motsva-
rande bestämmelser finns inte i den svenska konkurrensrätten idag.161 Slutligen kan 
den svenska preskriptionsregeln behöva ses över med hänsyn till att Direktivet stadgar 
att den skadelidande måste garanteras en reell möjlighet att få kännedom om överträ-
delsen. Den tioåriga preskriptionen torde ändå anses vara tillräckligt lång för att till-
godose detta krav. Sammanfattningsvis överensstämmer Direktivet och den svenska 
KL:s innehåll på de flesta punkter men vissa justeringar kommer att behövas.162  
3.6.4 Förväntad utveckling 
Enligt Lidgard borde intresset för konkurrensrättsligt skadestånd öka, åtminstone i 
uppföljningsmål. Däremot väntas ingen större ökning av skadeståndsmålen i Sverige 
på grund av Direktivet, eftersom liknande regler har varit i kraft i landet i flera år.163 
En konkurrensrättslig skadeståndstalan mot ett större företag innebär för stora risker 
och för mycket arbete för ett litet företag. Det förefaller därför sannolikt att företagen 
kommer att fortsätta övervältra sina kostnader på slutkonsumenterna och låta konkur-
rensmyndigheterna driva konkurrensbegränsningsärenden. När en konkurrensöverträ-
delse väl har konstaterats kommer företagen att överväga en skadeståndstalan. Konsu-
menterna kommer inte heller att vara mer aktiva i processföringen eftersom det saknas 
incitament för dem att agera, vinsterna är begränsade, arbetet krävande och riskerna 
verkliga. Därför finns det ingen anledning att tro att skadeståndstalan kan komma att 
verkligen komplettera den offentligrättsliga processen.164 Hittills har skadeståndet haft 
en begränsad preventiv effekt, särskilt på grund av antalet förlikta mål, men har ändå 

                                                 
159 Lidgard, a.a. s 46. 
160 Regeringskansliet, Faktapromemoria 2013/14:FPM125, Direktiv om skadestånd vid överträdelse 
av konkurrensregler, 5 juli 2013, s 4. 
161 A.st. 
162 Lidgard, a.a. s 41. 
163 Lidgard, a.a. s. 45. 
164 Lidgard, a.a. s. 47. 
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fyllt en viss reparativ funktion.165 Om antalet privata konkurrensskadeståndsmål ska 
öka måste det skapas incitament i form av en kraftig överkompensation till den skade-
lidande parten.166 Det främsta ansvaret anses åligga KKV, som borde åta sig en mer 
aktiv roll och föra talan i domstol oftare.167 Den aktuella bristen på domar i skade-
ståndsmålen skapar nämligen osäkerhet om hur bestämmelserna ska tillämpas.168  

3.7 Sammanfattning 
Av det tidigare anförda kan den slutsatsen dras att konkurrensskada avser en förmö-
genhetsskada som uppkommer på grund av en överträdelse av de konkurrensrättsliga 
reglerna. Liksom i civilskadeståndsmål läggs mest vikt på de reparativa och förebyg-
gande inslagen. Skadelidande kan vara konsumenter eller företag i olika konstellat-
ioner (leverantörer, konkurrenter, kunder, konsumenter, enskilda medborgare, etc.). 
De kan lida direkt eller indirekt skada, och även övervältrad skada. Den skadelidande 
behöver inte vara utsatt för konkurrens, ty en konsument som har betalat ett för högt 
pris på grund av vissa konkurrensbegränsande åtgärder anses vara skadelidande och 
ersättningsberättigad. Ett problem som ofta lyfts fram i sammanhanget är uppskatt-
ningen av skadans storlek. Domstolen ska, utifrån bevisningen som läggs fram av par-
terna, försöka mäta skadan för att se till att den skadelidande kompenseras. Om detta 
inte är möjligt får domstolen använda sig av reglerna i 35 kap. 5 § rättegångsbalken 
och uppskatta skadan genom en skälighetsbedömning. Direktivet understryker vikten 
av att domstolarna besitter en sådan befogenhet med hänsyn till svårigheterna som är 
förenade med bevisning i konkurrensmål.169 I Sverige torde inte Direktivet innebära 
alltför stora förändringar i rättsläget förutom när det gäller bevisningen, den bindande 
effekten av ett konkurrensrättsligt beslut vid ett efterföljande skadeståndsmål och 
kanske preskriptionsreglerna.170 Därför förväntas ingen ökning av antalet rättsfall på 
grund av Direktivet. Det största ansvaret för att höja antalet konkurrensrättsliga mål 
vilar på KKV, som förfogar över betydande mer medel än privata parter för att driva 

                                                 
165 Lidgard, a.a. s. 37. 
166 Lidgard, a.a. s. 46. 
167 Eklund, Jansson, a.a. s 6. 
168 Lidgard, a.a. s. 41. 
169 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU, skäl (46). 
170 Faktapromemoria 2013/14:FPM125, Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensreg-
ler, s. 4. 
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målen, särskilt när det gäller bevisinsamlingen. Därför anses inte den privata tillämp-
ningen kunna komplettera den offentliga, utan snarare tvärtom: det krävs fler konkur-
rensmål för att uppmuntra privata skadelidande parter att föra talan.  
När vi nu har fastställt att konkurrensskada är ett privaträttsligt begrepp medan skada 
på konkurrensen tillhör den offentliga tillämpningen, undersöker vi i det följande be-
greppet skada på konkurrensen för att tydliggöra hur artikel 8 i Förordningen ska till-
lämpas. 
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4 Skada på konkurrensen 
4.1 Skada på konkurrensen i EU-rätt 
4.1.1 Bakgrund 
Tidigare reglerades tillämpningen av EU-konkurrensreglerna genom förordning nr 
17/62.171 I nämnda förordningens artikel 3, första punkten, stadgades att kommiss-
ionen, antingen på eget bevåg eller efter ansökan, var behörig att ålägga företag som 
överträdde reglerna i nuvarande artiklarna 101 och 102 i FEUF att upphöra med över-
trädelsen. 
Kommissionens behörighet att tillgripa interimistiska åtgärder fastslogs senare i 
praxis. Detta ansågs nödvändigt med hänsyn till konkurrenslagstiftningens ändamål 
och för att uppnå en effektiv tillämpning av artikel 3 i förordning nr 17/62. 
Redan i Camera Care förklarade EU-domstolen att interimistiska åtgärder fick tillför-
ordnas vid en prima facie konkurrensrättslig överträdelse (fumus boni juris) för att 
förebygga en situation som riskerade att tillfoga parterna en allvarlig och irreparabel 
skada eller som var oförenlig med allmänintresset.172 Enligt EU-domstolen måste 
kommissionen beakta de legitima intressena hos det företag som är föremål för de in-
terimistiska åtgärderna, dessa åtgärder måste vara av tillfällig och bevarande karaktär, 
och de måste vara begränsade till vad som krävs i en viss situation.173 Dessa rekvisit 
har genomgående tillämpats i praxis.174 
De av rättspraxis uppställda rekvisiten sammanfaller med formuleringen i artikel 8 i 
Förordningen, förutom att begreppet skada på konkurrensen har ersatt de tidigare upp-
ställda rekvisiten om skada för den part som har begärt åtgärderna eller oförenlighet 
med allmänintresset. Lagstiftaren var tvungen att ändra formuleringen eftersom artikel 
8 i förordningen bemyndigar kommissionen att tillgripa interimistiska åtgärder ex of-
ficio, dvs. utan någon sökandes medverkan. Därför behöver inte omformuleringen tyda 
på en vilja att ändra lagens tillämpningsområde och skyddsintresse. Frågan uppstår 

                                                 
171 Förordning (EEG) nr 17/62 av den 6 februari 1962, Första förordningen om tillämpning av fördra-
gets artiklar 85 och 86. 
172 Dom den 17 januari 1980, Camera Care Ltd mot Europeiska kommissionen, 792/79, 
ECLI:EU:C:1980:18, sammanfattning, para. 2. 
173 A.dom, grunder, para. 19. 
174 Dom av den 24 januari 1992, La Cinq SA mot Kommission, T-44/90, ECLI:EU:T:1992:5, para. 5. 



38 
 

därmed om begreppet skada på konkurrensen kan anses omfatta de tidigare rekvisiten 
om skada på konkurrenterna och allmänintresset. Denna fråga svarar vi på i avsnitt 
4.2.3, efter att ha studerat hur begreppen har tolkats i rättspraxis och doktrin. 
Det har i praxis framhållits att för att risken för skada på konkurrensen ska anses fö-
religga är det tillräckligt att skadan, särskilt om denna beror på förekomsten av olika 
faktorer, är förutsebar med en tillräcklig grad av sannolikhet.175 Det föreligger en risk 
för allvarlig skada på den sökande, till exempel, när ett företags möjlighet att erbjuda 
produkter eller tjänster på en marknad skulle minska väsentligen i värde om inte inte-
rimistiska åtgärder tillgreps.176 Detsamma gäller även när den sökande riskerar att för-
sättas i konkurs eller drivas bort från marknaden.177 Skada på konkurrensen kan till 
exempel innebära att konkurrensen på den relevanta marknaden undanröjs.178 Med ir-
reparabel skada menas att skadan inte kan läkas av något beslut som kommissionen 
kan fatta senare under den administrativa processen. Detta fastslogs i Camera Care 
och bekräftades senare i La Cinq. Av Akzo- och National Grid-målen framgår att den 
potentiella skadan ska betraktas ur två perspektiv, nämligen skadan på den sökande 
och den motsvarande skadan på den som de ansökta interimistiska åtgärderna avser. 
Med hänsyn till detta får de aldrig interimistiska åtgärderna vara mer ingripande än 
den slutgiltiga domen och de måste vara reversibla, dvs. att den berörda parten ska 
kunna återförsättas i samma situation som innan de interimistiska åtgärderna tillför-
ordnades.179 
EU-domstolens tolkning av artikel 3 första punkten i förordningen nr 17/62 har nu 
blivit gällande rätt genom artikel 8 i Förordningen. Detta talar för att tidigare rätts-
praxis som grundar sig i förordningen nr 17/62 alltjämt gäller för tolkningen och till-
lämpningen av artikel 8 i Förordningen, vilket vi förutsätter. I följande kapitel har vi 
valt att beskriva lite mer ingående några principer som har fastställts i praxis och som 
bidrar till en ökad förståelse för begreppet skada på konkurrensen.  

                                                 
175 Se till exempel beslut den 10 augusti 2001, IMS Health Inc. mot Kommission, T-184/01 R, 
ECLI:EU:T:2001:200, para. 10 och 11. 
176 Beslut 21 december 1993, Sea Containers v. Stena Sealink, 94/19/EC, para. 58.  
177 Dom 3 december 2002, Neue Erba Lautex mot Kommission, T-181/02 R, ECLI:EU:T:2002:294. 
178 Dom 12 december 2012, Garantovaná a.s. mot Europeiska kommissionen, T-392/09 R, 
ECLI:EU:T:2012:674. 
179 Dom 27 september 2004, Kommissionen mot Akzo och Akcros, C-7/04 P(R), REU, 
ECLI:EU:C:2004:566, para. 36. 
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4.1.2 Viktiga principer 
4.1.2.1 Proportionalitet 
I de förenade Ford Werke AG och Ford of Europe Incorporated-målen från 1982 fann 
kommissionen, inom ramen för ett förfarande enligt förordningen nr 17/62, att Ford 
Werke AG hade brutit mot konkurrensreglerna genom att förvarna om upphörande av 
leverans av högerstyrda fordon till tyska distributörer. Kommissionen fattade därför 
ett interimistiskt beslut som tvingade Ford Werke AG att återuppta leveranserna av 
högerstyrda fordon till berörda distributörer. Ford Werke AG och Ford of Europe In-
corporated väckte talan vid EU-domstolen och yrkade att kommissionens beslut skulle 
ogiltigförklaras. EU-domstolen fastställde att artikel 3.1 i förordning nr 17 gav kom-
missionen befogenhet att vidta interimistiska åtgärder. Dessa interimistiska åtgärder 
fick endast tillgripas i  brådskande fall, för att förhindra en situation där en allvarlig 
och irreparabel skada är förestående för parten som begär dessa åtgärder, eller en situ-
ation som är oförenlig med allmänintresset. EU-domstolen påpekade även att åtgär-
derna måste vara temporära och av bevarande natur, och att de måste begränsas till det 
som är nödvändigt i den givna situationen. På grund av detta och med hänsyn till det 
faktum att kommissionens beslut krävde leverans av bilar som inte kunde anses ingå i 
föregående avtal, ansåg EU-domstolen att beslutet var för långtgående och ändrade det 
till den graden att parterna skulle försättas i samma situation som innan målet pröva-
des.180 
Proportionalitetsprincipen utvecklades vidare i IMS Health mot Europeiska kommiss-
ionen, från 2001.181 Fallet var det första sedan 1995 där kommissionen tillgrep inte-
rimistiska åtgärder.182 Kommissionen beordrade IMS Health, som var världsledande 
för insamling av uppgifter om läkemedelsförsäljning och läkemedelsrecept, att bevilja 
licens för en metod som delade in Tyskland i försäljningsområden kallade block. Kom-
missionen ansåg att IMS vägran att överlåta licens för att använda metoden, som hade 
blivit nationell standard för den tyska läkemedelsindustrin, utgjorde ett uppenbart 
missbruk av dominerande ställning. Företagets vägran omöjliggjorde nämligen för nya 
konkurrenter att träda in eller stanna på den relevanta marknaden och riskerade att 
                                                 
180 Dom den 29 september 1982, Ford Werke mot Kommission, 229/82, 228/82 R, 
ECLI:EU:C:1982:320. 
181 Dom 26 oktober 2001, IMS Health Inc. mot Kommission, T-184/01 R, ECLI:EU:T:2001:259. 
182 IP/01/941, Kommissionen inför interimistiska åtgärder för IMS HEALTH i Tyskland, 3 juli 2001. 
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tillfoga företagets dåvarande konkurrenter allvarlig och obotlig skada. Vid en överkla-
gan hos tribunalen fick IMS Health uppskov med verkställighet av de interimistiska 
åtgärderna på grund av att tribunalen ansåg att interimistiska åtgärder fick vidtas an-
tingen för att inhämta tillräcklig information eller för att upprätthålla status quo i av-
vaktan på ett beslut.183 Därför ansågs kommissionens beslut vara för långtgående: 

Med hänsyn särskilt till de mycket viktiga ekonomiska konsekvenser för 
sökanden som ett beslut från kommissionen om att fastställa villkoren för 
en tvingande licensiering av sökandens upphovsrätt till 1860 brick 
structure kan få, och med hänsyn till det allvarliga ingrepp i sökandens 
äganderätt som varje sådant beslut skulle utgöra, motiverar strävan efter 
korrekt rättskipning i detta skede att verkställandet av det ifrågasatta be-
slutet inhiberas.184 

Proportionalitetsprincipen har hittills varit det största hindret för kommissionens för-
ordnande av interimistiska åtgärder, och måste noggrant beaktas vid varje interimist-
iskt beslut. 
4.1.2.2 Samhällsintresse 
I Camera Care uppställdes ett alternativt rekvisit till risken för allvarlig och irreparabel 
skada, nämligen att ett agerande är oförenligt med samhällsintresset.185 Kriteriet till-
lämpas fortfarande i rättspraxis och anses därför gälla inom ramen för tillämpningen 
av artikel 8 i Förordningen. Denna ståndpunkt är i linje med Förordningens uttalade 
syfte, nämligen att skydda samhällsekonomin och konsumenterna. Exempelvis i Sea 
Containers mot Stena Sealink från 1993 hade parterna träffat en tillfällig uppgörelse 
som avvärjde risken för allvarlig och irreparabel skada. Kommissionen ansåg ändå att 
handeln mellan medlemsstaterna riskerade att påverkas av parternas oenigheter och 
uttalade att det var önskvärt och förenligt med samhällsintresset att parterna träffade 
en överenskommelse.186 Samma rekvisit uppställs i beskrivningen av det interimistiska 
förfarandet hos tribunalen, där det framgår att tre punkter ska vara uppfyllda för att 
interimistiska åtgärder ska beviljas: 

- Talan ska omedelbart framstå som grundad. 

                                                 
183 Beslut, IMS Health Inc. mot Kommission, para. 18, se fn 171 ovan. 
184 Beslut, IMS Health Inc. mot Kommission, para. 27, se fn 171 ovan. 
185 Dom Camera Care Ltd mot Europeiska kommissionen, para. 19. 
186 Beslut Sea Containers v. Stena Sealink, para. 47. 
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- Sökanden ska styrka att ansökan om interimistiska åtgärder ställer 
krav på skyndsamhet, och att han kommer att orsakas allvarlig och 
irreparabel skada om ansökan inte bifalls. 

- De interimistiska åtgärderna ska vara förenliga med en avvägning 
mellan parternas intressen och allmänintresset.187 

Dessa rekvisit tillämpas även när det gäller interimistiska åtgärder enligt artikel 8 i 
Förordningen, förutom att risken för allvarlig och irreparabel skada gäller konkurren-
sen istället för sökanden. Detta förklaras med att artikel 8 i Förordningen tillämpas ex 
officio av kommissionen, utan någon sökandes inblandning. 
4.1.2.3 Intresseavvägning 
Redan i Kommissionen mot Atlantic Container Line m.fl. från 1995 fastslog EU-dom-
stolen att vid ett interimistiskt förfarande krävs en intresseavvägning mellan allmänin-
tresset av att kommissionens beslut genomförs, beslutets adressaters intresse av att 
undvika en allvarlig och irreparabel skada och behovet av att vidmakthålla stabilitet 
på hela marknaden.188 Denna princip gäller än, och bekräftas av senare praxis. Därför 
anser vi att detta rekvisit alltjämt gäller och att rättstillämparen måste, vid tillämpning 
av artikel 8 i Förordningen, ta hänsyn till risken att en konkurrent tar skada, men även 
till allmänintresset och marknaden i fråga. 
I Linea GIG Srl in liquidazione mot Europeiska kommissionen från 2003, överklagade 
Linea GIG Srl in liquidazione Tribunalens beslut som avslog företagets ansökan om 
interimistiska åtgärder med yrkande om uppskov med verkställigheten av kommiss-
ionens beslut av den 30 oktober 2002 i den del som ålade företaget att betala ett bötes-
belopp.189 EU-domstolen förklarade att även om sökanden riskerar att orsakas allvarlig 
och irreparabel skada får domstolen, om den anser det lämpligt med hänsyn till om-
ständigheterna i fallet, även pröva vilken inverkan ett interimistiskt beslut skulle kunna 
få på någon annan parts intressen. Eftersom den sökande i det aktuella fallet befann 
sig i likvidation, fanns en risk för allvarlig och irreparabel skada på gemenskapens 
intressen ifall uppskov med verkställighet beviljades interimistiskt. För att komma 

                                                 
187 Curia, Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. 
188 Dom 19 juli 1995, Kommissionen mot Atlantic Container Line m.fl., C-149/95 P(R), 
ECLI:EU:C:1995:257, para. 23 ff. 
189 Dom av den 27 mars 2003, Linea GIG Srl mot Europeiska kommissionen, T-398/02 R, 
ECLI:EU:T:2003:86. 
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fram till denna slutsats tog EU-domstolen hänsyn till det faktum att vid ett interimist-
iskt upphov med verkställighet förhindrades kommissionen att inleda ett förfarande 
för att driva in bötesbeloppet, vilket kunde skada gemenskapens finansiella intressen. 
Dessa intressen ansågs väga tyngst och ansökan om interimistiska åtgärder avslogs, 
både av tribunalen och av EU-domstolen.190 
Av det tidigare anförda framgår att interimistiska åtgärder får tillförordnas för att 
skydda konkurrenter, konsumenter, samhällsintresset i stort, eller till och med gemen-
skapens finansiella intressen. 
Detta utvecklades år 2004 i målet IMS Health Inc.. I sin dom poängterar domstolen 
att, vid en avvägning mellan intresset av att fritt utöva näringsverksamhet och intresset 
av att skydda den fria konkurrensen, väger det senaste intresset tyngst endast om kon-
sumenterna riskerar att skadas.191 Detta uttalande tyder på att vid bedömningen om 
skada på konkurrensen föreligger, ska hänsyn tas inte bara till konkurrenterna utan 
även till de möjliga konsekvenserna för den fria konkurrensen och konsumenterna. 
I det kommande kapitlet har vi analyserat två mål för att avgöra vilken typ av skada 
som kan anses utgöra en giltig grund för förordnande av interimistiska åtgärder. 
4.1.3 Skadans natur 
4.1.3.1 Ren förmögenhetsskada 
I Neue Erba Lautex mot Europeiska kommissionen, som gällde en ansökan om upp-
skov med verkställigheten av kommissionens beslut angående återbetalning av statligt 
stöd, gav tribunalen upplysningar om begreppet skada på konkurrensen. För att rätt-
färdiga tillförordnandet av interimistiska åtgärder behöver det inte vara fastställt med 
absolut säkerhet att skadan är nära förestående utan det räcker att denna är förutsebar 
med en tillräcklig grad av sannolikhet. En ren förmögenhetsskada kan inte anses vara 
irreparabel eller ens svår att avhjälpa eftersom den kan avhjälpas genom ekonomisk 
ersättning. Emellertid kan en interimistisk åtgärd vara befogad om den sökande riske-
rar att försättas i konkurs, med hänsyn till de risker och konsekvenser som ett sådant 

                                                 
190 Dom av den 24 juli 2003, Linea GIG Srl (i likvidation) mot Europeiska kommissionen, C-233/03 
P(R), ECLI:EU:C:2003:420. 
191 Dom 29 april 2004, IMS Health GmbH & Co OHG mot NDC Health GmbH & Co KG, C-418/01, 
ECLI:EU:C:2004:257, para. 48. 
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förfarande innebär. Tribunalen betonade att bedömningen måste göras från fall till 
fall.192 
Det framgår av målet att en ren förmögenhetsskada inte kan anses vara irreparabel och 
faller därför utanför ramen för tillämpning av interimistiska åtgärder. Däremot kan en 
ren förmögenhetsskada leda till ytterligare konsekvenser, till exempel att företaget för-
sätts i konkurs. I detta fall kan även en förmögenhetsskada uppfylla rekvisiten som 
ställs i Förordningen. Denna slutsats talar för en viktig skillnad mellan konkurrens-
skada som är en ren förmögenhetsskada och skada på konkurrensen inom ramen för 
tillgripandet av interimistiska åtgärder, som endast kan vara en ren förmögenhetsskada 
om den utgör en risk för partens själva existens. 
4.1.3.2 Kränkning av lagstadgade grundläggande rättigheter 
I Pilkington-målet från 2008 fastställde kommissionen en överträdelse av nuvarande 
artikel 101 FEUF. Överträdelsen bestod i att fyra företag inom bilglastillverkning kom 
överens om tilldelning av kontrakt och samordning av prispolitik och leveransstrate-
gier för att bibehålla sina ställningar på marknaden. I enlighet med artikel 30 i Förord-
ningen bestämde kommissionen att offentliggöra, med beaktande av företagens berät-
tigade intresse av att skydda sina affärshemligheter, parternas namn och huvuddragen 
i beslutet. Ett av företagen, Pilkington, yrkade på en konfidentiell behandling, vilket 
avslogs av kommissionen.193 
I ett senare skede biföll tribunalen Pilkingtons ansökan om interimistiska åtgärder av-
seende kommissionens beslut. Tribunalen ansåg nämligen att röjandet av Pilkingtons 
affärshemligheter i sig utgjorde en allvarlig och irreparabel skada. Skadan bestod i en 
allvarlig och oåterkallelig kränkning av bolagets grundläggande rättigheter under om-
ständigheter där företaget saknade möjlighet att väcka talan på ett effektivt sätt. Kom-
missionen yrkade på upphävandet av tribunalens beslut hos domstolen. EU-domstolen 
påpekade att trots den allvarliga graden av en sådan skada, kan det inte anses tillräck-
ligt att abstrakt åberopa en kränkning av grundläggande rättigheter för att visa på en 

                                                 
192 Dom Neue Erba Lautex mot Kommission, fotnot 173 ovan. 
193 Dom av den 15 juli 2015, Pilkington Group mot Europeiska kommissionen, T‑462/12 R, 
ECLI:EU:T:2015:508. 



44 
 

irreparabel skada. Dessutom ansågs publiceringen av Pilkingtons affärshemligheter ut-
göra en ekonomisk skada, vilket talade emot att skadan skulle vara irreparabel. Däre-
mot var skadan i fråga allvarlig och i princip omöjlig att mäta eftersom det inte gick 
att fastställa hur många eller vilka personer som skulle ta del av hemligheterna. Detta 
omöjliggjorde en senare ekonomisk kompensation vid en skadeståndstalan. Med hän-
syn därtill ansåg domstolen att interimistiska åtgärder var motiverade och avslog kom-
missionens yrkande.194 
Av detta mål drar vi slutsatsen att en kränkning av lagstadgade grundläggande rättig-
heter i sig kan utgöra en allvarlig, men inte nödvändigtvis irreparabel, skada på kon-
kurrensen. För att vara irreparabel får inte skadan endast vara av ekonomisk art. Dess-
utom måste risken för skada preciseras på ett konkret och trovärdigt sätt. Detta synsätt 
gäller såväl risken att försättas i konkurs som risken att skadas genom röjandet av af-
färshemligheter. Enär konsekvenserna av samma handlande kan vara olika för olika 
parter krävs alltid en bedömning från fall till fall. 

4.2 Skada på konkurrensen i EU-litteratur 
4.2.1 Intresseavvägning 
EU-myndigheterna publicerar regelbundet olika kommunikationer och rekommendat-
ioner som inte är juridiskt bindande, men som reflekterar deras synsätt i olika frågor. 
Vi har i första hand tagit hänsyn till de källor som har hög dignitet. 
I sitt meddelande om nuvarande artikel 102 FEUF från 2008 beskriver kommissionen 
sina prioriteringar inom ramen för tillämpningen av artikeln. Genom hela artikeln be-
tonar kommissionen vikten av att ta hänsyn till konsumenternas intressen. Enligt punkt 
5 är nämligen ett av syftena med en fungerande konkurrens att konsumenterna ska 
kunna dra nytta av den, i form av lägre priser, bättre kvalitet och ett bredare utbud av 
nya eller förbättrade varor och tjänster. I punkt 19 anför kommissionen att konkurrens-
hämmande avskärmning, även benämnd avskärmning som skadar konsumenterna, be-
står i att ett dominerande företags beteende hämmar eller omöjliggör konkurrenters 
tillgång till leveranser eller marknaden, vilket riskerar att leda till förhöjda priser för 

                                                 
194 Dom av den 11 mars 2013, Pilkington Group mot Europeiska kommissionen, T-462/12 R, 
ECLI:EU:T:2013:119. 
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konsumenterna. Kommissionen avser att ta itu med sådana beteenden både på mellan-
ledsnivå och på slutkonsumentnivå. Av punkt 29 framgår att ett dominerande företag 
som avskärmar sina konkurrenter från marknaden kan rättfärdiga sitt handlande med 
att detta ger tillräckligt stora effektivitetsvinster för att garantera att konsumenterna 
sannolikt inte lider någon nettoskada.195 Med hänsyn till detta, och särskilt till det fak-
tum att konkurrenshämmande likställs med till skada för konsumenterna, bedömer vi 
att kommissionen anser att främjandet av en fungerande konkurrens inom ramen för 
artikel 102 FEUF alltid ska göras med hänsyn till konsumenternas intressen, som be-
står inte bara i låga priser utan även i tillgång till ett brett utbud av nya och förbättrade 
produkter. 
Kommissionen har även publicerat en kommunikation med titeln Ten Years of Anti-
trust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspec-
tives,196 där vi hoppades hitta någon ledning angående tillämpningen av artikel 8 i för-
ordningen. Trots att kommunikationen handlar om tio år av tillämpning av Förord-
ningen, nämns varken artikel 8 eller interimistiska åtgärder i denna. Detta återspeglar 
verkligheten, i vilken artikel 8 i Förordningen verkar ha fallit i glömska. 
Av European Competition Networks rekommendationer angående befogenheten att 
tillförordna interimistiska åtgärder framgår att de flesta EU-länderna har införlivat ar-
tikel 8 i Förordningen i sin nationella rätt, antingen genom hänvisning eller genom sin 
rättspraxis. Många länder har tillgripit interimistiska åtgärder i varierande sektorer 
såsom energi, telekommunikationer, reklam, mm. I de flesta fallen gällde överträdel-
serna missbruk av dominerade ställning, i synnerhet leveransvägran, men interimist-
iska åtgärder har även använts vid vertikala konkurrensbegränsningar. 
Kravet på allvarlig och irreparabel skada på konkurrensen återfinns i de allra flesta 
länder, men definitionen av skadan varierar. Vissa länder tolkar skada på konkurren-
sen som skada på ekonomiska intressen, allmänintresset, ekonomin i stort, ekonomin 
i den berörda sektorn eller konsumenternas intressen. Vissa räknar även in skada till 

                                                 
195 KOM/2008/0832 slutlig, Meddelande från kommissionen - Vägledning om kommissionens priorite-
ringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företag i dominerande ställning som vidtar 
oskäliga utestängningsåtgärder. 
196 COM(2014) 453, Communication from the commission to the European Parliament and the Coun-
cil, Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspec-
tives. 
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fysiska eller juridiska personers intressen, såsom företagen i stort, till en kategori av 
fysiska eller juridiska personer eller till en fysisk eller juridik person. I sin rekommen-
dation, vilken inte är lagligt bindande, kommenterar inte European Competition Net-
work sättet på vilket medlemsstaterna tolkar begreppet skada på konkurrensen.197 
Denna tysthet kan tolkas antingen som ett godkännande eller som ett ointresse för frå-
gan. 
4.2.2 Interimistiska åtgärder 
Kompletteringsvis har vi även utfört en litteraturstudie angående begreppet skada på 
konkurrensen inom ramen för artikel 8 i Förordningen. Som väntat var litteraturen be-
gränsad och ofta föråldrad, så vi har valt att kommentera de nyaste artiklarna som be-
handlar ämnet utifrån olika EU-länders perspektiv.198 
Gemensamt för alla artiklar är att interimistiska åtgärder anses vara ett välbehövt verk-
tyg i konkurrensrättstillämparens verktygslåda.199 Till exempel finner både Stephen 
Kinsella och Jean-Yves Art det anmärkningsvärt att kommissionen aldrig har tillämpat 
artikel 8 i Förordningen. De anser inte att detta kan bero på bristande behov av inte-
rimistiska åtgärder. Behovet bedöms nämligen vara stort eftersom konkurrensmål har 
långa handläggningstider och påföljderna som åläggs i slutet av dessa mål sällan un-
danröjer skadan som konkurrensen har åsamkats.200 Av alla artiklar framgår att för-
ordningstextens formulering utgör ett hinder, dels för att de ställda rekvisiten är svåra 
att uppfylla, dels för att begreppet skada på konkurrensen skiljer sig från begreppet 
skada på konkurrenterna, som nationella konkurrensmyndigheter är vana att till-
lämpa.201 Dessutom anför Art att tribunalen, i och med sin dom i IMS Health, har ställt 
för höga krav för förordnandet av interimistiska åtgärder och därmed avskräckt kom-
missionen från att tillgripa sådana åtgärder.202 

                                                 
197 European Competition Network, ECN recommendation on the power to adopt interim measures, 
daterad 9 december 2011. 
198 Kinsella, a.a.; Connolly, a.a.; Art, a.a.. 
199 Se, till exempel, Kinsella, a.a. s. 1. 
200 Kinsella, a.a. s 1 och Art, a.a. s. 55. 
201 Se, till exempel, Kinsella, a.a. s. 1. 
202 Art, a.a. s. 71. 
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Ett problem med att interimistiska åtgärder sällan eller aldrig tillämpas anses vara att 
företagen som bryter mot konkurrensreglerna hinner njuta frukterna av sina överträ-
delser innan kommissionen hinner i kapp dem och att det dessutom är högst otroligt 
att ett eventuellt straff överväger vinsten.203 Interimistiska åtgärder spelar dessutom en 
viktig roll för att skydda konsumenter och konkurrenter under en utredning för miss-
tänkt överträdelse. I synnerhet gäller det för underprissättning, där det konkurrensbe-
gränsande beteendet kan uppnå sitt mål innan förbudet blir ett faktum.204 
Connolly poängterar dessutom att tillämpningen av konkurrensreglerna varierar mel-
lan EU-länderna. Till exempel får den belgiska konkurrensmyndigheten tillgripa inte-
rimistiska åtgärder om det finns ett brådskande behov av att undvika en situation som 
kan orsaka allvarlig, omedelbar och irreparabel skada för företagen vars intressen på-
verkas av de påtalade förfarandena, eller för att undvika en situation som är oförenlig 
med allmänintresset.205 Den franska konkurrensmyndigheten kan tillförordna interim-
istiska åtgärder om det finns risk för allvarlig och irreparabel skada på ekonomin i 
stort, den berörda sektorn, konsumenternas intressen eller den klagandes intressen.206 
I Portugal ställs rekvisiten omedelbar, allvarlig och irreparabel eller svårtillrättad 
skada.207 Enligt European Competition Network har den belgiska konkurrensmyndig-
heten tillgripit interimistiska åtgärder en gång år 2010, och den franska myndigheten 
tre gånger mellan 2009 och 2011.208 Dessa skillnader uppmuntrar företag till forum 
shopping, dvs. att de söker interimistiska åtgärder och anmäler konkurrensrättsliga 
överträdelser hos den myndighet de anser sig ha störst chans att erhålla hjälp hos.209 
Kinsella och Connolly framhåller Storbritannien som ett exempel för att förklara var-
för interimistiska åtgärder tillförordnas så sällan. Den brittiska konkurrensmyndig-
heten (Office of Fair Trading) har haft rättsliga möjligheter att tillförordna interimist-
iska åtgärder sedan 1998. Trots detta, har detta endast skett i ett fall. Den brittiska 
lagen tillåter myndigheten att tillgripa interimistiska åtgärder i brådskande fall och för 
att förebygga allvarlig och irreparabel skada för en särskild person eller en kategori av 
                                                 
203 Kinsella, a.a. s. 1. 
204 Connolly, a.a. s. 1. 
205 A.st.. 
206 A.st.. 
207 A.st.. 
208 A.st.. 
209 Art, a.a. s. 61-62. 
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personer, eller för att skydda allmänintresset.210 Detta innebär att tröskeln är hög. All-
varlig och irreparabel skada är kumulativa rekvisit och innebär att i brist på interimist-
iska åtgärder skulle det berörda företaget försättas i konkurs eller tvingas lämna mark-
naden. Det ställs ännu högre krav på kommissionen som måste konstatera en prima 
facie överträdelse, medan den brittiska konkurrensmyndigheten får agera på grund av 
rimliga misstankar om en överträdelse. 
För att underlätta tillförordnandet av interimistiska åtgärder har Storbritanniens De-
partment for Business, Innovation and Skills föreslagit en lagändring som skulle tillåta 
ingripanden i fall där konkurrensmyndigheten upplever behovet av att agera för att 
förebygga allvarlig skada för en enskild person eller en kategori av personer. Å ena 
sidan anser Connolly att en lagändring skulle kunna få viktiga konsekvenser. Till ex-
empel skulle företag som visste att konkurrensmyndigheten troligtvis skulle tillför-
ordna interimistiska åtgärder ändra sitt beteende redan innan en utredning påbörjas. 
Dessutom skulle kanske dominanta företag tänka på ett annorlunda sätt vid avväg-
ningen mellan rättsliga risker och kortsiktiga vinster. Problemet är att förslaget kan gå 
emot kommissionens och de andra medlemsstaternas strategier.211  
Å andra sidan konstaterar Kinsella att det ankommer på kommissionen att behandla 
mål som har effekt i hela EU och därför att koncentrera sina beslut på hela konkur-
rensstrukturen istället för på endast en konkurrent. Detta borde vara fullt möjligt med 
hänsyn till att en konkurrensöverträdelse torde ha fler än ett offer och därmed kunna 
skada konkurrensen i stort. Kinsella råder därför kommissionen att gå igenom de stark-
aste målen i sitt arkiv och att försäkra sig om att den tillgriper minimiåtgärder för att 
inte riskera att bli anklagad för att gå för långt. På så sätt kan kommissionen lita på att 
sina beslut kommer att motstå eventuella överklaganden. I det långa loppet borde ett 
trovärdigt hot om interimistiska åtgärder leda till resursbesparingar och uppmuntra fö-
retag att själva bedöma om sitt handlande kan vara skadligt för konkurrensen.212 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att rekvisiten som ställs för tillgripandet av inte-
rimistiska åtgärder varierar något mellan olika EU-länder. Länderna som använder 

                                                 
210 Section 35(2) Competition Act 1998, United Kingdom Legislation. 
211 Connolly, a.a. s. 1. 
212 Kinsella, a.a. s. 2. 
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dessa åtgärder mest har satt en lägre tröskel än den som definieras i artikel 8 i Förord-
ningen, till exempel genom att konkurrensmyndigheten får agera på grund av rimliga 
misstankar eller för att förebygga uppkomsten av en svårtillrättad skada. Konkurrensen 
som kan komma till skada definieras även på olika sätt. Det kan handla om företagens 
intressen, allmänintresset, ekonomin i stort, den berörda sektorn, konsumenternas in-
tressen eller den klagandes intressen. Av artiklarna framgår att tillämpningen av artikel 
8 i Förordningen brister, inte på grund av att behov saknas, utan antagligen för att 
kommissionen inte vill lägga tid och resurser på interimistiska åtgärder som riskerar 
att upphävas vid en överklagan, dels på grund av att rekvisiten som ställs i lagtexten 
är svåra att uppfylla, dels på grund av att tribunalens beslut i IMS Health har höjt kra-
ven ytterligare. Detta är beklagligt och måste anses ha negativa konsekvenser på kon-
kurrensen. Vissa länder, som redan ställer lägre krav på sina konkurrensmyndigheter 
för tillgripandet av interimistiska åtgärder, anser det behövligt att ändra i nationalrätten 
för att underlätta ett sådant tillgripande. I detta sammanhang har vi två tankar: i första 
hand borde konkurrensmyndigheter följa Kinsellas råd och ålägga interimistiska åt-
gärder varje gång detta anses nödvändigt, med hänsyn till de av rättspraxis skapade 
rekvisiten. I andra hand kan en lagändring bli nödvändig för att underlätta vidtagandet 
av interimistiska åtgärder. 
4.2.3 Oförenlighet med allmänintresset 
Vi var nyfikna över Stephen Kinsellas inställning till definitionen av begreppet skada 
på konkurrensen och det i rättspraxis uppställda alternativa rekvisitet om oförenlighet 
med allmänintresset. Vi skickade därför två frågor, vilka Kinsella besvarade skriftligen 
genom sin advokatkollega Audrey Silvain. Frågorna och svaren återges i sin helhet i 
bilaga 1. Härunder har vi sammanställt frågorna och svaren, samt vår inställning till 
dessa svar. 
Vi började med att fråga om begreppet skada på konkurrensen inom ramen av artikel 
8 i Förordningen åsyftar endast skada på konkurrenter eller även skada på konsumen-
ter, en medborgare eller något annat. Svaret blev att skada på konkurrensen är ett över-
gripande begrepp som omfattar skada på konkurrenter, på konsumenter eller på med-
borgare inom hela EU. Det är däremot inte tillräckligt att ett individuellt företag eller 
en enda konsument skadas, utan en inverkan på hela ekonomin eller konkurrensen 
måste påvisas. Detta svar bekräftar våra slutsatser. 
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Vår nästa fråga var huruvida det alternativa rekvisitet till skada på konkurrensen som 
har ställts upp i praxis, nämligen oförenlighet med allmänintresset, fortfarande anses 
gälla. Här blev svaret att artikel 8 i Förordningens skyddsintresse är allmänintresset av 
att skydda konkurrensen och att endast rekvisitet allvarlig och irreparabel skada på 
konkurrensen ska användas vid tillgripande av interimistiska åtgärder. Vi anser dock 
det påvisat att även allmänintresset i stort ska beaktas vid tillämpning av konkurrens-
lagstiftningen, inbegripen artikel 8 i Förordningen. Detta framgår till exempel av till-
kännagivandet om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas dom-
stolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 2004.213 

4.3 Skada på konkurrensen i svensk lagstiftning 
Enligt 3 kap. 1 § första stycket KL får KKV ålägga ett företag att upphöra med en 
överträdelse av förbuden av konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av do-
minerande ställning i 2 kap. 1 eller 7 §§ eller i artikel 101 eller 102 i FEUF. Enligt 
andra stycket gäller ett sådant åläggande omedelbart om inte något annat bestäms. 3 
kap. 2 § KL ger samma befogenhet till MD. Bestämmelserna överensstämmer med 
artikel 3 första punkten i förordning nr 17/62 som, med starka inslag av EU-rätts-
praxis, har gett upphov till artikel 8 i Förordningen.214 Därför har vi analyserat till-
lämpningen av denna bestämmelse för att kunna dra slutsatser om definitionen som 
ges av begreppet skada på konkurrensen när det gäller tillgripandet av interimistiska 
åtgärder.215 

4.4 Skada på konkurrensen i svensk praxis 
4.4.1 Inledning 
Som tidigare nämnts har varken KKV eller MD hittills tillgripit några interimistiska 
åtgärder enligt artikel 8 i Förordningen. Däremot har KKV vid några tillfällen ålagt 
interimistiska åtgärder enligt 3 kap. 1 § KL och MD har gjort detsamma enligt 3 kap. 
2 § KL. I ett mål, Stockholm Transfer Taxi mot Swedavia, avslog MD ansökan om 
                                                 
213 Kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas 
domstolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES), OJ C 
101, 27 april 2004, p. 54–64, para. 3 och 19. 
214 Förordning (EEG) nr 17/62 av den 6 februari 1962, Första förordningen om tillämpning av för-
dragets artiklar 85 och 86. 
215 Dom Pilkington Group mot Europeiska kommissionen, fotnot 189 ovan, EU:T:2015:508. 
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interimistiska åtgärder. Målet har ändå ansetts intressant eftersom det visar MD:s in-
tresseavvägning för att bedöma risken av skada på konkurrensen och behovet av inte-
rimistiska åtgärder. Genom att analysera målen samt Konkurrensverkets och MD:s re-
sonemang har vi dragit slutsatser om innehållet i begreppet skada på konkurrensen 
enligt svensk praxis. 
4.4.2 Mål där Konkurrensverkets interimistiska beslut fastslogs 
År 2009, på grund av klagomål från ett antal taxibolag som ansåg att Luftfartsverket 
missbrukade sin dominerande ställning genom en planerad förändring i kö- och fram-
körningssystemet för taxibilar, förbjöd KKV interimistiskt Luftfartsverket att genom-
föra förändringen.216 Enligt det planerade systemet skulle fyra av fem filer för taxibilar 
mot Stockholm få disponeras enbart av de tre största bolagen. KKV ansåg att detta 
skulle minska konsumenternas valmöjligheter, såväl som möjligheten till priskonkur-
rens. Som objektivt godtagbara skäl för sitt handlande åberopade Luftfartsverket bland 
annat miljöargument och kundnöjdheten, men lyckades inte göra sannolikt att sådana 
skäl verkligen motiverade den föreslagna förändringen. MD bekräftade KKV:s beslut 
i en dom av den 5 februari 2010.217 
Det som vi anser viktigt med målet är att det interimistiska förfarandet ansågs berätti-
gat för att förebygga en risk för skada på konkurrensen som bestod i att de största 
bolagen skulle få en konkurrensfördel jämfört med de mindre konkurrerande företa-
gen. Intressant är även att en positiv effekt på miljön och kundnöjdheten kunde ha 
utgjort objektivt godtagbara skäl för ett undantag, vilket visar att faktorer som effekten 
på samhället i stort och kundernas intressen tas med i intresseavvägningen. Däremot 
framgår även av målet att parten, som åberopar objektivt godtagbara skäl som försvar 
behöver inte styrka dessa men måste i vart fall göra sannolikt att sådana skäl föreligger 
och att dessa skäl utgör motivet för det påstådda missbruket. Det kan aldrig anses till-
räckligt att åberopa skäl som miljön, allmänintresset eller kundernas nöjdhet för att 
rättfärdiga en potentiell konkurrensrättslig överträdelse. 

                                                 
216 Konkurrensverket, dnr 542, 547 och 561/2009, 23 oktober 2009, Taxilikavillkor. 
217 Marknadsdomstolen, MD 2010:5, 5 februari 2010, Luftfartsverket mot Konkurrensverket. 
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I ett beslut från 2010 ålade KKV interimistiskt Ekfors Kraft att ansluta Haparanda stad 
till gatu- och vägbelysningsnätet.218 Anledningen till detta var att Ekfors Kraft var do-
minerande på marknaden och att elnätet ansågs utgöra en så kallad nödvändig nyttig-
het. Ekfors vägran att ansluta kommunens nya anläggning till nätet utgjorde ett hinder 
för kommunen att träda in och agera på marknaden för gatu- och vägbelysning, vilket 
ansågs påverka konkurrensen negativt. Under sådana omständigheter krävs objektivt 
godtagbara skäl för leveransvägran. Ekfors Kraft kunde inte visa på några objektivt 
godtagbara skäl, och därför ansågs leveransvägran utgöra ett missbruk av dominerande 
ställning. KKV:s bedömning bekräftades av MD.219 
Av målet drar vi slutsatsen att skadan på konkurrensen kan vara att en aktör hindras 
från att träda in och agera på en marknad. Målet handlade dessutom om en nödvändig 
nyttighet, och konsumenternas intresse av att ha tillgång till denna vägde tungt. Därför 
är det svårt att veta om bedömningen hade varit likadan för en annan tjänst eller pro-
dukt. Intressant var även att MD, efter att ha förklarat att objektivt godtagbara skäl 
måste bedömas från fall till fall, ändå gav exempel på sådana skäl. Dessa exempel kan 
sorteras i två kategorier, nämligen bristande kapacitet hos det dominerande företaget 
eller betalningssvårigheter hos kunden. Detta visar att intresseavvägningen tar hänsyn 
till allmänintresset av att ha tillgång till en nödvändig nyttighet, men även till domi-
nantens intresse av att inte bära en alltför stor finansiell risk. 
4.4.3 Mål där KKV:s interimistiska beslut upphävdes 
2012 förbjöd KKV interimistiskt Svenska Hockeyligan att hindra sina medlemsklub-
bar att skriva korttidskontrakt med lockoutade hockeyspelare från NHL. KKV ansåg 
att förbudet utgjorde en uppenbar och allvarlig överträdelse av 2 kap. 1 § KL och art. 
101 FEUF och fastställde att beslutet skulle få betydande negativa konsekvenser för 
konsumenter och andra kunder, med avseende på den omedelbara begränsning av ut-
budet dessa kunder redan hade utsatts för. MD upphävde KKV:s interimistiska beslut 
den 18 december 2012 eftersom regeln om korttidskontrakt hade uppkommit mot bak-
grund av det berättigade intresset av att värna tävlingarnas rättvisa samt att motverka 

                                                 
218 Konkurrensverket, dnr 533/2009, 2010-08-25, Ekfors Kraft AB. 
219 Marknadsdomstolen, MD 2010:7, 26 februari 2010, Ekfors Kraft AB mot Konkurrensverket. 
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den sportsliga obalansen som kan uppstå när ett lags skicklighetsnivå och slagkraft 
varierar under säsongen.220 
Avgörande för MD:s uppfattning var dels att förbudet inte gällde enbart hockeyspelare 
från NHL utan var att ses som en generell och därmed icke-diskriminerande regel, dels 
att dess syfte var att främja sporten, vilket ansågs vara ett objektivt godtagbart syfte. 
Med detta som utgångspunkt konstaterade MD att regeln utgjorde en nödvändig följd 
av syftet, vilket betydde att den var proportionerlig och därmed förenlig med konkur-
rensrätten.221 
Intressant i målet är att MD tog hänsyn inte bara till allmänintresset av att skydda 
konkurrensen, konsumenterna eller konkurrenterna, utan att den ansåg att allmänin-
tresset av att främja sporten och tävlingarnas rättvisa också skulle beaktas vid en in-
tresseavvägning. Detta intresse vägde dessutom tyngre än konsumenternas intresse att 
få ett större utbud av spelare. 
4.4.4 Mål där MD beviljade interimistiska åtgärder 
2011 ålade MD Posten, på begäran av Postens konkurrent CityMail, att upphöra med 
att tillämpa en sorteringsrabatt som ansågs utgöra missbruk av dominerande ställ-
ning.222 Åläggandet grundades på 3 kap. 2 § KL och rättfärdigades med att CityMail 
tvingades pressa sina priser så lågt att de inte gav kostnadstäckning och att sorterings-
rabatten i vart fall tenderade att begränsa konkurrensen på den relevanta marknaden. 
Trots att relativt få kunder berördes, ansåg ändå MD att dessa kunder stod för en rela-
tivt stor andel av den totala volymen post. MD erinrade om Postens särskilda ansvar 
som dominant att ta hänsyn till konkurrensen.223 I målet bestod konkurrensen av en 
enda, mindre konkurrent, och rabatten ansågs ha en utestängande effekt som i vart fall 
tenderade att leda till att konkurrensen hämmades.224 Vid en intresseavvägning kom 
MD fram till att kundernas intresse av att betala förmånligare priser tack vare Postens 

                                                 
220 Konkurrensverket, dnr 501/2012, 20 september 2012, Svenska Hockeyligan. 
221 Marknadsdomstolen, mål A 2/12, 3 december 2012, Svenska Hockeyligan mot Konkurrensverket, 
s. 4. 
222 MD 2011:14, Bring CityMail Sweden AB mot Posten Meddelande AB, s. 1. 
223 A.mål, s. 13. 
224 A.mål, s. 15. 
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rabatter inte övervägde konkurrensens intresse av att ha minst två konkurrerande före-
tag på marknaden.225 
Särskilt intressant i målet var att CityMail, i sina grunder, anförde att alla rekvisiten 
för tillförordnande av interimistiska åtgärder enligt artikel 8 i Förordningen var upp-
fyllda: 

Intäktsbortfallet kan få till följd att CityMail tvingas lämna marknaden, 
eller att CityMails konkurrenskraft försvagas, vilket skulle skada kun-
derna/konsumenterna genom att konkurrensen på marknaden försvinner 
eller försvagas.226 

Enligt CityMail fanns ett brådskande fall som innebar en risk för allvarlig och irrepa-
rabel skada på konkurrensen. I målet beskrevs skada på konkurrensen som en skada 
som slutligen påverkar kunderna/konsumenterna. Trots att MD inte direkt svarade på 
detta, följde den CityMails resonemang och gav denna rätt, vilket talar för att vid be-
dömningen av huruvida en skada på konkurrensen föreligger, får hänsyn tas till kon-
sekvenserna för konsumenterna. 
4.4.5 Mål där MD avslog ansökan om interimistiska åtgärder 
I ett mål som avgjordes av MD den 2 februari 2011 anförde Stockholm Transfer Taxi 
att Swedavia missbrukade sin dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § KL och artikel 
102 i FEUF, och bad MD att ålägga Swedavia att omedelbart upphöra med detta bete-
ende. Enligt Stockholm Transfer Taxi bestod missbruket i att Swedavia tillämpade ett 
konkurrensbegränsande kösystem i Arlanda, som ledde till en konkurrensnackdel för 
Stockholm Transfer Taxi och i förlängningen även till skada för taxikunderna genom 
en minskning av konkurrensen på taximarknaden. Swedavia åberopade att en rapport 
från KKV år 2007 angav att en förutsättning var möjligheten för kunder att göra ett 
aktivt val mellan taxiföretag med avseende på transportkvalitet och pris. Detta var må-
let med Swedavias nya system, som därför grundade sig i objektivt godtagbara skäl. 
Dessutom anförde Swedavia att ärendet redan hade behandlats av KKV och MD vid 
olika tillfällen och att det nya systemet hade godkänts av KKV. MD konstaterade dels 
att det begränsade utrymmet vid Arlanda flygplats krävde ett kösystem, dels att det 
som var mest avgörande var att tillgodose kundernas efterfrågan. Det aktuella systemet 
                                                 
225 A.mål, s. 14. 
226 A.mål, s. 4. 
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verkade uppfylla båda kraven och ansågs därför inte utgöra missbruk av dominerande 
ställning. Stockholm Transfer Taxis talan ogillades.227 
Det är intressant att domstolen fastslår att, trots att en dominant kunde anses agera på 
ett konkurrensbegränsande sätt, kunde den åberopa objektivt godtagbara skäl som be-
stod i behovet av ett kösystem som kunde tillgodose kundernas efterfrågan.  
4.4.6 Sammanfattning 
I de granskade målen har de påstådda överträdelserna bestått i leveransvägran eller 
diskriminering. 
Skadan på konkurrensen har ansetts kunna vara att vissa företag gavs en konkurrens-
fördel gentemot andra företag, att en konkurrent hindrades från att träda in och agera 
på en marknad eller att en konkurrent tvingades lämna marknaden eller förlorade kon-
kurrenskraft. I samtliga mål togs hänsyn till påverkan på kunderna, konsumenterna 
eller allmänintresset, vilket talar för att skadan på konkurrensen inte kan begränsas till 
skadan på konkurrenterna. 
För att rättfärdiga den påstådda överträdelsen har följande objektivt godtagbara skäl 
ansetts kunna åberopas: miljöhänsyn, kundernas nöjdhet, allmänintresset av att främja 
sporten, bristande kapacitet från dominantens sida eller betalningssvårigheter från 
kundens sida. 
För att bedöma om interimistiska åtgärder var nödvändiga, har både KKV och MD 
gjort en intresseavvägning mellan följande faktorer: företagens intresse av att sköta 
sina affärer så fritt som möjligt utan att bära för stora finansiella risker; konkurrenter-
nas intresse av att kunna träda in och agera på marknaden; konsumenternas intresse av 
en fungerande konkurrens som bidrar till ett större utbud och pressade priser; samt 
olika allmänna intressen såsom miljön, sporten och konsumenternas valmöjligheter. 

                                                 
227 MD 2011:2 Stockholm Transfer Taxi i Stockholm Aktiebolag mot Swedavia AB och intervenienten 
Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag. 
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4.5 Skada på konkurrensen i svensk doktrin 
Doktrinen i ämnet är knapphändig, antagligen för att bestämmelsen i artikel 8 i För-
ordningen inte har tillämpats i praxis. Bernitz och Kjellgren nämner interimistiska be-
slut enligt artikel 279 FEUF, som stadgar följande:  

I ärenden som anhängiggjorts vid Europeiska unionens domstol får denna 
föreskriva nödvändiga interimistiska åtgärder. 

För att EU-domstolen ska få tillgripa interimistiska åtgärder krävs att sökanden visar 
att talan inte är uppenbart ogrundad, att fallet är brådskande och att risk föreligger för 
allvarlig och obotlig skada för den sökandes (i kommissionens fall unionens) intressen 
ifall ett beslut inte fattas.228 I ett helt kapitel angående Förordningen lämnas artikel 8 
utan hänseende och Westin nämner endast följande angående interimistiska åtgärder: 

Ett företag som blir fällt för en överträdelse av något av förbuden i artikel 
81 och 82 riskerar – förutom att åläggas att upphöra med överträdelsen – 
mycket omfattande böter (…).229 

Wahl undersöker konkurrensskadebegreppet men nämner varken skada på konkurren-
sen eller interimistiska åtgärder.230 Vi har inte hittat någon artikel som behandlar ämnet 
och anser därför att det är förståeligt att KKV efterfrågar ett förtydligande.  

                                                 
228 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:e upplagan, Norstedts Juridik, Stock-
holm 2010, s. 151. 
229 Westin, Jacob, Europeisk konkurrensrätt, Studentlitteratur (2007), s. 163-193. 
230 Wahl. 
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5 Jämförelse mellan konkurrensskada och skada på 
konkurrensen 

5.1 Lagbestämmelser 
Både konkurrensskada och skada på konkurrensen uppkommer till följd av en över-
trädelse av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 §§ KL eller i artikel 101.1 eller 102 i EUF-
fördraget. Detta innebär att de grundläggande skyddsintressena i stort är desamma, 
nämligen konkurrerande företag, konsumenter, enskilda medborgare, samhällsekono-
min, produktionen samt det tekniska och ekonomiska framåtskridandet. 

5.2 Skyddsintresse och funktion 
Trots att skyddsintressen i stort anses vara desamma för båda skadetyperna, riktar sig 
bestämmelserna mot olika parter. Detta förklaras med bestämmelsernas funktion, näm-
ligen att artikel 8 i Förordningen använder begreppet skada på konkurrensen i ett pre-
ventivt syfte och avser att skydda ekonomiska intressen, allmänintresset, ekonomin i 
stort, ekonomin i den berörda sektorn eller konsumenternas intressen. I vissa EU-län-
der räknas även in skada på fysiska eller juridiska personers intressen, såsom företagen 
i stort, till en kategori av fysiska eller juridiska personer eller även till en enskild fysisk 
eller juridik person. Denna tolkning har inte ifrågasatts, tvärtom framgår det av EU-
rättspraxis att rättstillämparen erbjuder en stor frihet för att göra en skönsmässig be-
dömning av de viktiga intressen som måste skyddas vid tillförordnande av interimist-
iska åtgärder. 
Konkurrensskada däremot har ett nära samband med skadeståndsanspråk. Liksom i 
civilskadeståndsmål handlar det om en ren förmögenhetsskada och skadeståndet ska 
fylla både en reparativ funktion, nämligen själva ersättningen av skadan, och en pre-
ventiv funktion, den så kallade avskräckande effekten. Eftersom konkurrensskadan 
ska kunna ersättas måste både skadans storlek och de skadelidande parternas identitet 
kunna preciseras. Skadelidande kan vara konsumenter, indirekta kunder, anställda och 
deras fackföreningar, aktieägare och styrelseledamöter, konkurrenter, avtalsparter och 
andra näringsidkare, samt dotterbolag. 
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Vår slutsats är att skada på konkurrensen är ett allomfattande begrepp som åsyftar den 
allmänna skadan som åsamkas ekonomin i stort på grund av en överträdelse av kon-
kurrensrätten. Begreppet utgår från ett välfärdsperspektiv och utgör grunden till varje 
konkurrensrättslig bedömning.231 Konkurrensskada däremot är ett snävare begrepp 
som syftar på en förmögenhetsskada som drabbar individuella skadelidande på grund 
av en konkurrensrättslig överträdelse. Begreppet utgår därför i allra högsta grad från 
ett individperspektiv och kan, men behöver inte, sammanfalla med skadan som åsam-
kas konkurrensen, ekonomin eller samhället.232 Därför kan det vara svårt att skilja på 
begreppen, som kan vara synonymer i vissa situationer och inte i andra. 
Detta synsätt bekräftas av kommissionen, som förklarar följande:  

Infringements of the EU antitrust rules (Articles 101 and 102 TFEU), such 
as cartels or abuse of a dominant position in the market, are not only det-
rimental for the economy and consumers at large: they also cause concrete 
harm (e.g. higher prices, lost profits) to concrete victims (e.g. infringers' 
direct and indirect customers, infringers' competitors and their custom-
ers).233 

Enligt oss beskriver den första delen av meningen skada på konkurrensen, nämligen 
skadan som åsamkas ekonomin och konsumenterna i stort, medan andra delen beskri-
ver konkurrensskada, dvs. den konkreta skadan som åsamkas konkreta offer, såsom 
överträdarens direkta och indirekta konsumenter eller överträdarens konkurrenter och 
dessas konsumenter. 
Även sättet att mäta skadan skiljer sig beroende på vilken skada det handlar om. Till 
exempel vid kartellsituationer ligger konkurrensskadan i överprissättning och eventu-
ellt i övervältring av skadan, emedan skada på konkurrensen ligger i de negativa ef-
fekterna på välfärden.234 
Slutligen anses det ankomma konkurrensmyndigheter att förebygga och mäta skada 
på konkurrensen medan domstolar ansvarar huvudsakligen för mätning och ersättning 
av konkurrensskada.235 Konkurrensmyndigheterna spelar ändå en stor roll i den privata 
                                                 
231 OECD, Quantification of harm to competition by national courts and competition agencies (2011), 
s. 21. 
232 OECD, a.a. s. 21. 
233 European Commission, Competition, Antitrust, Action for damages, Overview. 
234 OECD, a.a. s. 22. 
235 OECD, a.a. s. 11. 
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tillämpningen genom att samla bevisningen och fastställa konkurrensöverträdelser, 
vilket underlättar följdförfaranden. 
Trots att själva begreppet skada på konkurrensen är omfattande och dess definition 
öppen för en fri tolkning av rättstillämparen, ställs mer specifika krav för att artikel 8 
i Förordningen ska kunna tillämpas, nämligen risken för allvarlig och irreparabel skada 
på konkurrensen. Dessa rekvisit har behandlats tidigare, men kort sagt måste en prima 
facie konkurrensrättslig överträdelse konstateras, risken av att konkurrensen skadas 
måste preciseras på ett konkret och trovärdigt sätt och allvarlighetskravet innebär till 
exempel att en konkurrent riskerar att försättas i konkurs eller drivas bort från mark-
naden. För att vara irreparabel får dessutom inte skadan kunna läkas av ett senare be-
slut från kommissionen eller endast vara av ekonomisk art. 
Med det sagt anser vi att artikel 8 i Förordningen inte har till syfte att förändra rätts-
tillämpningens rättskraft, utan att bekräfta den av rättspraxis skapade befogenhet för 
kommissionen att ex officio förordna interimistiska åtgärder i brådskande fall där 
prima facie konkurrensöverträdelser utgör en risk för allvarlig och irreparabel skada 
på konkurrensen. Ett annat mål med Förordningen är att ge nationella konkurrensmyn-
digheter liknande befogenheter eftersom dessa anses mest lämpade att bedöma beho-
vet av att tillgripa interimistiska åtgärder samt dessas konsekvenser. Detta talar för att 
Förordningen enbart uttrycker att de rekvisit som tidigare har uppställts i praxis 
alltjämt gäller, dvs. att rättstillämparen vid en helhetsbedömning av behovet av att för-
ordna interimistiska åtgärder måste ta hänsyn till risken att en konkurrent tar skada 
liksom till risken för skada på allmänintresset, gemenskapens finansiella intressen, sta-
biliteten på marknaden i fråga och till och med möjligheten för nya aktörer att pene-
trera marknaden. Det framgår tydligt av EU-rättspraxis att det ankommer rättstilläm-
paren att med stor frihet göra en skönsmässig bedömning av de viktiga intressen som 
måste skyddas vid tillförordnandet av interimistiska åtgärder: 

Vid denna helhetsbedömning förfogar domstolen som prövar ansökan om 
en interimistisk åtgärd över ett omfattande utrymme för skönsmässig be-
dömning och är fri att med avseende på de särskilda omständigheterna i 
fallet i fråga avgöra sättet att pröva om dessa olika villkor är uppfyllda, 
liksom i vilken ordning denna prövning utförs, då det inte i någon bestäm-
melse i gemenskapsrätten föreskrivs ett i förväg upprättat analysschema 
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för bedömningen av om det är nödvändigt att bevilja interimistiska åtgär-
der.236 

Inget analysschema har upprättats, utan rekvisiten som måste uppfyllas för att rättfär-
diga tillgripandet av interimistiska åtgärder har först skapats i rättspraxis och sedan 
fastställts i artikel 8 i Förordningen. I rättspraxis grundades tillförordnandet av inte-
rimistiska åtgärder på två alternativa rekvisit, nämligen att en prima facie konkurrens-
rättslig överträdelse riskerade att tillfoga den sökande en allvarlig och irreparabel 
skada eller var oförenlig med allmänintresset. I artikel 8 i Förordningen har dessa två 
rekvisit förenats i ett enda rekvisit, nämligen att en prima facie konkurrensrättslig 
överträdelse riskerar att tillfoga konkurrensen en allvarlig och irreparabel skada. Emel-
lertid anser vi inte att detta visar en vilja att införa en ändring i rättsläget eftersom det 
har bevisats att begreppet skada på konkurrensen är allomfattande och att det ankom-
mer såväl kommissionen som konkurrensmyndigheterna att tillgripa interimistiska åt-
gärder för att skydda viktiga intressen. Allmänintresset är ett sådant intresse, vilket 
framgår till exempel av tillkännagivandet om samarbete mellan kommissionen och 
EU-medlemsstaternas domstolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördra-
get 2004, där kommissionen erinrade om sin och de nationella domstolarnas plikt att 
tillvarata allmänintresset vid tillämpning av nuvarande artiklarna 101 och 102 i 
FEUF.237 Denna plikt gäller än och i denna ingår att ta hänsyn till allmänintresset även 
vid tillämpningen av artikel 8 i Förordningen. Detta kan även läsas ur olika rättsfall, 
som till exempel Pilkington, där allmänintresset av att unionens verksamhet i största 
möjliga mån ska följa öppenhetsprincipen vägdes emot risken för en allvarlig och ir-
reparabel skada för Pilkington.238 

  

                                                 
236 Dom Kommissionen mot Atlantic Container Line m.fl., fotnot 97 ovan, EU:C:1995:257, para. 23, 
bekräftat i beslut av den 29 november 2012, Alstom mot Europeiska kommissionen, T-164/12 R, 
ECLI:EU:T:2012:637, para. 26. 
237 Kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas 
domstolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES), OJ C 
101, 27 april 2004, p. 54–64, para. 3 och 19. 
238 Beslut 10 september 2013, Kommissionen mot Pilkington Group, C‑278/13 P(R), 
ECLI:EU:C:2013:558, para. 20. 
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6 Slutsats 
Genom rättspraxis har begreppet skada på konkurrensen getts en innebörd, utan att 
själva begreppet som sådant faktiskt definierats. Sammanfattningsvis instämmer vi 
med Stephen Kinsella om att begreppet skada på konkurrensen rådande rättspraxis 
alltjämt gäller. KKV kan därmed förlita sig på de fall där interimistiska åtgärder har 
ansetts berättigade för att tillämpa artikel 8 i Förordningen. Dessutom förfogar KKV 
över ett stort utrymme att använda sitt skön för att tolka begreppet skada på konkur-
rensen och bedöma vilka intressen som väger tyngst och ska skyddas. Den enda fall-
gropen som framgår både av rättspraxis och av Kinsellas artikel är att proportional-
itetsprincipen måste beaktas, dvs. att åtgärderna inte får gå längre än vad som krävs 
för att bevara status quo i väntan på ett beslut; de måste vara reversibla och begränsade 
i tid. Detta beror på att ett interimistiskt förfarandes enda ändamål är att säkerställa att 
det kommande avgörandet i sak får full verkan.239 
  

                                                 
239 Beslut Alstom mot Europeiska kommissionen, fotnot 232 ovan, para. 30. 
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Bilaga 1: Intervju med Kinsella och Silvain 
 
Fråga 1: Do you believe that “harm to competition” in Article 8 of Regulation 
1/2003 necessarily means that the part that suffers the harm has to be a competitor 
or could it be a consumer, a citizen or something else? 
Svar: “Harm to competition” as referred to in Article 8 of Regulation 1/2003 is a wide 
concept, encompassing detriment to the economy as a whole. Interim measures can 
only be adopted in the case of urgency due to serious and irreparable harm to compe-
tition. It is not sufficient that serious and irreparable harm be caused to an individual 
undertaking. There must also be indications that competition will be harmed. Potential 
damage to an individual undertaking is therefore only to be considered where it coin-
cides with damage to competition, in which case the interests of an undertaking may 
be protected by implication. As mentioned in Stephen’s article, when a small compet-
itor comes forward with evidence that its business is suffering, it is essentially pointing 
out the competitive process as a whole, even if it is just one victim. “Harm to compe-
tition” therefore includes harm caused to a competitor, a consumer, or any citizen 
throughout the EU but only in the meaning of economy/competition as a whole, not on 
an individual basis.” 
Fråga 2: Why do you think the criteria that has been set in case-law as an alternative 
to “serious and irreparable harm to the party applying for the adoption of interim 
measures”, namely “intolerable to the public order” has been left out of the wording 
of the article? Do you think the criteria still is valid? 
Svar: According to case law previous to Regulation 1/2003 (see in particular IMS 
Health and Camera Care mentioned in Stephen’s article), interim measures could only 
be granted provided the following conditions were fulfilled: 

- the impugned practices had to be prima facie breaches of the EU competition 
rules that could be sanctioned by a final decision of the Commission; and, sec-
ondly, 

- it was likely that serious and irreparable damage to the party applying for the 
adoption of interim measures, or intolerable damage to the public interest 
would be caused ("proven urgency"). 
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 However, the qualification of “serious and irreparable harm to competition” as re-
ferred to in Article 8 of Regulation 1/2003 reflects the fact that the purpose of Article 
101 and 102 TFEU is to protect competition in the market and that the Commission, 
in its capacity as a competition authority, acts in the public interest to protect compe-
tition (see Recital 9 of Regulation 1/2003 on the objectives of Articles 101 and 102). 
Therefore, we believe the “serious and irreparable harm to competition” as men-
tioned in Article 8 should be the criteria to rely on to apply interim measures. 
 


