
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet med Europainriktning 

Vårterminen 2016 | LIU-IEI-FIL-G--16/01522--SE 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet kartell 
- en undersökning av kriterierna för 

när en kartell föreligger 
 

The term “Cartel” – an examination of the criteria 

for the existence of a cartel 

 

Sara Ekström 

Alexander Widén 

Handledare: Maria Nelson 

Examinator: Johannes Lerm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 



2 
 
 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 4 

Förkortningar ........................................................................................................................................... 5 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och problemformulering ................................................................................................ 7 

1.3 Avgränsningar .......................................................................................................................... 7 

1.4 Metod ...................................................................................................................................... 7 

1.5 Disposition ............................................................................................................................... 7 

1.6 Ordförståelse ........................................................................................................................... 8 

2 Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete ........................................................................ 9 

2.1 Förbudets skyddsmotiv och skyddsintresse ............................................................................ 9 

3 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt ................................................................................ 11 

3.1 Företrädesprincipen och principen om direkt effekt ............................................................ 11 

3.2 Parallell tillämpning och konvergens .................................................................................... 12 

3.4 Samhandelskriteriet .............................................................................................................. 13 

4 Kartellens kriterier ......................................................................................................................... 15 

4.1 Avtalskriteriet ........................................................................................................................ 15 

4.2 Konkurrensbegränsningskriteriet .......................................................................................... 17 

4.2.1 Märkbarhetskriteriet ..................................................................................................... 18 

4.3 Den relevanta marknaden ..................................................................................................... 19 

4.4 Olika karteller ........................................................................................................................ 20 

4.4.1 Priskartell ....................................................................................................................... 20 

4.4.2 Anbudskartell ................................................................................................................ 21 

4.4.3 Marknadsuppdelning .................................................................................................... 21 

5 Bevisbörda och beviskrav .............................................................................................................. 22 

5.1 Bevisbörda ............................................................................................................................. 22 

5.2 Bevispresumtion .................................................................................................................... 22 

6 Rättspraxis ..................................................................................................................................... 24 

6.1 Bensinkartellen ...................................................................................................................... 24 

6.1.1 Bevisbördan ................................................................................................................... 24 

6.1.2 Avtalskriteriet ................................................................................................................ 25 

6.1.3 Konkurrensbegränsningskriteriet .................................................................................. 26 

6.1.4 Relevant marknad ......................................................................................................... 26 

6.1.5 Samhandelskriteriet ...................................................................................................... 27 



3 
 
 

6.1.6 Domslut ......................................................................................................................... 27 

6.2 Asfaltskartellen ...................................................................................................................... 28 

6.2.1 Bevisbördan ................................................................................................................... 28 

6.2.2 Avtalskriteriet ................................................................................................................ 29 

6.2.3 Konkurrensbegränsningskriteriet .................................................................................. 30 

6.2.4 Relevant marknad ......................................................................................................... 31 

6.2.5 Samhandelskriteriet ...................................................................................................... 32 

6.2.6 Domslut ......................................................................................................................... 32 

7 Analys ............................................................................................................................................ 33 

7.1 Analys av avtalskriteriet ........................................................................................................ 33 

7.2 Konkurrensbegränsningskriteriet .......................................................................................... 35 

7.2.1 Potentiell påverkan ....................................................................................................... 35 

7.2.2 Kvantitativ bedömning .................................................................................................. 36 

7.3 Analys av bevisbördan ........................................................................................................... 37 

7.4 Analys av den relevanta marknaden ..................................................................................... 38 

7.5 Avslutning .............................................................................................................................. 39 

8 Källförteckning ............................................................................................................................... 41 

8.1 EU-rättsliga källor .................................................................................................................. 41 

8.1.1 EU- förordningar ............................................................................................................ 41 

8.1.2 Kommissionens tillkännagivanden ................................................................................ 41 

8.1.3 EU-rättslig praxis ........................................................................................................... 41 

8.2 Rättspraxis från svensk domstol ............................................................................................ 42 

8.3 Förarbeten ............................................................................................................................. 42 

8.4 Övrig litteratur ....................................................................................................................... 42 

8.5 Myndighetspublikationer ...................................................................................................... 43 

8.6 Lagkommentarer ................................................................................................................... 44 

8.7 Uppslagsverk ......................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

Sammanfattning  

Begreppet kartell innebär att konkurrenter väljer att samarbeta istället för att konkurrera mot 

varandra på marknaden. En kartell grundar sig på ett konkurrensbegränsande samarbete, som 

är av den karaktären att det hämmar, snedvrider eller begränsar konkurrensen på marknaden. I 

2 kap. 1 § konkurrenslagen stipuleras ett förbud mot konkurrensbegränsande samarbete som 

uppger kriterier för att ett sådant samarbete ska kunna anses föreligga. Sett från lagtext kan 

det vara svårt att utläsa när ett konkurrensbegränsande samarbete föreligger, eftersom 

kriterierna är omfattande och komplicerade; exempelvis räcker ett potentiellt förfarande för att 

vissa av kriterierna ska anses vara uppfyllda.  

I två av Sveriges mest uppmärksammade konkurrensrättsliga mål, Asfaltskartellen och 

Bensinkartellen, fastställer marknadsdomstolen att kartellverksamhet förelegat mellan 

bolagen. Marknadsdomstolen gör bedömningen utifrån 2 kap. 1 § konkurrenslagen och tar 

vägledning från EU-rättslig praxis avseende tillämpning av art. 101 FEUF.  

Lagtexten i 2 kap. 1 § konkurrenslagen, respektive fördragstexten i art. 101 FEUF, anger 

kriterier för när en kartell föreligger. Kriterierna är vidsträckta till sina definitioner, vilket 

medför att det kan vara svårt att förstå hur kriterierna ska tolkas. Vidare kan kriteriernas 

vidsträckthet hävdas vara motiverad utifrån konkurrensreglernas skyddsintresse.  

Sammanfattningsvis ämnar denna uppsats att undersöka kriterierna i 2 kap. 1 § 

konkurrenslagen.  
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Förkortningar 

Förkortning   Benämning  

Art.   Artikel 

Asfaltskartellen  MD 2009:11 

Bensinkartellen  MD 2005:7 

EU   Europeiska Unionen 

f.    Följande sida 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

ff.   Följande sidor 

Kap.   Kapitel  

KL   Konkurrenslagen (2008:579) 

Kommissionen  Europeiska kommissionen 

MD   Marknadsdomstolen  

Prop.   Proposition 

SvJT   Svensk Juridisk Tidning 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 

Effektiv konkurrens och lika spelregler på marknaden är fundamentala förutsättningar för att 

handel ska kunna utvecklas till fördel för samhällsekonomin och konsumenterna. Genom en 

ökad konkurrens pressas priserna och utbudet breddas, vilket är fördelaktigt för 

konsumenterna. För att värna om den effektiva konkurrensen har regler upprättats i syfte att 

undanröja handelshinder, som exempelvis konkurrensbegränsande samarbeten. Reglerna 

återfinns på nationell nivå och på EU-nivå. Syftet med reglerna är att skapa lika spelregler för 

företagen på marknaden, vilket ska främja en effektiv konkurrens.1 

Konkurrensbegränsningar på marknaden kan exempelvis bestå i karteller. En kartell är en 

överenskommelse mellan företag om att samarbeta istället för att konkurrera med varandra.2 

Ett sådant förfarande anses som en allvarlig begränsning av den fria konkurrensen, vilket kan 

få omfattande påföljder för de inblandade företagen. Karteller kan leda till högre priser och ett 

sämre utbud av produkter för konsumenterna, vilket skadar marknadsekonomin och den fria 

konkurrensen.3 

Den konkurrenslagstiftning som finns för att förhindra karteller i den svenska rätten är 2 kap. 

1 § konkurrenslagen (KL), vilken har sin grund i EU-rättens art. 101 FEUF. Av 2 kap. 1 § KL 

framgår vissa kriterier som ska vara uppfyllda för när en kartell ska kunna anses föreligga. 

Varken från art 101 FEUF eller från konkurrenslagen kan det utläsas exakt hur kriterierna ska 

tolkas, utan det enda som kan utläsas är ett förbud mot konkurrensbegränsande samarbete. 

  

                                                           
1 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella 

samarbetsavtal, 2011/C 11/01, punkt 3; Prop. 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning,  s. 5. 
2 Nationalencyklopedin, sökord: kartell. 
3 Konkurrensverket, “Karteller”. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen, som riktar sig till juridikstuderande och verksamma jurister, är att 

undersöka och analysera de kriterier som uppställs i 2 kap. 1 § KL. Eftersom att 2 kap. 1 § KL 

bygger på EU-rättens art. 101 FEUF ämnar uppsatsen även att ge en överblick av EU:s regler 

om konkurrensbegränsande samarbete. Uppsatsen ämnar undersöka domskälen i rättsfallen 

Bensinkartellen och Asfaltskartellen. Frågeställningarna som uppsatsen har att besvara, är 

följande: 

 När föreligger en kartell? 

 Hur fastställer Marknadsdomstolen att en kartell föreligger i rättsfallen MD 2005:1 

och MD 2009:11? 

1.3 Avgränsningar 

Den rättspraxis som kommer att fördjupas i uppsatsen består av två avgöranden inom 

konkurrensrätten; MD 2005:7 samt MD 2009:11. Avgränsning görs, p.g.a. utrymmesskäl, mot 

fördjupning av annan rättspraxis; mot såväl rättspraxis från svensk domstol som rättspraxis 

från EU-domstol. 

1.4 Metod 

För att besvara frågeställningarna i uppsatsen har vi använt rättsdogmatisk metod. 

Rättsdogmatisk metod innebär att tillämparna tolkar och systematiserar gällande rätt.4 För att 

undersöka hur en kartells kriterier har bedömts i praktiken, har vi undersökt domskälen i 

rättsfallen MD 2005:7 och MD 2009:11 utförts. I analysen av kartellens kriterier har vi använt 

subjektiv teologisk tolkning, d.v.s. lagbestämmelse har tolkats utifrån dess syfte, givet av 

förarbeten till lagen.5  

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel återges konkurrenslagens syfte och skyddsmotivet bakom förbudet 

mot karteller. I det tredje kapitlet framställs en avgränsning mellan nationell rätt och EU-rätt. 

Kapitel fyra innehåller utförliga definitioner av en kartells rekvisit. I kapitlet kommer 

                                                           
4 Peczenik, Juridikens teori och metod - En introduktion till allmän rättslära, Fritzes 1995, s.18 
5 Peczenik, s.51 
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avtalskriteriet, konkurrensbegränsningskriteriet, den relevanta marknaden och olika sorter 

karteller att behandlas. I kapitel fem följer en redogörelse för bevisbördan och beviskraven 

som uppställs i konkurrensrättsliga mål. Uppsatsen sjätte kapitlet innehåller referat av den 

rättspraxis som sedan kommer vara en del i analysen. Avslutningsvis kommer kapitel sju att 

innehålla analyser av kartellens kriterier och rättsfallens domskäl.  

1.6 Ordförståelse 

EU-domstolen avser både EU-domstolen och EG-domstolen. 

EU-rättslig praxis avser både EU-rättslig praxis och EG-rättslig praxis. 

Kriterium nödvändig förutsättning för att ett visst förhållande eller en viss  

konsekvens ska inträda.6  

Rekvisit avgörande kännetecken; det med vars hjälp man kan avgöra att ett 

visst villkor är uppfyllt.7 

Tröskelvärde det minsta värde på en viss faktor vid vilket en viss effekt 

uppträder.8 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Nationalencyklopedin, sökord: kriterium. 
7 Nationalencyklopedin, sökord: rekvisit. 
8 Nationalencyklopedin, sökord: tröskelvärde. 
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2 Förbudet mot konkurrensbegränsande 
samarbete 

Under stora delar av 1900-talet ansågs samarbeten mellan företag vara välmotiverade för 

samhällsutvecklingen; företagen skulle få agera fritt på marknaden utan någon statlig 

inblandning. Motiveringen till samarbete var framförallt att samarbetena ansågs gynna 

samhällets välstånd, och effektiviseringen ökade vinsterna hos marknadsaktörerna.9 År 1946 

införlivades Sveriges första egentliga lag som reglerade företagssamarbeten, men som tillät 

samarbeten, så länge staten var medveten om dem. År 1993 genomgick Sveriges 

konkurrenslagstiftning en omfattande förändring, från att tillämpa en missbruksprincip till att 

tillämpa en förbudsprincip.10 Den nya lagen byggde på EU-rätten, som i sin tur var inspirerad 

från USA:s antitrustlagar, den s.k. ”The Sherman Act”.11  

2.1 Förbudets skyddsmotiv och skyddsintresse 

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § KL och art. 101 FEUF är ett förbud mot konkurrensbegränsande 

samarbeten. Genom förbudet värnar lagstiftaren om två speciella skyddsområden; 

konsumenterna och samhällsekonomin. Ur förarbetena till den konkurrenslag som infördes 

1993 (1993:20) kan utläsas ett intresse som värnar om den fria handeln.  Konkurrensen ansågs 

ha en avgörande roll för den svenska ekonomins tillväxt, där fri konkurrens utgjorde en 

grundläggande förutsättning. Den dåvarande lagen, från 1993, ansågs otillräcklig i 

förebyggandet av karteller.12 En fri konkurrens ansågs vara till konsumenternas förmån 

eftersom det medförde ett bredare utbud av produkter samt att priserna på marknaden pressades. 

Dessutom gynnade fri konkurrens produkternas utveckling och Sverige blev på så sätt mer 

attraktivt och kompatibelt i relation till den internationella marknaden.13  

Konkurrenslagens och EU:s syften följer varandra, men i EU:s syfte ingår även att främja 

integrationen mellan medlemsstaterna. Den EU-rättsliga lagstiftningen syftar till att ge 

förutsättningar för att kunna skapa en gemensam marknad för frihandel mellan 

medlemsstaterna. Frihandel i EU:s bemärkelse innebär, sett från ett konkurrensrättsligt 

                                                           
9 Karlsson, Organiserad samverkan – Svenska karteller under 1900-talet, uppl. 1, Gidlunds förlag, s. 7 ff. 
10 Gustafsson, Westin, Svensk konkurrensrätt, uppl. 3, Norstedts juridik AB, s. 17 f. 
11 Prop. 1992/93:56, En ny konkurrenslagstiftning, s. 5 ff. 
12 Prop. 1992/93:56, s. 5 ff. 
13Bladini, SvJT 1995 s. 461, Den svenska konkurrensrätten – mål och inriktning.  
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perspektiv, en marknad med fri konkurrens. EU:s syfte har, som ovan nämnt, varit en stor 

inspiration till nya konkurrenslagen i Sverige.14 

Lagen från 1993 är idag ersatt av en ny konkurrenslag som antogs år 2008. Motiven bakom 

konkurrenslagen (2008:579) är i stort sett desamma som till lagen från år 1993. Skyddsintresset 

bakom förbudet är fortfarande att värna om samhällsekonomin och konsumenterna. Precis som 

förbudet i lagen från 1993, omfattar lagen från 2008 ett förbud mot konkurrensbegränsande 

samarbete. Ur lagstiftarens perspektiv riskerar kartellverksamhet att inskränka frihandel och 

ekonomins tillväxt och måste därför förbjudas.15 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14 Prop. 1992/93:56, s. 5 ff. 
15 Prop. 2007/08:135, Ny konkurrenslag m.m., s. 66 ff. 
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3 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 

I kapitel 2 ovan förklarades att den svenska konkurrenslagen bygger på internationella regler 

och att lagens skyddsmotiv till stor del härstammar från EU-rätten. I avsnitt 3.1 undersöks EU-

rättens företrädesrätt, följt av avsnitt 3.2 som behandlar den parallella tillämpningen av reglerna 

och det s.k. konvergenskravet. Sista avsnittet, 3.3, behandlar när en konkurrensbegränsning 

påverkar gemenskapen inom EU; det s.k. samhandelskriteriet.  

3.1 Företrädesprincipen och principen om direkt effekt 

En grundläggande princip inom EU-rätten är företrädesprincipen, vilken innebär att EU-

rätten rankas högre än nationell rätt. Principen härstammar från EU-domstolens praxis, där 

domstolen konstaterade att medlemsländerna är skyldiga att följa den rätt som härrör från 

EU:s intuitioner.16 Om en rättsregel på nationell nivå är motstridig EU-rättens rättsregel faller 

företrädesprincipen in. Den nationella domstolen får då inte tillämpa den regeln som strider 

mot EU-rätten, även om det skulle vara så att den nationella regeln antogs före EU-rättsliga 

regeln.17 

En annan grundläggande princip inom EU är principen om direkt effekt. Enligt art. 288 FEUF 

har en förordning direkt effekt, vilket innebär att en förordning är direkt tillämplig och 

bindande i EU-länderna. Principen härrör från EU-domstolens praxis, som fastställde att 

medborgarna i medlemsländerna kan åberopa EU-rätt med direkt effekt vid nationell och 

europeisk domstol, oavsett av det materiella innehållet i de nationella reglerna.18 

Enligt de svenska förarbetena är det positivt om de svenska reglerna harmoniseras så långt 

som möjligt med EU-rätten, för att marknadsaktörerna inte ska möta två olika regelverk.19 

Harmonisering översätts ofta till ”tillnärmning”, vilket menas att reglerna ska vara så lika 

varandra som möjligt.20 

 

                                                           
16 Mål 6/64, Costa mot ENEL.   
17 Kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar 
vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, EGT C 101, 2004, punkt 6.   
18 Mål 26/62, Van Gend en Loos.  
19 Prop. 2003/04:80, Moderniserad konkurrensövervakning, s. 50 f.   
20 Nationalencyklopedin, sökord: harmonisering av lag/föreskrift.   
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3.2 Parallell tillämpning och konvergens  

Uppnår ett konkurrensbegränsande avtal det s.k. samhandelskriteriet, som behandlas närmare 

nedan i avsnitt 3.3, ska domstolarna tillämpa art. 101 FEUF.21 När de nationella reglerna 

tillämpas får de inte leda till vare sig en strängare eller mildare bedömning av 

konkurrensbegränsande avtal, än vad som skulle ha blivit utfallet om art. 101 FEUF tillämpats, 

vilket kallas konvergens. Medlemsländerna får dock tillämpa en strängare nationell lagstiftning, 

än EU-rätten, om den nationella lagstiftningen förbjuder eller bestraffar företags ensidiga 

förfaranden.22 

När konvergens råder mellan svensk rätt och EU-rätt är det tillåtet att parallellt tillämpa 

rättsreglerna. Parallell tillämpning innebär att den svenska rätten tillämpas parallellt med EU-

rätten, samtidigt som hänsyn måste tas till EU:s allmänna rättsprinciper.23 Syftet med parallell 

tillämpning är att stärka och säkerställa att konkurrensen inom EU inte snedvrids eller 

begränsas. Effekten av parallell tillämpning blir att de nationella reglerna inte får leda till en 

annan utgång än vad EU-rätten skulle resulterat i.24 

  

                                                           
21 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, art. 1 punkt 1. 
22 Rådets förordning (EG) nr 1/2003, art. 3 punkt 2; Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, uppl. 4, 
Norstedts juridik, s. 66 f. 
23 EU:s allmänna rättsprinciper är omfattande och härstammar till största del från EU-rättslig praxis. I de 
allmänna rättsprinciperna återfinns exempelvis EU-rättens företräde och principen om direkt effekt. De 
allmänna rättsprinciperna är grundbultar för EU. 
24 Kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar 
vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, EGT C 101, 2004, punkt 6; Bernitz, s. 72 f. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32003R0001
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3.4 Samhandelskriteriet 

Samhandelskriteriet anses vara uppfyllt när ett konkurrensbegränsande avtal kan ha eller har en 

påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Om ett konkurrensbegränsande avtal endast får 

verkningar i Sverige, i ringa omfattning, ska de svenska konkurrensreglerna tillämpas. Med det 

sagt ska dock EU-rätten vara vägledande. Om det konkurrensbegränsande avtalet påverkar 

samhandeln mellan medlemsländerna har domstolarna en skyldighet att tillämpa art 101 

FEUF.25 Tre utgångspunkter måste tas hänsyn till vid bedömningen av om det föreligger en 

påverkan på samhandeln:26 

 

 Handeln mellan medlemsstaterna,  

 påverkan, potentiellt eller faktiskt  

 och märkbarheten.  

 

Begreppet handel, i den första utgångspunkten, inbegriper inte endast traditionell handel med 

varor och tjänster, utan med begreppet förstås i det här sammanhanget alla gränsöverskridande 

ekonomiska verksamheter. Med handel mellan medlemsstater förstås att den 

gränsöverskridande ekonomiska verksamheten (handeln) ska ske mellan minst två 

medlemsstater.27 

Samhandelskriteriet får en vidsträckt innebörd genom att påverkan på handeln kan vara direkt, 

indirekt, potentiell eller faktisk.28 Icke-begränsande avtal, i faktisk bemärkelse, kan alltså anses 

uppfylla samhandelskriteriet genom att de potentiellt kan påverka handeln och därigenom 

bedömas som begränsande.29 

Vidare krävs det inte att konkurrensbegränsningen påverkar en medlemsstat i sin helhet, för att 

samhandelskriteriet ska anses vara uppfyllt. Det räcker att endast en del av en medlemsstat 

påverkas, förutsatt att det har en märkbar effekt på samhandeln. Avgränsningen av den 

relevanta marknaden är således inte avgörande för huruvida konkurrensbegränsningen är givet 

märkbar. Ifall den relevanta marknaden avgränsas till en nationell marknad, kan 

                                                           
25 Rådets förordning (EG) nr 1/2003, art. 3 punkt 1; Bernitz, s. 66 f. 
26 Kommissionens riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT C 101, 
2004, punkt 18. 
27 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 19-22. 
28 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 37-43. 
29 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 26. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32003R0001
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samhandelskriteriet ändå anses som uppfyllt om konkurrensbegränsningen haft en märkbar 

påverkan på handeln mellan medlemsstaterna inom EU. För att bedöma märkbarheten av en 

konkurrensbegränsning tas hänsyn till företagens omsättning och andel på marknaden. 

Bedömningen sker alltid utifrån omständigheter i det specifika fallet. Bedömningen kan ske 

med hjälp av tröskelvärden, se i avsnitt 4.2.1. Tröskelvärdenas syfte är att ge vägledning vid 

bedömningen. Om samarbetet är så pass litet att det understiger tröskelvärdena, kan det hävdas 

att en konkurrensbegränsning inte har en märkbar effekt på samhandeln. Bedömningen av 

huruvida en konkurrensbegränsning har en märkbar samhandelseffekt, kan göras utifrån 

följande kumulativa villkor:30 

 Företagens försäljning överstiger inte 5 % av marknaden. 

 Vid horisontella samarbeten, företagens sammanlagda årliga omsättning överstiger inte 

40 miljoner euro.  

                                                           
30 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 44-52. 
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4 Kartellens kriterier 

För att en kartell ska föreligga krävs att vissa kriterier är uppfyllda. I det följande kapitlet 

kommer kriterierna att förklaras och undersökas. I avsnitt 5.1 kommer avtalskriteriet att 

undersökas genom en kortfattad jämförelse mellan den svenska avtalslagens definition av avtal 

och konkurrenslagens definition. Avsnitt 5.2 kommer behandla 

konkurrensbegränsningskriteriet, d.v.s. vad som krävs för att konkurrensen ska anses hämmas. 

I 5.2 följer även avsnitt 5.2.1, där märkbarhetskriteriet kommer att undersökas. Kartellens 

kriterier finns uppställda i förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, vilket följer av 2 

kap. 1 § 1 st KL. Figuren nedan visar vilka begrepp i lagbestämmelsen som kommer att 

undersökas i de kommande avsnitten: 

 

 

 

 

 

4.1 Avtalskriteriet 

För att undersöka vad som är utmärkande för definitionen av ett konkurrensrättsligt avtal, 

kommer detta avsnitt att inledas med en definition av ett traditionellt avtal enligt avtalslagen. I 

avtalslagen stadgas en anbud-accept-modell för när ett avtal kommit till stånd. Avtalslagens 

förarbeten breddar definitionen och anger att med avtal förstås alla viljeförklaringar som 

uppstår mellan två parter. Uttrycket för viljan kan ske muntligt som skriftligt, och enligt 

förarbetena kan ett avtalsslut även ske utifrån ett konkludent handlande. Det innebär att en part 

2 kap. 1 § 1 st KL: 

Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 
snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat 

följer av denna lag.

Avtal
(avtalskriteriet)

Hindra, begränsa eller snedvrida
(konkurrensbegränsningskriteriet)

Märkbart sätt
(märkbarhetskriteriet)

Marknaden
(den relevanta 

marknaden)
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kan ingå ett avtal genom att agera eller handla på ett visst sätt under särskilda omständigheter, 

utan att ha uttryckt en vilja.31  

I jämförelse med avtalslagens definition, är konkurrenslagens innebörd av avtal mer vidsträckt. 

Därför kommer följande stycke förklara hur avtal ska förstås enligt förbudet i 2 kap. 1 § KL. 

Enligt 1 kap. 6 § KL, tillika enligt art. 101 FEUF, omfattar avtal även sammanslutning av 

företag och samordnat förfarande. Ett konkurrensrättsligt avtal måste alltså inte utgöra ett 

civilrättsligt bindande avtal, utan det räcker med att två företag har för avsikt att begränsa sin 

handlingsfrihet på marknaden för att avtalskriteriet ska vara uppfyllt. Ett samordnat förfarande 

innebär att företagen byter ut den fria konkurrensens risker av osäkerhet, mot ett samarbete 

sinsemellan.32 Genom sitt samarbete minimerar de risker att bli utkonkurrerande ifall deras 

produkter inte är tillräckligt prisvärda eller formade på ett visst sätt som följer efterfrågans 

trend. Om företagen istället samordnar sina handlanden genom att hålla liknande prisnivåer och 

utformning av produkt, eliminerar de risken att bli utkonkurrerade av varandra.33 Ett samordnat 

förfarande kan anses föreligga då företag haft direkt eller indirekt kontakt mellan med varandra, 

följt av ett parallellt uppträdande på marknaden. Kontakten och det parallella uppträdandet ska 

ha ett orsakssamband för att visa att det föreligger ett samordnat förfarande.34 Avtalskriteriet 

innefattar också tysta eller underförstådda överenskommelser, s.k. ”gentlemen´s agreements”.35 

Konkurrensbegränsande avtal kan ske både horisontellt och vertikalt. Det vertikala 

samarbetssättet är exempelvis exklusivitetsförpliktelser, d.v.s. när säljaren eller köparen 

begränsas i sin försäljning till andra än just sin medkontrahent.36 Horisontella samarbeten är där 

flera företag, som egentligen är konkurrenter eller kan vara konkurrenter, samarbetar på den 

relativa marknaden.37 

  

                                                           
31 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt 1, uppl. 13, Studentlitteratur 2011, s. 23 f. 
32 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella 
samarbetsavtal, 2011/C 11/01, punkt 60.  
33Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands; Dom av den 31 mars 1993 i de förenade målen C-89/85 m.fl., A. Ahlström 
Osakeyhtiö m.fl., REG 1993, s. 1307, svensk specialutgåva, s. I-111. 
34 Bastidas Venegas, Konkurrenslag (2008:579) 1 kap. 6 §, Lexino. 
35 Gustafsson, Westin, s. 46 f. 
36 Konkurrensverket, ”Horisontella avtal”. 
37 Riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, punkt 1. 
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4.2 Konkurrensbegränsningskriteriet 

För att ett avtal ska omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsning i 2 kap. 1 § KL, måste 

avtalet uppfylla konkurrensbegränsningskriteriet. Oavsett om konkurrensbegränsningen sker 

direkt, indirekt eller de facto inte påverkar konkurrensen, räcker det att förfarandet potentiellt 

kan påverka konkurrensen för att falla in under förbudet i 2 kap. 1 § KL.38 För att omfattas av 

förbudet i 2 kap. 1 § KL krävs att avtalet haft till syfte eller resulterat i att konkurrensen hindras, 

begränsas eller snedvrides på ett märkbart sätt och att avtalet på det viset ger eller hade kunnat 

ha gett en negativ ekonomisk betydelse för de som påverkas. I EU-rätten föreskrivs att 

horisontella avtal är förbjudna enligt art. 101 FEUF i den mån de har till sitt syfte eller resultat 

att begränsa konkurrensen. 39 Avtalets syfte fastställs utifrån en objektiv bedömning. Det spelar 

således ingen roll om företaget har haft för avsikt att begränsa konkurrensen eller inte, eftersom 

det är det syfte som domstolen utifrån en objektiv bedömning kunnat utläsa, som är 

avgörande.40 

Föreligger det osäkerhet om huruvida det förbjudna förfarandet ger en negativ påverkan på 

konkurrensen, kan domstolen göra ett s.k. konkurrenstest. Ett konkurrenstest genomförs genom 

att den verkliga relevanta marknaden där avtalet kommit till stånd jämförs med en hypotetisk 

marknad där avtalet inte kommit till stånd. Om jämförelsen visar att marknaderna skiljer sig åt, 

visar konkurrenstestet att avtalet i fråga har haft en effekt på den relevanta marknaden. Om 

denna effekt slutligen visar sig vara konkurrensbegränsande, blir avtalet följaktligen förbjudet 

enligt 2 kap. 1 § KL. För att kunna avgöra avtalets effekt genom ett konkurrenstest, krävs 

kunskap om bl.a. avtalets art och innehåll, den relevanta marknaden samt företagens och 

köparens marknadsställning.41 Det räcker heller inte att konstatera att avtalet har en 

konkurrensbegränsande effekt, utan det måste även kunna visas negativ påverkan på 

exempelvis priser, produkt och produktutbud.42 

  

                                                           
38 Dom av den 28 maj 1998 i mål C-7/95 P, John Deere, REG 1998, s. I-3111; Dom av den 23 november 2006 i 
mål C-238/05, Asnef-Equifax, REG 2006, s. I-11125; Riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, , punkt 20, 26; 
Djurberg, U, Friman, H, SvJT 1994 s. 822, Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad”. 
39 Riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, 2011/C 11/01, punkt 1.1. 
40 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 25; Carlsson, Bergman, s. 168. 
41 Riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, punkt 27-29; Carlsson, Bergman, s. 172 f. 
42 Riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, punkt 26. 
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4.2.1 Märkbarhetskriteriet 

I 2 kap. 1 § KL stipuleras att konkurrensen ska påverkas på ett märkbart sätt, för att samarbetet 

ska omfattas av förbudet. När märkbarheten ska definieras måste hänsyn tas till företagens 

marknadsandelar och produktionen av varan eller tjänsten.43 För att en konkurrensbegränsning 

ska anses som märkbar, krävs det att konkurrensbegränsningen har en ekonomisk betydelse för 

annan part. Märkbarhet och påverkan brukar undersökas utifrån kvalitativ och kvantitativ 

bedömning.44 

Vid kvalitativ bedömning undersöks huruvida samarbetet i sig är förbjudet, samtidigt som 

samarbetet inte påverkar konkurrensen i allmänhet eller med en väldigt liten märkbarhet. Ett 

exempel på sådana förbjudna samarbeten är samverkan om priser i samma marknadsled. Ett 

sådant samarbete faller normalt sett in under förbudet i 2 kap. 1 § KL, men kan utifrån en 

kvalitativ bedömning anses fall utanför förbudet, p.g.a. att konkurrensbegränsningen inte varit 

kvalitativt märkbar.45 

För att kunna mäta hur stor andel av marknaden som påverkas av företagens samarbete används 

en kvantitativ bedömning. För att kunna konstatera att marknaden påverkats märkbart, krävs att 

parternas sammanlagda marknadsandel överstiger 10 % av den relevanta marknaden som 

omfattas av avtalet, eller om marknadsandelen för vartdera företaget i avtalet överstiger 15 % 

av den relevanta marknadsandelen. I de fall där det är svårt att klassificera avtalet som ett avtal 

mellan konkurrenter eller ett avtal mellan icke-konkurrenter, gäller 10 % av den relevanta 

marknaden som en tröskel.46 

De minimis-reglerna är undantagsregler för avtal som inte uppfyller märkbarhetskriteriet. De 

svenska undantagsreglerna återfinns i Konkurrensverkets allmänna råd om bagatellavtal.47 

Konkurrensverket medger att om samarbetet består av flera företag, vars omsättning var för 

sig inte överstiger 30 miljoner kronor, tillåts marknadsandelen att vara femton procent.48 

  

                                                           
43 Riktlinjer om begreppet påverkan på handel, punkt 44. 
44 Carlsson, Bergman, s. 175 f. 
45 Bernitz, s. 118 f.; Gustafsson, Westin, s. 56 f.  
46 Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 
konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis), EGT nr C 386, 2001, punkt 7. 
47 KKVFS 2009:1, Konkurrensverkets allmänna råd om avtal om mindre betydelse (bagatellavtal) som inte 
omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). 
48 KKVFS 2009:1, punkt 7; Carlsson, Bergman, s. 176 f. 
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4.3 Den relevanta marknaden 

Lagbestämmelsen i 2 kap. 1 § KL utgörs delvis av begreppet ”marknad”. Enligt 2 kap. 1 § KL 

är det förbjudet att, genom samarbete mellan företag, snedvrida, begränsa eller hindra 

konkurrensen på marknaden. En allmän definition av begreppet marknad är handelsplats eller 

mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.49 När begreppet marknad används i 2 

kap. 1 § KL åsyftas en mer detaljerad definition än den nyss givna. Marknad åsyftar i den här 

kontexten det ekonomiskt-konkurrensrättsliga begreppet ”relevant marknad”.50 Den relevanta 

marknaden är en marknad som bedöms från fall till fall, utifrån huvudsakligen två faktorer: 

produkterna och det geografiska området.51 Syftet med att identifiera den relevanta 

marknaden är att avgränsa marknaden för att kunna göra en bedömning av huruvida två 

företag är konkurrenter eller innehar dominerande ställning.52 

Produktmarknaden kan bedömas utifrån produkternas utbytbarhet. Utbytbarheten undersöks på 

efterfrågesidan respektive på utbudssidan.53 Undersökning på efterfrågesidan innebär att 

produkterna jämförs med varandra utifrån produkternas egenskap, pris, användning och 

konsumenternas uppfattning om produkterna. Ifall en produkt kan anses kunna ersätta den 

andra, bedöms produkterna som konkurrenter och befinner sig, utifrån den definitionen, inom 

samma relevanta marknad.54 Undersökning av utbudssidan innebär att om säljaren skulle kunna 

förändra produktens karaktär, men fortfarande befinna sig på samma produktmarknad som 

tidigare, betyder det att säljaren omfattas av den relevanta marknaden, trots att produkten 

möjligtvis är annorlunda till sin karaktär.55 

Det geografiska området bedöms genom att fastställa den geografiska marknad där företagen 

huvudsakligen tillhandahåller varor och tjänster.56 Fastställandet sker genom att granska de 

konkurrensvillkor som råder mellan företagen. En avgränsning genomförs därefter mellan de 

geografiska områden där konkurrensvillkoren för företagen är tillräckligt olikartade för att 

                                                           
49 Nationalencyklopedin, sökord: marknad. 
50 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, EGT nr C 372, 1997, punkt 3; Bastidas Venegas, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 1 §, 
Lexino. 
51 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 2. 
52 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 2; SvJT 1994 s. 826. 
53SvJT 1994 s. 829. 
54 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 7, 15. 
55 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 7, 20; Bastidas Venegas, Konkurrenslag 
(2008:579) 2 kap. 7 §, Lexino. 
56 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 8; SvJT 1994 s. 844. 
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härstamma från två olika relevanta marknader. Utöver att undersöka konkurrensvillkoren, kan 

transportmöjligheter komma att granskas vid fastställandet av det geografiska området.57 

När en bedömning av produktmarknaden respektive den geografiska marknaden genomförts, 

sker en gemensam bedömning av de båda marknaderna.58 Fastställandet av den relevanta 

marknaden kan ge intrycket av att vara en grov avgränsning av marknaden. Kommissionen har 

därför utfärdat riktlinjer för horisontella samarbetsavtal, vilka avser att ge vägledning för hur 

den relevanta marknaden i det specifika fallet kommer att bedömas. Riktlinjerna avser att ge 

vägledning i situationer som behandlar forsknings- och utvecklingsavtal, produktionsavtal, 

inköpsavtal, saluföringsavtal och standardiseringsavtal.59 

4.4 Olika karteller 

I 2 kap. 1 § 2 st KL stipuleras att följande avtal är förbjudna:  

”Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, 

3. marknader eller inköpskällor delas upp, 

4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en 

konkurrensnackdel, eller 

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som 

varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.” 

Samarbetsformerna i punkterna 1-3 benämns ofta ”hard core cartels” och faller inom förbudets 

hårda kärna. Begreppen innebär att dessa typer av karteller är särskilt allvarliga och därför 

aldrig tillåtna, även om avtalet i sig skulle falla under Konkurrensverkets riktlinjer om 

bagatellavtal eller under de EU-rättsliga de minimis-reglerna.60 

4.4.1 Priskartell 

En priskartell utgörs av ett samarbete, angående pris, mellan minst två företag. Företagen måste 

inte ha kommit överens om ett pris i sin helhet, utan det är tillräckligt att företagen utbyter 

                                                           
57 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad, punkt 50. 
58 Gustafsson, Westin, s. 22 ff. 
59 Riktlinjer om horisontella avtal, 2011/C 11/01. 
60 Bernitz, s. 104. 
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information om prissättning, för att en priskartell ska anses föreligga. Begreppet “gentlemen’s 

agreement” förekommer ofta i samma sammanhang som priskarteller och innebär att företagen 

har träffat en tyst överenskommelse om att exempelvis hålla sig till en viss prissättningspolicy.61  

4.4.2 Anbudskartell 

En anbudskartell föreligger om minst två företag avtalat om att samordna sitt förfarande vid 

offentlig upphandling. Det kan handla om att företag kommer överens om att avstå från att 

lämna anbud, att de lämnar likvärdiga anbud eller att de på annat sätt sätter konkurrensen ur 

spel. Genom att samordna sina anbud, vid exempelvis upphandling, delar företagen upp 

marknaden emellan sig på ett sätt som annars inte hade skett om fri konkurrens fått råda.62 

4.4.3 Marknadsuppdelning 

I anbudskarteller och priskarteller föreligger ofta även en marknadsuppdelning. Denna 

uppdelning kan vara att dela upp marknaden i form av kundkategorier eller geografiska 

områden. Marknadsuppdelningar är under alla omständigheter otillåtna. En 

marknadsuppdelning är negativ för konsumenten genom att uppdelningen hämmar 

prisbildningen och konsumentens möjligheter att exempelvis välja sin leverantör.63 

  

                                                           
61 Gustafsson, Westin, s. 72. 
62 Gustafsson, Westin, s. 99. 
63 Bernitz, s. 109. 
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5 Bevisbörda och beviskrav 

Följande kapitel kommer att undersöka bevisbörda och beviskrav för att en 

konkurrensskadeavgift ska fastställas. Ett företag kan bli skyldigt att utbetala en 

konkurrensskadeavgift efter att ha gjort sig skyldigt till att ha brutit mot förbudet i 2 kap. 1 § 

KL.64 Avsnitt 6.1 kommer undersöka bevisbördan och vem som har skyldigheten att bevisa att 

konkurrensbegränsning föreligger. Avsnitt 6.2 kommer undersöka bevispresumtionen och hur 

mycket den part som åberopar grund för talan, måste bevisa.  

5.1 Bevisbörda 

Bevisbörda åvilar den part som har en skyldighet att vid rättegång bevisa ett sakförhållande 

som åberopats till grund för talan.65 Vid fråga om bevisbörda torde samma regler vid en 

bevisbörda på nationell nivå som på EU-nivå gälla, oavsett om det är art. 101 FEUF eller 

nationella rätten som åberopas.66 Den part som har bevisbördan, för att en överträdelse av 

förbudet i konkurrenslagen har skett, är den part som gör överträdelsen gällande.67 I förarbetet 

till konkurrenslagen från år 2008, föreskrivs att EU-rätten först och främst ska hjälpa de 

nationella domstolarna vid bedömning av de materiella reglerna och när det gäller själva 

förfarandet är det framförallt svenska doktrinen, praxis och förarbeten som ska vara 

vägledande.68 

5.2 Bevispresumtion 

En annan viktig fråga är hur mycket som ska bevisas vid en eventuell överträdelse av 

konkurrenslagen. Det föreligger ofta svårigheter att bevisa att karteller föreligger, dels för att 

de ofta är hemliga, dels för att det kan vara svårt att hitta bevis som styrker att det faktiskt 

föreligger en kartell. Det är ofta sammanträffanden och indicier som tillsammans kan förklara 

ett visst beteende på marknaden. Praxis har tagit hänsyn till att det finns vissa svårigheter i att 

                                                           
64 Konkurrensverket, ”Konkurrensskadeavgift”. 
65 Nationalencyklopedin, sökord: bevisbörda. 
66 Carlsson, Bergman, s. 425 f. 
67 Rådets förordning (EG) nr 1/2003, art. 2.  
68 Prop. 2007/08:135 s. 77 f. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32003R0001
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fastställa när en kartell föreligger och det har därför utvecklats en form av bevislättnad för 

Kommissionen och Konkurrensverket, s.k. bevispresumtion.69 

Bevispresumtionen innebär att företagen som är anklagade för att delta i en kartell, åläggs att 

bevisa att de inte varit delaktiga i kartellen. Ett exempel är om flera företag samlats för att lämna 

information mellan varandra. För att ett företag ska anses vara icke delaktigt i kartellen krävs 

att företaget uttryckligen tagit tydligt avstånd från kartellen.70 Det räcker inte endast med att 

avstå från att följa kartellens beslut, för att undgå ansvar. Om företag fortsätter att vara aktivt 

på marknaden antas företaget ta hänsyn till den information som utbytts mellan konkurrenter i 

samarbetet.71 

 

För att domstolen ska kunna erlägga en konkurrensskadeavgift krävs en bevisning som är 

förhållandevis hög, men inte så hög som i brottmål. I brottmål måste det vara styrkt att 

gärningen skett “utom/bortom varje rimligt tvivel”, vilket alltså inte måste vara bevisat i 

konkurrensrättsliga mål. Svensk rättspraxis fastställer, i enlighet med EU-rättslig praxis, att 

förfarande om konkurrensskadeavgift liknar en anklagelse om brott enligt Europakonventionen, 

men det betyder inte att samma beviskrav ska gälla för konkurrensrättsliga mål som för 

brottmål.72 

 

 

 

  

                                                           
69 Carlsson, Bergman, s. 121 f. 
70 Carlsson, Bergman, s. 127. 
71 Mål T-208/06, Quinn. 
72 MD 2009:11, Asfaltskartellen; Carlsson, Bergman, s. 451 f.  
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6 Rättspraxis 

I de föregående kapitlena har kriterier för att en kartell ska kunna anses föreligga undersökts. I 

rättsfallet MD 2005:7, även känt som Bensinkartellen, fälldes ett antal bensinbolag för 

kartellverksamhet. I rättsfallet MD 2009:11, även känt som Asfaltskartellen, dömdes flera stora 

byggföretag för att ha överträtt förbudet mot konkurrensbegränsade samarbete, när de 

samarbetat vid bl. a. anbud vid offentlig upphandling och marknadsuppdelning. 

6.1 Bensinkartellen 

I målet MD 2005:7 avgjordes huruvida fem bensinbolag (Hydro, Shell, Preem, OK-Q8 och 

Statoil) hade överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket 

förde talan vid Stockholms tingsrätt mot de inblandade bolagen vilka bestred åtalet. Stockholms 

tingsrätt fastställde att bolagen överträtt konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande 

avtal. Bolagen överklagade domen till MD. Bakgrunden till målet i fråga, var att bensinbolagen 

under år 1999 träffats på möten, där de ska ha samordnat sina förfaranden på ett 

konkurrensbegränsande vis.  

6.1.1 Bevisbördan 

MD anger att bevisbördan åligger Konkurrensverket, enligt förarbetena till konkurrenslagen 

samt EU-rättslig praxis.73 Konkurrensverket gör gällande att företagen har haft kontakt med 

varandra, varpå de har samordnat sina förfaranden på marknaden. Kontakten mellan företagen 

har skett framförallt direkt, via möten. Faktumet att det förekommit kontakt anses bevisat 

utifrån minnesanteckningar som förekommit på mötena. Därmed har Konkurrensverket endast 

delvis uppfyllt sin bevisbörda. Delen som är kvar att bevisa, är att företagen tagit hänsyn till 

informationen som delades vid mötena, när de sedan fortsatt sitt agerande på marknaden. MD 

lägger vikt vid att företagen har fortsatt att vara aktiva på marknaden efter möten, och anger att 

företagen, av den anledningen, kan anses ha tagit hänsyn till informationen vid mötena. Därmed 

anses konkurrensverkets bevisbörda vara uppfylld. 

Bevisbördan går därefter över till företagen. Det åligger dem att bevisa att det saknas ett 

orsakssamband mellan informationsutbytet och deras fortsatta agerande på marknaden. MD 

                                                           
73 Mål C-204/00 P, Aalborg Portland A/S m. fl. mot Kommissionen. 



25 
 
 

finner att företagen inte lyckats motbevisa ett eventuellt orsakssamband och MD påvisar det 

bevisat att det förelegat ett samordnat förfarande mellan företagen.  

6.1.2 Avtalskriteriet 

MD tar vägledning från EU-domstolens praxis vid fastställande av huruvida avtalskriteriet kan 

anses vara uppfyllt. EU-domstolens rättspraxis gör gällande att det räcker med ett uttryck av 

parternas gemensamma vilja, för att kunna påvisa att avtalskriteriet är uppfyllt.74 Det innebär 

att någon form av gemensam vilja måste kunna fastställas samt att inte något utav företagen i 

fråga visat, på ett tydligt sätt, att de tagit avstånd från det konkurrensbegränsande förfarandet. 

MD börjar med att utreda huruvida det föreligger ett civilrättsligt avtal. Efter att ha undersökt 

den muntliga bevisningen i fallet, i form av förhör, konstaterar MD att den muntliga 

bevisningen ej är tillräcklig för att ett avtal ska kunna hävdas föreligger. MD fokuserar istället 

på den skriftliga bevisningen, vilken består i minnesanteckningar från möten och e-mail, 

skickade företagen emellan. Därefter konstaterar MD att ett informationsutbyte ägt rum mellan 

företagen, men ett informationsutbyte kan inte utgöra tillräcklig grund för att ett avtal ska kunna 

anses föreligga. 

MD går därefter över till att undersöka huruvida företagen haft ett samordnat förfarande. EU-

rättens praxis gör gällande att begreppet samordnat förfarande förutsätter ett samförstånd 

mellan företagen, ett likartat beteende på marknaden och ett orsakssamband som knyter 

samman samförståndet med beteendet. EU-rättslig praxis påvisar att det måste antas att 

företagen haft ett konkurrensbegränsande syfte ifall de inte kan motbevisa ett eventuellt 

orsakssamband.75 MD anser att den skriftliga bevisningen, i form av minnesanteckningar, ger 

tillräckligt stöd för att slutsatsen ska kunna dras att informationsutbyte har ägt rum mellan 

företagen. Informationsutbytet bestod bl. a. av diskussioner om rabattsanering. MD resonerar 

att företagen bör ha haft ett intresse av de gemensamma diskussionerna om rabattsanering. I 

brist på tillräcklig motbevisning från företagen, finner MD det utrett att företagen deltagit i 

möten i syfte att samordna företagens förfaranden på marknaden. Avtalskriteriet anses därmed 

vara uppfyllt. 

                                                           
74 Mål T-56/02, Bayerische Hypound Vereinsbank AG mot Kommissionen; Mål C 2/01 och mål C 3/01, 
Bundesverband der Arznemittel-Importeuree och Kommissionen mot Bayer AG. 
75 Mål C-49/92 P, Kommissionen och Anic Partecipazioni SpA. 
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Trots att MD funnit samtliga bolag aktiva i informationsutbytet, påpekar MD att ett passivt 

deltagande i konkurrensbegränsande möten, är tillräckligt för att bolagen ska kunna fällas för 

att ha överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Oavsett ett aktivt eller ett 

passivt deltagande, måste bolagen ha kunnat påvisa ett tydligt avståndstagande från 

konkurrensbegränsande förfaranden, för att undgå ansvar. 

6.1.3 Konkurrensbegränsningskriteriet 

MD inleder sin utredning, om huruvida konkurrensbegränsningskriteriet är uppfyllt, med att 

konstatera att både förarbeten till konkurrenslagen och EU-fördraget anger att avtal och 

samordnade förfaranden om priser och andra affärsvillkor, är att anse som särskilt allvarliga. 

En rabattsanering betraktas som ”andra affärsvillkor”. 

När MD ska fastställa huruvida syftet med bolagens förfarande har varit 

konkurrensbegränsande, tar MD hänsyn till följande omständigheter. Diskussionerna som ägt 

rum mellan bolagen på möten, har försett bolagen med sådan information som de annars inte 

hade kunnat utläsa av varandras externa beteende. Diskussionerna får därmed anses ha gett 

bolagen vägledning i sina fortsatta beteenden på marknaden. 

Med hjälp av minnesanteckningar från mötena, anses det bevisat att bolagen velat försäkra sig 

om att samtliga bolag kommer att genomföra rabattsaneringen. Bolagen har velat försäkra sig 

om sina konkurrenters seriösa avsikt, för att själva undvika att bli lurade. 

Vidare har både mailkonversation och telefonsamtal ägt rum mellan två av bolagen, där den 

ena försöker försäkra sig om att det andra verkligen kommer att uppfylla överenskommelsen 

om rabattsaneringen.  Med stöd av ovan angivna omständigheter anser MD att bolagens 

förfarande haft ett märkbart konkurrensbegränsande syfte.  

6.1.4 Relevant marknad 

MD avgränsar den relevanta marknaden i fallet till bensinförsäljning till slutkonsument i 

detaljistledet i Sverige, räknat i volym. På den relevanta marknaden har Hydro, Shell, OK-Q8, 

Preem och Statoil sammanlagt en betydande marknadsandel. 
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6.1.5 Samhandelskriteriet 

Företagen i fallet hävdar att EU-rättslig konkurrensrätt ej blir tillämplig, eftersom företagens 

samordnande förfarande inte haft samhandelseffekt. Företagen menar, att ifall EU-rättslig 

praxis inte kan komma att åberopas, åligger det inte företagen att motbevisa ett orsakssamband 

mellan deras inbördes kontakt och deras likartade beteenden på marknaden. Företagen hävdar 

att kravet på att motbevisa ett orsakssamband för att undgå ansvar för konkurrensbegränsning, 

endast ställs ifall EU-rätten tillämpas. EU-rättslig praxis slår fast att för att undgå ansvar, måste 

ett företag som deltagit i sammanträden som haft konkurrensbegränsande syfte, tydligt ha 

förklarat för sina konkurrenter att de inte haft några som helst konkurrensbegränsande 

avsikter.76 Ifall företagen inte kan bevisa att de tagit starkt avstånd från 

konkurrensbegränsningen, kan de antas ha haft ett konkurrensbegränsande syfte. I fråga om 

huruvida MD skulle kunna åberopa EU-rättslig praxis, konstaterar MD följande. Om de svenska 

domstolarna inte skulle acceptera de bedömningsgrunder som bestäms i EU-rättslig praxis, 

medför det att det materiella utfallet av domen blir beroende av huruvida domstolen tillämpar 

EU-rätten eller den svenska rätten. Ett olikartat materiellt innehåll mellan EU-rätten och de 

svenska konkurrensreglerna, överensstämmer inte med syftet till konkurrenslagens materiella 

regler. Av den anledningen, anser MD att företagens förfarande ska bedömas på samma sätt, 

oavsett om ärendet handläggs av en svensk domstol eller en av EU:s domstolar.  

6.1.6 Domslut 

Bensinbolagens samordnade förfarande avseende priser och rabatter bedömes av MD som en 

allvarlig överträdelse av konkurrenslagens 1 kapitel 6§. Det samordnande förfarandet har 

involverat en produkt (bensin) som är av stor samhällsekonomisk betydelse och företagens 

marknadsandelar utgör tillsammans en betydande del av den relevanta marknaden. MD fäller 

den slutgiltiga domen att bensinbolagen ska utbetala sammanlagt 112 miljoner kronor i 

konkurrensskadeavgift till staten, för överträdelse av konkurrenslagens förbud mot 

konkurrensbegränsande samarbete.   

  

                                                           
76Mål C-49/92 P, Kommissionen och Anic Partecipazioni SpA; Mål C-199/92 P, Hüls AG mot Kommissionen. 
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6.2 Asfaltskartellen 

I rättsfallet MD 2009:11, s.k. Asfaltkartellen, fastställer MD tingsrättens dom och en av 

Sveriges största karteller fälls för konkurrensbegränsande samarbete i enlighet med dåvarande 

konkurrensreglerna. Målet handlar om huruvida en misstänkt kartell förelegat mellan flera 

stora företag inom framförallt asfaltbranschen. Företagen har utbytt information, delat upp 

marknaden mellan varandra och haft överenskommelser om hur anbuden i den offentliga 

upphandlingen ska gå till. Eftersom konkurrenslagen ändrades 2008, men samarbetet mellan 

företagen skedde innan lagens förändring, sker MD:s  bedömning utifrån den gamla 

konkurrenslagen. Fallet rör företagen NCC, PEAB, Vägverket, Skanska, Svenska Väg, P A B, 

PNB Asfalt, Markbyrån, Bygg och Miljö i Östergötland och Kvalitetsasfalt. 

6.2.1 Bevisbördan 

MD börjar med att utreda vem av parterna som har bevisbördan för att en kartell har förelegat. 

I förarbetet till konkurrenslagen från 1993 föreskrivs att domstolar kan hämta materiell 

vägledning från EU-rätten och i förarbetet till den nya konkurrenslagen 2008 stipuleras att EU-

rätten framförallt ska vara vägledande i fall om tolkningen av lagstiftningen. Den nationella 

doktrinen, praxis och förarbetet ska vara vägledande vid tolkning av själva förfarandet. MD för 

en diskussion om hur mycket som måste bevisas för att kunna fastställa en 

konkurrensskadeavgift. MD lutar sig mot EU-domstolens praxis, som menar att bevisbördan 

inte ska vara lika hög som för ett brottmål, för att MD ska kunna erlägga 

konkurrensskadeavgift.77  MD påvisar att lagstiftarens syfte inte har varit att en överträdelse av 

konkurrenslagens regler ska anses som ett brottmål enligt Europakonventionen. MD fastslår, 

sett från MD:s tidigare praxis, att beviskraven för att fastställa en kartell redan är förhållandevis 

höga. Förarbetena, till både lagen 1993 och 2008, påvisar att det är först och främst är nationell 

lagstiftning ska användas när det ska bestämmas vem som har bevisbördan. MD fastställer att 

det är den nationella lagstiftningen som ska bestämma bevisbördan. Det hindrar inte MD från 

att finna vägledning hos EU-rätten. EU-rätten ska framförallt vara vägledande i materiella 

bestämmelser, medan den nationella rättens ska vara vägledande i det rättsliga förfarandet. MD 

kommer fram till att det är Konkurrensverket som har bevisbördan att visa att en kartell förelåg. 

MD för i fallet en diskussion hur stark bevisbördan ska vara och kommer fram till att den inte 

                                                           
77 Mål C-204/00 P, Aalborg Portland A/S m. fl. mot Kommissionen. 
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är lika stark som inom ett brottsmål, alltså behövs inte ”bortom varje rimligt tvivel” bevisas för 

att kunna ålägga konkurrensskadeavgift. MD konstaterar att trots att konkurrensskadeavgiften 

talar för en anklagelse om brott sett från Europakonventionen, ska det inte innebära att 

beviskraven för brottmål gäller. Angående bevisvärderingen av Konkurrensverkets och 

företagens bevis hämtar MD vägledning från EU-rättslig praxis. EU-rättslig praxis påvisar att 

det är svårt att se om en kartell pågått och att det är svårt att hitta konkreta bevis. Därför måste 

domstolen göra en övergripande bedömning av sammanträffanden och indicier, för att på så 

sätt bedöma om en överträdelse av konkurrenslagen har skett.78 Analysen ska ske i relation till 

om företagen kan visa på om de har en förklaring till sammanträffanden och indikationerna som 

anses hållbar. 

MD lägger stor tillit till den s.k. ”läckan”, en anställd på NCC i Linköping. Läckan tipsade 

Konkurrensverket om att kartellverksamhet försiggår mellan NCC, Skanska, PEAB och andra 

företag. Läckan fungerar som ett vittne i Konkurrensverkets bevisning och MD uttalar vid flera 

tillfällen att läckan är trovärdig. Trovärdigheten grundar MD framförallt på läckans 

minnesanteckningar från möten mellan företagen, som läckan medverkat på. Företagen hävdar 

dock att läckan skrivit anteckningarna i efterhand, vilket MD inte finner tillräckligt styrkt. MD 

påvisar att minnesanteckningarna inte tar upp sådant som mötet, enligt mötesprotokollet, tar 

upp samt att vissa av anteckningarna är daterade och tar upp företagens anbud som sedan lades 

vid upphandlingsprocessen. MD fastställer också att trots att anteckningarna inte är daterade, 

kan de bindas till de möten som läckan pratar om. 

6.2.2 Avtalskriteriet 

Vid bedömning av avtalskriteriet inleder MD  med att hänvisa till EU-rättsligt praxis, som 

behandlar definitionen av ett konkurrensrättsligt avtal. Definitionen är, enligt EU-rättslig 

praxis, inte beroende av avtalets utformning eller om huruvida ett civilrättsligt bindande avtal 

föreligger. Det som EU-rättslig praxis lägger störst vikt på är parternas huvudsakliga vilja med 

avtalet.79 

MD lägger stor vikt vid minnesanteckningarna eftersom de påvisar att det faktiskt skett möten 

och sammanträden mellan företagen och vilka företag som var med i kartellen, samt vad som 

                                                           
78 Mål C-204/00 P, Aalborg Portland A/S m. fl. mot Kommissionen. 
79 Mål T-41/96, Bayer mot Kommissionen; Mål C-49/92 P, Kommissionen och Anic Partecipazioni SpA. 
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har diskuterats mellan företagen. MD fastställer också att körjournaler, mötesbokningar och 

transaktioner påvisar att det föreligger någon form av kontakt mellan företagen. Under 

Konkurrensverkets gryningsräd på NCC kunde även verket hitta fakturor som betalats mellan 

bolagen, som innehöll både kostnadsförslag och fakturatext. MD fastställer också att 

Konkurrensverket kan styrka att s.k. p-pengar utbetalats till de företag som viker sig vid en 

statlig offentlig upphandling. P-pengarna fungerade som en ”ersättning” för de bolag som viker 

sig i upphandlingen. Pengarna förs över mellan företagen via en luftfaktura, vilket 

Konkurrensverket kunnat visa via transaktioner. Konkurrensverket påvisar också att NCC fått 

betala en summa i form av ”böter” till Skanska för att NCC levererat till fel personer, i strid 

mot parternas inbördes avtal. MD fastställer således att parternas inbördes avtal och det 

samordnade förfarandet uppfyller avtalskriteriet i konkurrensrättslig mening. 

Under mötena har även marknaden delats upp, vilket MD grundar på bl. a. att Skanska och 

NCC haft ett gemensamt intresse av att företagen inte ska inskränka på varandras ”revir”. Det 

har även framkommit att företagen delat upp olika kommuner i Sverige mellan varandra på 

olika möten mellan företagen. Konkurrensverket kan styrka uppdelningen och möten genom att 

i MD påvisa fax och telefonsamtal mellan företagen. I faxen och telefonsamtalen finner MD att 

det skett ett informationsutbyte om hur företagen ska utforma sina anbud, så att de andra 

företagen kan anpassa sina bud. Det framkommer även att Vägverket vetat om att NCC:s anbud 

är det som kommer vinna och att de andra företagen därför inte lagt anbud över NCC. MD 

konstaterar att vid ett flertal tillfällen har icke-konkurrerande anbud framlagts vid 

upphandlingen, vilka påvisar att det funnits en uppgörelse mellan företagen om hur anbuden 

ska regleras. Vittnen berättar också om mötena mellan företagen, hur företagen delat upp olika 

entreprenadarbeten och om hur anbuden ska läggas för att påvisa en fiktiv konkurrens mellan 

företagen. MD kommer sammanfattningsvis fram till att det skett ett samarbete mellan 

företagen i form av uppgörelser, begränsningar av anbud på statliga offentliga upphandlingar 

samt att informationsutbyte mellan företagen föreligger. MD gör den samlade bedömningen att 

samordnat förfarande föreligger och därför är avtalskriteriet i en konkurrensrättslig mening 

uppfyllt. 

6.2.3 Konkurrensbegränsningskriteriet 

MD börjar med att konstatera att Vägverket, som upphandlande enhet, visste om att företagen 

hade ett konkurrensbegränsande samarbete eftersom att de delgivits informationen om 
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företagens anbud via fax och för att Vägverket deltagit på några av mötena. Med denna 

bakgrund konstaterar MD att anbudsregleringen av de offentliga statliga upphandlingarna inte 

blir lika allvarliga, men att Vägverkets roll som leverantör inte egentligen spelar någon större 

roll i bedömningen av det horisontella samarbetet. MD påvisar att när företagen delat 

information mellan varandra om sina anbud har de tagit bort de konkurrerande risker som 

vanligtvis finns i en upphandlingssituation. En upphandlingsprocess ska genomföras genom 

en konkurrens mellan anbudsgivarna och anbuden ska lämnas in oberoende av varandra. Om 

företagen samarbetar sinsemellan reduceras konkurrensen och utfallet blir att konkurrensen 

begränsas. 

MD påpekar att företagen är potentiella konkurrenter gentemot varandra. MD anser att om 

företagen, som är potentiella konkurrenter, lämnar information om sina anbud till varandra, 

delar upp marknaden, begränsar sin produktion eller kommer överens om vem som ska vinna 

upphandlingsprocessen, måste avtalets syfte anses vara att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen. MD finner vägledning i EU-rättslig praxis från 2005.80 I målet från 2005 

uttalar EU-domstolen att det inte spelar någon roll vad effekten blir om parterna ändå har ett 

konkurrensbegränsande syfte. Vidare påtalar EU-domstolen att kartellen i sig fortfarande är 

förbjuden, trots att parterna inte följt det som är överenskommet, eftersom att det potentiellt 

kan påverka konkurrensen. Enda gången som det kan vara av vikt om parterna följer avtalet, 

eller inte, är när frågan om konkurrensskadeavgift uppkommer, eftersom den i så fall 

eventuellt kan reduceras. MD påvisar att företagen varit medvetna om att deras handlande är 

konkurrensbegränsande och MD finner att det föreligger uppsåt. MD finner ingen godtagbar 

anledning till varför konkurrenter bör ha kontakt med varandra innan en upphandlingsprocess 

påbörjas. Prisöverenskommelser, marknadsuppdelningen och produktionsbegränsningen 

finner MD därför ha syftet att begränsa konkurrensen i konkurrenslagens mening och att 

sådana samarbeten är att anse som mycket allvarliga. 

6.2.4 Relevant marknad 

MD följer tingsrättens bedömning om att den relevanta produktmarknaden är försäljning av 

asfaltmassa, asfaltbeläggningsverksamhet samt anläggningsverksamhet. Oavsett vilken 

                                                           
80 EU-domstolens dom den 28 juni 2005 i de förenade målen C-189/02 P, C-202/02 P, C-208/02 P och C-213/02 
P. 
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geografisk marknad som avgränsas konstaterar MD att företagen ändå anses ha betydande 

inflytande på den relevanta marknaden. 

6.2.5 Samhandelskriteriet 

I fråga om huruvida samhandelskriteriet är uppfyllt, finner MD att samtliga företagen har inslag 

av internationell karaktär. Flera av företagen ingår i internationella koncerner, med 

verksamheter i flera medlemsländer. Av EU-domstolens praxis kan utläsas, i MD:s mening, att 

gemenskapens regler blir tillämpliga även om samarbetet inte påverkar handeln men potentiellt 

skulle gjort det. EU-domstolens praxis föreskriver även att horisontella avtal som avser en hel 

medlemsstat normalt sett ska anses påverka samhandeln inom gemenskapen. EU-domstolen har 

i flera mål kommit fram till att karteller som omfattar en hel medlemsstat anses potentiellt 

påverka den gemensamma marknaden.81 MD menar att Konkurrensverket genom sin utredning 

framhållit att samarbetet påverkat på lokal, regional och nationell nivå. Flera av samarbetena 

har även skett vid gränsområden, vilket medfört att mindre företag behövt söka arbeten och 

hyra maskiner utanför Sverige. MD finner det utrett att kartellen hindrat andra företag att ta sig 

in på marknaden. MD finner därför att medlemsstaterna kan påverkas av det 

konkurrensbegränsande samarbetet och därför ska även EU-rättens konkurrensregler tillämpas. 

6.2.6 Domslut 

MD diskuterar förmildrande omständigheter, som kan minska konkurrensskadeavgift. NCC 

hävdar att de vill ha en nedsättning av konkurrensskadeavgiften p.g.a. eftergift, men MD 

menar att NCC haft ett sådant stort inflytande på marknaden och dessutom varit det ledande 

företaget i kartellen. MD menar således att eftergift är i fallet oskäligt för NCC. 

MD finner slutligen att de överträdelserna av konkurrenslagen är av sådan karaktär att de ska 

anses allvarligt ha påverkat konkurrensen och åsamkat skada för konsumenterna samt för den 

ekonomiska effektiviteten. MD finner att företagen, framförallt NCC, Skanska och PEAB, har 

ett stort och betydelsefullt inflytande på den relevanta marknaden.  

Bolagen i kartellen döms för överträdelse av konkurrensreglerna och åläggs att tillsammans 

betala drygt en halv miljard kronor i konkurrensskadeavgift. 

                                                           
81 Mål C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia Crédito, SL mot Asociacón de Usuarios 
de Servicios Bancarios (Ausbanc). 
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7 Analys 

Tidigare kapitel har undersökt rekvisiten till när en kartell kan anses föreligga. I det följande 

kapitlet kommer en analys av vissa av kriterierna att presenteras. Analysen kommer bl.a. att 

behandla avtalskriteriets bredd, potentiell påverkan och kvantitativ bedömning kopplat till 

konkurrensbegränsningskriteriet, bestämmelserna om bevisbördan i konkurrensrättsliga mål 

och den relevanta marknadens funktion i lagbestämmelsen 2 kapitlet 1 § konkurrenslagen. 

Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning innehållande slutsatser från analysen.   

7.1 Analys av avtalskriteriet 

Den grundläggande definitionen av en kartell är, som tidigare nämnt, ett 

konkurrensbegränsande samarbete mellan minst två företag. I definitionen ingår således 

rekvisitet samarbete. Rekvisitet åsyftar samarbete mellan två företag, genom avtal eller genom 

samordnat förfarande. Ett avtal enligt konkurrensrättslig mening är, som ovan beskrivet, 

bredare i sin definition än ett traditionellt avtal. Det konkurrensrättsliga kriteriet är bredare till 

sin definition genom att avtalskriteriet anses vara uppfyllt antingen genom att ett avtal ingåtts 

mellan företagen eller att företagen uppvisat ett samordnat förfarande. Det innebär att 

avtalskriteriet kan bedömas som uppfyllt utifrån den grund att två företag haft direkt eller 

indirekt kontakt med varandra samt att deras fortsatta handlande på marknaden uppvisat ett 

parallellt beteende.82 

Mot bakgrund av stycket ovan, kan hävdas att kriteriet har en vidsträckt innebörd. En vidsträckt 

innebörd av avtalskriteriet, kan medföra att kriteriet anses vara uppfyllt i situationer där 

osäkerhet råder om huruvida ett avtal föreligger. Konkurrenslagens definition av kriteriet kan 

ha utformats på så sätt att flera olika situationer ska kunna omfattas av förbudet. 

För att exemplifiera ovan förda resonemang studeras i de två kommande styckena, domskälen 

i Bensinkartellen83 och Asfaltskartellen84, i avseende på avtalskriteriet. I det förstnämnda 

rättsfallet, inleder MD sin utredning om huruvida avtalskriteriet är uppfyllt, genom att 

undersöka ifall det föreligger ett civilrättsligt avtal eller alternativt ett samordnat förfarande. 

MD anser att de insamlade minnesanteckningar, som lagts fram som bevisning i fallet, utgör 

                                                           
82 Se avsnitt 4.1 om avtalskriteriet. 
83 Se avsnitt 6.1.2 om Bensinkartellen. 
84 Se avsnitt 6.2.2 om Asfaltskartellen. 
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tillförlitligt underlag för att avgöra vad som behandlades under mötena. Däremot kan inte 

minnesanteckningarna eller annan, i fallet framlagd, bevisning anses styrka att ett avtal kommit 

till stånd bensinbolagen emellan. MD fortsätter därefter med att utreda ifall ett samordnat 

förfarande föreligger. MD finner det bevisat att bensinbolagen har haft direkt kontakt under 

mötena och att mötena har resulterat i ett parallellt uppträdande på marknaden. MD påvisar att 

ett samordnat förfarande förelåg.  

För att knyta rättsfallet till ovan förda resonemang av bredden i kriteriet samarbete, kan en 

jämförelse göras med hur MD, hypotetiskt sett, kunde ha bedömt fallet utifrån ett 

avtalskriterium som enbart omfattade civilrättsliga avtal och inte samordnande förfaranden. 

Bensinbolagens förfarande hade under den omständigheten, inte uppfyllt avtalskriteriet, 

eftersom det inte finns ett civilrättsligt avtal. Konsekvensen, av en snävare definition av 

avtalskriteriet, hade således blivit att bensinbolagens förfarande inte omfattats av förbudet i 2 

kapitlet 1 § konkurrenslagen. En sådan bedömning hade ändrat domslutet i rättsfallet, eftersom 

bolaget i så fall inte hade ansetts ha överskridit förbudet.  

I rättsfallet MD 2009:11 undersöker MD vittnesförhör, minnesanteckningar, transaktioner och 

anbud i tidigare upphandlingar för att bedöma huruvida avtalskriteriet anses uppfyllt. I MD 

2009:11 finner MD det utrett att det föreligger flera olika former av avtal. Vidare bedömer MD 

att NCC och Peab utgett information till de andra företagen. Mot bakgrund av att MD finner 

det bevisat att det förelegat både avtal om samarbete och samordnat förfarande i fallet, anses 

avtalskriteriet uppfyllt.  

Till skillnad från Bensinkartellen, finner MD Asfaltskartellen, att det förelegat ett avtal om 

samarbete mellan företagen. Ifall avtalskriteriet i 2 kap. 1 § KL endast uppställde rekvisit som 

på ett civilrättsligt avtal, skulle kriteriet inte omfatta samordnade förfaranden. Ett sådant 

kriterium skulle medföra att bolagen i Asfaltskartellen inte skulle kunnat ha hållits ansvariga 

för deras konkurrensbegränsande samordnade förfarande.  

Undersökningen av avtalskriteriet Bensinkartellen samt i Asfaltskartellen visar att 

avtalskriteriets definition leder till att fler situationer faller in under förbudet i 2 kapitlet 1 § 

konkurrenslagen, jämfört med vad en snävare definition av avtalskriteriet hade resulterat i. En 

otydlig gränsdragning beträffande när det föreligger ett avtal i konkurrensrättslig mening, kan 

resultera i att det blir svårt att förutse när avtalskriteriet anses som uppfyllt. Utifrån bedömning 

av bestämmelsen i 2 kap 1 § konkurrenslagen finns inget självändamål i att ha en sträng 
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lagstiftning eller i att ha en otydlig lagbestämmelse, utan förbudet får antas vara ett uttryck för 

ett intresse som lagstiftaren haft för avsikt att skydda. Antagandet får stöd utifrån närmare 

undersökning av konkurrenslagens skyddsmotiv, vilket framgår lagens förarbeten.  

Under avsnittet 2.1 ovan, anges att lagens skyddsmotiv är att bevara den fria konkurrensen för 

att värna om såväl den nationella som den gemensamma marknadens effektivitet och värna om 

konsumenterna.85 Utifrån ett perspektiv där den fria konkurrensen står i fokus, kan en möjlig 

förklaring ges till avtalskriteriets breda definition. Genom att stifta en definition som omfattar 

ett stort antal situationer under avtalskriteriet, kan lagstiftaren ha minskat risken att inte kunna 

bedöma ett förfarande som strider mot lagens ändamål, men som inte omfattas av förbudet.  

7.2 Konkurrensbegränsningskriteriet 

Konkurrensbegränsningskriteriet är uppfyllt när avtalet i fråga hindrar, begränsar eller 

snedvrider konkurrensen. För kriteriets uppfyllande krävs det inte att avtalet faktiskt påverkar 

konkurrensen, utan det räcker att det potentiellt skulle kunna påverka. För att påverkan ska 

bedömas som konkurrensbegränsande, krävs det att påverkan har en negativ ekonomisk 

betydelse för den som påverkas.86  

7.2.1 Potentiell påverkan 

En potentiell påverkan innebär inte att konkurrensen de facto påverkas, utan att påverkan kunde 

begränsa, snedvrida eller hindra konkurrensen och ge en negativ ekonomisk betydelse för den 

som påverkas. 

Genom att konkurrensbegränsningskriteriet kan anses vara uppfyllt utifrån att avtalet potentiellt 

kunde påverka konkurrensen, påvisar rättspraxis det intresse som finns för att förhindra karteller 

i samhället. I konkurrenslagens förarbeten stadgas att lagens ändamål är att undanröja och 

motverka hinder för en effektiv konkurrens. Förarbetena till lagen förtydligar lagens 

skyddsmotiv närmare och förklarar behovet av en fri konkurrens. Fri konkurrens är, enligt 

förarbetena, en förutsättning för att kunna uppnå en handel som gynnar samhällsekonomin och 

konsumenterna. Konkurrensbegränsningskriteriet innebär att trots att konkurrensbegränsningen 

inte haft en negativ ekonomisk betydelse för någon part, varken för marknad eller för aktör, kan 

                                                           
85 Se avsnitt 2.1 om lagens skyddsmotiv. 
86 Se avsnitt 4.2 om konkurrensbegränsningskriteriet. 
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konkurrensbegränsningskriteriet anses som uppfyllt, eftersom kriteriet omfattar en potentiell 

påverkan.  Konkurrensbegränsningskriteriet får därför en stor räckvidd, som både omfattar 

faktiskt och potentiell påverkan, vilket skulle kunna påvisa hur allvarligt lagstiftaren har sett på 

konkurrensbegränsningar.   

I rättsfallen Bensinkartellen och Asfaltskartellen förnekar företagen att deras subjektiva syften 

varit konkurrensbegränsande, men domstolen finner ändå att förfarandena kunde, eller gav, 

påverkan på konkurrensen och att det subjektiva syftet inte spelar någon roll i domstolens 

objektiva bedömning. I domstolens objektiva bedömning i Asfaltskartellen tas i domskälen 

hänsyn till företagens inflytande på marknaden och på så vis kan även en potentiell påverkan 

motiveras utifrån att företagens agerande med stor sannolikhet skulle kunna påverka 

marknaden, p.g.a. företagens ställning på den relevanta marknaden.  

7.2.2 Kvantitativ bedömning 

Enligt förbudsbestämmelsen i 2 kap. 1 § KL gäller att konkurrensbegränsningen ska vara 

märkbar.87 Märkbarhet blir alltså ett kriterium som ska bedömas för att kunna fastslå att det 

föreligger en kartell som omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § KL. För att kunna bedöma 

märkbarheten utförs en kvalitativ samt en kvantitativ bedömning. I de fall som den kvantitativa 

bedömningen visar att konkurrensbegränsningen inte haft en märkbar effekt, bedöms det 

konkurrensbegränsande avtalet såsom ett bagatellavtal och därmed ett de minimis-undantag. 

Med andra ord innebär det att konkurrensbegränsningar kan vara tillåtna, till den del som de 

sker i en liten utsträckning. Det kan tyda på att det inte är konkurrensbegränsningen i sig som 

är icke önskvärd, utan effekterna som den kan leda till. Resonemanget undersöks i 

nästkommande stycke, utifrån domskälen i rättsfallet Bensinkartellen och Asfaltskartellen. 

I Bensinkartellen konstaterade MD att det förelåg en konkurrensbegränsning utifrån att 

bensinbolagen hade utbytt information med varandra samt att rabattsanering, som hade 

diskuterats på mötena, är av konkurrensbegränsande karaktär. Samarbete om prissättning faller 

in under förbudets (2 kap. 1 § KL) hårda kärna. Det gör att rabattsanering aldrig kan komma att 

betraktas som ett bagatellavtal, eller falla under de minimis-undantagen, varför en kvantitativ 

bedömning i det avseendet inte blir intressant. Konkurrensbegränsande samarbete om 

prissättning benämns, som av avsnitt 4.4 framgår, hard core-kartell. Informationsutbytet faller 

                                                           
87 Se avsnitt 4.2.1 om märkbarhetskriteriet.  
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däremot inte per automatik in under förbudets hårda kärna. En kvantitativ bedömning av 

märkbarhet blir därför intressant. MD ansåg att bensinbolagen tillsammans innehade betydande 

marknadsandelar, varför konkurrensbegränsningen ansågs vara märkbar utifrån en kvantitativ 

bedömning.  

I Asfaltskartellen påvisade MD att företagens samarbete var konkurrensbegränsande eftersom 

företagen kommit överens om både priser och anbud. Både överenskommelser om pris och om 

anbud överträder förbudets hårda kärna, varpå en kvantitativ bedömning ej blir intressant. 

Företagens förfarande uppfyller konkurrensbegränsningskriteriet oavsett om de kan bedömas 

som märkbara eller inte, enligt en kvantitativ bedömning. 

Den kvantitativa bedömningens betydelse i ett fall avgörs alltså av förfarandets karaktär. Ovan 

förda resonemang att det inte är konkurrensbegränsningen i sig som är oönskad, utan effekterna 

som den kan leda till, visar sig, mot bakgrund av undersökning av rättsfallen, inte stämma i sin 

helhet. Vissa konkurrensbegränsningar, som omfattas av förbudets hårda kärna, är alltid 

oönskade oavsett vilken effekt konkurrensbegränsningen leder till. Konkurrensbegränsningar 

som faller utanför förbudets hårda kärna, kommer således att bedömas enligt en kvantitativ 

bedömning innan det kan fastslås huruvida de är märkbara. 

7.3 Analys av bevisbördan  

Bestämmelserna för bevisbördan i ett konkurrensrättsligt mål skiljer sig från bestämmelserna 

för bevisbörda i ett brottmål.  För att underlätta bevisbördan har en presumtionsregel införts via 

EU-rättsligt praxis. Regeln innebär att företaget som blir anklagat för att ha överträtt 

konkurrenslagens förbud ska bevisa motsatsen till påståendet. Presumtionen grundar sig 

framförallt i svårigheten att bevisa att en kartell föreligger, dels p.g.a. att de ofta hemlighålls 

samt dels för att de ofta upptäcks p.g.a. sammanträffanden och indikationer av olika slag.88 

Syftet med konkurrenslagen är att främja en fri konkurrens på marknaden. Karteller är av det 

slaget att de påverkar aktörerna på marknaden och snedvrider marknadskonkurrensen, vilket 

konkurrenslagen syftar till att förhindra. Karteller tenderar till att vara svåra att bevisa eftersom 

de, till sin karaktär, är svåra att upptäcka.  

 

                                                           
88 Se avsnitt 5.1 om bevisbörda. 
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I rättsfallen Bensinkartellen och Asfaltskartellen finner MD vägledning i praxis från EU-

domstolen med avseende på de materiella reglerna. MD kommer fram till att även om 

deltagaren i kartellen inte följer det av kartellen uppgjorda, måste företaget gjort ett tydligt och 

klart avsteg från kartellen för att inte bedömas som en deltagare.  

Ett lågt beviskrav för Konkurrensverket och Kommissionen kan hävdas vara motiverat utifrån 

syftet med konkurrensreglerna. Eftersom karteller är svårupptäckta och svåra att bevisa, kan 

det vara effektivt att det inte behövs en lika stark bevisning som vid ett brottsmål, eftersom det 

i princip skulle bli omöjligt för Konkurrensverket eller Kommissionen att bevisa att en 

kartellverksamhet försiggår. Den samlade bedömningen som domstolen gör av 

sammanträffanden, indicier och annan bevisning, är den som ska påvisa att det möjligtvis kan 

föreligga en kartell bland företagen, vilken i sin tur påverkar marknaden.  

Ett exempel på den låga bevisbördan hos Konkurrensverket, kan urskiljas i rättsfallen 

Bensinkartellen och Asfaltskartellen. MD dömer företagen för konkurrensbegränsande 

samarbete med stöd av minnesanteckningar och oklara vittnesutsägelser. Det kan hävdas att det 

åligger företagen en tung bevisbörda för att visa att företaget tagit avstånd från kartellen och på 

så sätt visa att företaget inte följt kartellens beslut. 

Om beviskravet hade varit högre ställt för Konkurrensverket, hade det kunnat leda till att det 

varit nästintill omöjligt att bevisa att en kartell förelåg. Resultatet av ett högre beviskrav skulle 

kunnat ha blivit att färre karteller fällts.  

7.4 Analys av den relevanta marknaden 

Den relevanta marknaden är ett konkurrensrättsligt begrepp som syftar till att avgränsa 

marknaden för att på så sätt kunna identifiera konkurrensen mellan företag. Som ovan nämnt, 

sker fastställandet av den relevanta marknaden med hjälp av två bedömningsfaktorer: 

produktmarknaden och den geografiska marknaden. Produktmarknaden bestäms utifrån att 

undersöka produktens utbytbarhet på efterfrågesidan respektive på utbudssidan. Utöver att 

bestämma produktmarknaden, ska det geografiska området bedömas. Den geografiska marknad 

är där företagen i fråga tillhandahåller sina produkter och där konkurrensvillkoren är likartade. 

Det område som kan anses ha likartade konkurrensvillkor kan antas tillhöra samma marknad, 

medan en avskiljning görs mot angränsande marknader vars konkurrensvillkor är olikartade. 



39 
 
 

Slutligen sker en gemensam bedömning av produktmarknaden och den geografiska 

marknaden.89 

Av ovan givna definition av begreppet relevant marknad, kan en reflektion göras om att 

begreppet används som ett verktyg för att kunna identifiera konkurrens. Begreppet kan därmed 

hävdas ha en avgörande betydelse för förbudet mot konkurrensbegränsning i 2 kap. 1 § KL. 

Den relevanta marknaden uppställer inga rekvisit som ska bedömas som mer eller mindre 

uppfyllda. Innebörden av begreppet relevant marknad är snarare tvärtom; det är den relevanta 

marknaden som bedöms med hänsyn till sakomständigheterna i situationen från fall till fall.  

Mot bakgrund av ovan förda resonemang, kan en parallell dras mellan att den relevanta 

marknadens funktion och konkurrenslagens syfte; att främja fri konkurrens. Ifall begreppet 

marknad, till sin ordalydelse i förbudet 2 kap. 1 § KL, åsyftat en specifik marknad, hade den 

fria konkurrensens skydd genom förbudet endast omfattat den specifika marknaden. Begreppet 

relevant marknad hade inte fyllt sin funktion i förbudsbestämmelsen. Eftersom begreppet 

marknad åsyftar den relevanta marknaden, vilken definieras i det enskilda fallet, ger förbudet 

ett omfattande skydd till den fria konkurrensen.  

7.5 Avslutning 

Denna uppsats har behandlat de kriterier som uppställs på ett konkurrensbegränsande 

samarbete, enligt 2 kap. 1 § KL. Vi har kommit fram till att en kartell föreligger när minst två 

konkurrerande företag har ett märkbart konkurrensbegränsande samarbete. Definitionen av en 

kartell innehåller kriterier, vilka vart och ett bedöms olika. Vi har funnit att flertalet kriterier är 

vidsträckta till sina bedömningar, vilket vi menar är motiverat utifrån syftet till 

konkurrensreglerna. Syftet till konkurrensreglerna är att värna om den fria konkurrensen och 

en effektiv marknad, vilket ska gynna samhällsekonomin och konsumenterna. Eftersom 

kriterierna är vidsträckta, kan förbudet i 2 kap. 1 § KL tillämpas på flera olika situationer. Vi 

drar slutsatsen kriterierna är breda i sina bedömningar för att lagstiftare vill värna om 

konkurrenslagens skyddsintresse. 

Avtalskriteriet har en vidsträckt innebörd, genom att kriteriet omfattar såväl civilrättsliga avtal 

som samordnade förfaranden. Vi drar slutsatsen att lagstiftaren, genom att införa en bred 

                                                           
89 Se avsnitt 4.3 om relevant marknad. 
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definition av rekvisitet samarbete, åstadkommit en sträng lagstiftning, jämfört med det fall där 

avtalskriteriet inte hade omfattat samordnat förfarande. En sträng lagstiftning skulle kunna vara 

motiverad utifrån konkurrensreglernas syfte, vilket är att främja fri konkurrens.  

Konkurrensbegränsningskriteriet innefattar både den faktiska och potentiella påverkan, vilket 

torde vara ett utfall från syftet med lagen; att motverka alla konkurrensbegränsningar som 

påverkar eller kan påverka den relevanta marknaden. 

Märkbarheten av en konkurrensbegränsning kan bestämmas utifrån en kvantitativ respektive 

kvalitativ bedömning. Ifall förfarandet är av sådan karaktär att det omfattas av förbudets hårda 

kärna, fyller den kvantitativa bedömningen ingen funktion, eftersom 

konkurrensbegränsningskriteriet kommer att anses som uppfyllt oavsett företagens 

sammanlagda marknadsandelar. Faller förfarandet däremot utanför förbudets hårda kärna, blir 

en kvantitativ bedömning intressant eftersom förfarandet, i den mån företagen innehar få 

marknadsandelar, kan komma att bedömas som ett bagatellavtal. 

Beviskraven i konkurrensrättsliga mål är höga, men lägre i jämförelse med beviskraven i 

brottmål. Svårigheterna i att fastställa kartellers förekomst motiverar ett lägre beviskrav som 

underlättar Konkurrensverkets arbete i förebyggandet av kartellverksamheter. Om bevisningen 

skulle varit ”bortom/utom rimligt tvivel”, för att en kartell ska kunna anses föreligga, skulle det 

finnas stora svårigheter för Konkurrensverket att få rätt i domstol. Vi menar att med detta 

beviskrav kan det utläsas konkurrenslagen har ett preventivt syfte. Det preventiva syftet kan ge 

resultatet att företagen, innan de påbörjar en kartellverksamhet, avstår från att påbörja 

samarbetet. En möjlig negativ aspekt av att företag avstår från samarbete, skulle kunna vara att 

konsumenter och samhällsekonomin går miste om den utvecklingen som ett icke-

konkurrensbegränsande samarbete skulle kunna leda till.  
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