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Sammanfattning	
I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för 

tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria 

konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse 

som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad 

går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. Denna 

företeelse förekommer även i mindre formella former, i så kallade 

samordnade förfaranden, där det inte finns några egentliga avtal som grund 

för samordningen, utan företagen agerar i samförstånd utan att ett avtal kan 

visas som styrker orsakssambandet mellan agerandet och samförståndet.  
 

Samordnade förfaranden förekommer på alla olika typer av marknader och 

svårigheten att skilja på ett förfarande i samförstånd och ett naturligt 

parallellt uppträdande mellan företag är stor. Ett parallellt uppträdande är 

när företag agerar självständigt men ändock följer varandra i prissättningen 

av liknande produkter, som en följd av en naturlig konkurrens, och är en del 

av en välfungerande marknad. Gränsen mellan parallellt uppträdande och ett 

samordnat förfarande kan vara svår att urskilja. Svårigheten blir större på så 

kallade oligopolmarknader, där det är få aktörer som styr över en stor andel 

av marknaden, varför ett parallellt uppträdande ter sig mer naturligt och 

förekommer i en annan utsträckning än på andra marknader.  
 

I denna uppsats kommer problematiken med bevisningen av samordnade 

förfaranden att framställas och även svårigheten att bedöma gränsen mellan 

samordnat förfarande och parallellt uppträdande som uppkommer när en 

marknad är ett oligopol.  
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1.	Inledning	

1.1	Problembakgrund	

Enligt konkurrenslagen 2 kapitlet 1 §, liksom artikel 101 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), är det förbjudet för företag att 

ingå avtal eller samarbete som begränsar konkurrensen. Föreligger ett avtal 

är det inte svårt att konstatera och bevisa att det handlar om en 

överenskommelse. Är det däremot frågan om en muntlig överenskommelse 

eller samarbete av mer informell art kan det vara svårbedömt om samarbetet 

ska anses som lagligt.  

 

Det kan även handla om sammanslutningar av företag vars beslut leder till 

begränsning av konkurrensen. Det finns både horisontella och vertikala 

avtal som kan utgöra konkurrensbegränsningar. Enligt Konkurrensverket är 

ofta de horisontella avtalen mest kritiska eftersom de kan beröra t ex viss 

prissättning eller vissa affärsvillkor mot kunder. Karteller är ett bra exempel 

på horisontella avtal.  

 

Det problem som här uppstår är var man ska dra gränsen mellan ett tillåtet 

samarbete och ett otillåtet samarbete och vad finns det då för krav på 

bevisning? Att straffa ett företag enbart för att det följer ett annat i 

prissättningen kan vara riskabelt, eftersom det kan skada de naturliga 

prismekanismerna som marknaden bygger på. En företeelse som innebär ett 

sådant parallellt uppträdande på en marknad är naturligtvis vanlig på en väl 

fungerande marknad, särskilt på marknader som utgörs av ett lågt antal 

aktörer, så kallade oligopolmarknader.   

 

Det är därför viktigt att en gränsdragning görs och att det är tydligt vad som 

innefattas i begreppet samordnat förfarande och samtidigt belysa sättet att se 

på oligopolmarknader.  

 



	 6	

1.2	Problemformulering	

När föreligger ett samordnat förfarande och vad krävs det för bevisning? 

Hur påverkas bedömningen av ett samordnat förfarande vid en så kallad 

oligopolmarknad?  

 

1.3	Syfte 

Syftet med uppsatsen är att reflektera kring den något oklara gränsen för vad 

som anses vara ett samordnat förfarande, det vill säga ett otillåtet samarbete 

mellan företag. 

 

Eftersom bevisningen av ett samordnat förfarande är avgörande för att ett 

sådant förfarande ska anses föreligga, ämnar vi därmed också att undersöka 

vad som krävs för bevisning för att ett samordnat förfarande de facto 

föreligger. Vi kommer även se på strukturen hos en oligopolmarknad för att 

kunna dra gränsen mellan ett samordnat förfarande och ett parallellt 

uppträdande. 

 

1.4	Avgränsningar	av	problemet 

Vi kommer inte i uppsatsen att behandla övrig konkurrensrätt, utöver vad 

som krävs för att förstå den övriga konkurrensrättsliga lagstiftningen, för att 

bättre förstå vad ett samordnat förfarande är. Vi kommer således inte heller 

behandla de delar av 2 kap 1 § konkurrenslagen och art 101 FEUF som 

innefattar bestämmelser om avtal, även om denna del till stor del 

överensstämmer med bestämmelserna om samordnade förfaranden.  

 

Vi kommer inte att behandla frågan om sanktioner för överträdelser av 

bestämmelserna i 2 kap 1 § konkurrenslagen och art 101 FEUF, utan endast 

inrikta oss på vad som bedöms att vara överträdelser av dessa regler.  
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1.5	Metod	

För att uppnå syftet med vår uppsats kommer vi att använda oss av den 

svenska konkurrenslagen (lag 2008:579), närmare bestämt 2 kap 1 §, där 

begränsningarna i avtal och överenskommelser som hämmar konkurrensen 

regleras, tillsammans med art 101 FEUF. För att förstå avsikten med denna 

reglering och för att undersöka vilka kriterier som krävs för att ett 

samordnat förfarande föreligger, kommer vi att använda oss av 

ändamålstolkning och kommer således att titta på förarbetena till båda dessa 

regleringar.  

 

Vidare kommer vi även att se på svensk rättspraxis tillsammans med praxis 

från EU-domstolen, för att se hur domstolarna tillämpar dessa regleringar. 

Eftersom det finns mer praxis från EU-domstolen kommer vi i första hand 

att beakta denna, men även se till den svenska praxisen, som bör 

överensstämma med den från EU-domstolen. Detta kommer ge oss en 

tydligare bild över vilka bevis som krävs för att ett samordnat förfarande ska 

kunna anses föreligga. Det kommer också ge oss en bild av ifall 

tillämpningen av de båda reglerna avviker från varandra.  

 

Vi kommer även beakta doktrinen och se vad som har skrivits i ämnet.  

 

1.6	Disposition	

Vi kommer inleda uppsatsen med en framställning av konkurrensrättens 

uppbyggnad och syfte, detta återfinns i kapitel 2. I kapitel 3 kommer vi 

vidare att beskriva ett samordnat förfarande och problematiken kring detta 

uttryck.  

 

I kapitel 4 beskrivs det parallella uppträdandet, som är en stor svårighet när 

det kommer till gränsdragningen av samordnat förfarande, varför en 

framställning av detta kräver en särskild plats i denna uppsats. I detta kapitel 

kommer stor fokus läggas på de så kallade oligopolmarknaderna, som 

framställs och förklaras i kapitlet. I kapitel 5 kommer vi till sist beröra 

bevisningen i tvister som gäller samordnade förfaranden och de särskilda 
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bevisinhämtningsmetoder som tillsynsmyndigheterna tillämpar i sitt arbete 

mot konkurrensrättsöverträdelser.  

 

Efter dessa kapitel återfinns, i kapitel 6 och 7 analys respektive slutsats. 
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2.	Konkurrensrätt 

2.1	Allmänt	om	konkurrensrätt	

Konkurrensrätten som den ser ut idag har i Sverige växt fram ur den 

europeiska konkurrensrätten. Innan Sveriges medlemskap i den Europeiska 

unionen var den svenska konkurrensrätten ytterst begränsad och fortfarande 

på 1950-talet ansågs kartellavtal, som i dagens konkurrensrätt är förbjudna, 

vara lagligt bindande med stöd av den avtalsrättsliga principen pacta sunt 

servanda (avtal ska hållas).1 Från 1950-talet och fram till 1993, när den nya 

konkurrenslagen trädde i kraft i Sverige, utvecklades konkurrensrätten 

ytterst lite.2 

 

Ur förarbetena till 1993-års konkurrenslag kan det utläsas att 

konkurrenslagstiftningens syfte är att främja den fria konkurrensen. 3 Detta 

kommer till uttryck i dagens konkurrenslags inledande paragraf, 1 kap 1 §, 

där det står skrivet att lagens ändamål är att ”undanröja och motverka” 

hinder som hämmar konkurrensen. Det går även att utläsa ur förarbetena att 

lagstiftaren har en positiv syn på en fri konkurrens som marknadsregulator. 

Med detta menas att marknadsekonomin, för att den ska fungera effektivt, 

behöver en fri konkurrens för företagen som agerar på marknaden.  

 

Konkurrenslagstiftningens primära skyddsintresse kan alltså sägas vara rent 

samhällsekonomiskt, där den skyddar både den ekonomiska effektiviteten 

samt marknadsekonomin som institution.4 Sekundärt skyddar lagstiftningen 

även konsumenterna på marknaden, som gynnas av att prissättning ska vara 

fri för företagen, utan påtvingad påverkan från konkurrenter.  

 

	 	

																																																								
1 Bernitz; svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar; sid 72.	
2 Konkurrenslagen (lag 1993:20) 
3 Proposition 1992/93:56 
4 Bernitz; svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar; sid 75-77. 	
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2.2	Konkurrenslagen	

Den svenska konkurrenslagen (2008:579) trädde i kraft 1 november 2008 

och ersatte då den äldre konkurrenslagen (1993:20). 5  Dessa två 

konkurrenslagar bygger båda två på den så kallade förbudsprincipen, till 

skillnad från tidigare konkurrenslagstiftning i Sverige, som istället har byggt 

på den så kallade missbruksprincipen. 6  Den nuvarande förbudsprincipen 

innebär att konkurrensbegränsningar som enligt lagstiftaren anses vara 

skadliga är förbjudna, medan den tidigare missbruksprincipen gick ut på att 

ett ingripande skedde när ett agerande på marknaden tycktes få skadlig 

verkan för konkurrensen.  

 

Konkurrensverket är den myndighet som utövar tillsynen över efterlevnad 

av konkurrensbestämmelserna i Sverige. Den kan ålägga företag att sluta 

med överträdelser av konkurrenslagens regler, där den anser att 

överträdelser görs. I fråga om konkurrensskadeavgifter och andra sanktioner 

så utdöms de efter att ha prövats av domstol, på talan av Konkurrensverket. 

Stockholms tingsrätt är förstainstans medan andra och sista instans för 

denna typ av mål är Marknadsdomstolen.  

 

När 1993 års konkurrenslag infördes byggde den dels på 

konkurrenskommitténs huvudbetänkande SOU 1991:59 – ”Konkurrens för 

ökad välfärd” och på ett lagförslag från Näringsdepartementet,7 som hade 

EU-rätten som förebild. Dagens konkurrenslag bygger till övervägande del 

på den äldre lagen från 1993, vilken har betydelse för hur dagens 

konkurrenslag ska tillämpas.8 För att hitta syftena och förstå lagstiftarnas 

incitament till lagen bättre bör därför förarbetena till den äldre 

konkurrenslagen studeras. 9 

 

I den svenska konkurrenslagens (2008:579) andra kapitel regleras förbjudna 

konkurrensbegränsningar och i den första paragrafen finns bestämmelser om 

konkurrensbegränsade samarbeten mellan företag. Där står att ”sådana avtal 

																																																								
5 Proposition 2007/08:135. 
6 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 17. 
7 Ds 1992:18. 	
8 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 20.  
9 Proposition 1992/93:56.		
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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.”  

 

I denna regel ryms inte enbart skriftliga avtal, utan även samförstånd mellan 

företagen av mer informell typ, så kallat samordnat förfarande.  

 

För att lättare förstå definitionen av ett samordnat förfarande måste det 

förstås i förhållande till resterande konkurrenslagstiftning. Därför inleds 

denna uppsats med en förklaring av de viktigaste delarna för förståelsen av 

denna lagstiftning.  

 

2.3	 Förhållandet	 mellan	 den	 svenska	 och	 den	 europeiska	

konkurrensrätten	

Eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen måste Sveriges 

lagstiftare ta hänsyn till de bestämmelser som gäller inom EU-området. I 

den sjunde avdelningen i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) finns EU:s konkurrensregler samlade i art 101-106. Där finns 

beskrivet, i art 101, att avtal och samordnade förfaranden mellan företag, 

som har som syfte att eller resulterar i en snedvriden konkurrens är 

förbjudna.  

 

Den artikeln motsvarar således den svenska konkurrenslagens 2 kap 1 §. 

Detta är lämpligt, eftersom när det gäller konkurrensrätten så ska de svenska 

reglerna alltid tolkas tillsammans med den europiska konkurrensrätten. detta 

eftersom art 101-106 FEUF har så kallad direkt effekt i hela EU.10 

 

Direkt effekt betyder att art 101 FEUF gäller direkt för enskilda företag i 

Sverige och andra medlemsstater i EU, även ifall de inte implementerats i 

det egna landets lagar. Dessa rättigheter och skyldigheter, som artikeln ger 

																																																								
10 Bernitz; svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar; sid 64. Se även Rådets förordning nr 1/2003. 
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ett enskilt företag, kan göras gällande vid nationella domstolar och 

myndigheter.11 

 

Med detta i åtanke kommer vår uppsats att behandla både den svenska och 

den europeiska konkurrensrätten, som i princip är enhetlig. Enhetligheten 

visas genom att den svenska praxis som finns, stämmer överens med den 

tolkning som gjorts i europisk praxis. Detta beror på, till stor del, att det i 

förarbetena till den svenska konkurrenslagen står att den svenska 

konkurrenslagstiftningen ska tillämpas och tolkas med ledning från EU-

domstolens praxis. 12   

 

2.4	Den	relevanta	marknaden	

Redan 1972, i målet mellan företaget ICI och EU-kommissionen, talar EU-

domstolen om att ett samordnat förfarande måste ses med hänsyn till 

omständigheterna som finns på den specifika marknaden det rör sig om.13 I 

det målet konstateras att den specifika marknaden för färgämnen till stor del 

liknar oligopol, där 80 % av marknaden styrs av ett tiotal producenter.14 

Domstolen menar att detta faktum har betydelse i avvägningen om ifall ett 

samordnat förfarande föreligger, eftersom hur den relevanta marknaden ser 

ut i form av antal aktörer, med olika stora marknadsandelar, påverkar hur en 

konkurrent kan påverka prishöjningar. 

 

För att avgöra vilken inverkan en aktör kan ha på en marknad, och ifall ett 

samordnat förfarande mellan den aktören och en konkurrent kan utgöra en 

snedvridning på marknaden på ett märkbart sätt, måste därför den relevanta 

marknaden definieras samt aktörens marknadsandel avgöras.  

 

Den relevanta marknaden har en väldigt stor betydelse i konkurrensrättsliga 

bedömningar och delas vanligtvis in i två delar: den relevanta 

produktmarknaden och den relevanta geografiska marknaden.15 

																																																								
11 Bernitz; Kjellgren; Europarättens grunder; sid 112-115.  
12 Proposition 1992/92:156 sid 21.  
13 Mål 48/69, ICI mot kommissionen. Se särskilt punkt 68. 
14 Ibid, punkt 69.	
15 Bernitz; svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar; sid 51, 54-55. 
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2.4.1	Den	relevanta	produktmarknaden	

Produktmarknaden utgörs som namnet säger av produkterna aktören säljer 

och dess utbytbarhet mot andra, liknande produkter. Enligt kommissionens 

tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning omfattar en relevant produktmarknad:16 

 

”… alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och 

den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara”.  

 

Som exempel kan nämnas målet där United Brands Company tillsammans 

med United Brands Continentaal BV stod mot kommissionen.17 Där ansågs 

försäljning av bananer inte utgöra samma produktmarknad som annan färsk 

frukt, trots många likheter. Olikheterna var flera, såsom bananens utseende 

och konsistens samt både utbudet och konsumtionen av bananen, som inte 

är säsongsrelaterad. Bananer ansågs därför, både av kommissionen och EU-

domstolen, inte vara utbytbara mot annan färsk frukt, och utgör därför en 

egen relevant produktmarknad.18  

 

Med dessa kriterier i åtanke ska en avgränsning av produktmarknaden alltså 

göras i varje specifikt fall, för att, tillsammans med kunskapen om den 

relevanta geografiska marknaden som specificeras nedan, avgöra en aktörs 

marknadsandel.  

 

2.4.2	Den	relevanta	geografiska	marknaden		

Den relevanta geografiska marknaden utgör enligt kommissionen 

tillkännagivande:19  

 

"… det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de 

relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är 

tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska 

																																																								
16 EU-kommissionens tillkännagivande 97/C 372/03. 
17 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot kommissionen. 
18 Ibid, punkt 35.	
19 EU-kommissionens tillkännagivande 97/C 372/03. 
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områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 

konkurrensvillkoren." 

 

Dessa två marknader tillsammans utgör den relevanta marknaden för 

produkten, som ska användas i bedömningen för konkurrensrättens 

bestämmelser. Som exempel kan nämnas att en del konkurrensbegränsade 

avtal kan vara tillåtna, eftersom parterna innehar en så pass liten andel av 

den relevanta marknaden att konkurrensen inte anses snedvridas på grund av 

avtalet.20  

 

	 	

																																																								
20 Bernitz; svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar; sid 111. 
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3	Samordnat	förfarande 

3.1	Allmänt	om	samordnat	förfarande	

Ett samordnat förfarande är ett svårtolkat uttryck, som uttrycker ett 

samförstånd mellan företag, som för att vara förbjudet ska påverka 

marknaden. En definition för uttrycket har utvecklats med tiden i praxis. I 

EU-domstolens mål där bolaget ICI stod mot kommissionen har man 

preciserat uttrycket. 21 ICI ifrågasatte kommissionens beslut att definiera tre 

prisökningar på färgämnesmarknaden som ett samordnat förfarande. 

Prisökningarna skedde enhetligt hos flertalet konkurrenter och föregicks av 

tillkännagivande om en förväntad prisökning. Prisökningarna skedde inte 

bara vid samma tidpunkt, utan även till samma procentenhetliga ökning.  

 

EU-domstolen skrev i domen i detta mål att ett samordnat förfarande är en 

slags samordning mellan två eller flera företag, som utan att de ingått ett 

avtal, medvetet ersätter den fria konkurrensens risker med ett samarbete 

sinsemellan.22  Detta är dock en väldigt bred definition av uttrycket och 

senare praxis har visat att en tydligare förklaring på vad ett samordnat 

förfarande verkligen innebär har behövts.  

 

I juridisk litteratur har det skrivits att ett samordnat förfarande innebär att 

två eller flera företag tillämpar ett förfarande på en gemensam marknad, i 

samförstånd, utan att något verkligt avtal fattats dem emellan. Vidare 

förutsätter begreppet att det finns ett orsakssamband mellan agerandet på 

marknaden och samförståndet mellan företagen.23  

 

Detta har visat sig vara en god definition av det samordnade förfarandet och 

har använts vidare i både europeisk och svensk praxis. I EU-domstolens mål 

där företaget Anic Partecipazioni SpA överklagade kommissionens beslut 

om att ett samordnat förfarande förelegat mellan företaget och andra 

konkurrenter på platstillverkningsmarknaden, har definitionen förtydligats.24  

Där konstaterades att ett samordnat förfarande avser, förutom ett 

																																																								
21 Mål 48/69, ICI mot kommissionen. 
22 Ibid, punkt 64.		
23 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 155. 
24 Mål C-49/92, Anic Partecipazioni SpA mot kommissionen.  
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samförstånd mellan de berörda företagen, även ett beteende på marknaden 

som svarar mot detta samförstånd.25 I samma punkt och även tidigare i 

målet har domstolen även klargjort att kausalitet mellan dessa båda rekvisit 

även måste finnas för att agerandet ska bedömas utgöra ett samordnat 

förfarande.  

 

Alltså kan det ur detta mål utläsas att det finns tre kriterier för att ett 

samordnat förfarande ska anses föreligga:  

 

1) Ett samförstånd mellan två eller flera företag, 

2) ett agerande på marknaden, av konkurrensbegränsande natur, som 

motsvarar detta samförstånd, 

3) samt ett orsakssamband mellan dessa båda.  

 

Vidare kan man utläsa ur förarbetena till den svenska konkurrenslagen att 

ett samordnat förfarande är när två eller flera företag applicerar ett visst 

förfarande på marknaden i samförstånd, utan att det finns ett direkt avtal 

dem emellan. 26  Enligt samma proposition krävs det att det förekommit 

direkt eller indirekt kontakt företagen emellan och det krävs också att 

agerandet på marknaden har till syfte att hämma eller snedvrida 

konkurrensen eller att agerandet i alla fall resulterar i en hämning eller 

snedvridning av konkurrensen.27 

 

För att klargöra dessa kriterier ytterligare kommer de behandlas enskilt här 

nedan.  

 

3.1.1.	Samordnat	förfarande	i	förhållande	till	övrig	konkurrensrätt	

I det ovan nämnda målet mellan Anic och kommissionen, ansåg Anic att 

kommissionen, i sitt beslut, undgått att bevisa vilken typ av överträdelse 

Anic gjort sig skyldig till. Det var en av invändningarna man gjorde 

gällande i sin överklagan mot kommissionens beslut. Kommissionen 

anförde att det argumentet skulle betyda att bevisbördan är olika, beroende 

																																																								
25 Ibid, punkt 118. 
26 Proposition 1992/93:56, sid 71.  
27 Ibid, sid 72.	
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på ifall det rör sig om ett samordnat förfarande eller ett avtal mellan 

företagen. Ett sådant antagande skulle enligt kommissionen få en helt annan 

effekt än vad som varit syftet med bestämmelsen. Kommissionen anförde 

således att en sådan tolkning av reglerna strider mot syftet med 

bestämmelsen, vilket är att stärka det konkurrensrättsliga förbudet till att 

även omfatta former av överenskommelser som är otydligare än verkliga 

avtal. Kommissionen menade vidare att regeln i art 101 FEUF i sådana fall 

alltför lätt skulle kunna kringgås.28  

 

Ur detta uttalande kan det utläsas att regeln som förbjuder samordnat 

förfarande ska ses som ett komplement till övriga förbjudna aktioner i 2 kap 

1 § konkurrenslagen tillsammans med art 101 FEUF.  

 

3.2	Förfarande	i	samförstånd	

Ett förfarande i samförstånd kan finnas i många olika former och skepnader. 

Som exempel kan nämnas de förfaranden som utförts i det ovan nämnda 

målet som avgjorts av EU-domstolen. I ICI-målet har förfarandet utgjorts av 

prishöjningar på färgämnesmarknaden. Ett annat exempel är målet mellan 

Stora Kopparbergs Bergslags AB och kommissionen. 29 Det rörde, förutom 

förutbestämda prishöjningar, även justering av marknadsandelar och 

informationsutbyte om bland annat leverantörer och annan information som 

behövdes för att säkerställa deras konkurrenshämmande plan.  

 

Sammantaget kan man förstå själva förfarandet som ett agerande på 

marknaden, ofta av något av de slagen som är uppräknade i 2 kap 1 § 

konkurrenslagen och i art 101 FEUF, det vill säga:  

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, 

																																																								
28 Mål C-49/92, Anic Partecipazioni SpA mot kommissionen, punkt 107.  
29 Mål C-286/69 P, Stora Kopparbergs Bergslags AB mot kommissionen.	
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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. 

 

Detta torde inte vara en uttömmande uppräkning på vad som räknas in i de 

förbjudna åtgärderna, men är en översiktlig lista över de åtgärder som oftast 

är föremål för ett förbjudet samordnat förfarande.  

 

3.3	Kontakten	mellan	företagen	

Ett tydligt exempel på vad ett samordnat förfarande är kan belysas genom 

det tidigare nämnda mål från EU-domstolen, där företaget Stora 

Kopparbergs Bergslags AB stod mot kommissionen. Målet handlar om flera 

stora producenter och leverantörer av kartonger, som bland annat haft 

hemliga möten för att enas om en konkurrensbegränsande branschplan, 

enades och genomförde enhetliga prishöjningar och utbytte information om 

leveranser, priser och driftstopp.30 

 

Skillnaden på det ovan nämnda målet mellan ICI och kommissionen och 

målet mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och kommissionen är att i 

det först nämnda fallet var kontakten mellan företagen av mer informellt 

slag än i det sistnämnda.  

 

För att ett samordnat förfarande ska anses föreligga krävs att det 

förekommit någon slags kontakt mellan företagen. Detta för att särskilja ett 

samordnat förfarande från så kallat parallellt uppträdande på marknaden, 

vilket är en naturlig företeelse på en marknad. Kontakten delas upp i två 

huvuddelar; direkt kontakt och indirekt kontakt.  

 

																																																								
30 Mål C-286/69 P, Stora Kopparbergs Bergslags AB mot kommissionen, punkt 140. 
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3.3.1.	Direkt	kontakt	

Direkt kontakt mellan företagen är när företagen har en omedelbar kontakt 

med varandra. Ofta är det när hemliga möten hålls, där företagen enas om 

konkurrensbegränsande beteende, som klassas som denna typ av kontakt.  

 

I det ovan nämnda målet där Stora Kopparbergs Bergslags AB stod mot 

kommissionen hade företagen haft just hemliga möten med varandra, där de 

hade som syfte att enas om en branschplan, de bestämde om likvärdiga 

prishöjningar sinsemellan och delade annan information med varandra för 

att främja detta syfte.  

 

Ur praxis kan man utläsa att det finns en presumtion att ett företag som 

deltagit i denna typ av kontakter, som lett till en överträdelse av de 

konkurrensrättsliga reglerna, gör sig skyldig till en överträdelse om denna 

inte aktivt verkat för att inte delta. I målet mellan Tréfileurope Sales SARL 

mot kommissionen tar domstolen ställning till detta, och menar att även om 

företaget inte deltog aktivt i alla möten och till viss del även inte var överens 

med vad som beslutades på dess möten, har företaget ändå inte gjort 

tillräckligt för att ta avstånd från överenskommelsen. 31 Det faktum att de 

inte tog avstånd offentlig ledde till att de andra deltagarna i mötena såg detta 

som att företaget samtyckte och på så sätt var de ändå delaktiga i det 

förbjudna samordnade förfarandet.  

 

Samma sak går att utläsa ur domstolens uttalande i målet mellan Thyssen 

Stahl AG och kommissionen, där domstolen beskriver att det faktum att ett 

företag deltagit i ett möte där ”konkurrensbegränsande verksamhet har 

utövats” är tillräckligt för att ett företag ska dömas till ansvar för ett 

samordnat förfarande.32 

 

Detta tyder på att ett aktivt agerande för att visa att man är motståndare till 

vad som beslutas på dessa möten är ett måste för att inte anses utgöra en del 

av den grupp som begår överträdelsen.  

 

																																																								
31 Mål T-141/89, Tréfileurope Sales SARL mot kommissionen.  
32 Mål T-141/94, Thyssen Stahl AG och kommissionen. Se särskilt punkt 177. 
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3.3.2.	Indirekt	kontakt	

En indirekt kontakt mellan två företag utgörs av kontakt av mindre formell 

art än de ovan nämnda mötena. Denna kontakt tar sig istället form av 

kungöranden eller tillkännagivanden om till exempel prishöjningar eller 

något av de andra förbjudna åtgärderna, som icke uttömmande räknas upp i 

både 2 kap 1 § konkurrenslagen och i art 101 FEUF.  

 

Ett exempel på denna typ av kontakt är de tillkännagivandena som gavs av 

företagen i det ovan nämnda målet mellan ICI och kommissionen. Genom 

dessa tillkännagivanden om prishöjningar menar EU-domstolen att 

företagen undanröjde den naturliga osäkerheten som finns på marknaden 

och på så sätt hämmade konkurrensen.33 Denna kontakt var alltså tillräcklig 

för att företagen skulle göra sig skyldiga till ett samordnat förfarande.  

 

3.4	Hämmad	konkurrens	

Det sista av de tre kriterierna för att ett samordnat förfarande ska anses 

föreligga är att förfarande i samförstånd mellan företagen, som har haft en 

direkt eller indirekt kontakt med varandra, är av konkurrensbegränsande 

eller konkurrenshämmande art. Detta betyder att, som det står i 2 kap 1 § 

konkurrenslagen, konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids.  

 

I bedömningen för om ett förfarande påverkar marknaden på detta sätt 

måste, som ovan nämnts i kapitel 2, den relevanta marknaden konstateras 

och även de inblandade företagens marknadsandelar. Anses 

marknadsandelarna vara för små för att göra en påverkan på detta sätt 

föreligger istället ett så kallat bagatellavtal. Enligt förarbetena till den äldre 

konkurrenslagen anses det vara av betydelse om företagen som ingått ett 

konkurrenshämmande samarbete ifall de innehar en marknadsandel som 

överstiger 10 % på den relevanta marknaden. Uppgår andelarna inte till den 

nivån anses inte den allmänna konkurrensen påverkas av samarbetet. Även 

ifall marknadsandelarna skulle överstiga 10 % kan det anses vara så kallade 

bagatellavtal, men endast ifall alla företag som ingår i samarbetet är av 

																																																								
33 Mål 48/69, ICI mot kommissionen, punkt 101.	
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mindre art. Med mindre art menas enligt förarbetena företag med en 

årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner SEK.34 

 

Enligt juridisk litteratur föreligger en hämning av konkurrensen när ett 

företag förhindras att agera oberoende av andra på samma marknad, vilket 

kan inträffa när till exempel två konkurrenter ingått ett priskontrollerande 

samarbete eller utbyter information om leverantörer och annat av samma 

art.35   

	

	 	

																																																								
34 Proposition 1992/93:56. 
35 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 166.	



	 22	

4	Samordnat	förfarande	eller	parallellt	uppträdande?	

4.1	Allmänt	om	parallellt	uppträdande		

Att utläsa skillnaden mellan ett samordnat förfarande och ett parallellt 

uppträdande anses ofta svårt. Föreligger det ett parallellt uppträdande, vilket 

är helt tillåtet, har aktörerna på marknaden agerat självständigt, utan 

påverkan av andra företag på marknaden. Det kan handla om simultana 

prishöjningar som inte är ett resultat av informationsutbyte företagen 

emellan. Vad domstolen kommer fram till för domslut har till stor del att 

göra med den mängd bevis som tagits fram mot det som kan misstänkas 

vara ett samordnat förfarande.36 	

 

4.2	Oligopolmarknad		

Vad gäller oligopolmarknader, det vill säga marknader med endast ett fåtal 

aktörer, blir det svårare att göra en gränsdragning mellan samordnat 

förfarande och parallellt uppträdande. Det faktum att företagets agerande är 

resultatet av ett individuellt handlande blir svårare att bevisa på en 

oligopolmarknad eftersom det där anses naturligt för företagen att anpassa 

sig till konkurrenterna. Det är ofta det starkaste företaget på en sådan 

marknad som tar på sig ledarrollen vad gäller priser eller marknaden i 

övrigt. När marknadsledaren till exempel höjer priserna följer de övriga 

företagen ofta efter. 37  Det ledande företaget kallas för det dominerande 

företaget och det definieras enligt doktrinen som ett företag som kan handla 

oberoende av sina konkurrenter och därmed inte begränsas av 

marknadskrafterna.38  

 

Det ska tilläggas att vad som får aktörerna att agera på ett visst sätt på en 

oligopolmarknad inte nödvändigtvis har med antalet aktörer på marknaden 

att göra. Det finns nämligen exempel på oligopolmarknader med hög 

konkurrens samtidigt som det finns marknader, som inte är oligopol, som 

fungerar dåligt trots fri konkurrens. Graden av konkurrens skulle med andra 

																																																								
36 Bernitz; Europarättens grunder; sid 397.	
37 Bernitz; Svensk och Europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrättens och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar; sid 97.	
38 Ibid, sid 100. 
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ord inte endast mätas efter antal aktörer utan snarare efter marknadens kraft, 

”market power”, även om antalet aktörer på marknaden givetvis kan ha en  

avgörande roll i frågan.39  

 

Problemet som kan uppstå på en oligopolmarknad är att den kommer att 

likna en monopoliserad marknad, där kunderna tvingas betala mycket höga 

priser, eftersom aktörerna på marknaden utnyttjar den brist på konkurrens 

som föreligger. Att oligopolmarknaden tar en sådan monopoliserad form 

beror på att aktören inte skulle kunna genomföra prishöjningar eller 

prissänkningar utan att kunderna försvinner till de andra aktörerna, eller att 

de andra aktörerna tar efter. Företagen blir beroende av varandra. Priser 

kommer därför ligga på liknande nivåer och konkurrensnivån blir således 

mycket låg. Det är alltså marknadens struktur som får en hämmande effekt 

på konkurrensen. Denna teori om ömsesidigt beroende har dock mött viss 

kritik, eftersom denna beroendeform inte nödvändigtvis måste leda till brist 

på konkurrens.40  

	

4.2.1	Kritik	av	det	ömsesidiga	beroendet	på	en	oligopolmarknad	

Det finns fyra olika synsätt som kritiserar teorin om att parterna är 

ömsesidigt beroende av varandra på en oligopolmarknad.41 

  

Det påstås först att detta ömsesidiga beroende är överdrivet. Ett företag kan 

sänka sina priser och därefter kan det dröja innan de andra företagen inser 

vad som har skett. Under tiden som de andra företagen inte insett vad som 

har inträffat, kan företaget, som sänkt priserna, tjäna in den summan det 

skulle kosta företaget att delta i ett priskrig. Det kan även dröja innan 

konkurrenterna har lyckats anpassa företaget till den förändring som krävs 

för att kunna konkurrera med de övriga företagens priser. Det är i detta fall 

inte självklart att det företag som tagit första steget lockat till sig 

konkurrenternas kunder, utan det kan vara fallet att det är frågan om helt 

nya kunder. 

 

																																																								
39 Whish; Competition Law; sid 546.	
40 Ibid, sid 546-547.	
41 Ibid, sid 548-550.	
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Det andra synsättet, som riktar kritik mot oligopolmarknadens ömsesidiga 

beroende, tar upp att man talar om ett oligopol som något som alltid har en 

och samma marknadsstruktur. Detta skulle bara vara fallet i ett symmetriskt 

oligopol där det handlar om försäljning av liknande varor till samma priser. 

Men i verkligheten ser marknaderna ofta helt olika ut. Det finns en 

möjlighet att det dyker upp andra aktörer ifall det är frågan om att dessa 

företag kan göra stora vinster. Företag i ett oligopol kan genom till exempel 

rabatterade priser sänka priserna lägre än de offentliga priserna. Det är på 

grund av dessa nämnda faktorer som det är svårt att använda sig av en 

bestämd teori, där man definierar fenomenet oligopol och föreslår lösningar 

på hur en sådan marknad ska hanteras.  

 

Det tredje synsättet, som kritiserar teorin om ömsesidigt beroende, handlar 

om det faktum att det finns oligopolmarknader där det råder full konkurrens. 

Det inträffar att priskrig dyker upp, vilket kan inträffa mellan 

livsmedelsbutiker eller bensinföretag. Det existerar även andra sätt än 

prishöjningar respektive prissänkningar att konkurrera med på en 

oligopolmarknad. Företagen kan till exempel erbjuda varor av bättre kvalité, 

eller erbjuder service efter det att varan har köpts. Exempel på sådana 

ageranden är att ge förmåner till stamkunder eller införa en reklamkampanj 

för att styrka märkets igenkännbarhet. Sådana åtaganden från företagens 

sida kan leda till forskning, utveckling och även tekniska uppfinningar.   

 

Vad gäller den fjärde invändningen mot teorin om det ömsesidiga beroendet 

företagen emellan på en oligopolmarknad, menas det att det inte förklaras 

tillräckligt klart hur ett företag kan göra stora vinster utan hemligt 

samförstånd. Teorin om ömsesidigt beroende säger att priser inte kan ökas 

av endast ett av företagen, eftersom det företaget i sådant fall skulle förlora 

kunder. Priser måste dock höjas ibland för att kunna göra stora vinster. Det 

finns en lösning till problemet vilken lyder att de övriga företagen följer 

efter det företag som först tog initiativ att höja priserna. Det påstås att denna 

lösning till problemet som nyss nämnts inte är helt övertygande. Det finns 

tre typer av prisledarskap, varav ett otillåtet, på en oligopolmarknad. Den 

första typen är att ett företag ensamt höjer priserna, vilket skulle medföra att 

de andra företagen följer efter det företaget. Det initierande företaget skulle 
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kallas det dominerande företaget, vilket inte är hållbart eftersom detta inte 

kan ske på en oligopolmarknad, på grund av att det på en sådan marknad 

inte existerar ett dominant företag. Andra exemplet är att ett prisledarskap 

kan bero på att kostnader för råmaterial har stigit, vilket medför att företaget 

ifråga tvingas höja sina priser. Detta leder till att de andra parterna på 

marknaden följer efter prismässigt på grund av att deras råvarupriser höjts 

till samma grad, alltså beror prisberoendet i detta fall inte på ett ömsesidigt 

beroende. Det tredje exemplet är att det föreligger ett prisledarskap som 

bygger på en samordning företagen emellan, vilket är ett tydligt fall av 

överträdelse av de konkurrensrättsliga reglerna. 

 

4.2.2	Hur	kan	en	oligopolmarknad	hanteras	på	bästa	möjliga	sätt?	

Vad gäller hur en oligopolmarknad ska hanteras om den leder till 

överträdelser av 2 kap 1 § konkurrenslagen, tillsammans med art 101 FEUF, 

finns det ett antal olika åtgärder som kan tas till vid eventuella behov.42  

 

Kan en lösning vara att förebygga att marknadsstrukturen redan från början 

inte utvecklas till en marknad där någon typ av överenskommelser 

förekommer? Skulle i så fall det finnas en möjlighet att bryta upp en 

oligopolmarknad eller justera marknaden så att den blir mer 

konkurrenskraftig? Det finns inte många möjligheter att med hjälp av EU-

rätten besvara dessa frågeställningar men i EC Modernisation Regulation, 

vilket är en rapport som kommissionen har utvecklat, kan det läsas i art 7 att 

det finns åtgärder. Dessa åtgärder, för hur en oligopolmarknad kan hanteras 

vid överträdelser av konkurrenslagstiftningen, kan appliceras för att 

motverka att ett oligopol överträder artikeln.43   

 

Skulle problemet med oligopol vara själva oligopolmarknadens natur, skulle 

en lösning kunna vara att förbjuda parallellt uppträdande på en 

oligopolmarknad. Att förbjuda en naturlig konsekvens av ett oligopol, att 

därmed förbjuda ett parallellt uppträdande, skulle vara befängt eftersom det 

är omöjligt att undvika parallellt uppträdande på en oligopolmarknad.  

																																																								
42 Ibid, sid 550-552.	
43 Ibid, sid 551. 
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Det är viktigt att vara medveten om att en överenskommelse i ett oligopol 

kan leda till parallellt uppträdande. En lösning till att undvika parallella 

uppträdanden kan vara att försöka hindra företagen på en oligopolmarknad 

att utbyta information. Det faktum att existensen av ett dominerande företag 

på en oligopolmarknad kan missbruka sin dominerade ställning, kan vara 

viktigt att känna till för att motverka att en oligopolmarknad leder till 

oönskade effekter ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Något som inte är att 

rekommendera är att reglera de prissättningar som sker i ett oligopol, detta 

eftersom det inte är en uppgift som ingår i försöken att förhindra att 

konkurrensen hämmas.  

 

De ovan nämnda teorierna kring begreppet oligopol är till hjälp för att förstå 

att de kan uppstå marknader med låg konkurrens som på grund av dess 

marknadsstruktur inte kan placeras under rubriken samordnat förfarande, 

utan istället under det tillåtna parallella uppträdandet. Ifall det parallella 

uppträdandet beror på marknadens struktur eller genom en samordning 

mellan företagen på marknaden, är en av de avgörande frågorna för att 

avgöra om en överträdelse av 2 kap 1 § konkurrenslagen tillsammans med 

art 101 FEUF föreligger. Nedan tas två betydelsefulla rättsfall i ämnet upp. 

 

4.3	Om	ett	parallellt	uppträdande	föreligger,	måste	det	då	betyda	

att	ett	samordnat	förfarande	föreligger?		

ICI-målet från 1972 behandlar denna fråga.44 Företaget Imperial Chemical 

Industries (ICI) vill få kommissionens beslut om att ICI skulle ha brutit mot 

art 101 FEUF ogiltigförklarat. ICI menade bland annat att kommissionen 

inte har kunnat bevisa att det förelåg ett samordnat förfarande när de tre i 

datum närliggande prishöjningar skett.45 Kommissionen menade däremot att 

det faktum att det handlade om en oligopolmarknad inte var en tillräcklig 

förklaring till prishöjningarna. 46  Färgämnesmarknaden vid den här tiden 

behärskades av ett tiotal producenter som stod för 80 procent av 

																																																								
44 Mål 48/69, ICI mot kommissionen.	
45 Ibid, punkt 51.	
46 Ibid, punkt 53.	
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marknaden.47 Vad gällde specialprodukter ansågs det från och till finnas 

tendens till en oligopolmarknad.48 

 

Ifråga om samordnat förfarande och parallellt uppträdande menade EU-

domstolen vidare att ett samordnat förfarande inte innehåller alla de punkter 

ett avtal ska bestå av. Det kan handla om det sätt vilket parterna uppträder 

gentemot varandra, att parternas agerande resulterar i ett samordnande.49 

EU-domstolen påpekade även att ett parallellt uppträdande inte kan anses 

vara det samma som ett samordnat förfarande, men ett parallellt 

uppträdande kan dock visa sig vara ett indicium på att ett samordnat 

förfarande föreligger. Termen indicium kan inte likställas med bevis utan 

det handlar om att en slutsats kan dras av ett visst förhållande.50 För att ett 

parallellt uppträdande ska kunna anses vara ett indicium till en samordning 

behöver det leda till otillåtna konkurrensvillkor, vilka har uppstått genom att 

hänsyn har tagits till varornas art, marknadens omfattning, företagens 

storlek och antal företag på marknaden.51 Det beslut kommissionen kom 

fram till kunde alltså bara anses riktigt ifall indicierna till att ett samordnat 

förfarande sågs i sin helhet och med beaktning av produktmarknaden.52 EU-

domstolen menade att den europeiska färgämnesmarknaden inte kunde 

anses vara en oligopolmarknad, 53  det vill säga att de i tid närliggande 

prishöjningarna inte kunde vara resultatet av marknadsstrukturen. 

Oligopolmarknaden var precis det ICI hävdade låg till grund för de liknande 

prishöjningarna som skett. 54  Talan ogillades och ICI ansågs ha varit 

inblandat i ett samordnat förfarande.  

 

Domslutet i ICI-målet visade tydligt på att det är kommissionen som har 

bevisbördan till att ett samordnat förfarande föreligger och att det inte 

handlar om ett parallellt uppträdande. Med bevisbörda menas att	 den part 

som måste bevisa att ett påstående är riktigt är den som hävdat att 

																																																								
47 Ibid, punkt 69.	
48 Ibid, punkt 73.	
49 Ibid, punkt 65.	
50	http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11652	
51 Mål 48/69, ICI mot kommissionen, punkt 66.	
52 Ibid, punkt 68.	
53 Ibid, punkt 105.	
54 Ibid, punkt 57.	
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påståendet de facto föreligger.55 Vad som också kom fram i målet var att 

parallellt uppträdande kan tyda på att ett samordnat förfarande föreligger, 

ifall det inte finns någon annan förklaring till att ett samordnat förförande de 

facto skulle föreligga.56  

 

Vad gäller målet Woodpulp från 1993 visade EU-domstolen en annan 

tolkning av ifall det föreligger ett parallellt uppträdande eller ett samordnat 

förfarande.57 Målet var angående ifall det förelåg ett prissamarbete mellan 

ett flertal pappersmasseproducenter med ursprung i olika länder innanför 

och utanför EU-samarbetet. De inblandande företagen hade i målet som 

syfte att få kommissionens beslut, om att det förelåg en samordning 

gällande priser, ogiltigförklarat.58 Produkten i fråga var blekt sulfatmassa.59 

Domstolen anlitade två experter för att finna vad som kännetecknade 

produktmarknaden ifråga. 60  Experterna kom fram till att kommissionens 

bedömning av marknaden som ett icke oligopol inte längre var lika 

övertygande. De påpekade även att det fanns förklaringar som pekade på att 

ett samordnat förfarande inte skulle ha kunnat förekomma. För det första 

hade marknadsandelarna varierat, vilket inte brukar vara fallet då det 

föreligger ett samordnat förfarande. För det andra hade parterna inte 

upprättat produktionskvoter, vilket skulle kunnat vara till fördel ifall 

företagen hade velat kontrollera marknaden. 61  Kommissionens beslut 

ogiltigförklarades och företagen friades på grund av brist på bevisning att ett 

samordnat förfarande förelåg.62  

 

	 	

																																																								
55 http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11699 
56 Whish; Competition Law; sid 554.	
57  Mål 89/85 m.fl. Åhlström Oy mot Kommissionen (Woodpulp II).	
58 Ibid, punkt 1-2.	
59 Ibid, punkt 4.	
60 Ibid, punkt 75.	
61 Ibid, punkt 115.	
62 Ibid, punkt 217.	
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5	Bevisning	

5.1	Allmänt	om	bevisning	

I Sverige råder fri bevisprövning samt fri bevisvärdering, vilket kan läsas i 

35 kap 1§ rättegångsbalken. Vid misstankar om att ett överträdande av 2 

kap 1 § konkurrenslagen och art 101 FEUF förekommer, har bevisningen en 

betydande roll, eftersom det utan bevis inte går att döma ett företag för att 

ett samordnat förfarande existerar. Det talas om att parallellt uppträdande 

kan vara ett indicium på att ett samordnat förfarande föreligger. 63  Som 

nämnt ovan kan termen indicium inte likställas med bevis, utan det handlar 

om att en slutsats kan dras av ett visst förhållande.  

 

Vad gäller bevisningen är det den part som anser att ett överträdande av 

artikeln föreligger som har bevisbördan.64 Som nämnts ovan menas med 

termen bevisbörda således att det faktum som ska bevisas ska bevisas av 

den part som har yrkat att faktumet föreligger. Skulle bevis uppkomma som 

tyder på att företaget bryter mot bestämmelsen, skiftar bevisbördan till 

företaget vars uppgift blir att försvara sig mot att ett överträdande har 

skett. 65  Av praxis kan man utläsa att bevisningen av ett samordnat 

förfarandes existens har en avgörande roll för domens utfall. Vid 

bedömning av bevisningen tas hänsyn till vilket värde bevisningen har, det 

vill säga bevisets kraft att styrka ett påstående.66  När domstolen uppskattar 

bevisets värde i en rättegång sker en bevisvärdering.67 I fallet Woodpulp 

tillämpade EU-domstolen ett strängare beviskrav, det vill säga ett starkare 

bevisvärde krävdes, än vad kommissionen föreslagit.68 Det resulterade i att 

företagen inte kunde klandras för att ha brutit mot bestämmelserna i art 101 

FEUF.69   

 

 

EU-domstolen hävdade:  

																																																								
63 Mål 48/69, ICI mot kommissionen, REG 1972.	
64 Rådets förordning nr 1/2003, artikel 2.	
65 Rådets förordning nr 1/2003, skäl 5.	
66 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bevisv%C3%A4rde	
67 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bevisv%C3%A4rdering	
68 Mål 89/85 m.fl., Åhlström Oy mot Kommissionen (Woodpulp II).	
69 Bernitz; Kjellgren; Europarättens grunder; sid 397.	



	 30	

 

“I brist på en uppsättning tungt vägande, exakta och samstämmiga bevis 

skall det slås fast att kommissionen inte har kunnat bevisa att det 

förekommit någon samordning av de aviserade priserna. Artikel 1.1 i det 

ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras.”70 

 

Marknadsdomstolen har behandlat bevisfrågan i och med den så kallade 

Asfaltkartellen.71 Domstolen uttalade sig om att konkurrenslagen med stöd 

av förarbetena i bästa möjliga mån ska nå materiell rättslikhet med då 

motsvarande EU-rätten. 72  Vad gäller själva förfarandet får svenska 

förarbeten, praxis och doktrin beaktas med stöd av förarbetena. 73 

Marknadsdomstolen menade således att när det handlar om bevisbörda och 

beviskrav ska först och främst nationella regler appliceras, men att även här 

kan man vägledas av motsvarande EU-rätten.  

 

5.2	Uppgiftsskyldighet	

Uppgiftsskyldigheten spelar en stor roll vad gäller insamling av 

bevismaterial. Konkurrensverket har rätt att ålägga företag eller annan aktör 

att förse Konkurrensverket med handlingar och uppgifter eller annat som 

kan behövas till utredningar av ärenden, enligt 5 kap 1 § konkurrenslagen. 

Konkurrensverket har även rätt att samla in information från andra aktörer 

på marknaden, till exempel från kunder och konkurrenter. 74  För att 

Konkurrensverket inte ska missbruka sin rätt att begära ut uppgifter finns 

det en proportionalitetsprincip som måste följas.75 Den återspeglas i 5 kap 

13 § konkurrenslagen samt i 3 § lag 2010:1350 om uppgiftsskyldighet i 

fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, där det kan läsas att 

uppgiftskylighet inte får betungas onödigt. Principen om allmänna 

handlingars offentlighet gäller även Konkurrensverket och dess arbete med 

att samla in uppgifter.76  Konkurrensverket kan även begära att få tillgång 

																																																								
70 Mål 89/85 m.fl., Åhlström Oy mot Kommissionen (Woodpulp II), punkt 127.	
71	MD 2009:11	
72	Proposition 1992/93:56 s. 21	
73	Proposition 2007/08:135 s. 77 f.	
74 Bernitz; Svensk och Europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrättens och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar; längst ned sid 184.	
75 Ibid, sid 185.	
76 Ibid, sid 185.	
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till nödvändiga handlingar till en utredning med stöd av art 17-22 i Rådets 

förordning. 77  Vad gäller sekretess kan inte Konkurrensverket begära in 

handlingar som behandlar en persons affärs- eller driftsförhållanden, 

uppfinningar eller resultat från forskning, om skada för den enskilde kan 

förutses om uppgiften röjs, enligt 30 kap 1 § offentlighets- och sekretesslag 

2009:400. Det finns ytterligare ett skydd för den part vars handlingar begärs 

ut, det gäller Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter. Enligt 

EU-domstolens praxis kan ett företag eller enskild inte tvingas erkänna ett 

lagbrott eftersom det är Konkurrensverkets uppgift att bevisa. Däremot kan, 

som ovan nämnt, företaget eller den enskilda tvingas bistå med de uppgifter 

Konkurrensverket begär.78 

 

5.3	Gryningsräder		

För att inte förlora värdefullt bevismaterial är det inom EU-rätten tillåtet för 

kommissionen att göra gryningsräder, hos företag som misstänkts för 

konkurrensbrott, enligt art 17 Rådets förordning. 79  I Sverige är det 

Konkurrensverket som utför platsundersökningarna enligt 5 kap 3 § 

konkurrenslagen. Dessa typer av inspektioner har till syfte att finna bevis 

utan att företagen hunnit göra sig av med bevismaterialet, vilket skulle 

kunna vara fallet om platsundersökningar gjordes med förvarnad ankomst. 

Det sker en granskning av företagets bokföring, affärshandlingar m.m.80 

Vad gäller EU-rätten har kommissionen rätt att utföra gryningsräder utan 

tillstånd.81 Enligt svenska konkurrenslagen krävs ett särskilt godkännande 

från tingsrätten enligt 5 kap 3 § konkurrenslagen (observera dock att en 

lagändring sker och från och med 1 september 2016 ska Konkurrensverket 

ansöka hos patent-och marknadsdomstolen vad gäller tillstånd att utföra 

gryningsräder i Sverige).  

 

Nämnt ovan krävs det, för att en platsundersökning ska få genomföras, att 

det råder en misstanke om en överträdelse av konkurrensreglerna enligt 5 

																																																								
77	Rådets förordning nr 1/2003.	
78 Bernitz; Svensk och Europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrättens och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar; längst ned sid 184, sid 185.	
79	Rådets förordning nr 1/2003.	
80 Ibid, art 20, punkt 2. 
81 Ibid, art 20, punkt 1. 
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kap 3 § 1 punkten konkurrenslagen. I målet Roquette Frères82 skulle det 

föreligga tillräckliga skäl om misstanke att företaget brutit mot art 101 i 

FEUF.83 EU-domstolen menade att en platsundersökning måste motiveras 

med hjälp av att målet och syftet för undersökningen framställs.84 Detta 

framkommer numera även i art 18 Rådets förordning.85 Hänsyn ska även tas 

till proportionalitetsprincipen. Denna princip säger att fördelarna med 

gryningsräden, ur samhällssynpunkt, måste väga upp nackdelarna för den 

undersökta parten enligt 5 kap 3 § 3 punkten konkurrenslagen, se även art 7 

Rådets förordning.86 Detta motiverades även det i målet Roquette Frères då 

EU-domstolen påpekade att platsundersökningarna måste “stå i proportion 

till föremålet i undersökningen”.87   

 

Det finns ytterligare ett sätt att i Sverige få fram bevisning om att ett företag 

bryter mot konkurrensregeln i 2 kap 1 § konkurrenslagen. Det handlar om 

rätt till nedsättning av konkurrensskadeavgiften om företaget själv berättar 

för Konkurrensverket att de är inblandade i en konkurrenshämmande 

verksamhet, enligt 3 kap 12 § konkurrenslagen. Företaget ska bistå 

Konkurrensverket med bevis och genast upphöra med den otillåtna 

verksamheten enligt 3 kap 14 § konkurrenslagen. För att få någon på 

företaget att avslöja ett hemligt samarbete snarast möjligt, är det endast det 

första företaget som avslöjar verksamheten som har möjlighet till full 

eftergift enligt 3 kap 12 § konkurrenslagen. 

 

	 	

																																																								
82	Mål C-94/00.	
83 Ibid, punkt 61.  
84 Ibid, punkt 47. 
85	Rådets förordning nr 1/2003.	
86	Ibid.	
87 Mål C-94/00, punkt 53.	



	 33	

6	Analys	

6.1	Inledning	

Ett samordnat förfarande är, som följer av framställningen i kapitel 3 i 

denna uppsats, ett samarbete mellan två eller flera företag, som utan ett avtal 

sinsemellan kommit överens om att agera samordnat för att hämma 

konkurrensen. Vad som kan utläsas ur detta är således att företagen som gör 

sig skyldiga till denna typ av överträdelse agerar för sitt eget företags bästa, 

men hotar den fria konkurrensen på marknaden genom att förhindra eller 

försvåra för andra aktörer att agera annorlunda på marknaden. Som synes i 

förarbetena till konkurrenslagen är syftet med konkurrenslagstiftningen att 

skydda marknadsekonomin från detta konkurrenshämmande beteende, för 

att på så sätt upprätthålla en god nationalekonomi. Lagstiftaren menar, som 

påpekas i början av denna uppsats, att det bästa, för att upprätthålla en 

nationalekonomi som står sig mot påtryckningar från omvärlden, är att låta 

denna reglera sig naturligt utan för mycket inblandning av lagstiftaren 

genom olika myndigheter. En fri konkurrens reglerar marknaden genom att 

utesluta konkurrenssvaga parter, samtidigt som den är öppen för nya 

aktörer, som kan etablera sig utan hinder. På så sätt beter sig marknaden 

naturligt och det är när konkurrensen snedvrids, genom bland annat 

samordnade förfaranden, som marknaden skadas och utvecklas på ett icke 

naturligt sätt.  

 

6.2	Bevisningen	

6.2.1	Bevisbördan	för	tillsynsmyndigheterna	

För att företag ska kunna dömas skyldiga till ett samordnat förfarande enligt 

konkurrensrätten, krävs det starka bevis för att ett sådant förelegat. Som kan 

utläsas av definitionen av ett samordnat förfarande så krävs tre kriterier för 

att det ska anses föreligga, se ovan. Ur dessa tre kriterier har vi utläst att det 

som bör vara svårast att bevisa är det första kriteriet, alltså att det finns ett 

samförstånd mellan två eller flera företag. Detta därför att ett agerande på 

marknaden är offentligt och om det till exempel rör sig om en prishöjning är 

den för Konkurrensverket inte svår att påvisa. Att påvisa att företagen har ett 
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samförstånd, som inte är reglerat i avtal eller skett i ett offentligt forum, 

torde enligt vår bedömning vara betydligt svårare att bevisa. Praxis har dock 

utvisat att båda delarna av det samordnade förfarandet kan vara svåra att 

bevisa.  

 

Till att börja med kan konstateras att det är svårt för den myndighet som har 

skyldighet att utöva tillsynen av konkurrenslagstiftningens efterlevnad att 

bevisa att företag varit i kontakt med varandra i ett konkurrenshämmande 

syfte. Att agera för att snedvrida konkurrensen är något vi tror att ett företag 

vill dölja till varje pris. Att dessa möten eller kontakter sker i det fördolda 

blir därför ett problem när det gäller bevisfrågan kring samordnade 

förfaranden. Att Konkurrensverket, efter beslut från domstol, och 

kommissionen i sina utredningar har rätt att genomföra så kallade 

gryningsräder är till stor fördel enligt oss, eftersom tjänstemännen då 

kommer oanmälda till företagen. Företagen har då en skyldighet att lämna 

de uppgifter myndigheten kräver, samt även en skyldighet att muntligt 

förklara de frågeställningar som kan uppkomma. Att hinna radera viktig e-

postkontakt som företagen kanske haft med en konkurrent försvåras då för 

företagen och Konkurrensverket eller kommissionen ges en chans att hitta 

viktigt bevismaterial.  

 

Skulle Konkurrensverket eller kommissionen inte ges rätt till gryningsräder 

skulle bevisningen och dess inhämtning se annorlunda ut. Företag skulle 

utan större problem kunna ingå konkurrenshämmande överenskommelser, 

utan att tillsynsmyndigheten hade haft stor möjlighet att upptäcka dessa. Att 

ha en lagstiftning som utan problem kan kringgås är detsamma som att inte 

ha någon lagstiftning alls. Det skulle leda till en förminskning av 

lagstiftaren och dess makt, vilket i det stora hela skulle skada rättsäkerheten. 

Därför anser vi att gryningsräderna och tillsynsmyndigheternas arbete i 

helhet är av största betydelse för att ha en fungerande 

konkurrenslagstiftning.  

 

Sedan kan vi vidare konstatera att även det kriteriet om agerandet på 

marknaden kan vara svårt för tillsynsmyndigheten att bevisa. Enligt vad 

som gick att utläsa ur målet mellan kommissionen och Woodpulp lyckades 
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inte kommissionen enligt EU-domstolen påvisa att ett samordnat förfarande 

förelåg, därför att de inte lyckades påvisa att företagen faktiskt följt 

varandra på marknaden. Detta därför att marknaden ansågs vara av en 

marknad av typen oligopol enligt anlitade experter och förfarandet ansågs 

därför istället att vara ett parallellt uppträdande enligt EU-domstolen.  

 

Vad detta påvisar är enligt oss att problematiken med en gränsdragning 

mellan ett samordnat förfarande och ett naturligt parallellt uppträdande är 

bevisningen i fallet och bevisvärdet av bevisningen. Att konkurrenter till 

viss del följer varandra och uppträder liknande på en marknad är en del av 

den marknadsregulator som lagstiftaren tycker är så viktig för en 

välfungerande nationalekonomi, vilken konkurrenslagstiftningen har till 

syfte att skydda. Därför kan man enligt oss inte dra gränsen vid att inget 

parallellt uppträdande får förekomma på en marknad, utan gränsen måste 

enligt vårt tycke dras vid att företagen faktiskt, på något sätt, kommit 

överens om agerandet. I förarbetena eller praxis talas mycket lite om vilket 

syfte företagen har med agerandet, varför vi utläst att bevisbördan inte torde 

röra den delen av lagens uttryck till särskilt stor del. Det räcker således för 

Konkurrensverket att bevisa att företagen varit i kontakt med varandra, 

vilket har resulterat i, ett förfarande i samförstånd med en eller flera 

konkurrenter, som har snedvridit eller hämmat den fria konkurrensen. Att 

lagstiftaren valt att inte lägga stort fokus på syftet med agerandet och valt att 

formulera regeln så att det faktiskt räcker med att agerandet resulterar i en 

snedvridning av konkurrensen, kan enligt vår mening ses som en 

bevislättnad för Konkurrensverket. Valet att göra på det viset pekar enligt 

vår åsikt således på att lagstiftaren anser att bevisbördan för 

Konkurrensverket är stor nog för att upprätthålla en rättvis och tillförlitlig 

rättstillämpning.  

 

6.2.2	Bevisbördan	för	företagen	

Ifall Konkurrensverket lyckas bevisa att ett samordnat förfarande föreligger, 

enligt dess kriterier, går bevisbördan över till företagen, som i sin tur måste 

bevisa att så inte är fallet. Det som företagen i sådana fall måste påvisa är att 

deras agerande på marknaden har skett självständigt och inte är ett agerande 
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som motsvarar vad som överenskommits med ett eller flera andra företag. 

Det är alltså själva kontakten mellan företagen som blir föremål för 

bevisningen. När det gäller kontakten mellan företagen påvisas, enligt vad 

vi utläst i både europarättslig och svensk praxis, att det finns ett starkt 

beviskrav för företagen.  Detta visade sig i Tréfileurope-fallet där det 

konstaterades att ett företag måste offentligt ta avstånd från vad som 

bestämts på ett möte med en eller flera konkurrenter, för att kunna sägas inte 

samtycka med överenskommelserna. Där dömde alltså EU-domstolen 

företaget för ansvar för att ett samordnat förfarande förelåg, trots att 

företaget, enligt deras mening, inte samtyckte till vad som beslutats på dessa 

möten. Detta tycker vi ger vid handen att ett företag har en stor bevisbörda 

när det gäller kontakten med konkurrenter, men det ger också en bild av 

vilket stort ansvar som vilar på varje företag när det gäller vad som 

diskuterats på möten och dylikt. Ansvaret vilar dessutom på alla 

representanter för ett företag, vilket vi tror kan leda till stora problem, inte 

minst för större företag med många företrädare. Det gäller att varje 

företrädare är väl insatt i konkurrensrättens regler och vet precis hur denne 

ska förhålla sig till dessa.  

 

I målet mellan kommissionen och ICI angav företagen, som ansågs sig 

oskyldiga till den överträdelse av art 101 FEUF som kommissionen bedömt 

dem skyldiga till, att det faktum att de endast tillkännagivit prishöjningar 

och inte via direkt eller indirekt kontakt kommit överens om att alla skulle 

följa dessa, skulle ge EU-domstolen skäl att ogiltighetsförklara 

kommissionens beslut. I det målet menade dock EU-domstolen att dessa 

tillkännagivanden kunde ses som en indirekt kontakt företagen emellan, 

vilken undanröjde den naturliga osäkerheten som ska finnas på en marknad. 

Även detta domslut påvisar enligt vår mening till vilken stor del företagen 

har ett ansvar för sitt agerande. Det gäller att som aktör på en marknad vara 

väl insatt i konkurrensreglerna och även vara väl medvetna om hur 

företagets agerande kan komma att bedömas. För att vara på den säkra sidan 

bör företag därför inte låta sig påverkas av konkurrenternas försök att 

samordna något med företaget och man bör respektera de 

konkurrensrättsliga reglerna för att hålla sig undan otillåtna samarbeten.  
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En fråga som kan ställas i detta sammanhang är således ifall det är befogat 

att företagen har så pass stort ansvar för sitt agerande? På den frågan svarar 

vi ja, eftersom företagen har konkurrenslagstiftningen, tillsammans med 

andra lagstiftningar, att hänföra och anpassa sig till, måste företagen vara 

väl insatta i vad som krävs av dem för att inte göra något olagligt. Ett 

ytterligare argument till varför vi anser att det är rimligt att företagen har ett 

stort ansvar vad gäller att undvika konkurrenshämmade relationer med 

andra företag, är att det endast är företagen själva som har möjlighet att 

förhindra samarbeten och informationsutbyten i ett inledande stadium. Även 

ifall det rör sig om stora företag med flera företrädare inblandade i beslut 

ska enligt vår mening ett företag kunna hållas ansvarigt för agerandet. Ifall 

till exempel företrädare A befunnit sig på ett möte där konkurrenter talat om 

konkurrenshämmande aktioner, medan företrädare B sedan beslutar om en 

prishöjning som liknar den på mötet omtalade aktionen, åvilar ansvaret 

enligt vårt tycke på företagets ledning att undvika att information inte når 

fram inom företaget. Företrädare A bör i detta fall meddela företrädare B om 

den relevanta informationen.  

 

En annan fråga som slår oss är ifall det är skäligt att anse att det räcker med 

ett informellt tillkännagivande från ett företag till ett annat, för att företaget 

ska anses ha tagit hänsyn till informationen i sin egen prissättning. På sätt 

och vis anser vi att lagstiftaren i det här fallet talar mot sig själv, eftersom 

syftena till konkurrenslagstiftningen talar mycket för att man vill hålla 

konkurrensen så fri som möjligt, enligt vår åsikt kan en fri konkurrens 

säkert innefatta att företag tillkännager en prishöjning eller -sänkning. När 

EU-domstolen dömer företagen i ICI-fallet till ansvar för ett samordnat 

förfarande tar domstolen enligt oss ställning till hur lite kontakt en indirekt 

kontakt företagen emellan kan innebära.  

 

Vi ser det till viss del som att ett tillkännagivande kan ge upphov till ett 

parallellt uppträdande på marknaden, men att ansvaret för ett företag, i en 

sådan situation, att inte följa sina konkurrenter i prissättningen även det är 

ett sätt att hämma konkurrensen. Företaget blir då, för att inte överträda 

reglerna om samordnat förfarande, tvunget att hålla kvar sitt pris, trots att 

konkurrenterna ändrat sina. Här anser vi att problemet som ofta uppstår när 
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lagstiftaren ska försöka reglera en marknad blir extra tydlig. Det handlar 

således om den, enligt oss, nästan omöjliga uppgiften för lagstiftaren att 

försöka lösa ett problem som föreligger på marknaden med endast en eller 

flera lagregler. Dessa regler ska inte leda till några negativa konsekvenser 

vad gäller situationen som de berör. Sammantaget när det gäller ansvaret för 

företagen tycker vi att det är hårt hållet och att lagstiftaren har visat tydligt 

att denne håller tillsynsmyndigheterna om ryggen.    

 

6.3	Är	beviskraven	rimliga?		

Är det vidare rimligt att beviskraven, för såväl tillsynsmyndigheten som för 

företagen, är så pass svåra att uppnå? Ja, med tanke på att lagstiftaren vill att 

den fria konkurrensen ska styra marknadsekonomin anser vi att det torde 

ligga i lagstiftarens intresse att kräva höga bevisvärden på bevisen som 

läggs fram i målen om samordnade förfaranden. Att beviskraven är så pass 

höga är en förutsättning för att den fria konkurrensen inte hela tiden ska 

”störas” av upplysningar och informationslämning av företag till 

tillsynsmyndigheten. Konkurrensverket har ett långt arbete med mycket 

bevisinhämtning framför sig innan dess att de kan döma någon skyldig för 

överträdelse av 2 kap 1 § konkurrenslagen, vilket är en fördel för att 

marknaden ska få vara så fri som möjligt.  

 

Med tanke på att det inte går att förbjuda att parallellt uppträdande 

förekommer på marknaden, samt att det skapas oligopolmarknader, kan det 

enligt oss övervägas att ge tillsynsmyndigheten större möjlighet att 

undersöka och utreda företags beteende och agerande på marknaden, men 

frågan är hur. De möjligheter tillsynsmyndigheten har nu i form av 

gryningsräder är ett sätt att inhämta viktiga bevis från företagen och 

alternativt kanske möjligheten att genomföra dessa ökas. Att ge 

Konkurrensverket större behörighet, där de inte behöver ett domstolsbeslut 

för att genomföra gryningsräder vore ett alternativ. Med tanke på vad en 

gryningsräd innebär, med all information Konkurrensverket har rätt till att 

kräva av företagen, kan detta dock anses ett steg för långt att gå när det 

gäller företagens integritet, eftersom utan kravet på domstolsbeslut skulle 
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gryningsräder kunna genomföras mer frekvent och med mindre belägg för 

genomförandet.  

 

6.4	Diskussion	kring	kritiken	av	ömsesidigt	beroende	i	ett	oligopol	

En oligopolmarknad har en struktur som kan ha en hämmande effekt på 

konkurrensen, men där ett företag inte kan anses bryta mot 

konkurrensreglerna. Ett parallellt uppträdande mellan företag kan ha 

konkurrenshämmande effekter, men företagen kan inte anses överskrida 

konkurrensregleringarna då de agerar självständigt. Det som leder till att 

problem uppstår, vad gäller om det föreligger en överträdelse av 2 kap 1 § 

konkurrenslagen och art 101 FEUF, är när det ska avgöras om det handlar 

om en oligopolmarknad, där det råder en monopoliserande struktur och ett 

parallellt uppträdande anses föreligga, eller om det är frågan om ett 

samordnat förfarande. På en oligopolmarknad ska det anses vara tillåtet med 

brist på konkurrens, eftersom det är själva strukturen som är orsaken till den 

hämmade konkurrensen och inte en samordning mellan företag. Det är alltså 

frågan om ett parallellt uppträdande. Det kan diskuteras vilken grad av 

sanning det ligger i påståendet att det på en oligopolmarknad föreligger ett 

ömsesidigt beroende företagen emellan. 

 

Det första argumentet som kritiserar att det skulle föreligga ett ömsesidigt 

beroende i ett oligopol tar upp att det finns en tidsaspekt som måste tas 

hänsyn till. Att det tar tid innan de andra företagen på en oligopolmarknad 

hunnit upptäcka vad som förändrats på marknaden och att det då kan uppstå 

en konkurrens på en oligopolmarknad likväl. Det är denna tid som ger det 

först agerande företaget på marknaden ett försprång gentemot 

konkurrenterna, vilket blir en tid då de har en chans att tjäna på försprånget. 

Denna tidsaspekt visar att det kan uppstå viss konkurrens på en 

oligopolmarknad, men vi menar att det inte behöver vara ett tecken på att 

företagen inte är ömsesidigt beroende av varandra, eftersom det ändå i 

slutändan leder till att de andra företagen tar efter det företag som först tagit 

initiativet till en eventuell prissänkning. Man kan dock se det som att frågan 

är om det alltid är samma företag som leder eller inte. I sådana fall kan man 

påstå att detta ledande företag inte är beroende av de andra på 
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oligopolmarknaden. De företag som följer det ledande företaget blir dock 

beroende av det ledande företaget. I detta fall handlar det inte om ett 

ömsesidigt beroende, eftersom det ledande företaget inte följer 

konkurrenterna, men konkurrenterna följer det ledande företaget.   

 

Det andra argumentet tar upp det faktum att varorna på en oligopolmarknad 

inte är identiska. I verkligheten varierar varorna, vilket gör det svårare att 

påstå att företagen är ömsesidigt beroende av varandra. Här kan man fråga 

sig om det är möjligt att utöka denna teori, genom att påstå att det inte bara 

handlar om varor som inte är identiska, utan även hela oligopolmarknaders 

strukturer som alltså varierar från oligopolmarknad till oligopolmarknad. 

Kan det då påstås att, eftersom alla oligopolmarknader har olika strukturer, 

det skulle vara omöjligt att applicera en och samma teori på ett stort antal 

varianter av oligopolmarknader? Vi menar att till en viss mån stämmer det 

att inga oligopolmarknader är identiska med varandra, men det är just denna 

struktur av att företagen agerar självständigt som i sin tur leder till ett 

parallellt uppträdande. Detta identifierar själva uppträdandet i ett oligopol.  

Denna struktur är och måste vara likartad för att termen ska kunna tas i 

bruk. 

 

Det tredje synsättet påstår att det likväl kan föreligga konkurrens på en 

oligopolmarknad, då i flera fall av sorten icke-prismässiga höjningar 

respektive sänkningar. Att företagen försöker överträffa varandra med att få 

fram nya och bättre utvecklade produkter, vilket skulle leda till ökad 

konkurrens, låter enligt oss som något som skulle gynna konsumenterna 

liksom samhället i övrigt. För att kritiken mot ett ömsesidigt beroende ska 

kunna styrka att det inte föreligger ett ömsesidigt beroende på en 

oligopolmarknad och att det kan finnas konkurrens på marknaden, är det 

viktigt att det faktiskt fortfarande föreligger ett oligopol på marknaden. Att 

inte de nya utvecklade produkterna ändrats så till den grad att de i själva 

verket inte längre tillhör den marknad som utgjorde oligopolet. 

 

Det fjärde synsättet menar att det, i teorin om ett ömsesidigt beroende råder 

i ett oligopol, inte tillräckligt klart framkommer hur det kan vara möjligt för 

företag på en oligopolmarknad att göra stora vinster via höjning av priser. 
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Detta eftersom att det inte kan existera ett dominerande företag på en 

oligopolmarknad, som de övriga företagen kan följa. Även därför att 

prishöjningarna kan ske på grund av andra anledningar, till exempel att 

råvarupriserna höjts. Ifall det existerar ett dominerande företag eller inte på 

en oligopolmarknad, anser vi är beroende av hur man definierar termen 

dominerande företag och vilket sammanhang man sätter den i. Som ovan 

nämnt talar doktrinen om det dominerande företaget som ett företag som 

kan handla oberoende av sina konkurrenter och därmed inte begränsas av 

marknadskrafterna. Vi anser, att detta företag inte skulle agera som 

ringledare i en tyst överenskommelse kan vara svårt att styrka. Det går inte 

heller att vara helt säker på vad det är som får det prisledande företaget att 

höja priserna. Som kritikerna menar, kan det bero på höjda råvarupriser, 

som är en annan faktor än att det råder ett ömsesidigt beroende. Det kan 

alltså inte säkerställas vad som är anledningen till prishöjningen. Säkrare 

kan då vara att konstatera att teorin om ömsesidigt beroende inte är helt 

hållbar.  

 

6.5	Kan	ett	annat	sätt	att	se	på	oligopolmarknader	också	påverka	

diskussionen	om	bevisningen	av	samordnat	förfarande?			

Domstolen menade att det fanns otillräckliga bevis för att det skulle anses 

föreligga ett samordnat förfarande i Woopulp-målet. Alltså kunde företaget 

skylla på att det berodde på marknadsstrukturen. Hade diskussionen i målet 

ändrats ifall domstolen hade beaktat de teorier som kritiserat att det måste 

föreligga ett ömsesidigt beroende i ett oligopol? I Woodpulp-målet skulle 

denna kritik av teorin om beroendet leda till att det skulle vara svårare för 

företagen att styrka att det förelåg ett oligopol som grund för det parallella 

uppträdandet. En frånvaro av det ömsesidiga beroendet kan inte skydda 

företagen från påståendet att de självmant skulle tagit efter varandra genom 

någon form av samordning. Företagen skulle inte lika enkelt kunna använda 

sig av argumentet att de var tvungna att följa varandra, på grund av att 

marknadsstrukturen tvingade dem till det.  

 

Vad gäller ICI-målet, hade en liknande diskussion kunnat föras där? I ICI-

målet dömde domstolen företaget för samordnat förfarande och domstolen 
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kom fram till att ett parallellt uppträdande kan vara ett indicium på att ett 

samordnat förfarande föreligger. Kritiken av teorin om att ett ömsesidigt 

beroende borde gjort det lättare för domstolen att styrka att ett otillåtet 

samarbete förelåg. Detta eftersom företagen, utan ett ömsesidigt beroende, 

naturligtvis inte är lika beroende av att anpassa sig efter varandra. Det 

föreligger dock fortfarande ett oligopol, gränserna blir svårare att dra mellan 

ett oligopol och en normal marknadsekonomi. 
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7	Slutsats	
Ett samordnat förfarande föreligger, enligt de fakta som framställts i denna 

uppsats, när två eller flera företag agerar utefter ett samordnande på 

marknader, vilket har till syfte eller resulterar i en snedvridning eller 

hämning av den fria konkurrensen.  Detta är en definition av det 

samordnade förfarandet som till en början växt fram ur EU-rättslig praxis, 

men som nu även inryms i både europeisk och svensk lagstiftning via 

förordningar och förarbeten.  

 

Vad gäller bevisningen av att ett samordnat förfarande föreligger kan 

konstateras att de kriterier som ska bevisas är att två eller fler företag 

applicerat ett visst förfarande på marknaden i samförstånd, utan att det finns 

ett direkt avtal dem emellan. Bevis måste finnas för att det förekommit 

direkt eller indirekt kontakt företagen emellan och det måste påvisas att 

agerandet på marknaden har haft syfte eller har resulterat i en snedvridning 

eller hämning av konkurrensen. Bevisen måste vara starka för att bedömas 

vara tillräckliga för en skyldighet av överträdelse ska kunna utdömas, men 

det kan konstateras att det inte krävs mycket för att företagen ska ha ansetts 

ha haft direkt eller indirekt kontakt med varandra. I flera av målen vi har lyft 

fram i denna uppsats framkommer det att det är tillräckligt att information 

nått fram till ett företag, för att det ska betraktas som en kontakt, även om 

företaget inte besvarat informationen. Detta tyder på att lagstiftaren och 

domstolarna anser att företagen inte behöver göra mycket för att en kontakt 

med konkurrenter ska anses vara konkurrenshämmande. Av detta kan man 

dra slutsatsen att på företagen läggs ett stort ansvar för vilken kontakt som 

finns mellan företagen och deras konkurrenter och att lagstiftaren till viss 

del har velat underlätta för tillsynsmyndigheten att få fram bevis. Samtidigt 

har lagstiftaren i Sverige valt att låta Konkurrensverket begränsas av att 

gryningsräder ska tillåtas endast efter beslut från domstol. Detta kan anses 

vara en stor begränsning i Konkurrensverkets arbete, i jämförelse med 

kommissionen som har behörighet att besluta om gryningsräder själv. 

Frågan är ifall en eliminering av denna begränsning skulle tillåta 

Konkurrensverket att utföra fler gryningsräder, och på så sätt upptäcka fler 

överträdelser av 2 kap 1 § konkurrenslagen? Som vi lyfte fram i analysen 
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kan detta hota företagens integritet, men skulle underlätta arbetet för 

Konkurrensverket. Därför måste det göras en bedömning av vad av dessa 

två ting som ska prioriteras, och	 vår slutsats är att det är viktigare att 

underlätta tillsynsmyndighetens arbete med att stoppa olagliga överträdelser 

och således bör denna reglering av gryningsrädernas beslutsprocess ändras.   

 

Ett av kriterierna för att det ska föreligga ett samordnat förfarande är att det 

förekommer ett parallellt uppträdande. Att företagen agerar parallellt med 

varandra, alltså på liknande vis men utan samverkan, är ett fenomen som 

ofta uppstår på oligopolmarknader. Detta eftersom det bland annat 

förekommer få aktörer på marknaden. Det händer att företag beskyller 

marknadsstrukturen för att samma prishöjningar skett vid liknande 

tidpunkter, vilket var fallet i ICI-målet som nämnts ovan. Bedömningen om 

det föreligger ett samordnat förfarande på en oligopolmarknad påverkas av 

hur man ser på en oligopolmarknad. Till exempel ifall man anser att det 

föreligger ett ömsesidigt beroende i ett oligopol. Ovan nämnda teorier om 

det ömsesidiga beroendet på en oligopolmarknad visar på att det inte går att 

definiera hur en oligopolmarknad fungerar utan att stöta på kritik. Det finns 

i denna kritik flera olika aspekter som behöver tas hänsyn till vid 

bedömningen av om det föreligger ett samordnat förfarande. Slutsatsen blir 

härmed att då det uppstår ett parallellt uppträdande på en marknad med få 

aktörer, kommer det inte finnas ett tydligt svar på om det beror på 

marknadsstrukturen eller på ett samförstånd företagen emellan. Detta så 

länge det inte finns en tillräckligt klar och enhetlig uppfattning av 

marknadsstrukturen oligopol.  
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