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Sammanfattning 

För att säkerställa en effektiv konkurrens som leder till kvalitativa produkter till pressade priser, 

fordras viss reglering av hur företag ska tillåtas agera på marknaden. En sådan konkurrensrättslig 

reglering är förbudet mot avtal med konkurrensbegränsande syfte eller effekt. Genom detta förbud 

hindras företag att ingå avtal som objektivt sett kan anses ha till syfte att begränsa konkurrensen, 

trots att det inte medför en sådan effekt. Vissa avtal anses redan till sin natur vara så konkurrens-

begränsande att det objektiva syftet med dessa ska anses vara att begränsa konkurrensen. För be-

dömningen av om ett sådant avtal är för handen fordras inte att företagen har någon faktisk möjlig-

het att påverka konkurrensen.  

 

Sveriges konkurrensregler ska materiellt motsvara de konkurrensrättsliga regler som utfärdats av 

Europeiska unionen (EU). Det innebär bland annat att det ska finnas möjlighet till utdömande av 

höga böter, konkurrensskadeavgift, till företag som överträder förbudet mot konkurrensbegrän-

sande avtal, i syfte att verka avhållande för det aktuella företaget och avskräcka andra företag från 

att ingå liknande avtal. I mål om konkurrensskadeavgift ska principen om presumtion för den åta-

lades oskuld, beaktas, vilket dock inte hindrar att vissa andra presumtionsregler uppställs. Bevis-

kravet för syftesöverträdelser är lägre än vad som gäller för resultatöverträdelser, eftersom det inte 

krävs att Konkurrensverket lägger fram en lika omfattande utredning av t.ex. den relevanta mark-

naden och märkbarheten på denna marknad. Detta innebär också att oskuldspresumtionen inte be-

aktas i samma utsträckning, på grund av processekonomiska skäl.  
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Förkortningslista  

 

de minimis Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte 

märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i fördraget 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande rättigheterna 

EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

FEUF   Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt  

FoU   Forskning- och utveckling  

KL   Konkurrenslag (2008:579) 

MD    Marknadsdomstolen  

Prop.    Proposition  

SOU   Statens offentliga utredningar  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

I Sverige råder avtalsfrihet. Det är en grundläggande princip som innebär att det står parterna fritt 

att avtala om valfritt avtalsinnehåll. Avtalsfriheten är dock ingen absolut rättighet utan inskränks 

av regler på en mängd olika rättsområden, däribland konkurrensrättsliga bestämmelser.   

 

Konkurrensreglerna har till ändamål att motverka hinder för fri konkurrens, vilket i slutändan ska 

gynna konsumenten i form av pressade priser, breddad marknad och kvalitativa produkter och 

tjänster. I 2 kap 1 § Konkurrenslagen (2008:579) (KL) stadgas att sådana avtal mellan företag som 

har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 

märkbart sätt är förbjudna. Konjunktionen eller innebär att de förutsättningar som lagen uppställer 

på syfte eller resultat, syftes- respektive resultatrekvisitet, således är alternativa. Det medför att om 

avtalet är ägnat att inverka negativt på konkurrensen krävs inte att konkurrensen de facto har på-

verkats för att avtalet ska vara otillåtet.    

 

Bedömningen av om ett avtal har konkurrensbegränsande syfte ska göras utifrån objektiva grunder, 

varvid avtalsparternas subjektiva syfte med avtalet har underordnad betydelse. Konkurrensverket 

är den myndighet i Sverige som arbetar för konkurrensreglernas efterlevnad och som i Stockholms 

tingsrätt kan föra talan om att ett företag som överträtt förbudet i 2 kap. 1 § KL ska åläggas att 

betala konkurrensskadeavgift. Sådana mål har ansetts innefatta en anklagelse om brott varvid 

oskuldspresumtionen enligt art. 6 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna (EKMR), ska beaktas. Det är Konkurrensverket som bär be-

visbördan för att en överträdelse har skett och som ska styrka samtliga omständigheter som visar 

på att det har förekommit en överträdelse.   

 

Distinktionen mellan när ett avtal är konkurrensbegränsande genom syfte eller resultat är inte full-

ständigt klargjord, och EU:s praxis har bidragit till att rättsläget på detta område är tämligen oklart.1 

En osäkerhet kring avgränsningen av begreppet konkurrensbegränsande syfte medför en osäkerhet 

kring vilka avtal som är förbjudna och inte, vilket sätter förutsebarheten ur spel.  

 

                                                 

 

1 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-67/13P, Groupement des Cartes Bancaires mot kommiss-

ionen.  
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1.2 Problemformulering 

Kan vissa former av avtal i sig vara så skadliga för konkurrensen att de utgör syftesöverträdelser, 

trots att parterna inte har någon faktisk möjlighet att påverka marknaden på ett märkbart sätt? 

 

Beaktas oskuldspresumtionen i lika hög grad vid syftesöverträdelser som vid resultatöverträdelser 

i mål om utdömande av konkurrensskadeavgift?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda avgränsningen av begreppet “konkurrensbegränsande syfte” 

samt att analysera det rådande rättsläget avseende beviskravet vid syftesöverträdelser och om be-

aktande av oskuldspresumtionen skiljer sig från vad som gäller vid resultatöverträdelser. Uppsatsen 

ska kunna användas som en vägledning för svenska företag och för Konkurrensverket.   

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har huvudsakligen begränsat oss till svensk rätt men även tagit hänsyn till EU-praxis på området, 

med anledning av att den svenska konkurrenslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten.  

 

Vidare har vi avgränsat oss till att undersöka oskuldspresumtionen i mål om utdömande av kon-

kurrensskadeavgift, eftersom det är klargjort att dessa mål innefattar en anklagelse om brott, till 

skillnad från administrativa förfaranden.2 De senare påföljderna behandlas endast översiktligt. Inte 

heller civilrättsliga sanktioner till följd av överträdelse av konkurrensreglerna kommer att behand-

las, då de saknar relevans för problemformuleringarna i denna uppsats. 

 

1.5 Metod och material  

Vår metod har varit att undersöka främst Sveriges, men även EU:s konkurrensrätt. Vidare har vi 

granskat domskäl och domslut i fråga om konkurrensbegränsande syfte förelegat i ett antal rättsfall, 

både från svenska och europeiska domstolar, för att försöka utröna vilka former av avtal som om-

fattas av begreppet konkurrensbegränsande syfte. 

 

                                                 

 

2
 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (2006). En ny konkurrenslag (SOU 2006:99a), s. 244.  
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En av avsikterna med konkurrenslagen är att så långt som möjligt uppnå materiell rättslikhet med 

EU:s konkurrensregler, varför även dessa har betydelse vid tolkning och tillämpning av 2 kap. 1 § 

KL. Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal motsvaras av art. 101 Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF). Nämnda artikel anses hänföra sig till grunderna för EU:s rättsord-

ning och är nödvändig för att Europeiska unionen ska kunna fungera. Mot denna bakgrund är EU-

domstolens tolkning av art. 101 FEUF bindande för alla nationella domstolar vid tillämpning av 

artikeln.  

 

Vi har granskat domslut från såväl Stockholms tingsrätt som Marknadsdomstolen. Av dessa väger 

bedömningarna från Marknadsdomstolen tyngst eftersom denna är överinstans vid prövning av 

konkurrensmål och har en klart prejudikatskapande roll.3 Den 1 september 2016 inrättas en speci-

aldomstol i ett tvåinstanssystem, Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöver-

domstolen, som ska handlägga alla konkurrensrättsliga mål och ärenden.4 Marknadsdomstolen 

kommer därmed att upphöra.5 I denna uppsats utgår vi dock från den rådande instansordningen.  

 

Vi har vidare beaktat förarbetena till 2008 års samt 1993 års konkurrenslag. Det för denna uppsats 

aktuella lagrummet, 2 kap. 1 § KL, om förbud mot konkurrensbegränsande avtal har inte sakligt 

förändrats genom 2008 års konkurrenslag varför 1993 års lagtext och förarbeten fortfarande är 

aktuella som vägledning. Det framkommer av förarbetena till den nya lagen att 2 kap. 1 § kan 

tillämpas på förfaranden som pågick och avtal som ingåtts innan lagen trädde i kraft, eftersom dess 

lydelse är oförändrad.6 

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel är uppsatsen disponerad enligt följande. I andra kapitlet ges läsaren 

en kortfattad beskrivning av konkurrensreglernas syfte och historia, följt av en redogörelse för för-

hållandet mellan Sveriges och EU:s konkurrensrätt, i kapitel tre. Fjärde och femte kapitlet beskriver 

vad som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal, och det senare kapitlet fokuserar 

på omfattningen av syftesrekvisitet. I kapitel sex behandlas de undantag som kan medföra att 

                                                 

 

3 Prop. 1992/93:56. Ny konkurrenslagstiftning. s 8. 
4
 2-3 §§ Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. 

5
 Lag (2016:193) om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 

6 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag m.m. s 239. 
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nämnda förbud inte blir tillämpligt. Sjunde kapitlet beskriver de påföljder, och då särskilt konkur-

rensskadeavgift, som kan aktualiseras vid en överträdelse av konkurrensreglerna. Vidare redogörs 

i kapitel åtta för det rådande rättsläget avseende bevisbördan och beviskravet vid syftesöverträdel-

ser. I det nionde och avslutande kapitlet framför vi vår analys av det i uppsatsen beskrivna rättslä-

get.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 10 

2. Konkurrensrätt 

2.1 Historia  

Konkurrensrätten kan tyckas vara ett modernt område inom juridiken, men faktum är att delar av 

konkurrensrätten härstammar från medeltidens England, under redan då rådande Common Law.7 

Engelsmännen upptäckte tidigt vilken negativ inverkan monopolbildningar kunde medföra på eko-

nomin.8 Detta uppmärksammades i det kända rättsfallet Case of Monopolies från 1602, där ett 

spelkortmonopol utgivet av drottningen ansågs vara oförenligt med Common Law eftersom just 

drottningen utfärdat monopolet, och inte Parlamentet.9 Den analys av monopolets påverkan på 

marknaden som de engelska domarna gjorde i nyss nämnda rättsfall, är i det hela samma slutsatser 

som dras i dagsläget, nämligen att monopol genererar högre priser och begränsar den kvantitativa 

tillgängligheten för varor och tjänster.10  

 

Det kom dock att dröja nästan 300 år innan den första riktiga konkurrenslagen stiftades, då Kanada 

år 1889 blev det första landet att införa en sådan lag.11 Det är dock den amerikanska anti-trustlagen, 

Sherman Act från 1890 som är den mest kända och som har legat till grund och använts som förebild 

till senare uppkomna konkurrenslagstiftningar, där ibland konkurrensreglerna i Romfördraget från 

1957,12 som i sin tur var förebild till 1993 års konkurrenslag.13 

 

2008 stiftades en ny konkurrenslag i Sverige, och syftet med lagen har ej förändrats i och med den 

nya lagens ikraftträdande. Med den nya lagen gjordes ytterligare anpassningar till EU-rätten sam-

tidigt som handläggningen av överträdelser effektiviserades och längre preskriptionstid, samt kla-

rare regler kring konkurrensskadeavgift infördes.14 

                                                 

 

7
 Rättssystem där domstolarna var skapare av rättsregler genom bindande prejudikat. Common law var oskrivna 

rättsregler. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/common-law (2016-05-15).  
8
 Westin, Jacob (2007). Europeisk konkurrensrätt, s. 16 f. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

9
 Case of Monopolies Brief, lawschoolcasebriefs.net, senast uppdaterad 2014-06-01, http://www.lawschoolcase-

briefs.net/2014/06/case-of-monopolies-case-brief.html (2016-05-04). 
10

 Westin, Jacob (2007). Europeisk konkurrensrätt, s. 16 f. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
11

 Konkurrenslagstiftningens historia, konkurrensverket.se, senast uppdaterad 2014-10-27, http://www.konkur-

rensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagstiftningens-historia/ (2016-05-09). 
12

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2010), Europarättens grunder, s. 340. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juri-

dik. 
13

 Prop. 1992/93:56. Ny konkurrenslagstiftning. s. 1. 
14

 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag m.m. s. 1. 
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2.2 Varför konkurrensreglering?  

Fri konkurrens är en förutsättning för en välfungerande marknadsekonomi, vilket är det ekono-

miska system som tillämpas i såväl Sverige som övriga EU-länder. Fri konkurrens innebär en frihet 

att konkurrera med andra företag på marknaden på lika villkor och endast styras av tillgång och 

efterfrågan. Konkurrensfriheten har nära koppling till flera andra friheter i en marknadsekonomi, 

såsom näringsfrihet, etableringsfrihet och avtalsfrihet. Alla dessa friheter både stödjer rätten till, 

och är en del av, fri konkurrens.15  

 

Samhällsintresset av en effektiv konkurrens ligger i att konkurrens leder till fler och bättre produk-

ter och tjänster samt lägre priser, vilket gynnar konsumenterna.16 En helt fri och oreglerad konkur-

rens kan dock göra att dessa fördelar för konsumenterna går förlorade, samt vara skadlig för kon-

kurrensen i stort. För att undvika detta finns regler och principer som inskränker konkurrensrätten, 

och därmed även de friheter som uppräknats i det ovanstående.17 Konkurrensreglerna kan liknas 

med regler som gäller för de tävlande i ett spel. Dessa regler anger ramarna för vad som är tillåtet 

och ska t.ex. förhindra att företag missbrukar sin ställning på marknaden eller ingår konkurrensbe-

gränsande samarbeten. 

 

2.3 Konkurrensverkets roll  

Konkurrensverket är den myndighet i Sverige som arbetar för att konkurrensreglerna efterföljs. 

Myndigheten arbetar med både lagtillämpning och förebyggande åtgärder.18 Konkurrensverket kan 

genom åläggande, i vissa fall förenat med vite, förbjuda företag att vidta åtgärder om dessa anses 

strida mot konkurrensreglerna.19 Konkurrensverket kan även föra talan i Stockholms tingsrätt om 

att domstolen ska döma ut en konkurrensskadeavgift till företag som överträtt konkurrensreg-

lerna.20 Är överträdelsen av sällsynt grov art kan även Konkurrensverket yrka att domstolen ska 

utdöma näringsförbud för fysiska personer som bidragit till överträdelsen.21 

 

                                                 

 

15
  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2010), Europarättens grunder, s. 44 f.4. uppl. Stockholm: Norstedts juri-

dik. 
16

  Prop. 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 4.  
17

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2010), Europarättens grunder, s. 45. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
18

 Våra uppgifter, konkurrensverket.se, senast uppdaterad 2014-09-11, http://www.konkurrensverket.se/konkur-

rens/vara-uppgifter/ (2016-05-02). 
19

 3 kap. 1 § och 6 kap. 1 § KL. 
20

 3 kap. 5 § KL. 
21

 7 § Lag (2014:836) om näringsförbud. 
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Konkurrensverket lägger främst vikt vid arbetet mot karteller och att motverka företags missbruk 

av dominerande ställning. Utöver dessa uppgifter har Sveriges regering givit Konkurrensverket i 

uppgift att sprida kunskap om konkurrens, bidra till forskning på området, samt ge förslag på re-

geländringar och andra åtgärder för att minska risken för negativ inverkan på konkurrensen.22  

 

Trots att Sverige har varit medlem i EU sedan 1995 dröjde det fram till 2004 innan svenska dom-

stolar och Konkurrensverket gavs befogenhet att fullt ut tillämpa EU:s konkurrensregler. Detta var 

en direkt följd av det så kallade moderniseringspaketet av konkurrensreglerna, som instiftades med 

anledning av den utvidgning som skedde i EU under 2004. Moderniseringspaketet ledde till en 

lagändring av 1993 års konkurrenslag,23 där Konkurrensverket fick lagstadgad befogenhet att pa-

rallellt tillämpa EU:s konkurrensregler med 1993 års konkurrenslag.24 

 

 

  

  

                                                 

 

22
 Våra uppgifter, konkurrensverket.se, 2014-09-11 (2016-05-02), http://www.konkurrensverket.se/konkur-

rens/vara-uppgifter/ 
23

 Westin, Jacob (2007). Europeisk konkurrensrätt, s. 11 f. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
24

 23 och 26 §§ Lag (2004:409) om ändring i konkurrenslagen (1993:20). 
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3. Förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt 

I och med Sveriges inträde i EU har många lagar kommit att anpassas efter riktlinjer och direktiv 

från unionen, så även konkurrenslagen. Utöver att den svenska konkurrenslagen i stor utsträckning 

motsvarar den EU-rättsliga regleringen på samma område, måste Konkurrensverket och svenska 

domstolar tillämpa art. 101 FEUF om företagens agerande har samhandelseffekt, d.v.s. påverkar 

handeln mellan Sverige och något annat EU-land på märkbart sätt.25 Vidare har de EU-rättsliga 

konkurrensreglerna betydelse vid tolkning och tillämpning av konkurrenslagen. Svenska domstolar 

som dömer i sista instans, däribland Marknadsdomstolen, är dessutom skyldiga att inhämta för-

handsavgörande från EU-domstolen om tolkningsfrågan inte framstår som klar.  Även underinstan-

ser kan inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen, men är inte skyldiga att göra det.26 Av det 

sagda följer att EU-rätten har stor inverkan på både den svenska rättens utformning och tillämp-

ning.  

 

Det ska här påpekas att lagstiftningen om sanktioner vid överträdelse av konkurrensreglerna inte 

har harmoniserats, varför det saknas skyldighet för nationella domstolar att följa EU-rätten på detta 

område. Bestämmelserna om böter i Rådets förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrens-

reglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, gäller endast kommissionen. Av art. 5 i nämnda förord-

ning framgår det att nationella domstolar istället ska tillämpa nationell rätt i detta avseende.27 Av-

sikten med de nya sanktionsbestämmelserna i 2008 års konkurrenslag var dock en anpassning till 

EU-rätten, med den fördelen att EU-rättslig praxis kan utnyttjas av svenska domstolar, varför det 

ändå finns skäl att beakta hur överträdelser bötfällts av kommissionen, och ta vägledning av kom-

missionens riktlinjer för tillämpning av art. 23.2 a i ovan nämnda förordning.28 

 

Till EU-rätten brukar även räknas EKMR, tillskapad av Europarådet, vilken ger uttryck för unions-

rättens allmänna rättsprinciper.29 I Sverige har EKMR grundlagsförankring genom 2 kap. 19 § RF, 

och konventionens bestämmelser kan åberopas direkt av enskilda.     

                                                 

 

25
 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artik-

larna 81 och 82 i fördraget, artikel 3.1. 
26

 Art. 267 2-3 st. FEUF. 
27

 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artik-

larna 81 och 82 i fördraget, artikel 5. Se även: Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 12305-13, dom 2015-12-18, s. 

105. 
28

 Ibid, artikel 23.2 a. 
29

 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, sid 19. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
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4. Förbud mot konkurrensbegränsande avtal  

4.1 Allmänt om konkurrensbegränsande avtal 

Rekvisiten för att förbudet enligt 2 kap. 1 § KL ska vara tillämpligt är att det ska vara 1) ett avtal, 

2) mellan företag, som 3) påverkar eller har till syfte att påverka konkurrensen, 4) på ett märkbart 

sätt. Termen avtal omfattar i detta sammanhang inte endast traditionella avtal utan även informella 

samarbeten, vilket betyder att alla typer av överenskommelser, såväl skriftliga som muntliga, med 

syfte eller resultat att negativt påverka konkurrensen är förbjudna.30 Vad som nu sagts gäller även 

inom EU-rätten och följer av art. 101.1 FEUF. Skillnaden mellan 2 kap. 1 § KL och art. 101 FEUF 

är att i den senare bestämmelsen återfinns ett kriterium om att bara sådana avtal som kan påverka 

handeln mellan medlemsstater är förbjudna.31  

 

Konkurrensbegränsande avtal eller förfaranden kan antingen ske hemligt eller framför öppen ridå.32 

Det förekommer även att avtal som i sitt huvudsyfte är legitima innehåller konkurrensbegränsande 

bestämmelser, som exempelvis konkurrensklausuler. Konkurrensklausulernas utformning och art 

kan variera mycket beroende på vilket sammanhang de förekommer i, men en generell beskrivning 

torde vara ett åtagande att inte bedriva konkurrerande verksamhet. Sådana typer av avtalsklausuler 

är tillåtna om de bedöms vara accessoriska, det vill säga nödvändiga för genomförandet av över-

enskommelsen.33  

 

4.2 Avtalskriteriet 

Termen avtal är som nämnts i avsnitt 4.1 väldigt bred inom konkurrensrätten, och vad som gäller 

för avtal ska tillämpas även för beslut av sammanslutningar av företag och samordnade förfaran-

den.34 Avtalsbegreppet har i propositionen till 1993 års konkurrenslag givits följande definition: 

 

                                                 

 

30
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, s. 88ff. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
31

 Ibid, s 88. 
32

 Konkurrensbegränsande avtal, Europeiska kommissionen, 2012-04-16 (2016-04-11), http://ec.europa.eu/com-

petition/consumers/agreements_sv.html. 
33

 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, sid 54. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
34

 Konkurrenslag (2008:579), 1 kap. 6 §. 
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“Ett avtal kan ha formen av inte bara formellt bindande muntliga eller 

skriftliga överenskommelser mellan två eller flera företag utan också ar-

rangemang där ett företag gentemot ett annat frivilligt åtar sig att begränsa 

sin frihet att agera på marknaden. Även s.k. gentlemen’s agreements kan 

höra hit liksom informella muntliga överenskommelser.”35 

 

Denna definition har även marknadsdomstolen använt sig av i sin bedömning av huruvida ett avtal 

föreligger.36  

 

Inom konkurrensrätten jämställs beslut av en sammanslutning av företag med ett avtal, enligt 1 

kap. 6 § KL. Vanligt förekommande sammanslutningar av företag är branschorganisationer, som 

återfinns i mer eller mindre alla branscher inom näringslivet. Branschorganisationer måste iaktta 

stor försiktighet med den verksamhet de bedriver för företagen, så att de inte utgör medel för otill-

låtna konkurrensbegränsningar. På samma sätt måste branschorganisationer vara försiktiga med 

den branschstatistik de ger företagen, där enskilda företags prisförändringar inte får presenteras, 

eftersom detta kan anses vara ett medel för otillåten prissamverkan.37 

 

Det som gäller för avtal tillämpas även för samordnade förfaranden, vilket kan innefatta även löst 

sammansatta samordningar av företag. Denna vida räckvidd är nödvändig för att upprätthålla för-

budet om konkurrensbegränsande avtal, eftersom i nästan alla samordnade förfaranden sker kom-

munikationen via dolda kanaler och den kontakt som sker är ytterst svårupptäckt. Vid fråga om ett 

samordnat förfarande finns det inget krav på att ett faktiskt avtal har träffats, utan hela förfarandet 

i sig ses som ett avtal. Dock ställs det krav på att det förekommer direkt eller indirekt kontakt 

mellan företagen samt att det föreligger:  

 

“ett samförstånd, ett konkurrensbegränsande beteende som svarar mot 

samförståndet och ett orsakssamband mellan samförståndet och hand-

landet.”38  

                                                 

 

35
 Prop. 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 71. 

36
 Marknadsdomstolen, mål nr 2003:2, dom 2003-01-24, s.4. 

37
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, s. 93 f. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
38

 Ibid, s. 94 f. 
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Fortsättningsvis i denna uppsats, för att underlätta framställningen, omfattar begreppet avtal även 

sammanslutning av företag och samordnade förfarande. 

 

Ett konkurrensbegränsande avtals juridiska form är irrelevant, och konkurrensbegränsningar kan 

finnas i mängder av olika avtal, som t.ex. bolagsavtal och konsortialavtal. Avtal som omfattas av 

förbudet i 2 kap. 1 § KL är civilrättsligt ogiltiga enligt 2 kap. 6 § KL, och motsvarande bestämmelse 

finns i art. 101.2 FEUF. Avtalens civilrättsliga status påverkar dock inte den konkurrensrättsliga 

bedömningen, utan det är företagens faktiska handlande som är direkt avgörande. Kombinationen 

av konkurrenslagstiftningens vidsträckta avtalsbegrepp och vikten av företagens handlande har 

gjort det lättare att fälla även karteller för överträdelser enligt 2 kap. 1 § KL. Karteller verkar ofta 

utan några formella avtal, och har en tendens att agera i mörkret.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

39
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, s. 92. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 



 17 

5. Syfteskriteriet  

5.1 Beskrivning av kriteriet    

För att omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § KL är det tillräckligt att avtalet i fråga har till syfte att 

begränsa konkurrensen, utan att medföra sådant resultat. Detta benämns i det följande som syf-

teskriteriet. I och med detta kriterium krävs det endast att avtalet potentiellt hindrar konkurrensen 

för att det ska vara förbjudet.40 Bedömningen av om det är fråga om en konkurrensbegränsning ska 

göras utifrån den faktiska eller potentiella konkurrens som skulle finnas utan avtalets existens.41 

Det medför att det först måste göras en uppskattning av den konkurrens som skulle råda på mark-

naden utan avtalet, för att sedan göra en bedömning av den nivå av konkurrens som råder på mark-

naden med avtalet. Till sist ska utfallet av dessa jämföras, och en överträdelse av förbudet mot 

konkurrensbegränsande samarbete kan konstateras om konkurrensnivån i situationen utan avtalet 

är högre än i den där avtalet existerar.  

 

Tillämpningen av syftes- respektive resultatkriteriet är alternativ, vilket slogs fast av EU-domstolen 

redan på 1960-talet då den konstaterade att någon utredning kring ett avtals effekter inte behöver 

göras om det kan fastställas att avtalet i sig har ett konkurrensbegränsande syfte.42 Denna praxis 

har sedan bekräftats upprepade gånger av såväl EU-domstolen som nationell domstol. De avtal 

som kan träffas av syfteskriteriet är endast sådana som i sig är så troliga att vara skadliga för kon-

kurrensen att någon utredning av dess effekter inte är nödvändig. Detta motiveras bland annat av 

att kommissionen (och i Sverige Konkurrensverket) annars hade befriats från skyldigheten att visa 

på att ett avtal som till sin natur inte har någon etablerad negativ konkurrenspåverkan, haft en sådan 

effekt.43  

 

Ett avtal med konkurrensbegränsande syfte utgör en så kallad syftesöverträdelse. Vid prövning om 

syftesöverträdelse har skett beaktas främst det objektiva syftet med avtalet, varvid avtalsparternas 

                                                 

 

40
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, s. 101. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
41

 Mål 31/80, L’Oréal mot PVBA ”De Nieuwe AMCK”, p. 19. 
42

 Mål 56, 58/64, Etablissements Consten och Grundig-Verkaufs GmbH mot kommissionen. 
43

 Mål C-67/13, Groupement des cartes bancaire mot kommissionen, p. 58. 
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subjektiva syfte inte har någon avgörande betydelse.44  EU-domstolen har slagit fast att begreppet 

konkurrensbegränsande syfte ska tolkas restriktivt.45  

 

Bedömningen av om syfteskriteriet är uppfyllt utgår huvudsakligen från tre olika delar: det aktuella 

avtalets innehåll, de mål som eftersträvas med avtalet, samt det ekonomiska och juridiska samman-

hang som avtalet ingår i.46 Nedan behandlas och utvecklas respektive bedömningsgrund var för 

sig.  

 

5.2 Bedömning av syfteskriteriet  

5.2.1 Avtalets innehåll och art  

Vid bedömning av avtalets art är det av betydelse vilka som är parter i avtalet och vilken ställning 

dessa har på den relevanta marknaden. Ett avtal mellan företag som befinner sig på samma nivå i 

produktions- eller distributionskedjan utgör ett horisontellt avtal, medan ett vertikalt avtal är ett 

sådant mellan företag i olika led av näringskedjan, exempelvis mellan en producent och en distri-

butör. Horisontella avtal mellan faktiska eller potentiella konkurrenter anses generellt sett vara mer 

skadliga för konkurrensen än vertikala avtal som vanligtvis är konkurrensbegränsande endast om 

en av parterna har en stark ställning på marknaden.47  

 

Avtalets innehåll är avgörande för att bedöma om det är fråga om ett avtal som är av sådan art att 

det i princip alltid ska anses ha ett konkurrensbegränsande syfte. I art. 101.1 a-e FEUF, liksom i 2 

kap. 1 § 2 st. KL, anges sådana allvarliga konkurrensbegränsningar som förbuden särskilt omfattar. 

Dessa är dock inga uttömmande listor över avtal som har en inneboende skadlighet på konkurren-

sen,48 och lagrummen ska inte tolkas som att det genom dessa ges något avgörande på förhand 

                                                 

 

44
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, s. 102. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
45

 Mål C-67/13, Groupement des cartes bancaire mot kommissionen, p. 58. 
46

 Riktlinje för tillämpning av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella sam-

arbetsavtal (2011/C 11/01), p. 25. Se även: Mål C-67/13, Groupement des cartes bancaire mot kommissionen, p. 

53. 
47

 Samarbeten som begränsar konkurrensen, konkurrensverket.se, senast uppdaterad 2015-04-24, 

http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/samarbete-som-begransar-konkurrensen/ 

(2016-05-02). 
48

 C-209/07, Competition Authority (Irland) mot Beef Industry Development Society Ltd och Barry Brothers 

(Carrigmore) Meats Ltd, p. 23. Med hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande, p. 48. Se även: Mål 

56/65, Société Technique Miniére mot Maschinenbau Ulm GmbH, p. 249. 
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beträffande någon rättsligt bestämd grupp av avtal.49 Någon sådan lista återfinns inte heller i de av 

kommissionen utfärdade riktlinjerna för tillämpning av art. 101.1 respektive 101.3 FEUF. Det har 

istället framkommit i praxis att vissa avtal kan antas vara så skadliga för konkurrensen att någon 

utredning av dess faktiska effekter inte behöver göras, eftersom dessa avtal medför en stor risk för 

negativ påverkan på konkurrensen och erfarenheten har visat att sådana avtal leder till felaktig 

fördelning av resurserna p.g.a. minskad produktion och höjda priser.50 Detta gäller bland annat för 

avtal som har till syfte att begränsa parallellimporten,51 och samarbete mellan faktiska eller poten-

tiella konkurrenter som begränsar sig till gemensam försäljning.52 

 

Om ett avtal innehåller sådana uppenbart konkurrensbegränsande bestämmelser som beskrivits 

ovan, kan dessa restriktioner endast vägas mot eventuella konkurrensfördelar vid bedömningen av 

om något undantag föreligger enligt art. 101.3 FEUF.53 Sådana fördelar har således ingen betydelse 

vid bedömning av om en syftesöverträdelse skett eller inte.  

 

5.2.2 De mål som eftersträvas med avtalet  

Så som konstaterats i avsnitt. 5.1 är det huvudsakligen det objektiva syftet med avtalet som ska 

bedömas för att fastställa om det finns ett konkurrensbegränsande syfte. Det innebär att de subjek-

tiva skäl som avtalsparterna har för att ingå ett avtal inte kan medföra att detta är tillåtet, om det 

utifrån en objektiv bedömning finns ett konkurrensbegränsande syfte. Domstolen tar även hänsyn 

till om de mål som eftersträvas med avtalet skulle varit möjliga att uppnå på ett mindre konkur-

rensbegränsande sätt.54 En begränsning av konkurrensen innebär en inskränkning av ett eller flera 

företags möjligheter att agera oberoende av andra företag.55 Ett avtals förmåga att ha sådana verk-

ningar på konkurrensen ska bedömas utifrån de omständigheter som var kända vid avtalets ingå-

ende, och inte mot bakgrund av vad som framkommit därefter.56  

 

                                                 

 

49
 Mål 56/65, Société Technique Miniére mot Maschinenbau Ulm GmbH, p. 3 sammanfattningen. 

50
 Mål C-67/13, Groupement des Cartes Bancaire mot kommissionen, p. 48-51. 

51
 Förenade målen: C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P och C-519/06 P, p. 59. 

52
 Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 18896-10, dom 2014-01-21, s. 116. 

53
 Förenade målen: T-374-375/94, T-384/94 och T-388/94. p. 136. 

54
 Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 12305-13, dom 2015-12-18, s. 81. 

55
 Prop. 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning. s. 69. 

56
 Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 12305-13, dom 2015-12-18, s. 82. Med hänvisning till generaladvokatens 

förslag till förhandsavgörande i mål C-172/14, p. 60. 
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EU-domstolen har slagit fast att vid bedömning av huruvida ett avtal har konkurrensbegränsande 

syfte, kan, men inte måste, konkurrensmyndigheter och domstolar beakta avtalsparternas subjek-

tiva syfte, vilket dock inte ska spela någon avgörande roll för bedömningen.57 Det subjektiva syftet 

är således en relevant men inte nödvändig omständighet för att avgöra om det föreligger ett kon-

kurrensbegränsande syfte. Vad som här sagts om parternas subjektiva syfte får antas skapa en osä-

kerhet för företagen då de ska bedöma om ett avtal är konkurrensbegränsande eller inte, eftersom 

de varken kan räkna med eller utesluta att deras subjektiva avsikter har någon betydelse.  

 

5.2.3 Det ekonomiska och juridiska sammanhang som avtalet ingår i  

Vid bedömningen av om konkurrensbegränsande syfte föreligger är det enligt rättspraxis nödvän-

digt att ta hänsyn till de faktiska omständigheter som föreligger i varje enskilt fall, och då särskilt 

det juridiska och ekonomiska sammanhang som avtalet ingår i.58 Detta är nödvändigt för att inte 

avtal ska förbjudas som innehåller bestämmelser som vid första anblick tycks konkurrensbegrän-

sande, men som satt i sitt sammanhang endast är av underordnad betydelse eller nödvändiga för att 

uppnå ett i övrigt legitimt syfte. Vid bedömning av detta sammanhang ska hänsyn bland annat tas 

till produkternas eller tjänsternas beskaffenhet, samt till strukturen och de faktiska villkoren på de 

relevanta marknaderna.59  

 

Eftersom en begränsning av konkurrensen har skett endast om konkurrensen är svagare genom 

avtalet, än den skulle vara utan avtalets existens, är det nödvändigt att ta hänsyn till det ekonomiska 

och juridiska sammanhang som avtalet ingår i. För att anses utgöra en syftesöverträdelse är det 

tillräckligt att ett sådant avtal som är i fråga typiskt sett har möjlighet att negativt påverka konkur-

rensen på den relevanta marknaden. Härvid spelar det ekonomiska och juridiska sammanhanget 

stor roll för att bestämma om detta är möjligt i det enskilda fallet.60 I fallet GlaxoSmithKline kon-

staterade EU-domstolen att ett avtal som hade till syfte att begränsa parallellimporten, inte kunde 

presumeras begränsa konkurrensen på den relevanta marknaden. Eftersom priserna för de produk-

ter som avtalet omfattade var så pass kontrollerade av landets myndigheter, hade en begränsning 

                                                 

 

57
 Mål C-32/11, Allianz m.fl. mot Ungerns konkurrensmyndighet. Se även: Förenade målen: C-501/06 P, C-

513/06 P, C-515/06 P och C-519/06 P, p. 59. Med hänvisning till: Förenade målen: 96-102/82, 104-105/82, 

108/82 och 110/82, IAZ International Belgium m.fl. mot kommissionen, p. 23-25. 
58

 Mål C-399/93, Oude Luttikhuis m.fl. mot Verendige Coöperative Melkindustrie Coberco, p. 10.  
59

 Mål C-32/11, Allianz m.fl mot Ungerns konkurrensmyndighet, p. 36. 
60

 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raavan Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, p. 

31. 
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av parallellimporten i det specifika fallet inte nödvändigtvis någon betydelse för konkurrensen på 

den relevanta marknaden.61  

 

5.3 Per se förbud eller rule of reason  

Något som i doktrin diskuterats livligt, i anslutning till förbudet om konkurrensbegränsande sam-

arbete, är om förbudet innebär ett per se förbud mot vissa typer av avtal och om det innehåller en 

så kallad rule of reason. I amerikansk konkurrensrätt finns per se förbud för vissa typer av konkur-

rensbegränsningar som innebär att dessa per automatik är förbjudna, och någon utredning kring 

dess effekter därmed inte anses nödvändiga. Per se förbudet medför att dessa begränsningar är 

olagliga utan undantag.62 I enskilda fall kan dock domstolen undersöka ett avtals eventuella posi-

tiva effekter för att bedöma om avtalet är godtagbart med hänsyn till dessa. Detta är känt som rule 

of reason.63  

 

I europeisk konkurrensrätt utgör restriktioner som är svartlistade i gruppundantagen eller tillhör 

den hårda kärnan, generellt sett syftesöverträdelser.64 Dessa restriktioner kan dock inte anses utgöra 

per se förbud eftersom de kan omfattas av undantagen i 2 kap. 2 § KL. Domstolen har inte heller 

bekräftat att förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete innehåller någon skälighetsregel, 

alltså rule of reason.65 Att kommissionen, och i Sverige Konkurrensverket, ska göra en uttömmande 

utredning för att bevisa en överträdelse av konkurrensreglerna, medför inte att domstolen ska göra 

en avvägning mellan ett avtals positiva och negativa effekter för att bedöma om avtalet är förbju-

det.66 En sådan avvägning får endast göras inom ramen för bestämmelsen om undantag.67  

  

                                                 

 

61
 Mål T-168/01, GlaxoSmithKline mot kommissionen, p. 122-147. 

62
 Cseres, Katalin Judit (2005). Competition Law and Consumer Protection, kap. 3.3.3.1 not 162. Alphen aan 

den Rijn, Nederländerna: Kluwer Law International. 
63

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2010), Europarättens grunder, s.59. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
64

 Bourgeois, Jacques & Waelbroeck (2012), Ten years of effect-based approach in EU competition law. 1. uppl. 

Bruylant: Bryssel, Belgien. 
65

 Mål T-112/99, Métropole télévision m.fl. mot kommissionen, p. 76. 
66

 Mål T-328/03, O2 Germany mot kommissionen, p. 69. 
67

 Mål T-112/99, Métropole télévision m.fl. mot kommissionen, p. 74. 
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6. Avtal som faller utanför förbudet   

6.1 Kravet på märkbarhet  

För att det ska vara fråga om en syftesöverträdelse krävs det att det berörda avtalet har till syfte att 

negativt påverka konkurrensen på ett märkbart sätt, det så kallade märkbarhetskriteriet.68 Ett avtal 

som inte uppfyller märkbarhetskriteriet faller utanför förbudet i 2 kap. 1 § KL. Konkurrensverket 

har utfärdat allmänna råd om begreppet märkbarhet, och tillämpar även kommissionens riktlinjer 

om avtal av mindre betydelse som inte påverkar konkurrensen på ett märkbart sätt.  För att fastställa 

om det föreligger märkbarhet måste den relevanta marknaden definieras, eftersom det är konkur-

renspåverkan på denna marknad som avses.69    

 

Den relevanta marknaden utgörs av en produktmarknad och en geografisk marknad. Produktmark-

naden kännetecknas av utbytbarhet, vilket innebär att den omfattar varor och tjänster som av kon-

sumenterna betraktas som utbytbara på grund av pris, dess egenskaper och den tänkta använd-

ningen. Ett företag vars produkter är utbytbara har mindre inflytande på försäljningsvillkor ef-

tersom konsumenterna kan välja en substituerande vara eller tjänst om t.ex. priset ökar.70 Den geo-

grafiska marknaden är den på vilken företaget saluför sina produkter och där konkurrensförhållan-

dena är tillräckligt lika för att bedöma företagets ekonomiska styrka.71 Eftersom det vid syftesö-

verträdelser inte är nödvändigt att utreda ett avtals faktiska effekter och konkurrenspåverkan, har 

mycket summariska marknadsdefinitioner godtagits.72  

 

Företagets marknadsandelar på den relevanta marknaden är av stor betydelse vid bedömning av 

märkbarhetskriteriet då dessa tjänar som måttstock i både kommissionens och Konkurrensverkets 

tillkännagivande respektive allmänna råd, angående märkbarhetskriteriet.73 Enligt Konkurrensver-

kets allmänna råd kan, om vardera part i ett avtal har en omsättning på maximalt 30 miljoner, 

företagen ha en gemensam marknadsandel på 15 procent utan att avtalet omfattas av förbudet i 2 
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 Konkurrenslag (2008:579), 2 kap. 1 §. 
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 Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurren-
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ning, p. 13. 
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 Ibid, p. 28-31. 
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kap. 1 § KL.74 Detta gäller dock inte för avtal som innehåller särskilt allvarliga begränsningar, som 

Konkurrensverket hämtat från kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som 

inte märkbart begränsar konkurrensen (de minimis). Exempel på sådana är avtal mellan konkurren-

ter som syftar till att begränsa produktion eller försäljning, och horisontella avtal som syftar till 

begränsning av köparens möjlighet att bestämma försäljningspriset.75  

 

Avtal anses inte märkbart påverka konkurrensen om företagen som ingått avtalen uppnår en mark-

nadsandel på maximalt tio procent för horisontella avtal, respektive 15 procent för vertikala avtal.76 

Då det är fråga om avtal på en marknad med parallella nät av avtal med liknande effekt, anses 

märkbarhetskriteriet normalt vara uppfyllt när företagens sammanlagda marknadsandelar uppgår 

till minst fem procent på den relevanta marknaden.77 Endast det faktum att ett företag uppnår eller 

till och med överstiger tröskelvärdena som uppställs i de allmänna råden respektive kommissionens 

tillkännagivande, gör det dock inte möjligt att med säkerhet dra slutsatsen att ett avtal omfattas av 

förbudet. Tröskelvärdena är inga absoluta gränser och i enskilda fall kan även avtal mellan företag 

som överskrider dessa gränser ha en obetydlig effekt på konkurrensen och därmed falla utanför 

förbudet.78   

 

Oavsett företagets marknadsandelar är dock avtal som har till syfte att fastställa priser, begränsa 

produktion eller försäljning, eller dela upp marknader eller inköpskällor, i princip alltid märkbart 

konkurrensbegränsande.79 EU-domstolen har uttalat att avtal som har ett konkurrensbegränsande 

syfte och som kan påverka handeln mellan medlemsländerna, till sin natur ska anses utgöra en 

märkbar begränsning av konkurrensen.80 Även av svensk praxis går det att utläsa att syftesöverträ-

delser är sådana särskilt allvarliga överträdelser som genom sin art kan anses vara märkbara.81 Mot 

denna bakgrund framstår det närmast som att kravet på märkbarhet per automatik är uppfyllt då det 
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är fråga om syftesöverträdelser genom sådana begränsningar som räknas upp i art. 11 de mini-

mis.82   

 

6.2 Undantag enligt 2:2 KL respektive art. 101.3 FEUF      

6.2.1 Inledning  

I 2 kap. 2 § KL samt art. 101.3 FEUF ställs fyra kumulativa villkor för att förbuden i 2 kap. 1 § KL 

respektive art 101.1 FEUF inte ska vara tillämpliga, som tillsammans utgör det så kallade legalun-

dantaget.83 Undantaget gäller från det att samtliga villkor är uppfyllda tills ett eller flera av dem 

inte längre är uppfyllda.84 Dessa villkor är indelade i två ”positiva” villkor och två ”negativa” vill-

kor.85 I vissa fall görs en ex ante bedömning av avtalen, där de rådande omständigheterna vid av-

talets ingång ligger till grund för bedömningen om avtalet ska omfattas av legalundantaget. Det 

kan till exempel röra sig om fall där det ingångna avtalet medfört en oåterkallelig företeelse, såsom 

pågående projekt som övergetts och aldrig kan startas upp igen.86  

 

I praktiken finns det ingen begränsning för vilka företag som kan komma att uppfylla villkoren för 

legalundantaget. Det är varken företagens storlek, marknadsandel eller avtalets innebörd som är 

direkt avgörande för huruvida möjligheten att uppfylla legalundantaget finns, det handlar helt om 

huruvida avtalet kan medföra eller medför fler positiva effekter än negativa.87  

 

Konkurrensverket utgav tidigare förhandsbesked, även kallat icke-ingripandebesked, i fråga om 

samarbetsavtal och liknande stred mot konkurrenslagen. I och med de förändringar i konkurrensla-

gen som trädde i kraft 2004 för att anpassa lagen till EU:s regelverk, försvann denna möjlighet och 

det är istället företagen själva som bedömer om deras avtal omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 1 

§ KL eller om förutsättningarna för undantag enligt 2 kap. 2 § KL är uppfyllda.88 Då möjligheten 
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till förhandsbesked infördes angavs skälen härför vara svårigheterna för företag att på förhand av-

göra räckvidden av förbuden i 2 kap. 1 § KL, samt att viktiga omständigheter för om ett avtal är 

förbjudet eller inte, beror på omständigheterna i det enskilda fallet.89 Mot bakgrund av att det ge-

nom praxis skett en utvidgning av de beteenden som anses ha ett konkurrensbegränsande syfte,90 

framstår det som osannolikt att dessa svårigheter skulle ha förvunnit eller ens minskat. Anledningen 

till att systemet med förhandsavgörande avskaffades var bland annat att förhandsbesked av detta 

slag ansågs vara främmande för svensk rätt, samt för att förenkla regelsystemet och den administ-

rativa handläggningen.91     

 

I det följande presenteras en redogörelse för de fyra kumulativa villkor som ska vara uppfyllda för 

att ett avtal ska utgöra ett undantag och därmed falla utanför förbudet i 2 kap. 1 § KL.  

  

6.2.2 Det första villkoret: effektivitetsvinster 

Enligt första punkten i 2 kap. 2 § KL samt art. 101.3 FEUF ska det berörda avtalet bidra till för-

bättrad produktion eller distribution av varor, eller främja tekniska eller ekonomiska framsteg. 

Dessa fördelar brukar gemensamt falla under benämningen effektivitetsvinster. Vad som sägs i art. 

101.3 FEUF om varor kan även tillämpas analogt på tjänster.92 Lagtexten ska tolkas så att det räcker 

med att en av effektivitetsvinsterna ska vara uppfyllda för att villkoret ska vara uppfyllt. När företag 

gör gällande att avtalet bidrar till effektivitetsvinster, måste följande fyra punkter kunna fastställas: 

1. de påstådda effektivitetsvinsternas art,  

2. sambandet mellan avtalet och effektivitetsvinsterna, 

3. sannolikheten för de påstådda effektivitetsvinsterna samt deras omfattning, och 

4. hur och när de påstådda effektivitetsvinsterna skulle uppnås.93 

 

För att uppfylla det första villkoret måste avtalet bidra till så stora effektivitetsvinster att de kan 

anses kompensera för de konkurrensbegränsningar som uppstår på grund av avtalet.94  
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6.2.3 Det andra villkoret: konsumentvinst 

Konsumenterna skall tillförsäkras en skälig andel av de effektivitetsvinster som uppstår vid ett 

konkurrensbegränsande avtal, om detta avtal ska ha möjlighet att omfattas av något av undanta-

gen.95 Med skälig andel avses i detta sammanhang att åtminstone den nytta som avtalet medför 

kompenserar de faktiska eller potentiella negativa effekterna som följer av avtalet.96 Begreppet 

konsument ges i detta fall en vidsträckt innebörd, och innefattar alla som köper produkten eller 

tjänsten, även i köpare i efterföljande led. Konsument kan med andra ord omfatta såväl juridiska 

som fysiska personer.97 Det finns inget krav på att konsumenten ska ta del av varje effektivitetsvinst 

som följer av avtalet enligt det första villkoret, utan det är fullt tillräckligt att konsumenten endast 

får ta del av en effektivitetsvinst, så länge denna vinst kompenserar för de negativa effekter som 

konsumenten utsätts för på grund av det konkurrensbegränsande avtalet.98 Den totala nyttan måste 

inte innebära lägre priser, utan kan innebära ökad kvalité, bättre utbud av varor eller tjänster eller 

nyvunnen teknisk kunskap.99  

6.2.4 Det tredje villkoret: nödvändighet 

Det tredje villkoret innebär att avtalet inte får innehålla några konkurrensbegränsningar som anses 

vara överflödiga i förhållande till de effektivitetsvinster som avtalet medför enligt det första vill-

koret. En avgörande faktor är om verksamheten går att bedriva effektivare om det konkurrensbe-

gränsande avtalet är ingånget, än vad som troligtvis varit möjligt utan avtalet. Frågan är således om 

det uppstår fler effektivitetsvinster med avtalet än vad som funnits utan det.100 Om det finns likvär-

diga sätt som har mindre konkurrensbegränsningar, anses avtalet i regel inte nödvändigt.101 Det 

anses generellt vara svårt för företag att bevisa att villkoret om nödvändighet är uppfyllt.102  

 

6.2.5 Det fjärde villkoret: bibehållen konkurrens 

Det fjärde villkoret värnar om konkurrensen på marknaden och fungerar som en sorts säkerhets-

ventil för bibehållen konkurrens. Även om avtalet uppfyller de tre första villkoren kan det medföra 
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en minskad konkurrens på den relevanta marknaden för avtalet.103 Avtalsparternas marknadsinfly-

tande samt deras marknadsandelar i förhållande till övriga konkurrenters marknadsandelar är vik-

tiga faktorer, för att avgöra vilken effekt avtalet kommer få på den relevanta marknaden.104 Det har 

inte fastställts någon högsta gräns för godtagande av marknadsandel, utan det kan variera i det 

enskilda fallet. I rättsfallet Taxi Västerås AB m.fl. mot Konkurrensverket uppgick de samarbetande 

företagens sammanlagda marknadsandelar till ungefär 50 procent medan övriga konkurrenters re-

spektive marknadsandelar var förhållandevis små. Marknadsdomstolen uttalade dock att omstän-

digheterna i fallet medförde att konkurrenstrycket från de övriga företagen var betydligt hårdare än 

vad deras marknadsandelar gav uttryck för. Slutsatsen av detta är att även förhållanden utanför den 

relevanta marknaden måste beaktas vid bedömning av konkurrenssituationen.105 

 

Utöver marknadsandelarna finns det alltså andra viktiga aspekter som måste vägas in vid en be-

dömning kring om ett avtal kommer påverka konkurrensen, t.ex. konkurrenternas kapacitet och 

förmåga att konkurrera. Konkurrenter med långt högre produktionskostnader eller begränsad ka-

pacitet har en reducerad förmåga att kunna konkurrera om avtalsparterna tillåts att påbörja eller 

fortsätta sitt konkurrensbegränsande samarbete. Utöver de nämnda bedömningsgrunderna bör 

eventuella hinder för att slå sig in på den relevanta marknaden tas med i helhetsbedömningen.106  

 

6.3 Gruppundantag enligt 2:3 KL 

Reglerna om undantag som beskrivits ovan har bidragit till möjligheten att utge så kallade grupp-

undantag, som innebär att vissa typer av avtal alltid omfattas av undantagen. Dessa avtal är fullt 

tillåtna och ur civilrättsligt perspektiv giltiga. Kommissionen har utfärdat ett antal gruppundantags-

förordningar för diverse typer av konkurrensbegränsande avtal. Genom förordningarnas direkta 

effekt gäller de helt och hållet även i Sverige. Sverige har dock tagit detta ett steg längre och grupp-

undantagsförordningarna från kommissionen har implementerats i svensk rätt som särskilda lagar 

direkt kopplade till konkurrenslagen. Dessa lagar om gruppundantag återges i 2 kap. 3 § KL. Några 

av de viktigaste gruppundantagen som kommer redogöras för är specialiseringsavtal, forskning- 

och utvecklingsavtal (FoU-avtal) samt licensavtal om tekniköverföring.107  
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Specialiseringsavtal åsyftar avtal om produktspecialisering mellan två fristående bolag. Denna typ 

av avtal bedöms vara fördelaktiga då de kan leda till effektivisering och att produktserier bli längre. 

Specialiseringsavtal finns i två olika utformningar; antingen åtar sig parterna ömsesidigt att inte 

tillverka vissa varor, med andra ord att parterna inriktar sig på specifika men samtidigt olika pro-

dukter, eller att parterna gemensamt endast kommer tillverka vissa produkter. Enligt huvudregeln 

får denna typ av avtal omfatta maximalt 20 % av den relevanta marknaden.108  

 

FoU-avtal har allt som oftast positiva effekter. Undantaget gäller för forskningen och utvecklingen 

samt för gemensamt nyttjande av resultaten. Denna typ av avtal har generellt sett friare tyglar än 

vad gäller specialiseringsavtal, men vid FoU-avtal är det inte tillåtet att avtala om begränsad pro-

duktion, begränsad försäljning eller fastställelse av priser vid försäljning till tredje man. Vidare 

finns det olika regler för bolag som är konkurrenter och icke-konkurrenter. Vad gäller konkurrenter 

får deras gemensamma marknadsandel inte överstiga 25 procent och för icke-konkurrenter gäller 

undantaget för den tid FoU-avtalet löper samt ytterligare sju år från det att produkterna lanseras på 

en marknad inom EU. För det senare är kravet att bolagen gemensamt har nyttjat resultaten från 

FoU:n.109  

 

Med licensavtal avses avtal där ägaren till en immateriell tillgång, oftast patent eller know-how, 

ger en annan part rättigheten att nyttja den immateriella tillgången. Normalt sett ger licensavtal 

sken av att inte alls verka konkurrensbegränsande, eftersom innehavaren ger bort sin ensamrätt 

genom avtalet. Däremot är det konstaterat att licensavtal kan innehålla klausuler som är konkur-

rensbegränsande. Enligt lagen om gruppundantag för avtal om tekniköverföring får bolagen inte 

ha en gemensam marknadsandel som överstiger 30 procent. För bolag som är konkurrenter är grän-

sen lägre, 20 procent. Det finns dock klausuler som undantas från detta undantag, så kallade svarta 

klausuler, dessa är bland annat prisbindande klausuler, som inskränker den ena partens förmåga att 

bestämma priset på de produkter, som tagits fram genom licensavtalet, när dessa säljs vidare till 

tredje part. Vidare är även klausuler där marknader och kunder delas upp förbjudna.110  
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7. Konkurrensskadeavgift   

7.1 Allmänt om sanktioner   

Påföljderna vid överträdelse av konkurrensreglerna består av dels offentligrättsliga sanktioner, dels 

civilrättsliga.111 De offentligrättsliga sanktionerna beslutas enligt 3 kap. 5 § KL av Konkurrensver-

ket, eller av behörig domstol på talan av Konkurrensverket, och utgörs av konkurrensskadeavgift, 

vitesålägganden och näringsförbud.112 De två sistnämnda påföljderna behandlas endast översiktligt 

i det följande, medan en mer utförlig orientering presenteras av sanktionen konkurrensskadeavgift, 

som är den mest ingripande påföljden.  

 

Vitesålägganden innebär att ett företag vid vite åläggs att upphöra med ett visst beteende, eller att 

vidta vissa åtgärder, för att det inte längre ska ske en överträdelse av konkurrensreglerna. Syftet 

med vitet är att fungera som incitament för företagen att följa åläggandet, eftersom vitet endast 

döms ut om överträdelsen fortgår. För fysiska personer som deltar i särskilt allvarliga konkurrens-

begränsande samarbeten kan Konkurrensverket yrka på att rätten ska meddela näringsförbud. Nä-

ringsförbud innebär att personen i fråga inte får bedriva eller utöva ledning över näringsverksam-

het.113     

 

Konkurrensskadeavgift är till skillnad från vite, en bot som måste betalas oavsett om företaget 

upphör med den aktuella överträdelsen eller inte. Avgiften räknas inte som en straffrättslig sanktion 

i svensk rätt, utan som en offentligrättslig ekonomisk sådan.114 Utdömande av konkurrensskadeav-

gift har dock ansetts jämförbart med anklagelse om brott enligt art. 6 EKMR, vilket bland annat 

har betydelse vid placeringen av bevisbörda och förutsättningarna för beviskrav.115 Konkurrens-

skadeavgiften ska fungera som ett straff för den som överträder konkurrensförbuden, men ska 

också verka preventivt genom att avskräcka företag från att begå överträdelse av konkurrensreg-

lerna. Det senare lyftes fram i propositionen till 1993 års konkurrenslag som en viktig del i när-

mandet av EU:s konkurrensregler.116  
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Att påföljden är en ekonomisk sanktion, istället för t.ex. den mer ingripande påföljden fängelse-

straff, har motiverats med de samhällsekonomiska värden som konkurrensreglerna ska skydda.117 

För att säkerställa reglernas effektivitet har det ansetts viktigt med ett sanktionssystem som kan 

leda till höga bötesbelopp.118 Trenden i EU har varit att högre och högre konkurrensskadeavgifter 

utdömts, i syfte att verka avskräckande.119 Det närmande mot EU:s konkurrensregler som 2008 års 

konkurrenslag innebar, syftade bland annat till att ett strängare synsätt på allvarliga konkurrensö-

verträdelser ska få genomslag även i svensk rätt.120  

 

Konkurrensskadeavgiften får dock maximalt uppgå till 10 procent av företagets totala omsätt-

ning.121 Enligt svensk lag ska avgiftens storlek bestämmas utifrån överträdelsens sanktionsvärde 

som grundar sig på överträdelsens allvarlighetsgrad och under hur lång tid överträdelsen har pågått. 

Vid bedömning av allvarlighetsgraden ska särskilt beaktas överträdelsens art, marknadens omfatt-

ning och betydelse samt överträdelsens konkreta eller potentiella konkurrenspåverkan på mark-

naden.122 Av formuleringen särskilt beaktas framgår att uppräkning inte är uttömmande och andra 

omständigheter i det enskilda fallet kan vara av betydelse för överträdelsens allvar, och dessa ska 

då tas med i bedömningen av konkurrensskadeavgiftens storlek.123 Som nämnts i kapitel 3 är det 

även för svenska domstolar av betydelse hur kommissionen bötfällt konkurrensöverträdelser.  En-

ligt kommissionens riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning 

nr 1/2003, ska beräkningen av böterna grunda sig på försäljningsvärdet av de varor som överträ-

delsen omfattar, samt hur länge överträdelsen pågått. Samtliga bedömningsgrunder behandlas mer 

utförligt nedan.  

 

7.2 Överträdelsens art 

Sådana avtal som till sin art anses ha en negativ inverkan på konkurrensen, ska föranleda höga 

bötesbelopp. Sådana per se förbjudna överträdelser har diskuterats ovan i avsnitt 5.3 och omfattar 

                                                 

 

117
 Ibid. 

118
 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag mm. s. 119-120. 

119
 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar, sid 205. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 
120

 Prop. 2007:08:135. Ny konkurrenslag mm. 
121

 3 kap. 6 § KL. 
122

 3 kap. 8 § KL. 
123

 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag mm. s. 255. 
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bland annat samarbete mellan konkurrerande företag om priser, marknadsdelning eller produkt-

ionsbegränsningar.124 Att utdöma höga böter för denna typ av överträdelser motiveras med att 

sanktionen ska verka avhållande på företaget i fråga och avskräckande för andra företag. Vid be-

dömning av konkurrensskadeavgiftens storlek kan det även ha betydelse om överträdelsen skett 

hemligt eller öppet, och därmed varit lättare att upptäcka.125   

 

7.3 Marknadens omfattning och betydelse 

Omfattningen av marknaden spelar roll vid bedömningen av överträdelsens allvar, genom att en 

överträdelse på marknaden för hela Sverige ska bedömas som allvarligare än en överträdelse som 

begränsar sig till ett mindre geografiskt område.126 Vidare är marknadens betydelse för samhällse-

konomin en påverkande faktor. Är produkterna på marknaden av stor samhällsekonomisk betydelse 

är detta en försvårande omständighet för företagen.  

 

7.4 Överträdelsens konkreta eller potentiella konkurrenspåverkan på marknaden  

De möjligheter som företaget har haft att utöva inflytande på den aktuella marknaden följer bland 

annat av företagets storlek och ekonomiska styrka.127 Det innebär att domstolen får ta hänsyn till 

både företagets totala omsättning, vilket ger en antydan om företagets storlek, liksom till hur stor 

andel av denna omsättning som härrör från de varor eller tjänster som överträdelsen avser, d.v.s. 

på den relevanta marknaden.128 Domstolen har slagit fast att som definition av denna marknad bör 

användas densamma som framkommit vid bedömningen av överträdelsen.129 Det ska här erinras 

om att det inte ansetts nödvändigt att göra någon särskilt noggrann avgränsning av denna marknad 

när det är fråga om syftesöverträdelser, till skillnad från vad som gäller vid bedömning av missbruk 

av dominerande ställning.130  
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 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag mm. s. 123. 

125
 Mål T 12305-13, dom 2015-12-18, s. 106. 

126
 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag mm. s. 124. 

127
 Mål C-185/95 P. Baustahlgewebe GmbH mot kommissionen, p. 139.  

128
 Mål C-534/07 P. William Prym GmbH m.fl. mot kommissionen, p. 62.  

129
 Se avsnitt 6.1.1. i denna uppsats. 

130
 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (2006). En ny konkurrenslag (SOU 2006:99), s. 500. 
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Ett företag som innehar stora andelar av den relevanta marknaden har givetvis större möjligheter 

att påverka konkurrensen på densamma, än ett företag med mycket liten andel. Att företagets mark-

nadsandelar är relevanta för bedömningen av dess inflytande på marknaden innebär dock inte att 

det åligger en skyldighet för kommissionen att i förväg avgränsa marknaden och avgöra dess stor-

lek, med hänsyn till företagets omsättning.131 Samma princip har ansetts böra tillämpas i svensk 

rätt, vilket bland annat har motiverats med att det skulle få absurda resultat om ett företag kunde 

undslippa böter p.g.a. att Konkurrensverket inte gjort en korrekt marknadsdefinition.132 Vidare 

finns det inte någon allmängiltig princip om att konkurrensskadeavgiften ska stå i proportion till 

företagets omsättning på den relevanta marknaden.133  

 

7.5 Försäljningsvärdet av de varor eller tjänster som överträdelsen avser 

En lämplig utgångspunkt vid beräkning av konkurrensskadeavgift har ansetts vara företagets för-

säljningsvärde på den eller de marknader där överträdelsen ägt rum.134 Inom unionsrätten har det 

ansetts befogat att beakta en andel uppgående till högst 30 procent av försäljningsvärdet på den 

relevanta marknaden.135 Hur stor andel som beaktas bestäms bland annat med hänsyn till de fak-

torer som räknats upp tidigare i detta kapitel. Denna andel av försäljningsvärdet multipliceras med 

antalet år som företaget deltagit i det konkurrensbegränsande samarbetet, vilket ger ett grundbelopp 

för konkurrensskadeavgift som sedan kan höjas eller sänkas om det föreligger förmildrande re-

spektive försvårande omständigheter. 136 

 

7.6 Förmildrande och försvårande omständigheter 

Företagets roll i överträdelsen kan verka både som förmildrande och försvårande omständighet vid 

bestämmande av konkurrensskadeavgiftens storlek. Härvid beaktas om företaget har haft en le-

dande eller mer passiv roll, samt om det berörda företaget tvingat andra att delta i överträdelsen. 

Hänsyn tas även till om företaget tidigare överträtt konkurrensreglerna, om det efter påtalande av 
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 Mål C-534/07 P. William Prym GmbH m.fl. mot kommissionen, p. 63. 

132
 Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 18896-10, dom 2014-01-21, s. 146. 

133
 Mål C-397/03 P. Archer Daniels Midland Co. mot kommissionen, p. 101. 

134
 Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag mm.  

135
 Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003, p. 21. 

136
 Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003, p. 27-29. 
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Konkurrensverket upphört med överträdelsen, samt till företagets ekonomiska situation. Är företa-

gets omsättning på den relevanta marknaden låg, men omsättningen på andra marknader hög, kan 

böterna höjas för att ge tillräckligt avskräckande effekt.137   

                                                 

 

137
 Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003, p. 28-31. 
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8. Bevisbörda 

8.1 Oskuldspresumtion 

Oskuldspresumtionen i art. 6 EKMR har följande lydelse:  

 

“Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig 

till dess hans skuld lagligen fastställts.”  

 

Detta ska enligt EU-domstolens praxis tillämpas i förfaranden rörande företags åsidosättande av 

konkurrensreglerna som kan leda till utdömande av konkurrensskadeavgift.138 Mål om konkurrens-

skadeavgift har således bedömts innefatta en sådan anklagelse om brott som stadgas i art. 6 

EKMR.139 Några omständigheter som skulle kunna anges till stöd för denna bedömning är konkur-

renslagens vida tillämpningsområde, samt att det krävs uppsåt eller oaktsamhet för utdömande av 

avgiften.140 Huruvida mål om överträdelse av konkurrensreglerna som leder till andra påföljder än 

konkurrensskadeavgift innefattar anklagelse om brott är inte klarlagt, då det beror på omständig-

heterna i det enskilda fallet.141 

 

Enligt EU-praxis hindrar inte oskuldspresumtionen att vissa andra presumtionsregler tillämpas. 

Exempelvis har EU-domstolen uppställt en presumtionsregel, som är bindande för nationella dom-

stolar, om att företag som deltar i ett samordnat förfarande och fortsätter vara aktiva på marknaden, 

ska presumeras anpassa sitt beteende på marknaden efter informationsutbytet. Detta kallas pre-

sumtionen om orsakssamband och innebär att om en samordning mellan företag kunnat fastställas 

och företagen fortsätter vara aktiva på marknaden, åligger det företagen att bevisa att samordningen 

inte påverkat deras beteende på marknaden för att det inte ska utgöra en syftesöverträdelse.142 Även 

själva tillämpningen av syfteskriteriet måste ses som en form av presumtion, nämligen presumtion 

om att de avtal som uppfyller syfteskriteriet också har konkurrensbegränsande effekt, eftersom det 

är inte nödvändigt att utreda dess konsekvenser.  

 

                                                 

 

138
 Mål C-199/92 P, Hüls AG mot kommissionen, p. 150. 

139
 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (2006). En ny konkurrenslag (SOU 2006:99a), s. 247.  

140
 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (2006). En ny konkurrenslag (SOU 2006:99a), s. 246 f. 

141
 Europadomstolens beslut den 3 juni 2004 i målen OOO Neste St. Petersburg m.fl. mot Ryssland, s.9.  

142
 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mot Raavan Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, p. 

61. 
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Vid brottmål formuleras beviskravet som att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade 

är skyldig.143 Mot bakgrund av vad som sagts ovan om presumtionsregler, är det uppenbart att inte 

samma höga beviskrav tillämpas inom konkurrensrätten. Överträdelse av konkurrensreglerna utgör 

inget brott enligt brottsbalken, men nämna beviskrav tjänar ändå som en intressant jämförelse i och 

med att mål om konkurrensskadeavgift jämförts med anklagelse om brott enligt EU-domstolen.   

 

8.2 Konkurrensverkets och kommissionens bevisbörda  

I EU-rätten är bevisbördan tydligt reglerad och framgår av art. 2 i Rådets förordning (EG) nr 1/2003 

som stadgar att den myndighet eller part som väcker talan om att en överträdelse av konkurrens-

reglerna skett, har bevisbördan för att så är fallet. I svensk rätt gäller motsvarande bevisbörda, även 

om det inte framgår av lagtexten, men likväl av praxis.144 I förarbetena till konkurrenslagen anges 

att en av avsikterna med lagen är att i så stor utsträckning som möjligt uppnå materiell rättslikhet 

med EU:s konkurrensregler.145 Detta har av domstolarna tolkats som att beviskraven ska vara på 

samma nivå som i EU-rätten.146 Det ankommer således på klagande part (i det följande är utgångs-

punkten att Konkurrensverket är klagande part, för att underlätta framställningen) att lägga fram 

en tillfredställande utredning som visar att förutsättningarna för utdömande av konkurrensskade-

avgift föreligger, och beviskravet är relativt högt.147 Att utredningen ska vara tillfredställande har 

preciserats som att utredningen ska vara så robust att det inte finns någon ytterligare utredning som 

kunnat påverka bevisvärdet.148 Härvid finns även skäl för domstolen att beakta Konkurrensverkets 

utredningsbefogenhet och de resurser som verket har att tillgå för att genomföra en sådan utred-

ning.149  

 

Så som redogjorts för i avsnitt 4.1, föreligger ett antal rekvisit som ska vara uppfyllda för att det 

ska vara fråga om konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § KL. Vid bevisning av ett 

avtals konkurrensbegränsande resultat krävs att Konkurrensverket lägger fram en utredning som 
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 Marknadsdomstolen, mål nr 2007:23, Assistancekåren & MRF-Bärgarna mot Konkurrensverket, dom 2007-

11-01, s. 5-6. 
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 Prop. 1992/93:56, s. 19. 
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 Tingsrätten i Stockholm, mål nr T 12305-13, dom 2015-12-18, s. 149.  
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 Marknadsdomstolen, mål nr 2007:23, Assistancekåren & MRF-Bärgarna mot Konkurrensverket, dom 2007-
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len, mål nr 2013:5, dom 2013-04-12, s.17.  
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 Marknadsdomstolen, mål nr 2013:5, TeliaSonera mot Konkurrensverket, dom 2013-04-12, s. 17. 
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tydligt visar att det konkurrensbegränsande samarbetet haft märkbart konkurrenspåverkande effekt 

på den relevanta marknaden. Bevisbördan omfattar således att identifiera den relevanta marknaden, 

att bevisa att en konkurrensbegränsande effekt uppkommit till följd av avtalet, samt att denna effekt 

varit märkbar.  

 

Att beviskraven, så som beskrivits inledningsvis, ska vara på samma nivå som i EU-rätten får tolkas 

som att Konkurrensverket bär samma bevisbörda som kommissionen i fråga om bevisning av syf-

tesöverträdelser. Enligt praxis måste kommissionen bevisa att det aktuella företaget hade för avsikt 

att genom sitt eget beteende bidra till att uppnå de gemensamma mål som deltagarna eftersträvade, 

och att företaget hade kännedom om de materiella beteenden som planerades eller som genomför-

des av andra företag i samma syfte, eller att företaget rimligen kunde förutse dem och att vara 

beredda på att acceptera risken att de andra företagen begick överträdelser.150 Det förhållandet att 

det finns en tänkbar alternativ förklaring till ingåendet av avtalet ska dock inte medföra att det ställs 

hårdare krav på bevisningen. I mål om syftesöverträdelser krävs inte att Konkurrensverket utreder 

vilken faktiskt eller potentiell effekt avtalet haft på marknaden.  

 

Vad gäller märkbarhetskriteriet ankommer det på Konkurrensverket att ange och visa på vilket sätt 

konkurrensförhållandena på marknaden märkbart påverkats.151 Konkurrensverkets bevisbörda vid 

syftesöverträdelser skiljer sig från det som gäller vid resultatöverträdelser eftersom avtal med kon-

kurrensbegränsande syfte, i vissa fall till sin natur har ansetts utgöra en märkbar begränsning av 

konkurrensen.152 Så som beskrivits i avsnitt 6.1 utgör tröskelvärdena för märkbarhet i kommiss-

ionens riktlinjer och Konkurrensverkets allmänna råd, inga absoluta gränser och i enskilda fall kan 

dessa överskridas utan att avtalet träffas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete om det 

endast medför obetydlig påverkan på konkurrensen. Detta förutsätter dock att en utredning av av-

talets effekter på konkurrensen görs, vilket inte är aktuellt vid syftesöverträdelser. Vidare har 

mycket summariska marknadsdefinitioner godtagits vid syftesöverträdelser,153 något som ytterli-

gare lättar på bevisbördan i jämförelse med vad som gäller vid resultatöverträdelser. Av det sagda 

framstår det som att Konkurrensverkets bevisbörda vid syftesöverträdelser endast sträcker sig till 
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 Mål C-49/92 P. Anic Partecipazioni mot kommissionen, p. 87. 
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 Marknadsdomstolen, mål nr 1997:5, Sydsvensk Färskpotatis mot Konkurrensverket, dom 1997-03-05, s. 7. 
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 Mål C-226/11, Expedia Inc. mot Frankrikes konkurrensmyndighet m.fl., p. 37.  
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 Mål C-440/11 P, Stichting Administratiekantoor Portielje mot kommissionen, p. 101-106. 
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att bevisa att de aktuella företagen ingått ett sådant avtal som i sig kan anses vara konkurrensbe-

gränsande.  

 

Utöver bevisbördan för att en överträdelse av konkurrensreglerna har skett, ankommer det även på 

Konkurrensverket att presentera en utredning av skälen för storleken på den yrkade konkurrens-

skadeavgiften, samt vilka omständigheter som verket har beaktat vid beräkningen av denna. Oav-

sett formen av överträdelse ankommer det på Konkurrensverket att identifiera den aktuella mark-

naden för bedömning av konkurrensskadeavgiftens storlek då detta ger vägledning för överträdel-

sens allvarlighetsgrad.  

 

8.3 Svarandes bevisbörda vid invändningar och åberopande av undantag 

Trots att Konkurrensverket bär den fulla bevisbördan gäller omkastning av bevisbördan då Kon-

kurrensverket presenterat grundade skäl för sin ståndpunkt.154 Det gäller t.ex. om ett företag har 

invändningar mot den av Konkurrensverket framlagda utredningen avseende konkurrensskadeav-

giftens storlek. Finner domstolen att det föreligger något tvivel avseende utredningens robusthet 

ska företräde ges åt den lösning som gynnar det företag mot vilket anklagelsen om överträdelse 

riktar sig, varvid oskuldspresumtionen är viktig att beakta.155 Ett yrkande om att det saknas utred-

ning som kunnat påverka bevisvärdet utgör dock en sådan invändning från företagen för vilken de 

bär bevisbördan.  

 

När ett avtal konstaterats ha konkurrensbegränsande syfte ankommer det på företaget att visa att 

det finns objektivt godtagbara skäl som kan motivera att avtalet i fråga ska omfattas av något av de 

i avsnitt 6.2 presenterade undantagen. Även vid åberopande av något av gruppundantagen bär de 

anklagade företagen bevisbördan för att dessa är tillämpliga.156  

 

Som redogjorts för ovan är det tillräckligt att Konkurrensverket bevisar att ett företag deltagit i 

möten vid vilka det beslutats om konkurrensbegränsande samarbete, för att rekvisitet för delta-

gande i konkurrensbegränsande samarbete ska vara uppfyllt. När ett sådant deltagande har konsta-

terats, åligger det företaget att lägga fram bevisning för att dess deltagande i aktuella möten inte 

                                                 

 

154 Marknadsdomstolen, mål nr 1998:15, CityMail mot Konkurrensverket, dom 1998-11-11, s.43.    
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haft ett konkurrensbegränsande syfte, genom att visa att företaget tagit avstånd från samarbetet och 

klargjort för övriga deltagare att företagets syfte med mötet var något annat än deras.157 Den lättnad 

av bevisbördan som detta innebär för kärande part har motiverats med informationsövertaget som 

svaranden har gentemot t.ex. Konkurrensverket.158   
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 Mål C-49/92 P. Anic Partecipazioni mot kommissionen, p. 96. 
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 Ezrachi, Ariel. An Analytic Guide to the Leading Cases, s. 214. 1 uppl. Oxford, Storbritannien: Hart 

Publishing. 



 39 

9. Analys 

9.1 Kan vissa former av avtal i sig vara så skadliga för konkurrensen att de utgör 

syftesöverträdelser, trots att parterna inte har någon faktisk möjlighet att påverka 

marknaden på ett märkbart sätt? 

Motivet till att förbjuda för avtal med konkurrensbegränsande syfte utan att det medför sådan ef-

fekt, är att erfarenhet visar att vissa avtal i princip alltid har en skadlig inverkan på konkurrensen. 

Det är alltså konkurrensen som sådan som ska skyddas, vilket innefattar konsumenternas rätt till 

kvalitativa och prisvärda produkter och tjänster. Av detta framstår det som uppenbart att lagstifta-

ren inte har haft för avsikt att förbjuda avtal som inte med säkerhet har konkurrensbegränsande 

effekt.  

 

Eftersom någon bedömning av avtalets effekter inte är nödvändigt vid syftesöverträdelser, är frågan 

om det går att säkerställa att bestämmelsen endast träffar sådana avtal som avsetts. Härvid är före-

tagens möjligheter att påverka konkurrensen avgörande. Om företagen saknar möjlighet att be-

gränsa konkurrensen på ett märkbart sätt, kan det ur konkurrenssynpunkt överhuvudtaget inte vara 

av betydelse vilken form av avtal som ingåtts och i vilket syfte. Enligt konkurrensrätten uppställs 

dock inget krav på någon närmare utredning kring företagens möjlighet att utöva sådant inflytande, 

mer än att hänsyn måste tas till det rättsliga och ekonomiska sammanhang som avtalet ingår i, syftet 

med avtalet och avtalets innehåll. I det ekonomiska sammanhanget ingår en bedömning av struk-

turen och villkoren på den relevanta marknaden. Denna bedömning förlorar dock tyngd av följande 

två anledningar. För det första krävs inte mer än en summarisk utredning av den relevanta mark-

naden vid syftesöverträdelser. Detta medför en risk för att den relevanta marknaden inte definieras 

på korrekt sätt, vilket i sin tur leder till en missvisande analys av villkoren på den förmodade rele-

vanta marknaden. För det andra kan bedömningen av det rättsliga och ekonomiska sammanhanget 

begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att konstatera syftesöverträdelse, då det är fråga 

om sådana avtal som är uttryckligen förbjudna enligt konkurrensreglerna.159 Särskilt mot bakgrund 

av det sistnämnda skälet framstår det som utrett att vissa former av avtal kan utgöra syftesöverträ-

delser, oaktat parternas möjligheter att påverka konkurrensen på den relevanta marknaden.  
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Inom straffrätten gäller att försök till brott endast omfattar sådana fall då det föreligger en beak-

tansvärd risk för att brottet fullföljs. Exempelvis utgör ett rånförsök mot en kontantlös bank inget 

försök till rån i lagens mening, eftersom brottet faktiskt inte hade kunnat fullföljas. Som tidigare 

konstaterats hör konkurrensreglerna inte till straffrätten, men det kan diskuteras om en motsvarig-

het till nämna försöksregel borde vara tillämplig ifråga om syftesöverträdelser, med hänsyn till 

lagens skyddsintresse, beaktande av oskuldspresumtionen och kravet på förutsebarhet för att uppnå 

rättssäkerhet. Det har på senare år skett en progressiv ökning av anmälningar för syftesöverträdel-

ser, vilket eventuellt kan förklaras med det lägre beviskrav som gäller vid sådana överträdelser, 

jämfört med det beviskrav som uppställs för resultatöverträdelser.   

 

Sammanfattningsvis har företagens möjligheter att påverka konkurrensen inte någon avgörande 

betydelse för om ett avtal utgör en syftesöverträdelse eller inte. Beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet, torde vissa typer av avtal vara förbjudna enbart på grund av sin art, även om 

företagen saknar reell möjlighet att påverka konkurrensen. Avgörande är istället om konkurrensen 

typiskt sett skulle påverkas av ett avtal så som det som är för handen. Det sagda torde skapa ett 

effektivt system med avskräckande effekt, som medför att företag undviker att ingå avtal som ob-

jektivt sett kan anses vara konkurrensbegränsande. Vidare innebär det dock också en osäkerhet för 

företag angående när vissa typer av avtal är tillåtna. Denna osäkerhet skulle kunna medföra att 

företag undviker att ingå avtal med övervägande legitima syften, i vetskap om att de måste kunna 

bevisa dessa positiva effekter i en eventuell tvist, medan beviskravet för Konkurrensverket endast 

omfattar att visa på att det objektiva syftet är konkurrensbegränsande.    

 

9.2 Beaktas oskuldspresumtionen i lika hög grad vid syftesöverträdelser som vid re-

sultatöverträdelser i mål om utdömande av konkurrensskadeavgift?  

Enligt praxis från EU-domstolen ska oskuldspresumtionen tillämpas inom konkurrensrätten ef-

tersom mål om överträdelse av konkurrensreglerna som kan leda till utdömande av konkurrensska-

deavgift, likställs med en anklagelse om brott. I brottmål medför oskuldspresumtionen att åklaga-

ren bär den fulla bevisbördan för att den åtalade är skyldig. Inom konkurrensrätten skulle motsva-

rande innebära att Konkurrensverket bär den fulla bevisbördan för att det anklagade företaget med-

verkat i avtal som haft till syfte eller resultat att negativt påverka konkurrensen. Så formuleras 

också bevisbördan i praxis, med undantag för t.ex. presumtionen om orsakssamband. Bevispre-

sumtionsregler strider i princip inte mot EKMR, förutsatt att de håller sig inom vissa gränser. Ett 
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så lågt beviskrav att bevisbördan i princip flyttas kan dock innebära brott mot oskuldspresumt-

ionen160. Presumtionen om orsakssamband innebär att bevisbördan i praktiken förflyttas till det 

anklagade företaget så snart Konkurrensverket bevisat att företaget deltagit i ett informationsutbyte. 

Motsvarande gäller inte vid resultatöverträdelser, eftersom Konkurrensverket då måste bevisa att 

avtalet resulterat i en konkret, konkurrensbegränsande effekt. Vidare föreligger en lättnad i bevis-

kravet för fastställande av relevant marknad vid syftesöverträdelser jämfört med resultatöverträ-

delser.  

 

Även märkbarhetskriteriet skiljer sig åt för de olika formerna av överträdelser, genom att allvarliga 

syftesöverträdelser presumeras ha märkbar effekt, medan effekten av resultatöverträdelser måste 

bevisas. Mot bakgrund av det sagda framstår det åtminstone som osäkert om oskuldspresumtionen 

upprätthålls vid syftesöverträdelser medan det är mindre tvivelaktigt vid resultatöverträdelser.  

 

9.3 Slutsats  

Konkurrensreglerna ska medföra att konsumenterna tillförsäkras kvalitativa produkter till konkur-

renskraftiga priser. För reglernas efterlevnad krävs ett vattentätt och effektivt system, som mini-

merar ianspråktagandet av skatteresurser för bevakning och lagföring av företag som bryter mot 

reglerna. Förbud mot avtal med konkurrensbegränsande syfte medför sådana processekonomiska 

fördelar genom att konkurrensmyndigheterna endast måste styrka ett visst beteende och inte behö-

ver göra någon analys av effekterna. Mot detta intresse står företagens rätt till avtalsfrihet och prin-

cipen om deras oskuld tills motsatsen bevisats.  

 

Genom syftesrekvisitet och det rådande beviskravet har konkurrensmyndigheterna i EU:s med-

lemsstater givits långtgående möjligheter att stämma företag för konkurrensbegränsande avtal, utan 

att det föreligger någon reell risk för en märkbar negativ påverkan på konkurrensen. För att uppfylla 

syftet med konkurrensreglerna och kravet på att beakta oskuldspresumtionen, anser vi att konkur-

rensmyndigheterna bör åläggas bevisbördan för att definiera den relevanta marknaden, samt för att 

företagen har en reell möjlighet att genom avtalet påverka konkurrensen på den relevanta mark-

naden på ett märkbart sätt. Att detta skulle leda till ökade kostnader menar vi är befogat med hänsyn 

till de höga bötesbelopp som döms ut för överträdelse av reglerna i 2 kap. 1 § KL.  

                                                 

 

160
 Ehrenkrona, Carl-Henrik, Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna: en kommentar, Karnov Group, 2015, s. 1. 
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