
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Ny konkurrensskadelag 
– om möjligheter och svårigheter att få 
ersättning för konkurrensskador 

Lisa Slotte 
 

Examensarbete i skadeståndsrätt, 30 hp 
Examinator: Philip Mielnicki 

Stockholm, Höstterminen 2016 

 



 2 

SAMMANFATTNING 

Inom konkurrensrätten sanktioneras överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande 

avtal och missbruk av dominerande ställning dels genom konkurrensskadeavgift, som tillfaller 

staten, och dels genom skadestånd som kan tillerkännas enskilda som lidit skada till följd av 

en överträdelse. Denna uppsats behandlar den senare av dessa två sanktioner. Trots att skade-

ståndssanktionen i skrivande stund funnits i svensk rätt i över två decennier har ytterst få 

skadelidande använt sig av möjligheten att begära skadestånd på denna grund. Under uppsats-

författandets slutskede införs en ny lag om skadestånd på grund av överträdelser av 

konkurrensrätten i Sverige. Det övergripande syftet med uppsatsen är att reda ut om den 

befintliga respektive den framtida lagstiftningen är ändamålsenlig. En ändamålsenlig lag-

stiftning möjliggör att dess bakomliggande syften uppnås i praktiken. De syften som här avses 

är främst reparation, som innebär att de skadelidande ska kompenseras för sina skador, och 

prevention, som innebär att skadeståndet ska verka avhållande för framtida överträdelser, men 

även andra syften gör sig gällande. Syftet med undersökningen är även att undersöka om 

andra åtgärder är önskvärda för att åstadkomma ett en mer ändamålsenlig lagstiftning. 

Det konstateras att det finns en gles skara rättsfall på området i Sverige, vilket är en indikation 

på att lagstiftningen inte är ändamålsenlig eftersom skador inte repareras och prevention 

sannolikt inte uppnås eftersom överträdelser inte sanktioneras genom skadestånd. Det konsta-

teras också att förklaringen till detta till stor del står att finna i konkurrensskadornas natur 

eftersom de är svårbevisade och eftersom processerna präglas av komplicerade beräkningar 

och höga kostnader. Det konstateras också att den befintliga lagstiftningen brister i 

ändamålsenlighet eftersom syftena i många avseenden inte uppfylls. Den nya lagstiftningen 

presenterar i viss mån regler som kan ge incitament till fler mål i domstol men slutsatsen är 

trots allt att ingen större tillväxt av konkurrensskademål kommer ske till följd av lagen. 

Alternativa åtgärder diskuteras men ingen sådan åtgärd kan med säkerhet föreslås eftersom de 

kantas av svåra avvägningsfrågor. Slutsatsen är dessvärre att varken den befintliga eller den 

framtida lagstiftningen kan sägas fullt ut slå vakt om sina grundläggande syften varför 

lagstiftningen alltjämt brister i ändamålsenlighet. 
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ABSTRACT 

Competition law prohibits anti-competitive agreements and abuse of dominance, both on EU-

level and in national Swedish legislation. Infringements are sanctioned first by an 

administrative fine and then by damages, which can be paid to someone who suffered damage 

as a result of an infringement. This essay deals specifically with damages. Despite the fact 

that the damages sanction has been a reality in Swedish law for more than two decades very 

few have taken advantage of this possibility. A new law for damages for infringements of 

competition law is introduced in Swedish law during the final stage of the writing of this 

essay. The purpose of this analysis is to find out whether existing and forthcoming legislation 

are efficient. The legislation is efficient if its underlying objectives are met. The objectives 

referred to here are mainly reparation and prevention. The essay also examines whether other 

measures than the ones presented in the new law, and the preceding EU-directive, would be 

appropriate in order to establish an efficient legislation. 

It is concluded that there is a lack of private enforcement in Swedish courts, which indicates 

that the antitrust legislation is not efficient since damages are not being repaired and 

infringements are not being prevented. It is also concluded that the explanation for this lies in 

the nature of these types of damages because they are difficult to prove and the litigation is 

characterised by complex calculations and high legal expenses. Finally, it is concluded that 

the current legislation lacks in efficiency because the objectives are not met in many respects. 

The new legislation introduces rules, which to some extent may provide incentives for private 

enforcement but the conclusion is, after all, that no greater growth will occur in the near 

future because of the new law. Alternative measures are discussed but no such measure can be 

suggested with certainty since they are characterised by conflicting interests.  The conclusion 

is unfortunately that neither the existing nor future legislation can be said to fully safeguard 

its fundamental objectives why the legislation lacks efficiency. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sedan år 1993 har det i svensk rätt varit möjligt att utkräva skadestånd från företag som 

överträtt konkurrensrättens förbud (”konkurrensskadestånd”).1 Det innebär en möjlighet för 

enskilda att få ersättning för de potentiellt omfattande skador som de kan drabbas av till följd 

av att konkurrensen satts ur spel av överträdelser av konkurrensrätten. Det har också inneburit 

ett parallellt sanktionssystem eftersom överträdare kan drabbas av ekonomiska repressalier 

både offentligrättsligt, genom konkurrensskadeavgift, och civilrättsligt, genom skadestånd. 

Trots detta har möjligheten till konkurrensskadestånd använts i mycket begränsad omfattning 

och det har länge uttryckts bekymmer över avsaknaden av vägledande praxis.2 På senare tid 

har större mål kommit att avgöras i domstol och vi står i skrivande stund inför en lagändring.3 

Den 27 december 2016 infördes en ny lag i Sverige, konkurrensskadelagen (2016:964) 

(”KSL”). Lagen har föregåtts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 

26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för 

överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga 

bestämmelser (”Konkurrensskadedirektivet”) som syftar till att tillförsäkra var och en som 

lidit konkurrensskada rätten till full ersättning och till att ge den konkurrensrättsliga 

unionslagstiftningen full effekt.4  

Den svenska konkurrensrätten är utformad med EU-rätten som förebild. Konkurrensskade-

rätten i sig har även ursprung i den amerikanska federala konkurrensrätten (s.k. antitrusträtt), 

som även den stadgar ett civilrättsligt skadeståndsansvar för överträdelser av konkurrens-

rätten. I amerikansk rätt betraktas överträdelser av konkurrensrättens förbudsregler som 

mycket allvarliga och straffvärda varför en överträdare riskerar att betala tredubbla 

 
                                                             
1 Att utkräva skadestånd på grund av konkurrensskada kan teoretiskt sett ha varit möjligt redan innan år 1993, då 
på avtalsrättslig grund eller utomobligatoriskt med stöd av allmänna regler om ren förmögenhetsskada. Med det 
skrivna menas att det år 1993 infördes en uttrycklig möjlighet att göra detta varför det året får anses vara 
startskottet på rättsutvecklingen på detta område. 
2 Se bl.a. Wahl, N., s. 108, Konkurrensverkets rapport, s. 9, Andersson, H. & Legnerfält, E. s. 298, Lidgard, H., 
s. 34 och Jones, C., s. 275. 
3 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T-10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company AB och prop. 2016/17:9. 
4 Konkurrensskadedirektivet, skäl (3). 
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skadestånd (treble damages).5 Konkurrensskaderätten är ett område som särpräglas av att det 

styrs av flera olika syften. Skadeståndets typiska reparativa funktion i svensk rätt är inte lika 

självklar på konkurrensskaderättens område eftersom även tankar om prevention och 

upprätthållande av en effektiv konkurrens görs gällande. Den nya lagstiftningen innehåller en 

del nyheter men de grundläggande elementenen kvarstår vilket väcker frågan om vilken 

förändring lagstiftningen kommer innebära i praktiken. Förhoppningarna på att utvecklingen i 

praxis ska ta fart är stora.6  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om konkurrensskadelagstiftningen i Sverige är 

ändamålsenlig.7 En lagstiftning är ändamålsenlig om den leder till att dess bakomliggande 

syften uppnås i praktiken. För konkurrensskadeståndets del avses här främst det reparativa 

syftet, att den skadelidande ska kompenseras, och det preventiva syftet, att förebygga över-

trädelser av konkurrensrätten. En indikation på att en lagstiftning fungerar ändamålsenligt är 

att den används i praktiken – i det här fallet att skadelidande de facto kan utkräva skadestånd 

för konkurrensskada med lagstiftningen som grund och att överträdare också tvingas ansvara 

för sina handlingar. Syftet med uppsatsen är också att diskutera om en mer ändamålsenlig 

lagstiftning kan åstadkommas genom andra åtgärder än de befintliga. 

För att uppnå detta syfte utgår uppsatsen ifrån följande frågeställningar: 

• Är den äldre lagstiftningen beträffande konkurrensskador ändamålsenlig? Om inte – 

vad beror det på?8 

• Är det sannolikt att den nya lagstiftningen är mer ändamålsenlig? 

• Finns det andra åtgärder som är önskvärda för att åstadkomma en mer ändamålsenlig 

lagstiftning? 

 
                                                             
5 SOU 2004:10, s. 67. 
6 Se bl.a. Dittmer, M. m.fl., Fasth, E., och Karlsson, J. 
7 Ändamålsenligheten med avseende på konkurrensskadelagstiftningen ska inte blandas ihop med den EU-
rättsliga ändamålsenlighetsprincipen som innebär att det inte ska vara praktiskt omöjligt eller överdrivet svårt att 
utöva rätten till full ersättning, se avsnitt 3.2.1. Ändamålsenlighetsbegreppet som används i uppsatsen syftar till 
samtliga syften bakom konkurrensskadelagstiftningen och hur dessa tillgodoses i praktiken. 
8 Med ”den äldre lagstiftningen” åsyftas den som varit gällande fram till och med den 27 december 2016. 
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1.3 Metod och material 

För att besvara frågorna i föregående avsnitt krävs kunskap om lagstiftningens bakgrund och 

syften, problemen med den tidigare lagstiftningen när den tillämpas i praktiken och vad som 

föranlett lagändringen. För att insamla denna kunskap bör primärt de traditionella 

rättskällorna konsulteras. Det naturliga vid en sådan undersökning är en tillämpning av en 

traditionell rättsdogmatisk metod. Denna uppsats är dock författad med tillämpning av en 

rättsanalytisk metod som går utöver den traditionella rättsdogmatiska metoden. 9  Den 

rättsdogmatiska metoden används för att söka svaret på frågan – vad är gällande rätt? – och 

för att systematisera rätten, vilket innebär att beskriva hur en rättsregel ska uppfattas i sitt 

sammanhang.10 För att finna svaret på uppsatsens frågeställningar är det nödvändigt att först 

söka gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden kan också användas för att finna svaret på 

hur rätten borde se ut. Det är dock först mot bakgrund av insamlad kunskap om gällande rätt 

som man bör föreslå lösningar.11 För att besvara den tredje frågeställningen krävs därför 

försiktighet och transparens vid tillämpning av metoden – förslag om rättsliga åtgärder fordrar 

kunskap om alla tänkbara konsekvenser som en åtgärd kan få. Därför måste man noga 

överväga konsekvenserna och först i ljuset av dem lägga fram ett förslag. Ett problem med 

den rättsdogmatiska metoden är att den inte i lika hög grad som exempelvis den rätts-

ekonomiska eller den rättssociologiska förmår se rätten som en integrerad del av en större 

kontext.12  

Ytterligare ett problem med den rättsdogmatiska metoden är dess bundenhet till rättskällorna. 

Lag, förarbeten, prejudikat och doktrin är nämligen inte tillräckliga för att besvara fråge-

ställningarna i detta arbete. Dessa rättskällor har givetvis använts, äldre förarbeten har kommit 

väl till hands för att beskriva lagstiftningens bakgrund, syfte och uppkomst. Nyare förarbeten 

är i skrivande stund, med undantag för någon enstaka rättsvetenskaplig artikel, det enda 

material som finns att tillgå för att rättsdogmatiskt utröna innehållet i KSL – en lag som införs 

i uppsatsarbetets slutskede. Svenska prejudikat lyser dock med sin frånvaro på konkurrens-

skaderättens område vilket också till viss del föranlett uppsatsens syfte. Även doktrin, i alla 

fall svensk sådan, är knapphändig. Det enda heltäckande arbetet på området är Wahls 

Konkurrensskada som vid tiden för denna uppsats är sexton år gammal. 

 
                                                             
9 Sandgren, C., s. 47 ff. 
10 Kleineman, J. i Korling, F. & Zamboni, M., s. 26. 
11 Jareborg, N., s. 4. 
12 Hydén, H. och Bastidas Venegas, V. i Korling, F. & Zamboni, M., s. 175. 
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Med anledning av den materialbrist som en rent rättsdogmatisk metod skulle innebära har en 

rättsanalytisk metod valts. Denna metod är friare i benämningen att annat material tillåts i 

syfte att analysera rätten. I uppsatsen har bl.a. en del s.k. soft-law använts, exempelvis 

riktlinjer för beräkning av ersättning som utfärdats av Europeiska kommissionen 

(”kommissionen”) på EU-nivå och av Konkurrensverket på nationell nivå. Eftersom den 

svenska lagstiftningen på området omöjligen kan separeras från den EU-rättsliga har även ut-

ländskt material fordrats i hög utsträckning. För att visa på utvecklingstendenser, opinion och 

föreställningar om den framtida rättsskipningen har även artiklar från praktiskt verksamma 

jurister använts. Även myndighetsmaterial från Konkurrensverkets har inkluderats i 

underlaget, dock i mindre utsträckning, framför allt för att understödja den fakta som in-

hämtats ur rättskällorna. Det framkommer i uppsatsen att det finns en stor brist på vägledande 

praxis på området. De enda domar som finns till dags dato och som behandlar skadestånds-

frågan i sak är från underinstanser. Dessa domar används i uppsatsen för att exemplifiera 

konkurrensskadors uppkomst. Därtill används även en skiljedom för att visa på vilken typ av 

tvister som kan förekomma på området. 

Sandgren skriver att ”Det är för ett rättsanalytiskt arbete naturligt att göra jämförelser med 

utländsk rätt också utan att jämförelsen bidrar till uppgiften att fastställa gällande rätt”.13 

Uppsatsen innehåller inslag av komparativ analys. Komparation är även uttalat användbart på 

konkurrensrättens område som ju denna uppsats gränsar till.14  De komparativa inslagen tar 

sig i uttryck genom att exempel ur amerikansk antitrusträtt återkommer i uppsatsen. Syftet 

med komparationen är dock inte en djupgående jämförelse mellan svensk och utländsk rätt 

utan snarare att tjäna som underlag till en de lege ferenda-diskussion i olika frågor.15 Med 

detta sagt skulle en komparativ studie av området säkerligen vara intressant, särskilt om denna 

gjordes med de andra medlemsstater i EU som nu, liksom Sverige, ska införliva direktivet i 

sin nationella lagstiftning. Vid de komparativa inslagen har utländsk litteratur och praxis 

använts för att besvara uppsatsens frågeställningar. Även en EU-rättslig metod hade kunnat 

användas i uppsatsen för att utreda direktivets samstämmighet med övriga EU-rättsliga källor 

och undersöka den harmonisering på konkurrensskaderättens område som eftersträvas i 

direktivet. Detta ligger dock utanför uppsatsens syfte som fokuserar på nationell rätt och 

svenska förhållanden. 

 
                                                             
13 Sandgren, C., s. 47. 
14 A.a., s. 54. 
15 Kleineman, J. i Korling, F. & Zamboni, M., s. 40–41. 
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är skriven inom ramen för en skadeståndsrättslig diskurs och ämnar således 

inte i detalj beskriva den rent konkurrensrättsliga regleringen i någon större utsträckning, 

annat än då det är av relevans för de skadeståndsrättsliga frågorna. Att på ett uttömmande sätt 

redogöra för alla de fall där en skada uppstår på grund av en överträdelse av konkurrensrätten 

skulle innebära ett mycket omfattande arbete utan direkt relevans för uppsatsens syfte varför 

ingen ansats görs för att presentera en sådan redogörelse. En viktig del i att förhindra 

konkurrensrättsöverträdelser är konkurrensskadeavgifter som är den offentligrättsliga sidan av 

myntet, men även detta område ligger utanför uppsatsens syfte varför det enbart kommer 

beröras i den mån det är relevant för helhetsbilden. 

Uppsatsens frågeställningar fokuserar på nationell rätt varför innehållet i främmande rätt inte 

utreds närmare än vad som är intressant för besvarandet av frågorna. Amerikansk rätt är dock 

relevant eftersom den amerikanska antitrusträtten är den europeiska konkurrensskaderättens 

föregångare. Som nämnts tidigare åsyftas därvid ingen detaljerad alltomfattande redogörelse 

för innehållet i amerikansk rätt. Det görs inga ansatser till fördjupning avseende hur 

implementeringen gått till i EU:s andra medlemsstater. Konkurrensskadedirektivet väcker 

intressanta frågor ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv. Dessa ligger dock vid sidan 

av syftet för denna uppsats. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är primärt uppdelad i sex kapitel (kapitel 1–6) varav det första av dem är detta 

inledande kapitel. Därefter behandlas i kapitel 2 konkurrensskadeståndets syfte och bakgrund 

och i kapitel 3 ansvarsförutsättningarna. Kapitel 4 behandlar beräkningsfrågor och kapitel 5 

redogör för frågor av processuell natur. Avslutningsvis innehåller kapitel 6 en samman-

fattande analys och svaret på de frågeställningar som ställts inledningsvis.  

Kapitel 2 är främst av deskriptiv karaktär och innehåller först en kortfattad redogörelse av den 

lagstiftning som reglerat konkurrensskadestånd fram till lagändringen den 27 december 2016, 

avsnitt 2.1.2. Därefter presenteras den historiska bakgrunden till konkurrensskadeståndet i 

syfte att ge förståelse för rättsinstitutets grunder och utveckling, avsnitt 2.1.3–2.1.4. Sedan 

följer en översiktlig redogörelse för de nya reglerna i KSL, avsnitt 2.1.5. Avslutningsvis följer 

en redogörelse för de syften som gör sig gällande vid konkurrensskadestånd samt för den 
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funktion som skadeståndet fyller i den konkurrensrättsliga kontexten (avsnitt 2.2). Avsnittet 

innehåller såväl deskriptiva som analyserande inslag. 

Kapitel 3 om ansvarsförutsättningar inleds med avsnitt 3.1 som behandlar konkurrens-

skadornas karaktär – vilken typ av skador som kan uppkomma, vilka ersättningsposter som 

omfattas och hur konkurrensskador kan uppkomma. Konkurrensskadornas uppkomst exemp-

lifieras med svensk rättspraxis på området. Detta avsnitt är främst deskriptivt och syftar till att 

skildra en helhetsbild av vilken typ av skador som hanteras på området ifråga. I följande 

avsnitt beskrivs kravet på culpa, avsnitt 3.2, den skadeståndsberättigade kretsen i avsnitt 3.3 

och i avsnitt 3.4 de som kan tänkas bli ansvariga enligt lagstiftningen. Samtliga dessa delar 

innehåller analys eftersom de i högre grad varit föremål för diskussion inom den rättsliga 

debatten. 

Kapitel 4 behandlar ersättningsberäkningen vid konkurrensskador. Först diskuteras bakgrund 

och problematik vid beräkningsfrågan (avsnitt 4.1) och därefter presenteras och analyseras de 

beräkningsmetoder som används för att räkna ut omfattningen av skadeståndsersättningen 

(avsnitt 4.2). Vidare behandlas bevislättnadsregeln om uppskattning efter skälighet som kan 

tillämpas vid skadeståndsberäkningen (avsnitt 4.3) och därefter beräkning av ersättning vid 

s.k. övervältring (avsnitt 4.4). Slutligen följer en sammanfattande analys (avsnitt 4.5). 

Kapitel 5 fokuserar på processen i konkurrensskademål. De olika avsnitten behandlar och 

analyserar betydelsen av behörig domstol (avsnitt 5.2), tillgång till bevisning (avsnitt 5.3), 

bevisbörda och beviskrav (avsnitt 5.4), rättsverkan av nationella beslut (avsnitt 5.5), preskrip-

tion (avsnitt 5.6) och rättegångskostnader (avsnitt 5.7). Samtliga dessa aspekter analyseras 

individuellt. 

Kapitel 6 syftar till att med stöd i de föregående kapitlen återkomma till syftet och besvara de 

frågor som ställts i avsnitt 1.2 samt till att ge en slutsats utifrån den föregående beskrivningen 

och analysen av uppsatsämnet. 
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2 KONKURRENSSKADESTÅNDETS BAKGRUND OCH SYFTE 

2.1 En historisk tillbakablick och vad som komma skall 

2.1.1 Inledning 

Nedan återges den historiska bakgrunden till institutet konkurrensskadestånd.16, Detta har 

utvecklats parallellt i svensk nationell rätt och EU-rätten. Framställningen syftar till att 

beskriva bakgrunden till dagens lagstiftning för att ge kulisserna för den fortsatta 

framställningen som mer djupgående utreder regleringens olika delar. Inledningsvis redogörs 

övergripande för gällande rätt så som den såg ut till och med den 27 december 2016 och 

därefter för konkurrensskadeståndets historiska framväxt och utveckling. Avslutningsvis 

följer en beskrivning av den nya KSL. 

2.1.2 Konkurrensskadestånd enligt KL  

I svensk rätt återfinns till och med den 27 december 2016 regleringen som syftar till att 

upprätthålla en effektiv konkurrens i konkurrenslagen (2008:579) (”KL”). I lagens 1 kap. 1 § 

anges att lagen har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 

fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Inom ramen för 

det EU-rättsliga samarbetet stadgas att ett av de grundläggande målen för gemenskapen är en 

fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning.17 Detta mål har sin bakgrund i det 

övergripande målet för det EU-rättsliga samarbetet, nämligen en integrerad fri marknad utan 

handelshinder mellan medlemsstaterna. I primärrätten genomförs målet med en fri konkurrens 

initialt genom två grundläggande förbudsregler i artikel 101 och 102 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”), förbudet mot konkurrensbegränsande 

avtal och förbudet mot missbruk av dominerande ställning.18 KL innehåller förbudsregler 

motsvarande de EU-rättsliga förbuden.19  

 
                                                             
16 Begreppen konkurrensskada och konkurrensskadestånd används genomgående i uppsatsen. Begreppen är 
relativt vedertagna (se t.ex. Wahl, N.) men i förtydligande syfte kan här preciseras att de avser skador som 
orsakas av överträdelser av konkurrensrättsliga förbud respektive den ersättning som kan utgå till enskilda som 
drabbats av skada till följd av sådana överträdelser. 
17 Fördraget om Europeiska unionen, artikel 2. 
18 Notera att dessa tidigare hade numreringen 85 och 86. I uppsatsen används för enkelhetens skull den nya 
numreringen genomgående med undantag för citat från tiden före ändringen. 
19 Ds 2015:50, s. 26. 
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KL 2 kap. 1 § förbjuder konkurrensbegränsande avtal och 2 kap. 7 § missbruk av domin-

erande ställning. KL 2 kap. 1 § innebär ett förbud mot avtal mellan två eller flera företag som 

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

ett märkbart sätt. Bestämmelsens andra stycke innehåller en exemplifierande uppräkning av 

sådana avtal som är konkurrensbegränsande. Bestämmelsen överensstämmer med artikel 101 

EUF-fördraget med undantag för det s.k. samhandelskriteriet.20  Rör det sig om interna 

nationella förhållanden tillämpas enbart den svenska KL men om samhandeln mellan 

medlemsstater i EU påverkas ska även artikel 101 tillämpas. Motsvarande gäller beträffande 

förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Samhandelskravet ska tolkas extensivt 

vilket innebär att en potentiell samhandelspåverkan är tillräcklig för att aktivera EU-rättens 

tillämpning.21 Artikel 101.2 och KL 2 kap. 6 § anger att avtal eller avtalsvillkor som är 

förbjudna enligt 101.1 respektive KL 2 kap. 1 § är ogiltiga. KL 2 kap. 7 § fastslår att det är 

förbjudet för företag med en dominerande ställning på marknaden att missbruka denna. 

Bestämmelsens andra stycke räknar upp exempel på vad ett sådant missbruk kan bestå i, bl.a. 

begränsning av produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna 

(punkten 2) eller tillämpning av olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelspartner får en konkurrensnackdel (punkten 3).22 

För att se till att lagens syfte upprätthålls föreskriver KL att de företag som överträder 

förbudsreglerna i KL och i EU-rätten kan drabbas av ekonomiska sanktioner.23 Den ena sidan 

av sanktionsregleringen är den offentligrättsliga som innebär att ett företag på begäran av 

Konkurrensverket kan tvingas betala en s.k. konkurrensskadeavgift som tillfaller staten, 

KL 3 kap. 5 §. Den andra sidan är den civilrättsliga regleringen om skadestånd på grund av 

överträdelser av förbuden. Fram till och med den 27 december 2016 reglerades 

konkurrensskadestånd i KL 3 kap. 25 § som stadgar att: 

Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § 

eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, ska företaget ersätta den skada som 

därigenom uppkommer. 

Rätten till ersättning faller bort, om inte talan väcks inom tio år från det att skadan 

uppkom. 
 
                                                             
20 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 80 och 163–164. 
21 Ds 2015:50, s. 27. 
22 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 363–418. 
23 A.a., s. 17–19. 
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Den närmare betydelsen av denna regel kommer att redogöras för i den fortsatta fram-

ställningen men regeln redovisas kortfattat för här. Till att börja med förutsätter den att en 

överträdelse av konkurrensrätten ägt rum. Den innehåller därefter ett subjektivt rekvisit på 

uppsåt eller oaktsamhet som, om företaget är en fysisk person, ska kunna konstateras hos den 

fysiska personen och, om företaget är en juridisk person, ska kunna konstateras hos någon 

som intar en ledande ställning i den juridiska personen. Ersättningen ska motsvara skadan 

vilket innebär att den skadelidande varken ska över- eller underkompenseras. Bakgrunden till 

KL 3 kap. 25 § följer nedan. 

2.1.3 Konkurrensskadeståndets framväxt i Sverige och EU 

Konkurrensskadestånd bör ses i kontexten att det är en del av den konkurrensrättsliga lag-

stiftningen, som redogjorts för ovan, vars mål både på nationell och unionsrättslig nivå är en 

fri och välfungerande konkurrens till förmån för ekonomisk tillväxt och välfärd.24 År 1993 

reformerades KL för att skapa ett bättre konkurrensrättsligt klimat och stimulera konkurrens 

och tillväxt i Sverige. Man ville införa en möjlighet för enskilda att själva ta tillvara sin rätt 

och skapa ett självgående system med incitament för enskilda näringsidkare att oberoende av 

Konkurrensverket ingripa mot konkurrensbegränsande förfaranden. Vid brott mot de förbuds-

regler som lagen innehöll föreskrevs en skadeståndssanktion trots att det inte fanns någon 

motsvarande bestämmelse i EU-rätten.25 

I förarbetena till lagen konstateras att konkurrensskador ofta är rena förmögenhetsskador som 

enligt huvudregeln i skadeståndslagen (1972:207) (”SkL”) 2 kap. 2 § inte ersätts i utom-

obligatoriska förhållanden såvida skadan inte orsakats genom brott. Det framhölls att det är av 

stor vikt att det konkurrensrättsliga sanktionssystemet får en sådan utformning att det blir 

självgående, m.a.o. oberoende av offentliga myndigheters ingripande, samt att skadeståndet 

utgör ett incitament för företag att beivra överträdelser. Skadeståndet syftar till att verka både 

reparativt och preventivt och är också en del i övervakningssystemet för konkurrensrätten.26 

Skadeståndsskyldighet förutsätter uppsåt eller oaktsamhet och ersättning utgår för ren 

förmögenhetsskada, vilket normalt utgörs av inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. 

 
                                                             
24 SOU 1991:59, s. 13. 
25 A.a., s. 34 och s. 286. I sammanhanget är det värt att notera att Sverige inte blev medlem i EU (dåvarande EG) 
förrän år 1995 men EU-rätten var redan vid denna tidpunkt intressant eftersom EES var ett faktum och 
förhandlingar om Sveriges medlemskap var aktuella vid tidpunkten för införandet av konkurrensskadestånd i 
svensk rätt år 1993. 
26 Prop. 1992/93:56, s. 33–34. 
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Utöver KL:s skadeståndsrättsliga reglering angavs att SkL och allmänna skadeståndsrättsliga 

principer skulle gälla, exempelvis reglerna om solidariskt ansvar vid fall där flera överträdare 

orsakat samma skada. Redan vid införandet av konkurrensskadeståndet påpekades i för-

arbetena att beräkningen av skadans omfattning kunde bli problematisk. Mål om konkurrens-

skadestånd prövades vid lagens tillkomst i allmän domstol med tillägget att Stockholms 

tingsrätt alltid hade behörighet.27  

Det rådde länge osäkerhet avseende konkurrensskaderegelringens effekter i svensk rätt. 

Nationell praxis var i det närmaste obefintlig och än mer oklart var om en rätt till 

konkurrensskadestånd följde av EU-rätten.28 Wahl menade att eftersom svensk lagstiftning 

medgav en rätt till konkurrensskadestånd och eftersom EU-rätten ställer krav på lika-

behandling, vilket innebär att den nationella rätten ska behandla överträdelser av EU-rätten på 

samma sätt som överträdelser av nationell rätt, följde en rätt till skadestånd i Sverige även för 

överträdelser av EU-rättens förbud. Han menade dock att det inte var klart att en sådan rätt 

fanns även i de medlemsstater där nationell lagstiftning inte innehöll bestämmelser om 

konkurrensskadestånd.29 EU-domstolen förtydligade rättsläget i målet Courage mot Crehan år 

2001 vari det uttalades att: 

”Den fulla verkan av artikel 85 i fördraget, och särskilt den ändamålsenliga verkan av 

det förbud som stadgas i dess första stycke, skulle kunna ifrågasättas om inte varje 

person kan begära ersättning för en skada som ett avtal eller ett handlande som kan 

begränsa eller snedvrida konkurrensen påstås ha orsakat honom.”30 

I och med detta hade en rätt till konkurrensskadestånd på nationell och EU-rättslig grund 

vuxit fram. Det skulle dock dröja innan denna rätt utnyttjades i någon större utsträckning 

vilket skulle föranleda modifikationer av den befintliga lagstiftningen. 

2.1.4 Utvecklingen tar fart 

År 2005 genomfördes några mindre ändringar av betydelse för konkurrensskadeståndet. 

Ändringarna avsåg dels den skadeståndsberättigade kretsen som vidgades från att tidigare 

enbart avse andra företag och avtalsparter till att nu avse var och en (se avsnitt 3.3). Senare 

 
                                                             
27 Prop. 1992/93:56, s. 96–97. 
28 Wahl, N., s. 405–412. 
29 A.a., s. 186. 
30 Courage, p. 26. 
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bekräftade även EU-domstolen i det s.k. Manfredi-målet att rätten att begära konkurrens-

skadestånd inför en nationell domstol tillfaller var och en som lidit skada.31  

Även preskriptionstiden ändrades – från fem till tio år. Den förlängda preskriptionstiden 

motiverades med att de offentligrättsliga avgiftsprocesserna som ofta föregår skadeståndstalan 

var så långa att en så kort preskriptionstid inte var motiverad och heller inte i enlighet med 

EU-rätten.32 Dessutom infördes hänvisningar till artiklarna 101 och 102 (dåvarande artikel 81 

och 82) i lagen i syfte att förtydliga att rätten till skadestånd var densamma vid överträdelser 

av unionsrätten som av den nationella rätten. Mot bakgrund av Courage mot Crehan 

resonerade man att en uttrycklig reglering av konkurrensskadestånd på EU-rättslig grund var 

befogad varför överträdelser av artiklarna skrevs in i lagen. Överträdelser av EU-förbuden 

sanktionerades på samma villkor som överträdelser av de svenska förbuden.33 Även på EU-

nivå insåg man att nya krafttag krävdes för att få fart på utvecklingen. En studie som 

genomfördes åren 2004–2005 visade att det förelåg häpnadsväckande stora skillnader mellan 

medlemsstaterna.34 

”Trots att gemenskapslagstiftningen således kräver ett effektivt system för ersättnings-

anspråk i samband med överträdelser av antitrustreglerna, är detta ett rättsområde där 

det i samtliga 25 medlemsstater råder ”total underutveckling”.”35 

Detta uttalade Kommissionen i sin grönbok Skadeståndstalan vid brott mot EG:s 

antitrustregler år 2005. Målet med grönboken var att kartlägga de hinder som fanns mot ett 

effektivt system för konkurrensskadestånd och att lägga fram förslag på lösningar. Många av 

de idéer som presenteras i grönboken syftade till att underlätta för skadelidande i konkurrens-

skademål. Bl.a. diskuterades huruvida regler om bevissäkring borde instiftas, om bevisbördan 

borde lindras och om rättegångskostnaderna borde begränsas i fall där kärandeparten 

förlorar.36 De förslag som framlades i grönboken konkretiserades sedermera genom en vitbok 

som kommissionen presenterade år 2008, Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s 

antitrustregler. Där konstaterades det att trots EU-rättsliga krav och ambitioner i medlems-

staterna att instifta ett fungerande system för konkurrensskadestånd krävde skadelidande 

 
                                                             
31 Manfredi, p. 63. 
32 Prop. 2004/05:117, s. 35–36. 
33 A.a., s. 33–35. 
34 The Ashurst Study, s. 1. 
35 2005 års Grönbok, s. 4. 
36 A.a., s. 5–6 och 9. 
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sällan ersättning och ännu mer sällan utdömdes detta vilket innebar att de skadelidande 

uppskattningsvis gick miste om flera miljarder euro i omsättning varje år. Kommissionen 

pekade på vissa orsaker till den ”totala underutvecklingen” på områden. Den ansågs dels bero 

på att den sakliga och ekonomiska analys som krävs i konkurrensskademål är mycket 

komplicerad, dels på kärandens bristande tillgång till bevismaterial.37 Inom ramen för det EU-

rättsliga utredningsarbetet konstaterades alltså att befintlig lagstiftning inte var tillräcklig samt 

att detta behövde åtgärdas. I vitboken skrevs också att de åtgärder som borde genomföras bör 

ha sina rötter i europeisk rättskultur och rättstradition samt återspegla en ”genuint europeisk 

lösning”. I detta går att utläsa att man inte åsyftade någon amerikansk motsvarighet i EU.38 

USA har visserligen ett väsentligt högre antal skadeståndsmål men den amerikanska 

antitrustlagstiftningen innehåller aspekter som är mycket främmande för de europeiska 

rättstraditionerna.39 Som nämndes inledningsvis är USA en föregångare på konkurrensskade-

rättens område. Med det menas att europeiska rättsordningar inspirerats av USA och infört 

system för konkurrensskadestånd, men man har inte kopierat den amerikanska lösningen rakt 

av eftersom den är så pass annorlunda i många avseenden. 

Trots 2005 års lagändringar, som får anses ha syftat till att skapa fler incitament att väcka 

skadeståndstalan, ökade inte antalet konkurrensskadestånd i domstolarna.40 Ett missnöje 

spreds över hur sällan denna rättsliga möjlighet togs i anspråk. I en rapport från 

Konkurrensverket från år 2006, då konkurrensskadestånd ännu aldrig hade dömts ut av 

svenska domstolar, beklagade man att förarbeten och praxis teg avseende ersättningens 

storlek och om tillvägagångssätt för beräkning av denna.41 

År 2008 genomfördes ytterligare förändringar i KL vilket för konkurrensskadeståndets del 

inte innebar några större skillnader. Skadeståndsbestämmelsen fick sin placering i 

KL 3 kap. 25 § och en bestämmelse om gemensam handläggning av konkurrensskadeavgift 

och skadestånd lades till i KL 8 kap. 7 §. Bestämmelsen gavs en fakultativ karaktär och 

syftade till att åstadkomma processekonomiska fördelar och ett mer effektivt utnyttjande av 

domstolarnas samlade resurser. Ansvaret för rättegångskostnader begränsades i dessa mål för 

käranden i skadeståndsmålet till att endast omfatta den särskilda kostnad som denne orsakat. 

Utöver de processekonomiska fördelarna ur ett rent samhällsnyttoperspektiv var denna lag-
 
                                                             
37 2008 års Vitbok, s. 2. 
38 Bernitz, U., s. 498. 
39 A.a., s. 497. 
40 Andersson, H. & Legnerfält, E., s. 296–308. 
41 Konkurrensverkets rapport, s. 9. 
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ändring tänkt att ge positiv verkan för de skadelidande som nu kunde göra gemensam sak med 

Konkurrensverket med fördelen att rättegångskostnaderna inte blev alltför höga.42  Denna lag-

ändring förefaller vara ett försök att förmå fler att väcka talan om skadestånd dels eftersom 

det inte nödvändigtvis behövde bli så dyrt, dels eftersom de skadelidande i viss mån kunde få 

stöd av Konkurrensverkets bevismaterial. Mig veterligen har dock denna möjlighet aldrig 

utnyttjats. 

2.1.5 Ny lag om konkurrensskadestånd 

I skrivande stund tar utvecklingen sitt största steg på länge i och med 

Konkurrensskadedirektivet och införandet av KSL. Regleringen av konkurrensskadestånd 

lyfts helt enkelt ur KL och får en egen lag. Bakgrunden till den nya lagstiftningen står att 

finna i det arbete som kommissionen ägnat sig åt under de senaste åren.43 Direktivet syftar 

bl.a. till att åstadkomma en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på området. 

Eftersom medlemsstaterna haft olika regler har detta inneburit stora skillnader för de företag 

som är verksamma inom unionen beroende på vilken medlemsstat de är etablerade i.44 

KSL trädde i kraft den 27 december 2016. Lagen har föregåtts av en departementspromemoria 

från den 6 november 2015, Ds 2015:15 Konkurrensskadelag, och en proposition från den 

15 september 2016, prop. 2016/17:9 Konkurrensskadelag. 

Konkurrensskadedirektivet stadgar inledningsvis att det syftar till att bidra till den unions-

rättsliga konkurrensrättens effektiva genomslag samt att därtill möjliggöra ett effektivt ut-

övande av rätten till full ersättning vid konkurrensskador.45 Direktivet lyfter också problemen 

med de stora skillnader som finns i nationell rätt mellan medlemsstaterna i unionen. 

Skillnaderna riskerar att innebära rättsosäkerhet och oförutsebarhet och de innebär också att 

enskildas möjligheter till skadestånd inte är desamma inom hela EU. 46  Direktivet är 

omfattande och föreslår såväl stora som små förändringar och i vissa avseenden 

förtydliganden av vad som, i vart fall för svensk del, redan är gällande rätt. Förändringarna 

presenteras i detalj och analyseras närmare i den fortsatta framställningen men redovisas för 

här i stora drag. Stora delar av direktivet behandlar frågor om ansvarsgrund, skade-

lidandekretsens omfattning och tillgång till bevismaterial och dessa delar har även 

 
                                                             
42 Prop. 2007/08:135, s. 97–100 och s. 244. 
43 Truli, E., s. 299. 
44 Konkurrensskadedirektivet, skäl (8). 
45 A.a., skäl (1), (3) och (4) samt artikel 1. 
46 A.a., skäl (4)–(10). 
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uppmärksammats i analyser av direktivet. För svensk rätts del föranleder dessa regler som vi 

ska se nedan inte några större förändringar.47 

En av de mer betydelsefulla nyheterna som direktivet introducerar är att konkurrens-

myndigheternas slutliga beslut ges bindande verkan i efterföljande skadeståndsmål. Detta har 

motiverats med att det ökar rättslig förutsebarhet och effektivitet samt möjliggör smidigare 

förfaranden.48 En annan nyhet är att direktivet innehåller detaljerade regler om solidariskt 

ansvar och regress vilket har föranlett bestämmelser av helt ny karaktär i KSL. Även den nu 

gällande preskriptionsregeln avseende konkurrensskador förändras till följd av direktivet.49 

Vad beträffar ersättningsberäkningen förtydligas vilka ersättningsposter som omfattas och 

man understryker svårigheterna med att beräkna konkurrensskador. Därför framhålls att 

kraven i nationell rätt i detta avseende inte får göra det orimligt svårt att utöva rätten till 

skadestånd och att de nationella domstolarna ska ha möjlighet att uppskatta skadan efter 

skälighet. I det sistnämnda innebär direktivet inga stora förändringar i Sverige då domstolarna 

redan sedan tidigare haft en sådan möjlighet enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) 

(”RB”). Ytterligare en nyhet är att direktivet innehåller en helt ny regel som innebär en 

presumtion för skada vid kartellöverträdelser.50 Det kan även noteras att konkurrensskademål 

från och med den 1 september 2016 handläggs av Patent- och marknadsdomstolarna.51 

Generellt kan sägas att direktivet till viss del förtydligar sådant som tidigare varit föremål för 

diskussion och oklarheter. Dessutom innehåller det vissa frågor som inte tidigare lyfts i någon 

större utsträckning. Frågan kvarstår dock om den nya lagstiftningen kommer få till följd att 

konkurrensskadeståndets syften uppfylls på ett mer tillfredsställande sätt, vilket skulle för-

anleda ett högre mått av ändamålsenlighet. Innan den frågan kan besvaras måste detaljerna för 

den äldre och den nya lagstiftningen behandlas. 

2.2 Konkurrensskadeståndets syfte och funktion 

För att besvara frågeställningarna om lagstiftningens ändamålsenlighet är det naturligtvis 

lämpligt att först redogöra för vilka ändamål som lagstiftningen har att tillgodose. 

 
                                                             
47 Konkurrensskadedirektivet, skäl (11)–(26) och (39)–(44), art 3–9 och 12–16 och prop. 2016/17:9, s. 6–8, 25 
och 42–58. 
48 Konkurrensskadedirektivet, skäl (34). 
49 A.a., skäl (36)–(38), (49) och (51)–(52) samt artikel 10–11, 18.1 och 19.1. Se även prop. 2016/17:9, s. 7–8 och 
31–42. 
50 Konkurrensskadedirektivet, skäl (47) och artikel 17. Se även prop. 2016/17:9, s. 8 och 48–52. 
51 Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar 4 § och prop. 2016/17:9, s. 9. 
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Konkurrensskadestånd syftar till att åstadkomma både reparation och prevention.52 Dessa två 

är de mest framträdande syftena men lagstiftningen har även andra ändamål. Ett av dessa är 

att upprätthålla en effektiv konkurrens genom att komplettera den offentligrättsliga över-

vakningen av konkurrensrätten och att ge incitament till enskilda att på egen hand beivra 

överträdelser.53 Utöver att se till att skadelidande får ersättning för den skada de drabbats av 

och att verka avhållande för överträdare fyller skadeståndet alltså en funktion i strävandet 

efter en effektiv konkurrens samt att undanröja och motverka konkurrensbegränsningar. Från 

EU-rättsligt håll har syftena återgivits bl.a. i kommissionens grönbok från år 2005 där det 

angavs att skadeståndssanktionen både åsyftade kompensation för de skadelidande och en 

garanti för fördragsreglernas efterlevnad.54 

”Om det blir enklare att väcka talan vid brott mot antitrustlagstiftningen kommer det 

inte bara att bli lättare för konsumenter och företag som har lidit skada i samband med 

överträdelser av antitrustreglerna att få ersättning från den som har begått över-

trädelsen, utan det kommer också att innebära en förstärkning av hela tillämpningen 

och efterlevnaden av antitrustlagstiftningen.”55 

Här tycks man förutsätta att de huvudsakliga syftena går hand i hand – om man säkerställer 

att skadelidande får full ersättning och har tillgång till ett rättsystem där man enkelt och 

effektivt kan utkräva skadestånd ger det per automatik bättre efterlevnad av EU:s 

konkurrensregler eftersom risken för skadeståndsansvar även avskräcker potentiella 

överträdare. Detta skulle i slutändan per automatik leda till en sund konkurrens, ekonomisk 

effektivitet och bättre förutsättningar för konsumenterna.56 Alla delar dock inte denna bild. 

Wahl framförde tidigt att de två syftena kan komma i konflikt med varandra, eller kanske 

snarare att beroende på vilket av syftena som ges mest vikt kan olika lösningar nås.57 Ett 

exempel på en sådan svårlöst situation är den om huruvida skadelidandekretsens omfattning 

ska avgränsas eller inte. Ett möjligt scenario är att ett företag (A) drabbas av konkurrensskada 

som beror på att deltagarna i en priskartell överenskommit om högre priser för en produkt 

som A är köpare av. Företaget A säljer produkterna vidare ytterligare ett led, till slutkunderna 

som är konsumenter. För att täcka de högre inköpspriserna säljer företaget A produkten till ett 

 
                                                             
52 Prop. 1992/93:56, s. 34. 
53 Se t.ex. SOU 2004:10, s. 78. 
54 2005 års Grönbok, s. 4. 
55 A.a., s. 3. 
56 2008 års Vitbok, s. 3. 
57 Wahl, N., s. 48. Se även Cengiz, F., s. 8. 



 22 

högre pris än vad som annars skulle tillämpats. Om den förlust som företaget A gör helt går 

att föra vidare till konsumenterna kan det ifrågasättas varför företaget A skulle vara 

ersättningsberättigat – det är ju inte företaget A utan de indirekt skadelidande konsumenterna 

som drabbas av skadan. Detta fenomen kallas inom konkurrensskaderätten för övervältring 

och det har länge diskuterats huruvida svaranden i en process ska få åberopa detta som 

argument mot att käranden lidit skada.58 

Wahl, som generellt kan sägas förespråka ett högre inslag av prevention på området, ansåg att 

det fanns goda skäl för att begränsa skadelidandekretsen till att enbart avse de direkt 

skadelidande företagen i fall som detta så att endast en part var berättigad att föra talan för 

hela skadan. Han var av denna åsikt eftersom han menade att ett rent reparativt system inte i 

tillräcklig utsträckning skulle verka avhållande för överträdare och att ett preventivt system 

skulle innebära färre konkurrensbegränsningar. Ett resonemang baserat på det reparativa 

syftet leder dock till en motsatt lösning. Där är utgångspunkten att skadeståndet syftar till att 

försätta den skadelidande i samma situation som om en överträdelse inte ägt rum. Det direkt 

skadelidande företaget kan därmed inte sägas ha lidit en faktisk skada som ska ersättas men 

de enskilda konsumenterna som betalat ett högre pris har däremot lidit ersättningsgilla skador. 

Denna lösning är mer i linje med svensk rättstradition och det är också den lösning som 

senare valts även inom EU. I 2008 års vitbok talar man om en genuint europeisk lösning 

vilket i allra högsta grad pekar på att man valt en linje som överensstämmer med de 

skadeståndsrättsliga system som återfinns i EU:s medlemsländer. 59  Det är dock inte 

oproblematiskt eftersom ett system där överträdaren kan argumentera att den direkt skade-

lidande övervältrat sin skada vidare i näringskedjan kan få komplicerade processer till följd. 

Svåra bevisfrågor kan i sin tur leda till att skadestånd döms ut alltmer sällan vidare innebär att 

alltfler överträdare undkommer ansvar. Indirekta köpare och avtalsparter som befinner sig 

långt ifrån överträdaren i distributionskedjan möter stora svårigheter med att bevisa att de lidit 

en skada. Det är också mycket svårt för dessa att visa hur stor denna skada är. Dessutom är 

verkligheten ofta mer komplicerad än det ovan nämnda exemplet och den indirekt 

skadelidande befinner sig många led ifrån överträdelsen i kedjan.60 Lyckas inte de indirekt 

skadelidande visa att de drabbats av konkurrensskada samtidigt som överträdaren kan åberopa 

 
                                                             
58 Scenariot är mycket förenklat, enbart det faktum att det direkt skadelidande företaget lyckats övervältra skada 
till en indirekt skadelidande innebär inte att det inte kan ha lidit skada av andra skäl, t.ex. minskad försäljning på 
grund av de högre priserna. 
59 2008 års Vitbok, s. 3. 
60 Cengiz, F., s. 8. 
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övervältring i en process med den direkta avtalsparten kan det innebära att inget skadestånd 

kan dömas ut i någon av processerna. Detta skulle i sin tur innebära en orättmätig vinst för 

överträdarföretaget som kommer undan. 

Den reparativa lösningen står i kontrast till den amerikanska antitrustlagstiftningen där 

prevention spelar en större roll. Där har argument om övervältring som åberopats av 

svaranden underkänts i Supreme Court, som resonerat att om sådana invändningar skulle 

godkännas skulle bevisfrågorna i konkurrensskademålen bli alltför avancerade vilket skulle 

leda till att överträdaren gör en vinst. 61  Europa och USA präglas dock av helt olika 

rättspolitiska kulturer och konkurrensbegränsande beteenden ses som mycket mer klander- 

och straffvärda i amerikansk rätt jämfört med europeisk rätt.62 Wahl resonerade att det är mer 

rimligt om den direkt skadelidande, som förvisso kan ha övervältrat en del eller hela sin 

skada, överkompenseras och gör en obehörig vinst än att den klandervärda överträdaren gör 

en sådan vinst genom ett system där skadan är så svårbevisad att överträdaren undkommer 

ansvar.63 Att motverka vinster för överträdarföretag är även syftet med konkurrensskade-

avgiften.64 Man kan därför, mot Wahls argument, hävda att obehöriga vinster inte är önsk-

värda oavsett skuld och att obehöriga vinster hos överträdaren tas om hand inom ramen för 

den offentligrättsliga regleringen. 

I KSL anges inte lagens syften uttryckligen men de kommer till uttryck i direktivet. 

Artikel 1.1 ger uttryck för reparationssyftet och anger att de som lidit konkurrensskada ska 

kunna kräva full ersättning. Därtill anges att en sund konkurrens på den inre marknaden 

eftersträvas med reglerna i direktivet. Bernitz analyserade direktivet och konstaterade att 

preventionssyftet är mer framträdande än det reparativa syftet. 65  Direktivet innehåller 

visserligen inslag av prevention (se t.ex. artikel 17.2) men min slutsats är att det europeiska 

systemet i det stora hela i högre grad valt en reparativ linje.66 I den kommande fram-

ställningen återkommer en diskussion mot bakgrund av konkurrensskadeståndets syften och 

funktion (se bl.a. avsnitt 3.3). Den lösning som valts med det reparativa syftet som ledstjärna 

ligger visserligen i linje med svensk rättstradition men som vi ska komma att se är det inte 

alltid det mest effektiva sättet att uppnå konkurrenslagstiftningens övriga ändamål. 

 
                                                             
61 Hanover Shoe, Illinois Brick och SOU 2004:10, s. 70. 
62 Se även SOU 2004:10, s. 67–72, SOU 2006:99, s. 203 och 2008 års Vitbok, s. 9. 
63 Wahl, N. (2001), s. 578–579. 
64 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 448.  
65 Bernitz, U., s. 496. 
66 SOU 2004:10, s. 91. 
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3 ANSVARSFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Konkurrensskador 

3.1.1 Vad utgör en konkurrensskada? 

Av vilken karaktär är konkurrensskadorna, vilka ersättningsposter omfattas och hur upp-

kommer skadorna? Den kommande framställningen avser att ge svar på dessa frågor. Att 

beskriva konkurrensskadornas natur och exemplifiera deras uppkomst är högst väsentligt för 

att förstå den problematik som finns på konkurrensskaderättens område, bl.a. avseende 

beräknings- och bevisningssvårigheter. En förutsättning för att ersättningsansvar ska vara för 

handen är att skadan uppkommit till följd av en överträdelse av konkurrensrätten. Först när 

konkurrensskadornas karaktär behandlats kan de övriga ansvarsförutsättningarna hanteras. 

3.1.2 Konkurrensskadornas natur 

I de första förarbetena till bestämmelsen om konkurrensskadestånd angavs att endast rena 

förmögenhetsskador ersattes.67 De rena förmögenhetsskadorna är sådana skador som upp-

kommer utan samband med att någon samtidigt lider en person- eller sakskada, 

SkL 1 kap. 2 §. En ren förmögenhetsskada drabbar en persons allmänna förmögenhets-

ställning och innefattar dels faktisk skada, dels utebliven vinst. På senare tid har det dock 

konstaterats att lagen inte utgör hinder för att även sakskador till följd av överträdelser skulle 

vara ersättningsgilla.68 I lagkommentaren ges detta teoretiska exempel på sådan sakskada som 

enligt bestämmelsen skulle kunna ersättas: ett dominerande företags leveransvägran av en 

reservdel till en maskin innebär fysisk skada på maskinen.69 Det bör även nämnas att 

konkurrensöverträdelser ofta innebär skada för samhällsekonomin och marknaden. KL syftar, 

som ovan nämnts, till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens och 

regelverket ska främja samhällsekonomin och konsumentkollektivet genom att sätta ramarna 

för hur företag får agera.70 Det är dock inte denna typ av ”samhällsskador” som ersätts inom 

ramen för konkurrensskadestånd i Sverige. Även om syftena givetvis gör sig gällande även 

vid skadestånd kompenseras dessa skador främst genom den offentligrättsliga regleringen.71 

 
                                                             
67 Prop. 1992/93, s. 96. 
68 Ibid och Bergman, M. & Carlsson, K., s. 510. 
69 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 510. 
70 A.a., s. 29–34. 
71 Lidgard, H. & Levisohn, M., s. 11–13 och Wahl, N., s. 31. 
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I svensk rätt avgränsas de ersättningsgilla skadorna genom en tillämpning av adekvat 

kausalitet. Kausalitet innebär krav på orsakssamband mellan en handling och en skada. Kravet 

på adekvans används för att skala bort alltför avlägsna följder.72 Adekvanskravet syftar för-

enklat till att utesluta sådana följder som är opåräkneliga och slumpmässiga. Därtill kan 

normskyddsläran – kravet på skyddat intresse – appliceras om kravet på adekvans inte är 

tillräckligt.73 Läran innebär ett slags komplement till adekvanskravet och betyder att i och för 

sig påräkneliga skador ändå inte ersätts eftersom de inte omfattas av skyddsändamålet för den 

ifrågavarande skadeståndsregeln.74 Normskyddsläran har dels betydelse för vilken typ av 

skada som omfattas men framför allt för kretsen av skadeståndsberättigade (se avsnitt 3.3).75 

Kravet på skyddat intresse kan jämföras med kravet på antitrust injury inom amerikansk 

rätt.76  

I amerikansk rätt talar man om att det ska ha uppkommit en s.k. antitrust injury för att 

ersättningsansvar ska aktualiseras. Enbart adekvat kausalitet mellan överträdelse och skada 

räcker inte utan det ska alltså vara fråga om en viss typ av skada för att ersättning ska utgå. I 

målet Brunswick från år 1977 konstaterade Supreme Court att: 

“Plaintiffs must prove antitrust injury, which is to say injury of the type the antitrust 

laws were intended to prevent and that flows from that which makes defendants’ acts 

unlawful. The injury should reflect the anticompetitive effect either of the violation or of 

anticompetitive acts made possible by the violation.”77 

Detta innebär ungefär att skadan måste vara en följd av överträdelsens konkurrens-

begränsande egenskaper. Ett förbjudet agerande kan nämligen, alldeles oavsett dess förbjudna 

karaktär, öka konkurrensen. Detta var fallet i Brunswick där det var fråga om företaget 

Brunswick som stämdes för att ha köpt bowlinghallar i strid med ett monopolförbud. 

Käranden, som på grund av Brunswicks uppköp behövde konkurrera med bowlinghallar som 

annars hade gått i konkurs, hade lidit skada till följd av ökad konkurrens. Brunswicks 

handlande hade visserligen varit i strid med monopolförbudet men skadan för kärandebolaget 

var en följd av en ökad konkurrens, inte en konkurrensbegränsning, och ersattes därmed inte. 

 
                                                             
72 Schultz, M., s. 468. 
73 För konkurrensskadornas del se prop. 1992/93:56, s. 96. 
74 Hellner, J., & Radetzki, M., s. 204–207 och 210–212.  
75 Lidgard, H., & Levisohn, M., s. 36–38. 
76 Wahl, N., s. 290–294. 
77 Brunswick, s. 489. 
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Kravet på antitrust injury kan sägas innebära att skadan ska vara av en viss natur och ha en 

viss koppling till lagens ändamål.78 

I förarbetena till KSL diskuteras inte konkurrensskadornas natur. De utvecklingstendenser 

som kan utkristalliseras sedan tidigare är att man gått från en lagstiftning där man definierar 

typen av skada på ett uteslutande sätt till ett skadebegrepp som är mer ändamålsenligt. Det har 

dock inte skett några stora förändringar beträffande karaktäriseringen av konkurrensskador i 

och med KSL. 

3.1.3 Ersättningsposter 

I förarbetena till KL från år 1993 angavs att de skador som normalt skulle komma ifråga var 

inkomstförlust och intrång i näringsverksamhet.79 Inkomstförlust kan dels utgöra ersättning 

för förlorad inkomst i förfluten tid, dels ersättning som även innefattar en hypotetisk beräk-

ning av förlorade inkomster i framtiden. I förarbetena hänvisades till det innehåll som 

ersättningsposterna givits i SkL 5 kap. 7 §. Intrång i näringsverksamhet innebär skada som 

uppstår exempelvis vid avbrott i en verksamhet som leder till en ekonomisk förlust.80 

I Manfredi-målet uttalade EU-domstolen att skadeståndet bör omfatta den faktiska skadan, 

utebliven vinst och ränta vilket senare bekräftades av kommissionen i 2008 års vitbok och 

sedermera även i artikel 3.2 i Konkurrensskadedirektivet.81 Faktisk skada förklarades i 

direktivet med exemplet prisskillnad mellan det pris som de facto betalades och det pris som 

skulle ha betalats utan en överträdelse. I KSL har en bestämmelse om ersättningens om-

fattning införts där dessa ersättningsposter anges, se KSL 3 kap. 1 §. I förarbetena till den nya 

lagen anges att det inte är fråga om någon ändring av innebörden av gällande rätt utan att det 

är fråga om ett förtydligande som åsyftar att tillförsäkra direktivets och EU-rättens 

genomslag. 82  I de två senaste svenska skadeståndsmålen, Yarps Network Services mot 

TeliaSonera och Tele2 mot Telia Company (gemensamt benämnda bredbandsmålen) (se 

 
                                                             
78 Wahl, N., s. 284–289, SOU 2004:10, s. 68–69 och Lidgard, H. & Levisohn, M., s. 15–17. 
79 Prop. 1992/93:56, s. 96. 
80 Hellner, J. & Radetzki, M., kap. 22 och 24. 
81 Manfredi, p. 95, 2008 års Vitbok, s. 7 och Konkurrensskadedirektivet, skäl (12) och (39). 
82 Prop. 2016/17:9, s. 44. 
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nedan avsnitt 3.1.4.3), har domstolen även utgått från de tre ovan angivna 

ersättningsposterna.83 

Beträffande ränta föreskriver Konkurrensskadedirektivet att denna utgör ett väsentligt element 

i gottgörelsen för förfluten tid och att räntan bör löpa från det att skadan uppstått till dess att 

ersättning betalas. Det som direktivet föreskriver angående ränta förutsätter en lagändring i 

svensk rätt då tillämpliga bestämmelser i räntelagen (1975:635), 4 och 6 §§, inte överens-

stämmer med Konkurrensskadedirektivet. Räntelagens 4 § anger att ränta löper från och med 

den dag som infaller trettio dagar efter det att den skadelidande framställt krav på ersättning 

samt lagt fram utredning till stöd för detta, m.a.o. ett tidigare startdatum än det i direktivet.84 

Dessutom riskerar den beräkning av räntan som anges i räntelagen 6 § att leda till över-

kompensation i strid med direktivets syften.85  

Frågan var hur beräkningen av ränta skulle regleras i KSL. Ett alternativ som framhölls i 

2015 års departementspromemoria var att låta den skadelidande själv föra bevisning om 

ränteförlusten men denna lösning avstyrktes både i promemorian och i propositionen då den 

skulle vara alltför besvärlig för den skadelidande. Den lösning som valdes var en beräkning 

av ränta i två led. Från det att skadan uppstår till dess att skadevållaren delges ersättnings-

anspråk tillämpas en referensränta plus två procentenheter (jfr avkastningsränta, räntelagen 

5 §) och därefter en räntesats likt den som tidigare tillämpats, referensränta med tillägg för 

åtta procentenheter.86 Den valda lösningen förefaller välavvägd då hänsyn tagits både till 

direktivets ändamål och till de svårigheter skadelidande kan stöta på i bevisningshänseende. 

Den är även logisk ur ett systematiskt hänseende eftersom den är förenlig vad som annars 

gäller på området. 

3.1.4 Konkurrensskadornas uppkomst 

3.1.4.1 Inledning 

Det har nu utretts vilken typ av skador som kan uppstå och vilka ersättningsposter som 

omfattas av konkurrensskadeståndet men frågan återstår hur konkurrensskadorna uppstår. 

Svaret är att konkurrensskador kan uppkomma på många olika sätt. I de tidiga förarbetena till 
 
                                                             
83 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 132 och Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T-10956-05, Tele2 Sverige 
Aktiebolag mot Telia Company AB, s. 142. 
84 Ds 2015:50, s. 57–60 och prop. 2016/17, s. 43–45 och 104. 
85 Räntan beräknas enligt en räntefot som motsvarar referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. 
86 Ds 2015:50, s. 57–60 och prop. 2016/17, s. 43–45 och 104. 
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KL angavs en rad typsituationer eller ageranden i strid med förbudsbestämmelserna som 

kunde ge upphov till konkurrensskador men samtidigt uttalades att det var omöjligt att ange 

alla tänkbara ageranden mer precist.87 Senare kom kommissionen att genomföra en kategori-

sering av de vanligaste förfarandena som orsakar skada. Nedan följer en redogörelse för två 

huvudkategorier av skador som överträdelser kan orsaka.88 Redogörelsen kompletteras av 

praxis på området i exemplifierande syfte.89 

3.1.4.2 Skada på grund av prishöjning 

En överträdelse av konkurrensrätten leder ofta till höjda priser. Exempelvis genom 

kartellbildning där de deltagande företagen kommer överens om att höja priserna för sina 

kunder.  

Ett exempel på skada på grund av prishöjning är den s.k. Asfaltskartellen. Konkurrensverket väckte 

talan om konkurrensskadeavgift mot ett antal företag i vägarbetsbranschen som i flera år ägnat sig åt 

kartellsamarbete. De hade kommit överens om anbudspriser och utgång för kommunala upphandlingar 

för asfaltsbeläggningar i syfte att hålla priserna höga och behålla sina ställningar på marknaden. 

Marknadsdomstolen (”MD”) fällde de medverkande bolagen för överträdelse av förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal.90 Därefter väcktes skadeståndstalan mot kartellbolagen av de kommuner 

som drabbats. Skadan som drabbat kommunerna bestod i att de betalat högre priser för entrepenader än 

de sannolikt skulle ha gjort om kartellen inte vidtagits. Samtliga skadeståndsmål på grund av asfalts-

kartellen förliktes dock.91 

Ytterligare ett exempel är det kartellsamarbete som svenska ABB var delaktigt i på marknaden för 

fjärrvärme under 90-talet. De tio inblandade företagen delade upp marknaden sinsemellan och fast-

ställde priser inför upphandlingar i syfte att utestänga och skada konkurrenten Powerpipe AB. 

Kommissionen som handlade målet beslutade om böter för de inblandade företagen. ABB:s böter sattes 

ned då de självständigt beslutade att utge ersättning till Powerpipe AB.92 Efter ett ägarbyte i Powerpipe 

AB yrkade det på nytt skadestånd. Målet förliktes dock utom rätta.93 

 
                                                             
87 Prop. 1992/93:56, s. 96–97. 
88 Denna indelning följer av Riktlinjerna, s. 14 och 43–69.  
89 Det kan noteras att den praxis som återges här är den enda svenska praxis som veterligen finns till dags dato 
på området. 
90 MD 2009:11. Se även Stockholms tingsrätt dom den 10 juli 2007 i mål nr T 5467-03, Konkurrensverket mot 
NCC AB m.fl. 
91 Infrastrukturnyheter, Förlikning om skadestånd i asfaltskartell. För målnummer och ytterligare information 
om de förlikta målen, v.g. se rättsfallsförteckning, avsnitt 7.2.8. 
92 Europeiska kommissionens beslut nr 1999/60/EG av den 21 oktober 1998 om ett förfarande enligt artikel 85 i 
EG-fördraget 
93 Lidgard. H. & Levisohn, M. s. 78. 
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Höjda priser kan också orsakas av att konkurrerande företag ingår horisontella avtal om 

uppdelning av marknaden vilket innebär snedvriden konkurrens vilket i sin tur ofta medför 

högre priser än vad som hade förekommit på en marknad med perfekt konkurrens. 

Ett exempel på detta finner man i målet Verisec mot Pointsec Sweden. Båda parterna var företag som 

tillhandahöll IT-säkerhetslösningar. Det var när Verisec försökte avtala med det amerikanska bolaget 

Secure Computing om leverans av s.k. lösenordsdosor som den påstådda överträdelsen uppdagade sig. 

Secure Computing vägrade nämligen att avtala med Verisec på grund av att de överenskommit med 

Pointsec att inte leverera produkten till Verisec. Verisec tvingades köpa produkten från en distributör 

till Secure Computing, vilket ledde till ökade kostnader för Verisec som på grund av detta väckte talan 

om skadestånd.94 Hur skadeståndsfrågan skulle bedömas vet vi dock inte eftersom målet förliktes.95 

Ett annat exempel från svensk rättspraxis avseende påstådd skada på grund av prishöjning var målet 

Hydro Aluminium Sverige AB och Energi E2 A/S mot Staten genom Affärsverket svenska kraftnät. 

Bakgrunden till målet var att kärandebolagen handlade med elkraft mellan Danmark och Sverige. 

Affärsverket svenska kraftnät (”SvK”) äger och förvaltar det svenska stamnätet för överföring av 

elkraft. Företagen påstod sig ha lidit skada på grund av överprissättning eftersom de s.k. abonnemangs- 

och energiavgifterna som SvK tog ut var oskäligt höga i förhållande till den tillhandahållna tjänsten, 

tillgång till stamnätet. Bolagen ansåg också att SvK hade monopol på den relevanta marknaden samt att 

det diskriminerade utländskt producerad elkraft. De yrkade på nästan 50 000 000 kronor i skadestånd 

men målet avgjordes aldrig i domstol eftersom parterna förliktes.96 

Prishöjningar leder i regel till två typer av effekter. Det blir det dyrare att köpa de varor eller 

tjänster som överträdaren erbjuder, vilket drabbar överträdarens avtalsparter och kan också 

komma att drabba överträdarens indirekta kunder eller leverantörer om ytterligare led 

förekommer. Den direkta avtalsparten får en högre kostnad som denne i sin tur påför 

kostnaden för produkten vid vidareförsäljning (övervältring). Den andra skadliga effekten 

består i att det drabbade företaget kan sälja mindre volymer av de överträdelsebelastade 

varorna eller tjänsterna eftersom priset för dessa blir högre och efterfrågan därmed normalt 

blir mindre. Detta förutsätter att övervältring sker i någon mån. Absorberas den ökade 

kostnaden helt av den direkta avtalsparten består skadan enbart i de ökade priserna. 

 
                                                             
94 Ansökan om stämning i Stockholms tingsrätt mål nr T 10969-05, Verisec AB mot Pointsec AB, inkommen till 
tingsrätten den 4 april 2005. 
95 Aktbilaga 20 i Stockholms tingsrätt mål nr T 10969-05, Verisec AB mot Pointsec AB. 
96 Stockholms tingsrätt mål nr T 7896-02, Hydro Aluminium Sverige AB och Energi E2 A/S mot Staten genom 
Affärsverket svenska kraftnät, aktbilagorna nr 1, 31 och 139. 
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Övervältras de högre priserna kan det leda till minskad försäljning och skada i form av 

utebliven vinst.97  

3.1.4.3 Skada på grund av utestängande åtgärder  

Exempel på skada på grund av utestängande åtgärder är om ett företag missbrukar sin 

dominerande ställning genom leveransvägran, kopplingsförbehåll, marginalpress, under-

prissättning eller diskriminerande prissättning.98 Leveransvägran kan leda till konkurrens-

skada när ett dominerande företag vägrar leverera en nödvändig vara eller tjänst.99 Alla 

företag, även dominerande sådana, har rätt att själva välja sina handelspartners men under 

vissa förutsättningar utgör ett sådant agerande missbruk, nämligen om det leder till att 

köparen inte kan bedriva sin verksamhet till följd av förfarandet.100 

Svea hovrätt dömde år 2011 i ett skadeståndsmål där de fann bolaget Euroclear (tidigare VPC) 

ansvariga för missbruk av dominerande ställning till följd av leveransvägran.101 Bakgrunden till målet 

var att Euroclear vid tiden var Sveriges enda värdepapperscentral som förvarade samtliga svenska 

bolags aktieböcker. De skadelidande var kunder hos Euroclear som påstod sig lida skada då Euroclear 

ändrade sin policy och slutade lämna ut aktieböcker på bolagens begäran.102 De skadelidande bolagen 

använde sig av adresslistor från Euroclear i sin verksamhet och led skada bestående i utebliven vinst då 

kunder slutade anlita bolagens tjänster på grund av deras försämrade kvalitet till följd av Euroclears 

leveransvägran.103 Domstolarna konstaterade att Euroclear hade en monopolställning med en marknads-

andel om 100 procent, att de missbrukat sin dominerande ställning genom leveransvägran och därför 

var skadeståndsansvariga gentemot kärandebolagen. Av det totalt yrkade beloppet om 7 400 000 kronor 

fördelat på de tre skadelidande erhölls enbart 1 900 000 kronor då domstolarna inte instämde med de 

beräkningar som lagts till grund för skadeberäkningen. Euroclear överklagade men Högsta domstolen 

(”HD”) beviljade inte prövningstillstånd.104 

Kopplingsförbehåll innebär att en kund för att få köpa en viss produkt även tvingas köpa en 

annan separat produkt som inte har något naturligt samband med den önskade produkten. Ett 

olagligt kopplingsförbehåll förutsätter att det är produkter från separata relevanta marknader 

 
                                                             
97 Riktlinjerna, s. 14 och 43–55. 
98 A.a., s. 14. 
99 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 396–403. Se även Konkurrensverket, Missbruk av dominerande ställning. 
100 A.a., s. 397. 
101 Svea hovrätt dom den 19 januari 2011 i mål nr T 10012-08, Euroclear Sweden AB mot Europe Investor 
Direct AB m.fl. 
102 Stockholms tingsrätt dom den 20 november 2008 i mål nr T 32799-05 och mål nr T 34227-05, Europe 
Investor Direct Aktiebolag m.fl. mot VPC Aktiebolag. 
103 Stockholms tingsrätt dom den 20 november 2008 i mål nr T 32799-05 och mål nr T 34227-05, Europe 
Investor Direct Aktiebolag m.fl. mot VPC Aktiebolag, s. 19. 
104 Högsta domstolen, beslut den 25 maj 2012 i mål T 792-11, Euroclear Sweden AB mot Europe Investor Direct 
Aktiebolag m.fl. 
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samt att det leder till konkurrenshämmande avskärmning. Avskärmningen sker på marknaden 

för den kopplade produkten, d.v.s. produkten som kunden inte ville ha från början, eftersom 

kundernas valmöjlighet för den produkten minskar. Det dominerande företaget kan på så sätt 

utestänga konkurrenter på den kopplade marknaden.105 Ett exempel på kopplingsförbehåll är 

EU-domstolens mål Tetra Pak II där kunder som ville köpa maskiner för tillverkning av 

förpackningar även tvingades köpa kartong till förpackningarna. Marknaden för de båda 

produkterna var skilda och Tetra Paks agerande innebar att konkurrensen på kartong-

marknaden snedvreds.106 

Marginalpress innebär t.ex. att ett dominerande företag dels säljer en insatsvara till slutkunder 

och dels tillhandahåller densamma till konkurrenter och tar ut för höga priser av konkurrent-

erna, för låga priser av slutkunderna eller bådadera.107 Marginalen mellan priset på insats-

varan och det pris som det konkurrerande företaget kan ta av slutkunderna pressas såtillvida 

att konkurrenterna inte förmår konkurrera med de priser som det dominerande företaget 

tillämpar.108 Under våren 2016 dömde svensk domstol för första gången i två mål avseende 

marginalpress. Båda målen berörde samma överträdelse begången av TeliaSonera.  

TeliaSonera äger det fasta telenätet i Sverige och detta utnyttjas av ADSL-anslutningar vilket är den 

vanligaste bredbandstypen. TeliaSonera tillhandahåller tillträde till nätet dels till slutkunder, dels till 

andra operatörer och bland dessa var Tele2 och Yarps.109 Konkurrensverket ansåg att de priser som 

TeliaSonera tillämpade utgjorde marginalpress och därmed innebar missbruk av dominerande 

ställning.110 I avgiftsmålet förpliktade Stockholms tingsrätt, efter att ha inhämtat ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen, TeliaSonera att betala konkurrensskadeavgift. Målet överklagades och avgjordes av 

MD som också bedömde att agerandet utgjorde otillåten marginalpressning men dömde ut ett lägre 

belopp.111 I kölvattnet av MD:s dom meddelades skadeståndsdomarna i bredbandsmålen under våren 

2016 på grund av TeliaSoneras agerande.112 Tingsrätten konstaterade i båda fallen missbruk av 

 
                                                             
105 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 414–417. och Konkurrens- och konsumentverket, Övriga former av missbruk 
av dominerande marknadsställning. 
106 Tetra Pak II, p. 1–15. 
107 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 392–394. Se även Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr 
T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera Aktiebolag och 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, 
Tele2 Aktiebolag mot Telia Company AB. 
108  Konkurrens- och konsumentverket, Missbruk av dominerande marknadsställning i samband med 
prissättning. 
109 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 4–6. och dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company, s. 4–7. 
110 Konkurrensverket, Bredbandsärendet i huvuddrag. 
111 Stockholms tingsrätt dom den 2 december 2011 i mål nr T 31862-04, MD 2013:5 och EU-domstolens 
förhandsavgörande, mål C-52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera AB. 
112 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag och den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB. 
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dominerande ställning och utdömde omfattande skadestånd (65 miljoner respektive 240 miljoner), om 

än inte lika höga som de skadelidande yrkat på. Båda målen har överklagats till Patent- och marknads-

överdomstolen där de i skrivande stund har meddelats prövningstillstånd och inväntar domstolens 

handläggning.113 

Underprissättning består i att ett dominerande företag sänker priserna på sina varor eller 

tjänster så att de understiger vad som krävs för att täcka produktionskostnader och vinst i 

syfte att utestänga konkurrenter som inte har möjlighet att matcha en så låg prissättning. När 

konkurrenterna spelats ut kan det dominerande företaget höja priserna och agera helt 

oberoende av tidigare konkurrens och på så sätt åstadkomma vinst på lång sikt.114 

Ett exempel på underprissättning är målet mellan Konkurrensverket och Statens Järnvägar (”SJ”). 

Bakgrunden till målet var att SJ satt ett lågt pris på ett anbud vid en upphandling av tågtrafik. 

Konkurrensverket och BK Tåg, ett företag som slogs ut vid upphandlingen till följd av SJ:s anbud och 

intervenerade i avgiftsmålet, ansåg att detta var ett fall av otillåten underprissättning och missbruk av 

dominerande ställning. MD konstaterade att underprissättning är för handen när priset understiger 

företagets genomsnittliga rörliga kostnader vilket var fallet för SJ.115 Efter att MD ålade SJ att erlägga 

en konkurrensskadeavgift på 8 miljoner kronor stämde BK Tåg SJ och begärde skadestånd men målet 

förliktes.116 

Ett annat exempel på underprissättning är CityMail Sweden AB mot Posten Sverige AB. CityMail som 

tillhandahåller utdelning av post i vissa områden i Sverige, menade att Posten, som tillhandahöll 

utdelning av post i hela landet, missbrukade sin dominerande ställning genom att tillämpa vissa s.k. 

sorteringsrabatter i syfte att avskärma konkurrensen från CityMail. MD förelade Posten att vid vite 

upphöra med agerandet.117 CityMail begärde därefter skadestånd men partnerna förliktes utom rätta.118 

En annan typ av åtgärd som är otillåten är diskriminerande prissättning som innebär att ett 

dominerande företag tillämpar olika priser på likvärdiga transaktioner så att vissa handels-

partners får en konkurrensnackdel.119 Skada på grund av prisdiskriminering prövades i målet 

Verizon mot Tele2. Tingsrätten kom fram till att Tele2:s agerande inte utgjorde missbruk 

 
                                                             
113 Svea hovrätt protokoll i mål nr T 2673-16, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera Aktiebolag och i mål 
nr T 5365-16, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB. 
114 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 386. 
115 MD 2000:2. 
116 Stockholms tingsrätt, mål nr T 8-1093-98, BK Tåg mot Statens Järnvägar och Lidgard, H., s. 35. 
117 MD 2011:14. 
118 Stockholms tingsrätt mål nr T 8-738-96, CityMail Sweden AB mot Posten Sverige AB. 
119 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 410–414. 
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varför skadeståndsfrågan inte prövades.120 Diskriminerande prissättning prövades även i 

målet Weba Kemi mot Arla.  

Weba Kemi yrkade på skadestånd på två grunder – det ansåg att Arlas agerande utgjort en överträdelse 

av båda de konkurrensrättsliga förbuden i KL. Agerandet bestod i att Arla, en ekonomisk förening som, 

utöver att bistå sina medlemmar i deras försäljning av mejeriprodukter, också sålde förnödenheter till 

dem, hade tagit bort Weba Kemis produkter, diskmedel för mjölkmaskiner, från sitt sortiment. 

Weba Kemi hävdade att skada uppkommit på grund av den uteblivna försäljningen till Arlas med-

lemmar dels på grund av att Arla samarbetat med Weba Kemis konkurrent i syfte att snedvrida 

konkurrensen, dels på grund av att Arla missbrukat sin dominerande ställning och utestängt Weba Kemi 

från marknaden. Tingsrätten ansåg dock att det varken var visat att det fanns ett avtal mellan Arla och 

konkurrenten eller att Arla innehade en dominerande ställning varför Weba Kemis talan ogillades.121 

Systembolaget har förpliktigats att betala konkurrensskadestånd genom en uppmärksammad 

skiljedom från år 2012. Skiljedomen har blivit offentlig då Systembolaget klandrat den i 

allmän domstol. HD prövade och ogillade Systembolagets klandertalan i juni år 2015. 

Skadeståndsfrågan prövades alltså inte i sak av HD vars bedömning enbart berörde frågan om 

skiljedomens formella giltighet. 

Bakgrunden till tvisten var den s.k. muthärvan inom Systembolaget i början av 2000-talet. 

The Absolut Company AB (Tidigare V&S, Vin & Sprit) var en leverantör till Systembolaget vars 

representanter åtalades för bestickning av personal på Systembolaget. Som sanktion hävde 

Systembolaget avtalet med V&S som då förhindrades leverera till Systembolaget vilket har lagligt 

monopol för detaljhandel av starkare alkoholhaltiga drycker i Sverige. V&S menade att detta var 

avtalsbrott och utgjorde missbruk av dominerande ställning. Skiljenämnden (som bl.a. utgjordes av 

justitieråd Johnny Herre) konkluderade att hävningen av avtalet inte utgjorde avtalsbrott men att 

agerandet likväl utgjort missbruk av dominerande ställning. Skiljenämnden ansåg att Systembolaget 

lyder under särskilt stränga krav i egenskap av sin ”superdominanta” ställning och att hävningen inte 

uppfyllde kraven på objektivitet, proportionalitet och likabehandling. Skadan för V&S bestod bl.a. i att 

det inte kunde sälja till Systembolaget och därmed uppstod skada i form av utebliven vinst då 

vinproducenter bytte till andra distributörer efter Systembolagets hävning. Skiljenämnden förpliktade 

Systembolaget att utge 57 000 000 kronor i skadestånd.122 

Det är inte första gången Systembolaget krävs på skadestånd på grund av missbruk av dominerande 

ställning. I Primeur Vin AB mot Systembolaget AB var bakgrunden att de båda parterna ingått ett 

 
                                                             
120 Stockholms tingsrätt dom den 7 februari 2014 i mål nr T 20621-10, Verizon Sweden Aktiebolag mot Tele2 
Sverige Aktiebolag. 
121 Stockholms tingsrätt dom den 9 oktober 2002 i mål nr T 8122-00, Weba Kemi Aktiebolag mot Arla ekonomisk 
förening. 
122 Svea hovrätt mål nr T 4487-12 med bilagd skiljedom från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
från den 20 februari 2012 samt NJA 2015 s. 438. 
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inköpsavtal som villkorades av att Systembolaget skulle erhålla vissa handlingar och varuprover innan 

ett avtalat datum. Primeur Vin hävdade att Systembolaget gjort sig skyldigt till avtalsbrott och missbruk 

av dominerande ställning då de påstods ha bytt leverantör under bindande avtalsperiod. Primeur Vin 

hade därmed lidit skada bestående av utebliven vinst från försäljning dels till Systembolaget, dels till 

restaurangmarknaden och, vilket enligt min mening är lite underligt, goodwillförlust. Skadestånds-

frågan kom dock aldrig att prövas i sak eftersom tingsrätten, och sedermera hovrätten, kom fram till att 

Systembolaget inte gjort sig skyldigt till missbruk.123 

Gemensamt för utestängande åtgärder är att dominerande företag genom att vidta dem på 

olika sätt förmår stärka sin egen ställning på marknaden och minska marknadsandelarna för 

sina konkurrenter. Konkurrenterna drabbas av utebliven vinst exempelvis på grund av att 

prissättningen påverkas, såsom vid underprissättning då ett konkurrerande företag kan tvingas 

sänka sina priser för att ha möjlighet att konkurrera med de underprissatta produkterna och 

därav minskar vinstmarginalerna.124 Inte minst består skadorna som kan följa vid ute-

stängande åtgärder av att företag riskerar att utestängas helt från marknaden och därmed 

tvingas gå i konkurs. 

3.1.5 Sammanfattning 

Konkurrensskador präglas av att de kan uppkomma på väldigt olika sätt samt att de ofta är 

svåra att upptäcka.125 Att definiera dem och ange med exakthet vad de består i är därför 

vanskligt. Som ovan nämnts innebär KSL inga stora förändringar jämfört med vad som 

tidigare gällt beträffande skadornas karaktär. Att söka svar på frågeställningarna för denna 

uppsats enbart mot bakgrund av redogörelsen i denna del är poänglöst. Denna del av 

uppsatsen tjänar dock till att ge en helhetsbild av systemets utformning och skadornas 

karaktär som är behövlig att ha i beaktande vid den kommande redogörelsen. 

3.2 Kravet på culpa 

3.2.1 Det svenska kravet på uppsåt eller oaktsamhet 

Ett företag som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i KL 2 kap. 1 § eller 7 § 

eller artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget ska ersätta skadan som därigenom uppkommer. 

 
                                                             
123 Svea hovrätt dom den 23 oktober 2013 i mål nr T 4487-12, The Absolut Company Aktiebolag mot 
Systembolaget Aktiebolag och Stockholms tingsrätt dom den 9 november 2007 i mål nr T 11529-05, Primeur Vin 
Aktiebolag mot Systembolaget Aktiebolag. 
124 Riktlinjerna, s. 56. 
125 Jones, A. & Sufrin, B., s. 677. 
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I förarbetena till skadeståndsbestämmelsen i KL anges att om det är en fysisk person som är 

att anse som ett företag ska culpa konstateras hos denne och om företaget är en juridisk 

person ska culpa126  konstateras hos en person som intar en ledande ställning i den juridiska 

personen.127 KSL 2 kap. 1 § anger att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig 

till en överträdelse ska ersätta den skada som därigenom uppkommer. Överträdelse definieras 

i KSL 1 kap. 2 § första punkten och har samma innebörd som tidigare, m.a.o. en överträdelse 

av de konkurrensrättsliga förbuden i EU-rätten eller KL. 

EU-rätten ställer i sig inte krav på culpa men föreskriver vissa villkor för de medlemsstater 

som valt en sådan lösning. Principerna om ändamålsenlighet och likvärdighet ska beaktas och 

så även EU-domstolens praxis. Ändamålsenlighetsprincipen innebär att det inte ska vara 

praktiskt omöjligt eller överdrivet svårt att utöva den rätt till full ersättning som följer av 

unionsrätten. Likvärdighetsprincipen innebär i sin tur att nationella regler gällande skadestånd 

för överträdelser av de unionsrättsliga konkurrensförbuden inte får vara mindre fördelaktiga 

än regler beträffande överträdelser av motsvarande nationell rätt.128  

KL 3 kap. 25 § liksom KSL 2 kap. 1 § är utformade som om överträdaren ska vara culpös i 

förhållande till själva överträdelsen av förbuden. Detta är möjligen en aning missvisande. 

Wahl tolkade det istället som att culpakravet skulle läsas som ett krav på insikt om agerandets 

konkurrensbegränsande effekter – m.a.o. hade man eller borde man ha haft insikt om att ett 

agerande kunde medföra konkurrensbegränsande effekter hade man följaktligen varit 

culpös. 129  I bredbandsmålen anger tingsrätten att svaranden ”borde ha insett att dess 

handlande hade en potentiellt konkurrensbegränsande effekt” och konstaterar att oaktsamhet 

förelåg. 130  Även i Europe Investor Direct AB mot VPC tycks tingsrätten gjort culpa-

bedömningen utifrån svarandens insikt om de negativa effekter som det ifrågavarande 

agerandet kunnat få för konkurrensen.131 Denna tolkning överensstämmer också med det som 

i allmänhet gäller vid en fri culpabedömning då bedömningen av aktsamhet utgår från själva 

 
                                                             
126 Begreppet culpa används i denna uppsats, och generellt inom skadeståndsrätten, som en gemensam term för 
uppsåt eller oaktsamhet. Vållande är synonymt men culpabegreppet används genomgående för konsekvens. Se 
Hellner, J. & Radetzki, M., s. 127. 
127 Prop. 1992/93:56 s. 96. Se även prop. 2016/17:9 s. 27. 
128 Se t.ex. prop. 2016/17:9, s. 23. 
129 Wahl, N., s. 219–224. 
130 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 136 och Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T-10956-05, Tele2 Sverige 
Aktiebolag mot Telia Company AB, s. 146. 
131 Stockholms tingsrätt dom 20 november 2008 i mål nr T 32799-05 och T 34227-05, Europe Investor Direct 
Aktiebolag m.fl. mot VPC Aktiebolag, s. 18. 
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skadan – risken för skadan, dess sannolika storlek, möjligheterna att förekomma skadan samt 

insikt om risken för den.132 Svårigheten med att uttala sig med säkerhet avseende detta följer 

av att det finns ytterst lite praxis på området. En alternativ tolkning skulle vara att det krävs 

uppsåt eller oaktsamhet både till överträdelsen i sig och till dess konkurrensbegränsande 

effekter. En läsning av lagtexten och praxis tillsammans ger stöd för en sådan tolkning.  

En intressant aspekt i sammanhanget är att culpakravet har tolkats annorlunda av domstolarna 

än vad som står angivet i förarbetena till lagen med avseende på hos vilket rättssubjekt culpa 

ska föreligga hos en juridisk person. Som ovan nämnt anger förarbetena att culpa ska 

konstateras hos en person med ledande ställning i företaget när överträdaren är en juridisk 

person. I bredbandsmålen resonerade tingsrätten som följer: 

”I förarbetena till såväl skadeståndsbestämmelsen som bestämmelsen om konkurrens- 

skadeavgift utgår man alltså från att uppsåtet eller oaktsamheten ska kunna hänföras 

till en viss individ. Kravet har dock inte tillämpats på sådant sätt av domstolarna. När 

det gäller konkurrensskadeavgift görs prövningen i stället, enligt praxis, med utgångs- 

punkt i företaget som sådant, utan att någon viss individ identifieras. […] Det finns inte 

lika många avgöranden som gäller skadestånd på grund av överträdelser av 

konkurrensrätten. Den begränsade praxis som finns talar dock för att kravet på uppsåt 

eller oaktsamhet bör tillämpas på motsvarande sätt när det gäller skadestånd.”133  

Att culpa således ska konstateras hos ”företaget som sådant” kan förefalla märkligt men detta 

kan möjligen jämföras med det som inom ramen för principalansvaret kallas för anonym 

culpa och där culpa kan konstateras hos ett bolag, en kommun eller staten utan att en culpös 

individ kan identifieras.134 Att domstolarna frångått lagens förarbeten kan tyckas märkligt 

ändå, särskilt då det generellt kan sägas att svenska domstolar i hög utsträckning ger uttryck 

för en stark bundenhet till motivuttalanden.135 Varför domstolarna gjort denna bedömning kan 

förklaras utifrån att de gjort en jämförelse med den bedömning som görs i konkurrens-

avgiftsmålen. Även för utdömande av konkurrensskadeavgift krävs culpa men där räcker det 

att culpa kan konstateras hos företaget som sådant eller hos någon som handlat på företagets 

 
                                                             
132 Hellner, J. & Radetzki, M., s. 133–137. 
133 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 136 och den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB, 
s. 145. 
134 Hellner, J. & Radetzki, M., s. 160 och SOU 1964:31, s. 79. 
135 Bratt, P. & Tiberg, H., s. 408. 
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vägnar.136 I avgiftsmålet mellan Konkurrensverket och TeliaSonera konstaterade MD att 

kravet på oaktsamhet är uppfyllt om företaget, eller någon som handlat å företagets vägnar, 

bort förstå att ett förfarande begränsat konkurrensen. Därtill yttrade domstolen att ett företag i 

princip känner till sina egna kostnader vilket även TeliaSonera ansågs göra och kunde därmed 

anses ha handlat oaktsamt.137 Förklaringen kan också vara att denna lösning leder till mest 

rimliga resultat. Istället för att försöka identifiera en oaktsam individ som handlar för 

företagets räkning konstaterar man culpa hos företaget som sådant. Vid överträdelser av de 

handlingsnormer som här är ifråga kanske en sådan culpabedömning, som är strängare mot 

överträdaren som får mindre utrymme för snedsteg, är motiverad.138 Denna lösning är inte 

heller någonting främmande för svensk rätt mot bakgrund av det som tidigare sagts om 

anonym culpa. I förarbetena till KSL uppmärksammades det faktum att domstolarna frångått 

förarbetena och valt en tillämpning som liknar den i avgiftsmålen. I promemorian konstateras 

att denna tillämpning är i enlighet med ändamålsenlighetsprincipen och konkluderar att kravet 

på culpa som förutsättning för konkurrensskadestånd kan behållas (se nedan).139 

3.2.2 Ett omdiskuterat rekvisit  

Kravet på culpa har varit inskrivet i skadeståndsbestämmelsen i KL sedan den infördes 

år 1993 och kommer att gälla även i KSL.140 Detta har dock inte varit en självklarhet då 

rekvisitet sedan länge varit omdiskuterat. Wahl förespråkade en inte alltför strikt tillämpning 

av culparekvisitet och att överträdare endast i undantagsfall skulle kunna undgå skadestånds-

ansvar. Det långtgående ansvar som Wahl förespråkade låg närmare ett strikt ansvar än vad 

lagens ordalydelse gav uttryck för och han menade att kravet på culpa i svensk rätt var 

uttunnat bl.a. mot bakgrund av att EU-rätten inte innehöll motsvarande krav.141 

Ansvarsgrunden skiljer sig åt en del mellan EU:s medlemsstater. I många medlemsstater åter-

finns ett krav på culpa och bland dessa föreskriver vissa en presumtion för culpa då ett företag 

agerat i strid med konkurrensrättens förbud.142 Inom ramen för EU-samarbetet har olika 

ansvarsgrunder undersökts och diskuterats. Ett alternativ som lades fram för diskussion i 2005 

 
                                                             
136 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 447–450. 
137 MD 2013:5, p. 284–286. Se även EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-52/09, Konkurrensverket mot 
TeliaSonera AB, p. 45. Se även Bergman, M. & Carlsson, K., s. 452–454. 
138 Hellner & Radetzki, s. 128–131. 
139 Ds 2015:50, s. 42 och prop. 2016/17:9, s. 30. 
140 Prop. 1992/93:56, s. 32–34 och prop. 2016/17:9, s. 26. 
141 Wahl, s. 209–236. 
142 2005 års Grönbok, s. 6 och Ds 2015:50, s. 37–38. 
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års grönbok var ett strikt ansvar, vilket skulle innebära att det subjektiva kravet på culpa helt 

lyftes bort.143 I 2008 års vitbok som följde konstaterade kommissionen att EU-rätten inte 

utgjorde hinder mot att vissa av medlemsstaterna tillämpade ett strikt ansvar. Kommissionen 

konstaterade att för det fall att medlemsstaterna föreskriver krav på bevisning av skuld vid 

överträdelser av EU-rättens förbud får dessa krav inte ställas alltför högt. Kommissionen 

föreslog en lösning där en överträdare endast kan undgå ansvar om denne gjort ett verkligt 

ursäktligt fel. Ett fel var ursäktligt om en omdömesgill och omsorgsfull person inte skulle ha 

varit medveten om att beteendet var konkurrensbegränsande.144 Inför Konkurrensskade-

direktivet överenskom dock medlemsstaterna att krav på skuld fick stå kvar i nationell 

lagstiftning förutsatt att varken principerna om likvärdighet och ändamålsenlighet eller EU-

domstolens rättspraxis åsidosattes.145  

Inför lagstiftningsärendet med KSL har regeringen beslutat att behålla kravet på culpa i 

enlighet med promemorians förslag. Några av remissinstanserna ifrågasatte dock denna 

slutsats och förespråkade andra former av ansvar. Konsumentverket menade att direktivet 

snarare gav uttryck för ett strikt ansvar och även Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 

universitet föreslog ett strikt ansvar. Advokatfirman Vinge menade att överträdelser av 

konkurrensrätten innebär ett åsidosättande av en handlingsdirigerande norm vilket i sig borde 

föranleda ansvar och att ett krav på culpa varken är förenligt med EU-domstolens praxis eller 

direktivets ordalydelse.146 Nedan följer en analys av de alternativa ansvarsgrunderna mot 

bakgrund av den diskussion som förts. 

3.2.3 Kravet på culpa – en ändamålsenlig lösning? 

Man kan fråga sig om den lösning som Sverige har valt är den mest ändamålsenliga. För att 

besvara den frågan måste man beakta dels vilka alternativ som finns till culpaansvaret, dels de 

bakomliggande syften som gör sig gällande. 

Alternativet strikt ansvar har tagits upp återkommande gånger. En av remissinstanserna, 

Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, ombad ett övervägande av detta 

alternativ på grund av svårigheterna med att fastställa culpa hos en juridisk person och ansåg 

 
                                                             
143 2005 års Grönbok, s. 6–7. 
144 2008 års Vitbok, s. 7 och Ds 2015:50, s. 38. 
145 Rådets förslag, skäl (10). 
146 Prop. 2016/17:9, s. 29.  
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denna lösning lämplig ur ett skadelidandeperspektiv.147 Även Wahl förespråkade ett strikt 

ansvar då detta skulle betona lagstiftningens preventiva syfte mot bakgrund av det klander-

värda i att företag gör vinst genom att bryta mot konkurrensrättens regler.148 Ett strikt ansvar 

kan anses som mer ändamålsenligt både ur reparations- och preventionssynpunkt: den 

skadelidande behöver inte bevisa culpa hos sin motpart, vilket underlättar processen för denne 

och kan innebära att möjligheten för den skadelidande att få sin skada reparerad är större. 

Presumtiva överträdare som tvingas axla detta stränga ansvar kan med fog känna anledning 

att vara mer försiktiga. Mot remissinstansens förslag hävdade regeringen att ett strikt ansvar 

skulle strida mot svensk rättstradition då ett sådant ansvar främst aktualiseras vid olika typer 

av farlig verksamhet. Strikt ansvar motiveras annars med att en viss aktivitet är förknippad 

med en viss risk som fordrar krav på stor aktsamhet.149 Ett strikt ansvar skulle också riskera 

att leda till tillämpningssvårigheter för domstolarna som redan har ont om vägledande praxis. 

Att införa ett strikt ansvar i strid med svensk rättstradition skulle innebära att domstolarna inte 

skulle kunna använda sig av praxis från näraliggande rättsområden vid svåra bedömningar där 

de direkt tillämpliga rättskällorna tiger. Ett annat starkt vägande skäl mot införandet av ett 

strikt ansvar är att det riskerar hämma konkurrensen. Ett agerande som i vissa fall är förbjudet 

är i andra fall rentav konkurrensfrämjande och fullt tillåtet, och om ansvaret var strikt skulle 

utrymmet för misstag bli obefintligt.150 Detta skulle kunna leda till att företag undviker ett 

visst handlande som skulle främja konkurrensen för att företaget riskerar att drabbas av stora 

skadeståndsanspråk. 

Presumtionsanvar, alltså ett culpaansvar med omkastad bevisbörda, har också föreslagits men 

varken lett till närmare utredning eller lagstiftningsåtgärder.151 Denna ansvarsform är mest lik 

det EU-rättsliga förslaget där överträdaren undantagsvis kan undkomma ansvar genom att 

visa att denne gjort ett verkligt ursäktligt fel. Med denna ansvarsform finns fortfarande en 

ventil för misstag samtidigt som den skadelidande slipper föra bevisning om förekomsten av 

culpa hos överträdaren. Dessutom åstadkoms en åtstramning av ansvaret för att betona de 

preventiva skälen bakom lagstiftningen och inte minst kommer man åt problemet med att det 

bevismaterial som krävs ofta finns hos svaranden och är oåtkomligt för käranden. En 

intressant detalj i sammanhanget är att skiljenämnden i målet The Absolut Company mot 

 
                                                             
147Prop. 2016/17:9, s. 29. 
148 Wahl, N., s. 211. 
149 Hellner, J. & Radetzki, M., s. 174. 
150 Prop. 2016/17:9, s. 29. 
151 Ibid. 
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Systembolaget tycks ha tillämpat kommissionens förslag i ansvarsfrågan. Skiljedomstolen 

skriver att ett företag är ansvarigt om det inte kan visa att handlandet utgjort ett verkligt 

ursäktligt fel och att ett fel är ursäktligt om en förnuftig person som tillämpat hög nivå av 

omsorg inte varit medveten om att beteendet varit konkurrensbegränsande.152 I direktivet talar 

man om att det föreligger en informationsasymmetri mellan parterna. Om den potentiella 

överträdaren har tillgång till majoriteten av det material som är relevant har denne bättre 

förutsättningar än den skadelidande att föra bevisning.153 Det anförda leder till slutsatsen att 

även ett presumtionsansvar skulle vara mer ändamålsenligt eftersom det leder till ett högre 

mått av prevention. Orsaken till att presumtionsansvaret inte införts torde stå att finna i de 

ovanstående skälen mot strikt ansvar, en culpagrund är mest förenligt med svensk rätts-

tradition och dessutom finns inget krav från EU att ändra den nationella lagstiftningen. 

Presumtionsanvar är också relativt ovanligt i svensk rätt, med undantag för principen att den 

som omhändertar egendom ska exculpera sig om egendomen förstörs.154  

Den svenska regleringen i denna del står inte i strid med EU-rättens principer om likvärdighet 

eller ändamålsenlighet eftersom det inte till följd av culpakravet är praktiskt omöjligt eller 

överdrivet svårt att utöva rätten till skadestånd. Inte heller behandlas överträdelser av EU:s 

konkurrensrätt sämre än överträdelser som bedöms enligt svenska regler. Bernitz uttalar i sin 

analys av Konkurrensskadedirektivet att ”avsaknaden av ett krav på culpa är helt medvetet 

och i linje med de allmänna principerna i unionens skadeståndsrätt” och erinrar om EU-

domstolens avgörande i de gemensamma målen Brasserie de Pêcheur och Factortame där 

domstolen fastslog att culpabegreppet inte har samma innebörd inom unionsrätten som i de 

nationella rättsordningarna samt att ett EU-rättsligt krav på culpa skulle äventyra en enhetlig 

tillämning av unionsrätten.155  

Direktivet stadgar att ett krav på culpa är acceptabelt så länge som principerna om ändamåls-

enlighet och likvärdighet samt EU-domstolens praxis beaktas. Ett krav på culpa strider alltså 

inte i sig mot direktivet.156 I departementspromemorian undersökte man om kravet på culpa 

kunde anses strida mot EU-domstolens praxis och hänvisade först till uttalanden från 

generaladvokaten i förslag till avgöranden i de två målen Banks mot British Coal och det s.k. 
 
                                                             
152 Se Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts skiljedom meddelad den 20 februari 2012, bilagd till 
Svea hovrätt dom den 23 oktober 2013 i mål nr T 4487-12, The Absolut Company Aktiebolag mot Systembolaget 
Aktiebolag, p. 675. 
153 Konkurrensskadedirektivet, skäl (15) och (46)–(47). 
154 Bengtsson, B., s. 262. 
155 Bernitz, U., s. 500. Se även Brasserie de Pêcheur och Factortame, p. 76–79. 
156 Konkurrensskadedirektivet, skäl 11. 
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Kone-målet.157 Det första målets bakgrund var att en brittisk domstol undrade över dess 

skyldighet att utdöma skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna i det förut gällande 

Kol- och stålfördraget. EU-domstolen ansåg inte att fördraget hade direkt effekt men 

generaladvokaten var av motsatt åsikt och menade också att huruvida en överträdelse varit 

culpös saknade betydelse.158 I Kone-målet, som handlade om skadestånd på grund av en 

överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget, ansåg generaladvokaten inte att ett culpakrav var 

förenligt med ändamålsenlighetsprincipen.159 I promemorian nås slutsatsen att EU-domstolen 

inte uttryckligen tagit ställning till frågan varför inte kravet på culpa kan anses oförenligt med 

EU-domstolens praxis.160  Bernitz menar, liksom Wahl, att culpakravet är urholkat och 

konstaterar i sin analys att utrymmet för överträdare att i praktiken hävda att överträdelsen 

inte varit culpös är ytterst litet.161 De svenska domstolarna har fått uppgiften att tolka kravet 

på culpa på sådant sätt att det inte strider mot ändamålsenlighetsprincipen.162 Detta torde även 

innebära att i den mån lagstiftningen skulle få orimliga konsekvenser i ett enskilt fall har 

domstolen möjlighet att tolka lagen så att den överensstämmer med EU-rätten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att culpakravet inte är det mest ändamålsenliga alter-

nativet i förhållande till målet att uppnå reparation och prevention. Med detta är inte sagt att 

culpa är ett olämpligt alternativ. Mot bakgrund av den ovanstående problematik som görs 

gällande vid strikt ansvar och vid presumtionsansvar får culpa anses som en lämplig lösning. 

En strängare ansvarsform skulle kunna motiveras ur ändamålshänseende men det bör tas med 

i beräkningen att culpakravet på konkurrensskaderättens område fått en marginell betydelse. 

Det kan därför ifrågasättas vilken praktisk skillnad det skulle få om culpakravet slopades till 

fördel för ett strängare ansvar. 

3.3 Skadeståndsberättigade 

3.3.1 Skadeståndsberättigade enligt KL 

I 1993 års KL angavs att de skadeståndsberättigade var andra företag eller avtalsparter. I 

specialmotiveringen angavs även att de som hade rätt till konkurrensskadestånd var de som 

omfattades av lagens skyddsintresse. Särskilt angavs konkurrerande företag och företag i 

 
                                                             
157 Ds 2015:50, s. 38. 
158 Generaladvokatens förslag – Banks mot British Coal, p. 53. Se även Lidgard, H. & Levisohn, M., s. 49–50. 
159 Generaladvokatens förslag – Kone, p. 74 och Ds 2015:50, s. 39. 
160 Ds 2015:50, s. 40–42. 
161 Bernitz, U., s. 500. 
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andra eller tidigare säljled som berörs mer direkt av förfarandet. Andra än företag som träffat 

avtal med överträdaren kunde ha rätt till ersättning, exempelvis vid en förbjuden anbuds-

kartell då det förbjudna samarbetet var inriktat på en enskild avtalssituation, men obestämda 

kretsar av konsumenter som indirekt berördes av en överträdelse uteslöts från rätten till 

skadestånd.163  

Skadelidandekretsen vidgades i och med en lagändring år 2005 så att preciseringen om andra 

företag eller avtalsparter togs bort. Orsaken till detta var att den dåvarande lagtexten i detta 

avseende inte var förenlig med syftet att värna om en effektiv konkurrens. Syftet handlar 

ytterst om att slå vakt om konsumentskydd och god samhällsekonomi. En utvidgning av 

skadelidandekretsen ansågs ligga i linje med lagens skyddsintressen och dessutom öka KL:s 

preventiva verkan då överträdarföretag löper större risk att drabbas av skadeståndsanspråk vid 

en större krets ersättningsberättigade.164 2005 års lagändring avseende skadelidandekretsen 

visade sig överensstämma med den syn som EU-domstolen hade i Manfredi-målet och som 

sedermera kommissionen uppvisade i 2008 års vitbok.165 Var och en som lider en konkurrens-

skada fick en rätt att väcka talan om skadestånd på grund av detta, inklusive indirekta köpare 

och konsumenter.166 

3.3.2 Avgränsning av den skadeståndsberättigade kretsen ur ett ändamålsperspektiv 

Det klassiska sättet att avgränsa kretsen skadeståndsberättigade är genom adekvat kausalitet 

eller med hänvisning till lagens skyddsintresse.167 Att adekvat kausalitet fordras mellan 

överträdelse och skada följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer och har, trots förslag, 

aldrig kommit att införas som ett uttryckligt krav i lagtexten för konkurrensskadornas del.168 

Den skadeståndsberättigade kretsen avgränsas också genom tillämpning av den allmänna 

skadeståndsrättsliga principen om lagens skyddsintresse. Mer exakt är detta konkurrenter till 

överträdaren, direkta och indirekta kunder och leverantörer i senare och tidigare säljled. Det 

kan röra sig om företag, offentliga organ och även konsumenter.169 

 
                                                             
163 Prop. 1992/93:56, s. 96. 
164 Prop. 2004/05:117, s. 28–30. 
165 Det kan noteras att The Ashurst Study anmärkte på denna begränsning av den skadeståndsberättigade kretsen i 
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166 Manfredi, p. 63 och 2008 års Vitbok, s. 2. 
167 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 510. 
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169 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 511–512. 
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Omfånget för kretsen skadeståndsberättigade är föremål för skilda synpunkter och dessa kan i 

hög grad kopplas till den ovanstående diskussionen om konkurrensskadeståndets olika syften 

(se avsnitt 2.2). Wahl förespråkade ur ett processekonomiskt perspektiv en begränsad krets 

skadeståndsberättigade där enbart de som med lätthet kunde upptäcka skadan och driva en 

skadeståndsprocess skulle omfattas. Han menade dock att den vid tiden gällande av-

gränsningen till avtalsparter och andra företag inte var tillräcklig samt att enbart en 

tillämpning av adekvat kausalitet som avgränsningsmetod skulle innebära att alltför många 

skador och skadelidande skulle omfattas.170 Ur ett svenskt perspektiv kan denna syn tyckas 

främmande eftersom den kan innebära att de som egentligen lider skada inte kan begära 

ersättning, vilket strider mot hela den reparativa tanken. Även om detta inte är den väg som 

rättsutvecklingen tog finns det ändå skäl att uppmärksamma fördelarna med den ordning som 

Wahl förespråkade. 

Med den ordning som gällt till och med nu finns en risk för att skadorna inte ersätts över 

huvud taget på grund av bevissvårigheter och obenägenhet hos de indirekt skadelidande att 

väcka talan. Praxis på konkurrensskadeområdet är gles och målen drivs av de bolag som kan 

bära risken för en förlust och har möjlighet att insamla det omfattande bevismaterial som 

krävs. Transaktionskostnaderna blir för höga för att mindre resursstarka företag ska känna sig 

manade att väcka talan. Lite talar för att de indirekt skadelidande som var och en bär en 

mindre del av skadan skulle väcka talan om konkurrensskadestånd. Man kan argumentera för 

att det krävs ett s.k. talerättsmonopol för de direkt skadelidande för att åstadkomma maximal 

prevention eftersom de har överlägset bäst förutsättningar att nå framgång med sina 

skadeståndsanspråk. 171  Rent samhällsekonomiskt torde även denna lösning vara mer 

fördelaktig eftersom hela skadan samlas i samma process. En lösning på detta problem är 

möjligheten till grupptalan enligt lag (2002:599) om grupprättegång. En sådan talan om 

skadestånd enligt KL kan även väckas av Konsumentombudsmannen. 172  I USA har 

motsvarigheten class action kommit till stor användning och lyfts fram som ett av de 

viktigaste skälen till att skadeståndsmålen är så vanliga där.173 I svensk rätt har dock denna 

möjlighet mig veterligen aldrig utnyttjats.174 Möjligheterna till kollektiv grupptalan föreslogs 

 
                                                             
170 Wahl, N., kap. 10. 
171 Cengiz, F., s. 9. 
172 5 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket och prop. 2016/17:9, s. 9–11. I och med 
den nya lagstiftningen kommer en hänvisning till KSL införas i lag (2002:599) om grupprättegång 2 § och även 
KSL kommer förses med en bestämmelse om grupptalan (KSL 5 kap. 2 §).  
173 Venit, J., s. 572, Wils, W., s. 1704 och SOU 2004:10, s. 72. 
174 Eklund, E. & Jansson, O., s. 5. 
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från kommissionen i samband med att skadelidandekretsen utvidgades med anledning av att 

det befanns osannolikt att konsumenter och andra med små anspråk skulle väcka 

skadeståndstalan. 175  I 2004 års lagstiftningsarbete konstaterade man att den preventiva 

effekten skulle öka i och med en bredare krets skadeståndsberättigade. Wahl menade 

motsatsen eftersom en ordning som den nuvarande riskerade att det helt skulle saknas 

skadelidande som fick ersättning – om den primärt skadelidande lyckats övervältra skadan 

och den indirekt skadelidande aldrig väcker talan.176 Frågan om den skadeståndsberättigade 

kretsen hänger i hög grad samman med frågan om övervältring. 

3.3.3 Övervältringsregleringen i KSL 

Att var och en kan begära skadestånd för konkurrensskada gäller alltjämt vid införandet av 

KSL. Nyheten för KSL:s del är att lagen introducerar uttryckliga lagbestämmelser om 

övervältring. Som nämnts tidigare har övervältring varit en fråga som diskuterats mycket 

inom konkurrensskaderätten. Den har direkt betydelse för den skadeståndsberättigade kretsen 

i och med att beroende på om man erkänner övervältring eller ej kommer kretsen av de som 

har rätt till skadestånd variera i storlek. 

I KSL införs nya regler där övervältringsfrågan återspeglas. I mångt och mycket ansågs att 

svensk rätt överensstämde med direktivets syn på övervältring. I direktivet anges att skada 

som drabbat den direkt skadelidande men som denne övervältrat inte ska ersättas hos denne. 

Detta återspeglar principen om full ersättning samt tanken om att den skadelidande inte ska 

överkompenseras. Argument om övervältring som försvar tillåts och det åligger svaranden i 

en process med den direkt skadelidande att bevisa förekomsten och omfattningen av en 

övervältring om denne påstår att övervältring har skett.177 KSL 3 kap. 2 § anger att om 

anspråk på ersättning för faktisk skada omfattar ett över- eller underpris ska ersättningen 

minskas med ett belopp som motsvarar den delen av över- eller underpriset som den direkt 

skadelidande övervältrat på sina köpare eller leverantörer förutsatt att svaranden kan bevisa 

detta. I Konkurrensskadedirektivet artikel 12 anges också att situationer där den skadelidande 

undkommer ansvar ska undvikas. Detta åstadkoms bl.a. genom att bevislättnadsregler har 

införts för indirekt skadelidande. KSL 3 kap. 5 och 6 §§ gäller för indirekta köpare respektive 

leverantörer och innebär att ett över- respektive underpris anses ha övervältrats på dem såvida 

 
                                                             
175 2005 års Grönbok, s. 9 och 2008 års Vitbok, s. 4. 
176 Se Wahl, N., s. 258. 
177 Konkurrensskadedirektivet, artikel 13.1 och skäl (39). 



 45 

de kan visa att överträdelsen lett till ett över- eller underpris hos den direkta köparen eller 

leverantören (se vidare, avsnitt 5.4).178 Genom dessa motbevisbara presumtioner kan man 

komma till bukt med den problematik som diskuterades ovan, att risken med att tillåta 

övervältring skulle bli att ingen fick skadestånd eftersom de indirekt skadelidande har så svårt 

att bevisa sin skada (se avsnitt 2.2). Detta innebär en mer ändamålsenlig reglering eftersom 

både reparations- och preventionsintresset gynnas av att de indirekt skadelidande har 

förbättrade möjligheter att nå framgång i sina skadeståndsanspråk. 

Genom den lösning som nu valts är det min uppfattning att man tillskapat ett koherent system 

som dessutom är i överensstämmelse med den svenska skadeståndsrätten i övrigt. Den 

motsatta lösningen hade inneburit att en stor del av de som lider de faktiska skadorna aldrig 

skulle ha möjlighet att få ersättning, vilket skulle ligga alltför långt ifrån den svenska 

modellen där reparation spelar en så viktig roll. Mot detta måste givetvis invändas att de 

indirekt skadelidande i stor utsträckning troligen inte heller får ersättning idag i och med att så 

få väcker talan om skadestånd. Därför måste ändamålsenligheten i praktiken ifrågasättas.179  

Ett system där var och en kan få ersättning för sina skador kan vid en snabb anblick tyckas 

uteslutande positivt eftersom fler skadeståndsprocesser sannolikt väcks om fler har denna 

möjlighet. Mot bakgrund av det som ovan diskuterats vet vi att lösningen inte är så enkel. Att 

var och en ska ges möjligheten att få skadestånd stämmer som sagt väl överens med 

reparationstanken men för att uppnå något mått av prevention bör även regler som underlättar 

för de skadelidande införas. Genom de regler som införs nu genom KSL görs en ansats att 

hjälpa de skadelidande i bevishänseende. Förhoppningsvis ökar antalet enskilda initiativ mot 

överträdelser på grund av detta. 

3.4 Skadeståndsskyldiga 

3.4.1 Ansvarssubjekt i KL och KSL 

Nästa fråga är vilka aktörer som kan orsaka konkurrensskador och bli ansvariga för dessa. 

I KL 3 kap. 25 § anges att det är företag som är ansvarssubjekt. I den nya KSL ändras detta 

till att ange att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till en överträdelse ska 

ansvara för den skada som därigenom uppstår, KSL 2 kap. 1 §.180 Denna ändring motiveras 

 
                                                             
178 A.a., artikel 14 och skäl (41). 
179 2008 års Vitbok, s. 2. 
180 Prop. 2016/17:9, s. 6. 
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inte utförligt i förarbetena. Troligen åsyftas att även företagssammanslutningar kan ansvara 

eller så motiverades ändringen av att man inte ville hindra ansvarsutkrävande för andra 

ansvarssubjekt genom krav på att dessa skulle vara just företag.181 Direktivet anger inte heller 

att det ska vara just ett företag som krävs för att ansvar ska vara aktuellt vilket kanske i sig 

förklarar lagändringen i denna del.182 

3.4.2 Företagsbegreppet 

En fråga som aktualiserats är hur ansvarsfrågor ska hanteras när det är fråga om koncerner. I 

bredbandsmålen menade det svarande moderbolaget TeliaSonera att det inte bar ansvaret för 

marginalpressning eftersom det var deras dotterbolag som bestämt priserna. Tillämplig lag 

var 1993 års KL eftersom målet anhängiggjorts innan 2008 års KL:s ikraftträdande 

(fortsättningsvis benämns 1993 års lag ÄKL i denna del).183 I ÄKL 19 § (jfr 2 kap. 7 § i KL) 

stadgas att missbruk från ”ett eller flera företags sida är förbjudet” och kärandeparterna i 

bredbandsmålen hävdade att TeliaSonera agerade som ett företag. Företagsbegreppet 

definierades i 3 § ÄKL (jfr 1 kap. 5 § KL) så som en fysisk eller juridisk person som driver 

verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur vilket TeliaSonera tolkade som inne-

bärande att företagsbegreppet enbart omfattar en juridisk person. I förarbetena till bestäm-

melsen anges att företagsbegreppet i KL ska ges samma innebörd som i unionsrätten.184 Mot 

bakgrund av det uttalandet beaktade tingsrätten EU-domstolspraxis som stadgar att ”ett 

moderbolag och ett dotterbolag utgör samma ekonomiska enhet (företag) om moderbolaget 

utövar ett avgörande inflytande på dotterbolagets affärspolitik” samt att om ett moderbolag 

innehar 100 procent av aktierna i dotterbolaget skapar det en presumtion för att modern har ett 

sådant inflytande. I TeliaSoneras fall ägde moderbolaget 100 procent av aktierna i dottern och 

förmådde sedan inte motbevisa presumtionen om avgörande inflytande varför de var att 

betrakta som samma företag.185  

Wahl resonerade på sin tid på samma sätt som tingsrätten och konstaterade att det skade-

ståndsrättsliga företagsbegreppet bör följa det konkurrensrättsliga. En systematisk tolkning 

 
                                                             
181 Konkurrensskadedirektivet, artikel 1.1. Se även definitionen av företag i KL 1 kap. 5 §. 
182 Prop. 2016/17:9, s. 28, Konkurrensskadedirektivet, artikel 3 och Ds 2015:50, s. 40. 
183 Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company AB, s. 81. 
184 Prop. 1992/93:56, s. 66. 
185 Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company AB, s. 114–117 och 143–45 och Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 i mål nr T 15382-06, 
Yarps Network Services AB mot TeliaSonera Aktiebolag, s. 110–112 och 134–135. 
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föranledde enligt Wahl slutsatsen att företagsbegreppet sannolikt var avsett att äga giltighet 

för hela lagen eftersom ingenting annat varit stadgat.186 Vad som därtill talar för tingsrättens 

lösning är att en motsatt lösning hade kunnat innebära att företag skulle kunna ”placera” 

överträdelsen i ett dotterbolag med mindre tillgångar för att undgå ett omfattande ersättnings-

ansvar. Dessutom förefaller den valda lösningen vara i enlighet med förarbetena och unions-

rätten. I propositionen till KSL uppmärksammade Konkurrensverket frågan om ansvars-

subjekt vid skadeståndstalan och menade att det är oklart om man i civilrättsliga mål kan rikta 

talan mot samma subjekt som i mål om konkurrensskadeavgift. I de offentligrättsliga målen 

gäller den ekonomiska enhetens princip som innebär att koncerner ska ses som ett enda 

företag. Propositionen till KSL anger att företagsbegreppet bör ha samma betydelse i mål om 

skadestånd som i de offentligrättsliga målen samt att frågan om vilket ansvarssubjekt talan 

kan riktas mot får avgöras av domstolen i det enskilda fallet. Denna slutsats verkar vara i linje 

med avgörandena i de ovan nämnda tingsrättsmålen.187 

De nu nämnda ändringarna är positiva såtillvida att företagsbegreppet tolkas enhetligt inom 

konkurrenslagstiftningen eftersom detta innebär en koherent lagstiftning. Nu har parterna 

även fått klarhet i innebörden av företagsbegreppet vilket medför att de inte behöver uppe–

hålla sig vid denna fråga i samma utsträckning som förut. Att svarandeparten är medveten om 

att denne presumeras ansvara för helägda dotterbolags ageranden skapar även incitament för 

moderbolagen att utöva tillsyn över sina dotterbolag vilket får en preventiv effekt. Denna 

tolkning motverkar också, som ovan nämnts, risken för missbruk bestående i att koncernbolag 

undgår ansvar genom att skylla ifrån sig. Min uppfattning är att detta gynnar konkurrens-

skadeståndets syften med reparation och prevention och därmed leder tolkningen till ett högre 

mått av ändamålsenlighet. Det reparativa syftet främjas eftersom den skadelidande har bättre 

chanser att nå framgång i en process där svaranden inte tillåts försvara sig med att över-

trädelsen begicks av dotterbolaget. Det preventiva syftet och syftet med en effektiv 

konkurrens främjas på grund av de högre krav som ställs på överträdare.  

3.4.3 Solidariskt ansvar 

Om flera överträdare har orsakat samma skada uppkommer frågan om hur ansvaret dem 

emellan ska fördelas och vem den skadelidande kan vända sig mot med sitt ersättnings-

anspråk. Enligt tidigare lagstiftning gäller att solidariskt skadeståndsansvar och möjligheter 
 
                                                             
186 Wahl, N., s. 198–203. 
187 Prop. 2016/17:9, s. 26–30. 
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till regress följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer.188 Av 1 kap. 1 § SkL följer att 

lagen ska tillämpas då inget annat är särskilt föreskrivet. Om två eller flera ska ersätta samma 

skada gäller enligt SkL 6 kap. 4 § ett solidariskt ansvar skadevållarna emellan. Det solidariska 

ansvaret innebär att den skadelidande har möjlighet att välja vilken skadevållare denne ska 

rikta sitt krav emot och kräva den skadevållaren på hela beloppet varpå fördelningen skade-

vållarna emellan blir en fråga om regress i efterhand.189 I och med KSL införs en ny 

bestämmelse som explicit reglerar solidariskt ansvar, KSL 2 kap. 2 §.190 I denna del innehåller 

lagtexten enbart ett förtydligande av vad som redan är gällande rätt men från det solidariska 

ansvaret görs även en del undantag vilka är helt nya.  

För det första begränsas ersättningsansvaret för små och medelstora företag, 

KSL 2 kap. 3 §.191 För dessa företag begränsas det solidariska ansvaret till ersättning för 

skador som uppkommit hos företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer om 

företagets marknadsandel på den relevanta marknaden har understigit fem procent vid någon 

tidpunkt under överträdelsen och om en tillämpning av det solidariska ansvaret skulle 

äventyra företagets ekonomiska bärkraft och medföra att dess tillgångar förlorade allt värde. 

Begränsningsregeln ska dock inte tillämpas om vissa försvårande omständigheter föreligger. 

Om företaget har förmått ett annat företag att medverka i överträdelsen, haft en ledande roll i 

överträdelsen eller tidigare gjort sig skyldigt till en överträdelse gäller inte begränsningen. 

Skälen för begränsningen är inte angivna i direktivet eller i de svenska förarbetena men de 

torde åsyfta att ansvaret inte ska slå för hårt mot svaga företag som riskerar att tvingas i 

konkurs på grund av oskäligt betungande ersättningsanspråk. 

Det solidariska ansvaret begränsas också för företag som beviljats sanktionsavgifts-

befrielse.192 För företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse gäller det solidariska ansvaret 

gentemot skadelidande som inte är företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer 

först om full ersättning inte kan erhållas från någon annan överträdare, KSL 2 kap. 4 §.193 

 
                                                             
188 Bergman, M. & Carlsson, K. s. 516. 
189 Ds 2015:50, s. 46. 
190 Konkurrensskadedirektivet, skäl (37) och artikel 11 och prop. 2016/17:9, s. 7. 
191 Vad som utgör ett litet eller medelstort företag följer av definitionen i Europeiska kommissionens rekommen-
dation nr 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. 
192 Sanktionsavgiftsbefrielse innebär att en överträdare som anmäler en överträdelse till Konkurrensverket under 
vissa förutsättningar kan undgå skyldigheten att betala konkurrensskadeavgift. Se KL 3 kap. 12 § och Bergman, 
M. & Carlsson, K., s. 476–478. 
193 Ds 2015:50, s. 44 och prop. 2016/17:9, s. 32. 
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Begränsningen av ansvaret för dessa överträdarföretag har motiverats av att man vill ge 

incitament åt företag att samarbeta med myndigheterna och avslöja hemliga karteller.194  

KSL kommer enligt förslaget även att innehålla en bestämmelse som begränsar det 

solidariska ansvaret för företag som träffat uppgörelser i godo med den skadelidande, 

KSL 2 kap. 5 §. Solidariskt ansvar aktualiseras endast om ersättning inte kan erhållas från 

någon annan överträdare och något annat inte avtalats.195 I Konkurrensskadedirektivet anges 

att förlikningsförfaranden är ett viktigt verktyg för att upptäcka överträdelser och för att åstad-

komma lagföring och sanktionering.196 Bestämmelsen i KSL 2 kap. 5 § ska ses mot bakgrund 

av syftet att underlätta för förlikningar mellan parterna.197 Bestämmelsen innebär att om en 

överträdare förlikningsvis betalar ersättning för en skada som flera ansvarar för ska den 

skadelidandes ersättningsanspråk nedsättas med den andel av skadan som redan ersatts. En 

annan överträdare som betalat skadestånd i större utsträckning än denne ansvarat för kan då 

inte heller regressvis vända sig mot överträdaren som gjort upp med den skadelidande i 

godo.198 Även denna regel innehåller ett undantag som innebär att i den mån den skadelidande 

inte kan få hela sin skada ersatt från andra överträdare får denne väcka talan mot en över-

trädare med vilken den skadelidande gjort upp i godo motsvarande återstoden av ersättningen. 

Undantaget syftar till att tillförsäkra att principen om full ersättning får genomslag.199 

De nu beskrivna begränsningarna i det solidariska ansvaret är nyheter för svensk rätts del. De 

tycks vara legitimerade utifrån sina ändamål att under vissa förutsättningar skydda överträdar-

företag, och välavvägda i det att de innehåller undantag för grova överträdelser och för fall 

där den skadelidandes rätt till full ersättning skulle äventyras. Principen om full ersättning 

hänger samman med reparationsintresset och det faktum att principen ges genomslag trots 

begränsningsreglerna innebär att man tagit hänsyn till detta intresse. Rätten till full ersättning 

hänger samman med reparationsintresset. Att principen om full ersättning ges genomslag trots 

begränsningsreglerna innebär att man tagit hänsyn till detta intresse. 

En annan fördel, måhända inte ur ett skadelidandeperspektiv på kort sikt men likväl en fördel 

i ljuset av målet att uppnå effektiv konkurrens, är att man tagit hänsyn till företag som sam-

 
                                                             
194 Konkurrensskadedirektivet, skäl (38). 
195 Ds 2015:50, s. 49 och prop. 2016/17:9, s. 37. 
196 Konkurrensskadedirektivet, skäl (26). 
197 A.a., skäl (48)–(52) och artikel 19. 
198 A.a., skäl (51). 
199 A.a., artikel 19.3 och prop. 2016/17:9, s. 37. 
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arbetar med myndigheterna. I direktivet anges att företag som inom ramen för eftergifts-

program samarbetar med en konkurrensmyndighet spelar en nyckelroll i arbetet med att 

avslöja hemliga karteller varför sådana företag bör skyddas från oskälig exponering för 

skadeståndsanspråk. Man förklarade att dessa företag ofta får ett slutligt beslut från myndig-

heten innan andra företag i samma kartell, vilket leder till att de ofta blir valda först som 

svaranden i tvister om skadestånd.200 Detta innebär alltså att de företag som frivilligt väljer att 

samarbeta med myndigheterna kan drabbas av anspråk på hela skadeståndet vilket motverkar 

arbetet med att förmå företag att samarbeta. Att dessa företag nu får ett begränsat ansvar 

gynnar därför eftergiftssystemet, vilket i sin tur gynnar konkurrensen. Detta bidrar i sin tur till 

att ändamålet med en effektiv konkurrens tillgodoses bättre genom den nya lagstiftningen. 

Även den tredje begränsningsregeln som tar sikte på företag som gjort upp i godo är fördel-

aktig eftersom den uppmuntrar sådana uppgörelser vilket gynnar lagstiftningens syfte att en-

skilda ska nå förlikningslösningar. Att sådana uppgörelser inte äventyras genom att över-

trädaren riskerar att bära ytterligare ansvar är förenligt med detta syfte. Den risk som kan 

urskönjas med reglerna är att de kan tynga processerna ytterligare för det fall att 

omständigheter av betydelse för dess tillämpning blir tvistiga mellan parterna.201 Påstådda 

överträdare kommer sannolikt argumentera för att undantagsbestämmelserna är tillämpliga i 

den mån det är möjligt. Domstolen kommer därmed tvingas hantera frågor om undantagens 

tillämplighet vilket kan antas leda till komplicerade bedömningsfrågor vilket i sin tur kan 

innebära risker för en ändamålsenlig tillämpning. 

 
                                                             
200 Konkurrensskadedirektivet, skäl (38). 
201 Truli, E., s. 308. 
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4 BERÄKNING I KONKURRENSSKADEMÅL 

4.1 Bakgrund och problematik 

När förekomsten av en konkurrensskada har konstaterats uppstår frågan om ersättningens 

omfattning. Här finns skäl att återkomma till det reparativa syftet med konkurrensskadestånd 

– att försätta den skadelidande i samma situation som om skadan inte hade ägt rum.202 

Ersättningen för konkurrensskador ska motsvara skadan och de skadelidande ska inte över-

kompenseras.203 Frågan återstår hur man med exakthet kan föra bevisning om skadans om-

fattning. Förarbetena ger ingen ledning med avseende på skadeståndsberäkningen samtidigt 

som i princip samtliga förarbeten nämner svårigheterna med skadeståndsberäkningen.204 

Konkurrensskadedirektivets tredje artikel anger att: 

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla fysiska eller juridiska personer som har lidit 

skada som orsakats av en överträdelse av konkurrensrätten ska kunna kräva och få full 

ersättning för den skadan. 

Principen om full ersättning tjänar som en god utgångspunkt vid fastställandet av ersätt-

ningens omfattning men därutöver har det länge rått osäkerhet.205 Redan vid införandet av 

konkurrensskadeståndet i Sverige la man märke till svårigheterna med att beräkna 

konkurrensskadornas omfattning. I SOU 1991:59 anges beträffande ersättningens storlek i 

princip bara att skadeståndet fullt ut ska motsvara skadan.206 Man utvecklar dock inte mer än 

att man konstaterar att det är svårt, att en ekonomiskt realistisk bedömning är efter-

strävansvärd och att domstolen ska ha möjlighet att uppskatta ersättningen till ett skäligt 

belopp.207 På grund av de stora svårigheter som finns med att fullt ut bevisa skadans storlek 

 
                                                             
202 Se bl.a. prop. 1992/93:56, s. 34, prop. 2004/05:117, s. 24, prop. 2016/17:9, s. 44 och 104, Stockholms 
tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB, s. 150, 
Eklöf, S., s. 3 och Eklund, E. & Jansson, O. s. 3. 
203 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 510. 
204 Se bl.a. prop. 2004/05:117, s. 29, prop. 2016/17:9 s. 48 och 2005 års Grönbok, s. 7. 
205 Se bl.a. Konkurrensskadedirektivet, artikel 1. 
206 SOU 1991:59, s. 289.  
207 Prop. 1992/93:56, s. 97. 
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har domstolen en möjlighet att uppskatta skadan till ett skäligt belopp i enlighet med 

RB 35 kap. 5 § (se avsnitt 4.3).208 

Frågan om ersättningens beräkning i konkurrensskademål är omdiskuterad på både nationell 

och internationell nivå. I 2008 års vitbok uttalade kommissionen att principen om full 

ersättning är den främsta vägledande principen för att tillgodose målet att de skadelidande ska 

få ersättning för konkurrensskador.209 Detta är ett utflöde av att man inom EU utgår ifrån det 

reparativa syftet med skadestånd. I amerikansk antitrusträtt ser det annorlunda ut. Där ska 

skadevållaren ersätta skadan tredubbelt enligt the Clayton Act som anger att:  

any person who shall be injured in his business or property by reason of anything 

forbidden in the antitrust laws may sue therefore […] and shall recover threefold the 

damages by him sustained. 

Skälet till denna reglering är att amerikansk skadeståndsrätt i högre grad syftar till att 

åstadkomma prevention.210 Ett skadestånd vars omfattning bestäms efter prevention verkar 

långt mer avhållande än ett reparationsstyrt skadestånd som enbart speglar den faktiska 

skadan (med tillägg för utebliven vinst och ränta). En sådan lösning ligger dock långt ifrån 

den som valts för konkurrensskadornas del i Europa. Som ovan nämnts uttalades i 2008 års 

vitbok att en europeisk lösning eftersträvades. En ordning liknande den amerikanska var alltså 

aldrig ifråga även om amerikansk antitrusträtt ofta använts som jämförelseobjekt, inte minst 

för att en så stor del av de mål som väcks i USA på grund av överträdelser av konkurrens-

rätten har karaktären av skadeståndskrav från enskilda (s.k. private enforcement).211  

”Beräkningen kan bli ytterst svår eller till och med praktiskt omöjlig om man strikt 

håller fast vid tanken att det exakta beloppet för den lidna skadan alltid ska beräknas 

precist.” 

Detta uttalade kommissionen i 2008 års vitbok och konkluderade att kravet på beräkningen 

inte får sättas oproportionerligt högt.212 Några år senare utkom kommissionen med riktlinjer 

för beräkning av konkurrensskadestånd. Inledningsvis konstaterar kommissionen att den 

skadelidande ska försättas i samma situation som om överträdelsen inte ägt rum och för att 
 
                                                             
208 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 513. 
209 2008 års Vitbok, s. 3. 
210 SOU 2004:10, s. 67–75. 
211 Se bl.a. Wahl, N., SOU 2004:10, Lidgard, H. & Levinsohn, M. och Bernitz, U., s. 497. 
212 2008 års Vitbok, s. 7. 
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åstadkomma detta ska göras en ”om inte”-analys av vad som sannolikt hade hänt om inte 

överträdelsen ägt rum. Detta innebär ett tillskapande av ett hypotetiskt scenario som ska 

jämföras med verkligheten som den de facto ser ut. Därpå framhålls att det är omöjligt att 

med exakthet veta någonting om det hypotetiska scenariot eftersom marknaden utgörs av ett 

komplext samspel mellan många olika aktörer och många faktorer som samverkar. Som om 

inte det vore nog är uppgifter och bevismaterial svåra att få tag på vilket gör bedömningen 

ännu svårare. Detta innebär att beräkningen kommer att bygga på antaganden och att det inte 

är eftersträvansvärt att försöka få fram ett ”sant” svar, eftersom ett sådant inte existerar.213 På 

svensk nivå har Konkurrensverket utfärdat en rapport där det sammanställt de beräknings-

metoder som kan tillämpas och vilka beviskrav som bör ställas i konkurrensskademål.214 

I Konkurrensskadedirektivet anges att det ankommer på medlemsstaterna att fastställa regler 

för beräkning av skada och att de nationella domstolarna ska avgöra vilka metoder som kan 

användas vid beräkningen. De enda krav direktivet ställer är att likvärdighets- och 

ändamålsenlighetsprinciperna iakttas samt att hänsyn bör tas till den informationsasymmetri 

som råder mellan parterna.215 

4.2 Beräkningsmetoder 

4.2.1 Inledning 

Nedan följer en redogörelse för de mest framträdande av de metoder som lyfts fram i 

kommissionens riktlinjer, Konkurrensverkets rapport och i övrigt. Redogörelsen syftar till att 

ta upp några av de vanligaste metoderna för att illustrera hur skadeståndsberäkningen kan se 

ut samt belysa svårigheterna med att beräkna ersättningens storlek med exakthet men gör inga 

anspråk på att vara uttömmande eller överdrivet detaljerad. Poängen med att redogöra för 

dessa metoder är att visa på varför beräkningssvårigheterna är så betydelsefulla. Detta spelar 

en stor roll i förklaringen till varför så få skadeståndsprocesser väcks i Sverige. 

4.2.2 Jämförelsebaserade metoder 

Det första tillvägagångssättet för att beräkna konkurrensskada är genom en tillämpning av en 

s.k. jämförelsebaserad metod. Som namnet antyder går metoden ut på att en jämförelse görs. 

Jämförelsen ska ske mellan å ena sidan verkligheten så som vi finner den, det faktiska 

 
                                                             
213 Riktlinjerna, s. 11–13. 
214 Konkurrensverkets rapport. 
215 Konkurrensskadedirektivet skäl (46). 
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scenariot, och å andra sidan ett s.k. kontrafaktiskt scenario, d.v.s. ett hypotetiskt scenario som 

inte har inträffat. Skillnaden mellan det faktiska och det kontrafaktiska scenariot kan ge 

vägledning och svar på vilken effekt en viss omständighet haft. 

Vid tillämpningen av den jämförelsebaserade metod som Wahl kallar före-och-efter-metoden 

betraktas den period under vilken överträdelsen pågått (överträdelseperioden) och jämförs 

med en annan period (jämförelseperioden) varpå skillnader i exempelvis priser, vinst eller 

ersättning iakttas.216 Rör det sig exempelvis om en kartell som överenskommit om högre 

priser kan dessa priser jämföras med priser på samma marknad tiden före, tiden efter eller 

både tiden före och tiden efter överträdelseperioden.217 

Jämförelsen kan också ske med en annan marknad som har likheter, geografiskt eller 

produktmässigt, (jämförelsemarknaden) med den marknad där överträdelsen lett till högre 

priser (överträdelsemarknaden), för enkelhetens skull kan vi kalla metoden jämförelse-

marknadsmetoden. En annan geografisk jämförelsemarknad bör ha identiska eller likartade 

produkter som marknaden där överträdelsen ägt rum. Om jämförelsen sker med en marknad 

med liknande produkter noterar kommissionen att hänsyn ska tas till produkternas särdrag.218 

De olika jämförelsemetoderna kan också kombineras så att man jämför både med samma 

marknad en annan tidsperiod och med en annan liknande marknad. Detta kallas även 

skillnader-mellan-skillnader-metoden.219 Exempelvis kan man genom en tillämpning av före-

och-efter-metoden se att priset på en vara från en överträdare har höjts med x kronor. Därefter 

kan iakttas att priset för en identisk produkt på en annan geografisk marknad också höjts, men 

med det lägre y kronor. Detta leder till slutsatsen att prishöjningen till följd av överträdelsen 

är skillnaden mellan x och y kronor.220 

En snarlik metod är marknadsandelsmetoden. Denna metod tar avstamp i den marknadsandel 

som det skadelidande företaget har respektive skulle ha haft om en överträdelse inte ägt rum. 

Den faktiska och den hypotetiska marknadsandelen jämförs med varandra och skillnaden dem 

 
                                                             
216 Wahl, N., s. 382. Se även Konkurrensverkets rapport, s. 24–25. 
217 Riktlinjerna, s. 17. Se även Stockholms tingsrätt dom den 20 november i mål nr T 32799-05 och mål nr 
T 34227-05, Europe Investor Direct Aktiebolag m.fl. mot VPC Aktiebolag, s. 19 och Svea hovrätt dom den 19 
januari 2011 i mål nr T 10012-8,  Euroclear Sweden AB mot Europe Investor Direct AB m.fl., s. 11. 
218 Riktlinjerna, s. 21–23. 
219 A.a., s. 17 och 23–24. 
220 A.a., s. 23. 
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emellan multipliceras med den totala försäljningen på marknaden som i sin tur multipliceras 

med företagets genomsnittliga vinst.221 

4.2.3 Simuleringsmodeller 

Användandet av simuleringsmodeller innebär att man genom ekonomiska studier av mark-

naden, av företags samspel med varandra och konkurrensen dem emellan, kan komma fram 

till hur utvecklingen sannolikt kommer att se ut. På så vis kan omständigheter såsom priser 

som skulle förelegat om överträdelsen inte ägt rum räknas ut. I kommissionens riktlinjer 

framhålls tre viktiga faktorer som måste iakttas för att analysen ska ge ett tillfredsställande 

resultat. För det första ska de faktorer som styr utbudet urskiljas och för det andra ska beaktas 

vad som påverkar efterfrågan, s.k. efterfrågeelasticitet, till exempel hur kunderna reagerar på 

förändringar av priset. För det tredje ska marknaden som sådan och den marknadsstruktur 

som råder tas i beaktande. Viktigt att notera där är att marknadens struktur och egenskaper 

kan ha förändrats i och med överträdarens agerande och att man i största möjliga utsträckning 

måste beakta den marknadsstruktur som skulle råda utan överträdelsen.222 

4.2.4 Kostnadsbaserad metod 

Den kostnadsbaserade metoden innebär att man först fastställer produktionskostnad per enhet 

hos överträdarföretaget och sedan gör en uppskattning av vad som är en rimlig vinstmarginal 

(en vinst per enhet som är rimlig i ett scenario utan en överträdelse) och lägger denna på 

produktionskostnaden per enhet. En rimlig vinstmarginal kan exempelvis fastställas genom att 

tillämpa jämförelsebaserade metoder eller simuleringsmodeller (se ovan). Med före-och-efter-

metoden ser man på den vinstmarginal överträdaren haft före och/eller efter överträdelse-

perioden och lägger denna till grund för vad som skulle utgöra en rimlig vinstmarginal. Den 

rimliga vinstmarginalen jämförs sedan med den faktiska och på så sätt räknas överpriset per 

enhet ut.223 

4.2.5 Finansieringsbaserad metod 

Användandet av den finansieringsbaserade metoden innebär att man tar utgångspunkt i 

företagets ekonomiska resultat vid beräkningen av skadeståndet vilket särskilt kommer till 
 
                                                             
221 Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company AB, s. 146. 
222 Riktlinjerna, s. 35–38 och Konkurrensverkets rapport, s. 37. 
223 Riktlinjerna, s. 38–39 och Konkurrensverkets rapport, s. 28–29.  
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användning då den skadelidande begär ersättning för utebliven vinst. Förenklat innebär detta 

att man bedömer företagets lönsamhet och jämför denna med lönsamheten i ett jämförelse-

scenario i likhet med tillvägagångssättet ovan i avsnitt 4.2.2.224  

4.2.6 För- och nackdelar med metoderna 

Före-och-efter metoden stöter på problem eftersom den inte förmår att isolera den 

skadegörande handlingens effekter från andra faktorer. Att priset på en vara går upp under 

överträdelseperioden kan bero delvis på överträdelsen men också på exempelvis ökad 

efterfrågan eller förbättrad kvalitet på varan ifråga.225 Dessutom är överträdelseperioden ofta 

svår att fastställa, en överträdelse kan inledas och avslutas gradvis och dessutom ha verk-

ningar för perioden efter att överträdelsen upphört.226 En fördel med metoden är att den till 

skillnad från en jämförelse med andra geografiska marknader eller andra produktmarknader 

tar hänsyn till de utmärkande egenskaperna för just den drabbade marknaden.227 Jämförelse-

marknadsmetoden förutsätter att jämförelsemarknaden är tillräckligt lik för att jämförelsen 

ska tjäna som tillförlitligt underlag vid skadeståndsberäkningen.228 Å andra sidan förutsätter 

även en tillämpning av före-och-efter-metoden att man kan finna en period som, bortsett från 

överträdelsen, liknar överträdelseperioden vilket inte vållar problem om man istället använder 

sig av en annan jämförelsemarknad. Om perioderna präglas av stora skillnader på marknaden 

kan före-och-efter-metoden med svårighet användas med framgång.229  

Kommissionen framhåller att en jämförelse med en liknande geografisk marknad torde vara 

mest aktuell när det rör sig om överträdelser på lokala, regionala eller nationella marknad-

er.230 Konkurrensverket framhåller å sin sida att jämförelser över nationsgränser kan leda till 

problem eftersom de skattemässiga förutsättningarna skiljer sig åt.231 Det största problemet 

med en tillämpning av denna metod är troligen att det är svårt att mäta utsträckningen av de 

skadliga effekter som orsakats av överträdelsen, det är möjligt att näraliggande marknader har 

 
                                                             
224 Riktlinjerna, s. 40. 
225 Wahl, N., s. 382. 
226 Ibid och Riktlinjerna, s. 19–20. 
227 Riktlinjerna, s. 19. 
228 Wahl, N., s. 384. 
229 Riktlinjerna, s. 18. 
230 A.a., s. 22. 
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påverkats av överträdelsen. Samma problem torde aktualiseras vid tillämpningen av metoden 

där en annan produktmarknad används som jämförelseobjekt.232  

Problemen avseende jämförelsemarknaden och jämförelseperiodens krav på tillräcklig likhet 

gör sig även gällande vid skillnaden-mellan-skillnader-metoden. Problem tillkommer också i 

och med att tillämpningen av denna metod kräver tillgång till omfattande information och 

data, något som generellt är ovanligt på området.233 Fördelarna med denna metod är att man 

kommer närmare ”sanningen” i och med att andra faktorer utesluts i högre grad. Jämfört med 

exemplet ovan exkluderas faktorer som sannolikt skulle leda till en prishöjning oavsett över-

trädelsen samtidigt som fördelarna med före-och-efter-metoden tillvaratas.234 Problemen vid 

tillämpningen av samtliga de jämförelsebaserade metoderna torde göra sig gällande på samma 

sätt vid tillämpning av den finansieringsbaserade metoden. 

Simuleringsmodeller är tekniskt krävande och dess tillförlitlighet bygger på att man haft 

tillgång till en stor mängd data samt att man utifrån denna gjort korrekta antaganden. 

Kommissionen framhåller i sina riktlinjer att metoden är avhängig hypotetiska uppskattningar 

och sannolikhetsbedömningar men att trots dess teoretiska karaktär kan modellen ge värdefull 

kunskap om det hypotetiska jämförelsescenario som måste användas för att räkna ut 

skadan.235 Det finns dock skäl att återkomma till kommissionens uttalande i 2008 års vitbok 

ovan, det skulle vara praktiskt omöjligt att beräkna skadan om man försöker åstadkomma ett 

exakt belopp.236  

Den kostnadsbaserade metoden förutsätter även den ofta att man har tillgång till en hel del 

material som överträdarföretaget förfogar över, vilket kan försvåra tillämpningen avsevärt.237 

Därtill har metoden kritiserats för att den tar hänsyn till andra faktorer än själva överträdelsen 

som också kan ha påverkat vinstmarginalen under överträdelseperioden.238 

Vilken metod som är mest lämplig beror på ärendets karaktär. Exempelvis kan marknads-

andelsmetoden med fördel användas när andra jämförelsebaserade metoder inte kan app-

liceras t.ex. för att det inte finns någon jämförelsemarknad eller överträdelseperioden är svår 
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236 2008 års Vitbok, s. 7. 
237 Riktlinjerna, s. 40. 
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att fastställa.239 Det är också möjligt att använda flera metoder vilket torde vara positivt om 

olika metoder ger samma eller likartade resultat men inte om resultaten skiljer sig markant 

från varandra då detta skulle tyda på att ingen av metoderna är tillräckligt tillförlitlig. 240 

Skadeståndsberäkningen utgår ifrån en jämförelse mellan verkligheten och en hypotetisk 

situation, en situation som aldrig inträffat. Det är uppenbart att något som inte inträffat är 

omöjligt att uttala sig om med säkerhet. Kravet på beräkningen får därmed inte sättas alltför 

högt. 241  I Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB hänvisade tingsrätten till 

NJA 2014 s. 272 (det s.k. BDO-målet) där HD uttalade att: 

”Domstolen bör ta fasta på vad som typiskt sett skulle ha varit en näraliggande och 

rimlig händelseutveckling. […] Det kan också inträffa att flera händelseförlopp 

framstår som näraliggande och rimliga. Då bör utgångspunkten vara att 

skadeberäkningen ska göras på grundval av den händelseutveckling som framstår som 

mest sannolik.”242 

Detta är en bevislättnad med avseende på orsakssamband. En annan möjlighet till bevislättnad 

finner man i RB 35 kap. 5 § som tar sikte på fall där en skadas storlek är svår att bevisa. 

Denna möjlighet har också utnyttjats flera gånger av domstolarna i konkurrensskademål.243 

4.3 Uppskattning efter skälighet 

Utgångspunkten är, enligt allmänna rättsgrundsatser, att den part som begär skadestånd har en 

skyldighet att styrka både förekomsten av skada och skadans omfattning samt till vilket 

belopp skadan ska uppskattas.244 Om en skada inte, eller endast med svårighet, kan bevisas får 

domstolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp enligt RB 35 kap. 5 §. Bevislättnadsregeln 

ska bl.a. appliceras när skadan till sin natur innebär att utredning om dess storlek inte kan 

läggas fram. Regeln innebär dock inte att parten är befriad från sin skyldighet att lägga fram 

den utredning som skäligen kan åstadkommas och bör även innebära ett krav på någon slags 

 
                                                             
239 Konkurrensverkets rapport, s. 27. 
240 Riktlinjerna, s. 41–42. 
241 Se t.ex. Ds 2015:50, s. 52 och Kommissionens meddelande. 
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 59 

sannolikhetsövervikt. 245  Regeln har tillämpats åtskilliga gånger i mål om konkurrens-

skadestånd eftersom det i regel är omöjligt att lägga fram full bevisning om skadans storlek. 

Konkurrensskadedirektivet uppmärksammar också medlemsstaterna på att en möjlighet för 

domstolen att uppskatta skadan, som den i RB 35 kap. 5 §, bör finnas i de nationella 

rättsordningarna på grund av de svårigheter i bevishänseende som finns i konkurrensskade-

målen.246 

Utan möjligheten för domstolen att uppskatta skadeståndets storlek efter skälighet skulle de 

skadelidande riskera att helt gå miste om sina chanser till skadestånd eftersom det är så svårt 

att styrka skadans omfattning. Nackdelen med att domstolarna tillämpar RB 35 kap. 5 § är 

bristen på förutsebarhet för parterna. Skadeståndsberäkningen bygger på en rad osäkra 

faktorer. Är någon av dessa inte bevisad i tillräcklig utsträckning kan kärandens beräkning 

inte godtas i sin helhet men däremot tjäna som grund för domstolens skälighetsbedömning. 

Domen i Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB kan användas som exempel. Där 

konstaterade tingsrätten att missbruksperioden var kortare än vad käranden påstått vilket kom 

att påverka beräkningen. Vad som är svårare att avgöra är sådana frågor som hur en 

särpräglad marknad under en viss period skulle ha utvecklats utan en överträdelse. I 

Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company AB uppskattades skadan till ett väsentligt lägre 

belopp än det yrkade.247 

4.4 Beräkning av ersättning vid övervältring 

De indirekt skadelidande har ännu svårare att bevisa skadans omfattning eftersom de måste 

visa hur stor del av skadan som övervältrats till dem. Den direkt skadelidande kan övervältra 

skadan både helt och delvis. Även här gäller att den skadelidande ska få full ersättning, 

varken mer eller mindre, vilket innebär att beräkningsproblemen ter sig mycket stora för de 

indirekt skadelidande. I Konkurrensskadedirektivet anges att kommissionen ska utfärda klara, 

enkla och heltäckande riktlinjer för uppskattningen av den del av en överprissättning som 

övervältrats på en indirekt köpare.248 Förhoppningsvis kan detta underlätta en aning. Till de 

indirekt skadelidandes hjälp införs regler om presumtion för övervältring (se avsnitt 5.4). 
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247 Stockholms tingsrätt dom den 26 maj 2016 i mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia 
Company AB, s. 150–160. 
248 Konkurrensskadedirektivet, artikel 16 och skäl (42). 
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Reglerna innebär att övervältring under vissa förutsättningar kan presumeras men den indirekt 

skadelidande måste alltjämt bevisa skadans storlek varför problemen sannolikt kvarstår. 

4.5 Sammanfattande analys 

En stor del av förklaringen till att så få mål om konkurrensskadestånd väcks i svensk domstol 

tror jag beror på det svåra bevisläget som de skadelidande möter. Det blir som en ond cirkel, 

få skadelidande väcker talan på grund av höga kostnader, svårigheter att föra bevisning och 

stor oförutsebarhet om utgången vid en process. Detta leder till en gles praxis på området och 

svårigheter för domstolarna att finna vägledning i de få mål som väl prövas. KSL kommer 

inte att innebära några stora förändringar i detta avseende eftersom den inte innehåller några 

nya beräkningsregler. Detta hade å andra sidan inte varit önskvärt. Konkurrensskadedirektivet 

anger att kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter ska ge vägledning åt domstol-

arna i beräkningsfrågan.249 Att reglera beräkningen genom sådana vägledande dokument är 

mer lämpligt än att göra detta genom lagstiftning eftersom det inte är en fråga som kan 

besvaras med en enkel regel, utan ambitionen är att komma så nära sanningen som möjligt. 

Dessutom är metoderna många gånger komplexa och det är inte alltid samma metod som 

lämpar sig vid beräkningen. Förhoppningsvis kan kombinationen av fler riktlinjer och en mer 

frekvent tillämpning styra utvecklingen framöver. Problemet med att så få mål om 

konkurrensskadestånd prövas är i längden att syftena med lagstiftningen äventyras. 

Reparationssyftet kan rimligtvis inte uppfyllas när många sannolikt lider skada men endast få 

får ersättning. Preventionssyftet uppfylls inte heller eftersom överträdare kan undgå ansvar 

när skador inte ersätts fullt ut. Även samhälls- och konsumentintresset av en effektiv 

konkurrens kan äventyras, även om detta tillgodoses i hög grad genom den offentligrättsliga 

regleringen. Mot bakgrund av den EU-rättsliga ändamålsenlighetsprincipen kan frågan ställas 

om kraven för beräkning av skada medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 

att utöva rätten till skadestånd. Svaret på frågan torde vara nekande – det är inte kraven som 

konstituerar svårigheterna utan svårigheterna beror på konkurrensskadornas natur och torde 

inte kunna lösas genom en enkel åtgärd. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det finns 

brister i lagstiftningen med avseende på beräkningen men att de är svåra att åtgärda annat än 

genom de bevislättnader som redan finns. Beräkningen är och förblir en svår fråga som i bästa 

fall kan göras lättare genom fler riktlinjer och en ökad praxis. 

 
                                                             
249 Konkurrensskadedirektivet, skäl (46). 
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5 PROCESSEN I KONKURRENSSKADEMÅL 

5.1 Inledning 

I processuellt hänseende kommer KSL innebära förändringar på konkurrensskaderättens 

område. Processuella regler kan ha stor betydelse för den skadelidandes möjlighet att utöva 

sin rätt till skadestånd och nå framgång med sitt anspråk. 

5.2 Behörig domstol 

Mål om konkurrensskador prövas, enligt reglerna om dispositiva tvistemål i RB, av Patent- 

och marknadsdomstol eller i allmän domstol, se KL 8 kap. 1 § 4 p., KL 8 kap. 1 § 2 st. och 

lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar 1 kap. 4 §.250 Detta gäller alltjämt vid 

tillämpning av KSL. 251  Tidigare prövades skadeståndsmålen i allmän domstol och 

KL 3 kap. 26 § stadgade även att Stockholms tingsrätt alltid var behörig. Sedan den 

1 september 2016 gäller att Patent- och marknadsdomstolar handlägger ärendena vilket 

innebär att Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt handlägger i första 

instans och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt i andra och sista instans. 

Även KSL kommer innehålla en hänvisning till lag (2016:188) om patent- och 

marknadsdomstolar, KSL 5 kap. 1 §, som nu kommer ge exklusiv behörighet till dessa 

domstolar.252 Sammansättningen är speciell i patent- och marknadsdomstolarna eftersom 

domstolen ska bestå av lagfarna domare och patentråd samt tekniska och ekonomiska experter 

och nämndemän. För de tekniska och ekonomiska experterna fordras relevant utbildning och 

erfarenhet. 253  I skadeståndsmålen består domstolen av två lagfarna domare och två 

ekonomiska experter, se 4 kap. 4 § lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.254 

”Med tanke på att skadeståndsmål i samband med överträdelser av antitrust-

lagstiftningen är så komplicerade är det särskilt viktigt att ta hjälp av sakkunniga för att 

domstolsförhandlingarna skall bli så effektiva som möjligt.” 

Så skrevs det i 2005 års grönbok och sedan framlades förslag om att domstolen skulle utse 

sakkunniga i konkurrensskademål eftersom detta skulle förenkla utredningen av de invecklade 

 
                                                             
250 Se även prop. 2016/17:9, s. 62. 
251 Prop. 2016/17:9, s. 55. 
252 Prop. 2016/17:9, s. 63. 
253 Se lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, 2 kap. 1 §, 2 kap. 4 § och 4 kap. 
254 Se prop. 2016/17:9, s. 51. 
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processerna.255 Konkurrensskademål är i många avseenden komplicerade, inte minst beträff-

ande ersättningsberäkningen. Att konkurrensskademålen nu lämnas åt domstolar som för-

stärkts med teknisk och ekonomisk expertis är en god förutsättning för en effektiv och ända-

målsenlig tillämpning i praktiken och kommer således sannolikt att gynna rättsutvecklingen. 

5.3 Tillgång till bevisning  

5.3.1 Inledning 

Ett stort problem i konkurrensskadeprocessen är att käranden har svårt att få tillgång till 

bevismaterial. Man har upprepade gånger försökt få bukt med problemet men få lagändringar 

har kommit till stånd. Nedan följer en redogörelse för de möjligheter som finns att säkra 

bevisning i amerikansk respektive svensk rätt, därefter diskuteras de lagändringar som tidig-

are föreslagits i Sverige på detta område och de som införs genom KSL. Avslutningsvis följer 

en sammanfattande analys. 

5.3.2 Pre-trial discovery och edition 

I amerikansk rätt finns ett rättsinstitut som kallas pre-trial discovery och som är ett rättsmedel 

som bl.a. används inom antitrusträtten. Det ger parterna insyn i varandras bevismaterial. 

Institutet har jämförts med de svenska reglerna om bevisning för framtida säkerhet men är 

mycket mer långtgående än så.256 Lindblom liknar pre-trial discovery vid förundersökningen i 

brottmål men med den skillnaden att pre-trial discovery sker genom parternas försorg medan 

domstolarnas roll är marginell. Pre-trial discovery innebär att en part får göra efterforskningar 

genom muntliga och skriftliga förhör för att införskaffa och säkra bevisning.257 Rättsinstitutet 

pre-trial discovery har många gånger lyfts fram som ett av de element som gör att private 

enforcement är så framgångsrikt i USA.258 

I svensk rätt finns en viss möjlighet att få tillgång till bevis som innehas av motparten genom 

edition. RB 38 kap. 2 § stadgar att om någon innehar en skriftlig handling som kan antagas 

äga betydelse som bevis är han eller hon skyldig att förete den och enligt RB 38 kap. 4 § kan 

domstolen förelägga innehavaren att förete handlingen. Undantag från skyldigheten finns i 

RB 38 kap. 2 § 2 och 3 st., bl.a. för handlingar som omfattas av advokatsekretess. Även 
 
                                                             
255 2005 års Grönbok, s. 11. 
256 RB kap. 41. Se även SOU 2004:10, s. 73 och Lindblom, P. (1991), s. 151. 
257 Lindblom, P. (1991), s. 148–160 och SOU 2004:10, s. 73–75. 
258 Venit, J., s. 572, Wils, W., s. 1704 och Jungermann, S. & Mazur, T., s. 2. 
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RB 38 kap. 8 §, som gäller allmänna handlingar, innehåller undantag från editionsplikten, 

bl.a. undantas handlingar som innehåller företagshemligheter. Sammanfattningsvis kan sägas 

att de undantagsregler som finns i RB 38 kap. skyddar enskildas personliga integritet, 

företagshemligheter och viktiga allmänintressen. Den som framställer ett editionsyrkande ska 

ange vad denne vill styrka med beviset och precisera vilka handlingar som yrkandet avser.259 

Alltså finns viss möjlighet att få tillgång till motpartens bevismaterial men denna möjlighet är 

dock långt mer begränsad än pre-trial discovery. 

5.3.3 Bevisundersökning 

Under början av 2000-talet genomfördes en reform av konkurrensrätten i EU, den s.k. 

moderniseringsreformen.260 I samband med detta granskades den svenska KL och viss kritik 

lyftes fram mot det europeiska konkurrensskadeståndet. Många menade att moderniseringen 

inte skulle få någon effekt för konkurrensskadeståndets del såvida inte de skadelidande gavs 

fler incitament att väcka talan. I kommissionens grönbok från 2005 framhölls bl.a. att det 

fanns stora svårigheter eftersom bevismaterialet i konkurrensskademål är svårtillgängligt och 

att det därför borde övervägas om en skyldighet att utge bevismaterial borde införas.261 

Kommissionen lade år 2008 fram förslag om hur man kunde komma till bukt med problemet. 

Man pekade på det faktum att bevismaterialet befinner sig hos överträdaren och benämnde 

detta som ett av de tyngst vägande skälen till den misslyckade utvecklingen på området. 

Förslaget gick ut på att nationella domstolar skulle få möjlighet att kräva bevismaterial från 

en svarande eller tredje part efter det att kärandeparten lagt fram den bevisning som denne 

skäligen kunde förväntas ha känt till och detta givit rimlig grund till misstanke för att 

käranden lidit konkurrensskada. Det skulle därtill krävas att käranden i tillräcklig utsträckning 

specificerat de kategorier av bevisning som skulle läggas fram samt att ett utlämnande av 

information var relevant, nödvändigt och proportionellt.262 

I Sverige sneglade man på vissa fenomen inom den amerikanska antitrusträtten, däribland 

pre-trial discovery, och föreslog en liknande lösning i svensk rätt – s.k. bevisundersökning.263 

Utredningen framhöll att skadeståndsmål enligt KL sannolikt enbart följde i efterdyningarna 

av de offentliga målen, på grund av de svårigheter de enskilda har att få tillgång till bevis, och 

 
                                                             
259 Fitger, P. m.fl., kommentar till RB 38 kap. 2 §. Se även Ds 2015:50, s. 83–110. 
260 Se SOU 2004:10, s. 47 och prop. 2004/05:117, s. 14. 
261 2005 års Grönbok, s. 4. 
262 2008 års Vitbok, s. 5. 
263 SOU 2004:10, s. 97–125. och prop. 2004/05:117, s. 36–41. 
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att det fanns behov av mer effektiva möjligheter för att säkra bevisning. Svårigheterna var 

enligt utredningen även orsaken till att processerna är så sällsynta och dessutom en anledning 

till att de är så kostsamma. Utredningen ansåg inte att editionsreglerna i RB var tillräckliga 

dels eftersom de inte kan användas för att efterforska bevis, dels eftersom det inte var 

sanktionerat att förstöra bevismaterial som annars kunde bli föremål för utlämnande. 

Utredningen stödde sin argumentation genom att hänvisa till det på immaterialrättens område 

likartade institutet intrångsundersökning som innebär att en rättighetsinnehavare kan begära 

hos domstol att det görs en undersökning hos någon som skäligen kan antas ha begått intrång 

i rättigheten i syfte att hos denne säkra bevisning om sådant intrång.264 Förslaget kom dock 

aldrig att genomföras. Regeringen bedömde att de eventuella fördelarna med bevisunder-

sökningsinstitutet inte nog vägde upp för de risker som det skulle innebära. Riskerna bestod i 

läckage av företagshemligheter och skador på konkurrensen och samhällsekonomin. Dess-

utom menade regeringen att det inte med säkerhet kunde sägas att bevisundersökningar skulle 

innebära fler skadeståndsmål.265 

Förvisso finns det skäl som talar emot bevisundersökning. Faktum kvarstår dock att den 

lagstiftning som finns idag i flera hänseenden brister i ändamålsenlighet. Det skadestånds-

rättsliga systemet uppnår inte syftet att vara självgående eftersom enskildas bevisbrist förmår 

dem att invänta Konkurrensverkets agerande. Det ena alternativet är att invänta Konkurrens-

verket, vilket riskerar att dröja länge och i sin tur innebära att en civilprocess följer långt efter 

det faktiska skeendet vilket gör bevisläget ännu svårare för den skadelidande. Det andra 

alternativet är att väcka talan ”på egen hand” vilket innebär en dyr process, inte minst om 

bevismaterialet inte räcker och den skadelidande tvingas betala samtliga rättegångskostnader. 

Det sagda innebär naturligtvis att såväl reparation och prevention äventyras. 

5.3.4 KSL och skyldigheten att lämna ut bevis 

Inför KSL:s införande har problemet kring tillgång till bevis lyfts på nytt. I Konkurrens-

skadedirektivet anges att processerna präglas av komplicerade faktamässiga och ekonomiska 

analyser, att bevismaterial ofta innehas av andra än den skadelidande samt att det i detta 

sammanhang inte får ställas alltför höga krav på att den skadelidande parten ska kunna 

presentera detaljerad bevisning med risk för att det annars kan utgöra hinder mot ett effektivt 

utövande av rätten till ersättning. Denna informationsasymmetri leder enligt direktivet till att 
 
                                                             
264 Prop. 2004/05:117, s. 36–41. Se även Hellberg, J., s. 281–311. 
265 Prop. 2004/05:117, s. 41–45. 
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medlemsstaterna måste tillse att parterna har möjlighet att utfå bevismaterial genom domstols-

förelägganden mot innehavaren, motparten eller en tredje part. Man vill dock motverka s.k. 

fishing expeditions, vilket är alltomfattande efterforskningar utan att något specifikt egent-

ligen eftersöks som görs i syfte att se vad man kan hitta hos motparten.266 Förväntningarna på 

direktivets inverkan på den svenska rätten var höga,267 men det har visat sig att KSL inte kom 

att införa särskilt stora förändringar beträffande utlämnande av bevis. 

I Konkurrensskadedirektivet artikel 5 regleras utlämnande av bevis och det anges att med-

lemsstaterna ska se till att nationella domstolar i konkurrensskademål, på begäran av 

käranden, har möjlighet att förelägga svaranden eller tredje part att lämna ut relevanta bevis, 

om käranden lägger fram en utförlig motivering för att styrka rimligheten i sitt anspråk 

(artikel 5.1). Domstolarna ska också ha möjlighet att på svarandens begäran utfärda ett 

föreläggande att lämna ut bevisning. Föreläggandet ska avse närmare angiven bevisning eller 

relevanta beviskategorier som ska avgränsas så snävt som möjligt (artikel 5.2) och 

föreläggandet ska ske efter en bedömning av proportionalitet varvid bl.a. materialets 

eventuellt konfidentiella natur ska beaktas (artikel 5.3). Om sådana handlingar ska lämnas ut 

bör de nationella domstolarna ha tillgång till effektiva åtgärder för att skydda den 

konfidentiella informationen (artikel 5.4). Även förtrolig information mellan advokat och 

klient ska skyddas vid föreläggandet (artikel 5.6). Den som berörs av föreläggandet bör enligt 

direktivet även ha rätt att yttra sig innan beslut om föreläggande meddelas (artikel 5.7). Inga 

lagstiftningsåtgärder genomfördes i svensk rätt med anledning av innehållet i artikel 5 

eftersom befintlig svensk rätt i bl.a. RB och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

ansågs överensstämma med direktivets krav.  

Artikel 6 i direktivet reglerar utlämnande av bevis som finns i en konkurrensmyndighets akt. 

Även vid sådant utlämnande ska en proportionalitetsavvägning ske (artikel 6.4) och artikeln 

innehåller regler som syftar till att utlämnandet inte ska skada konkurrensmyndighetens 

handläggning.268 Dessutom finns regler som syftar till att skydda de företag som samarbetar 

med myndigheterna.269 Artikel 6 har föranlett lagändringar i Sverige innebärande att dom-

stolen vid ett editionsföreläggande mot konkurrensmyndigheten ska iaktta behovet av att 

värna om en effektiv offentlig tillämpning av konkurrensrätten, se KSL 5 kap. 4 §. Artikel 6.5 

 
                                                             
266 Konkurrensskadedirektivet, skäl (23). Se även Bernitz, U., s. 503 och Westberg, P., s. 433. 
267 Bernitz, U., s. 503–506. 
268 Konkurrensskadedirektivet, skäl (21) och (32). 
269 A.a., skäl (23). 
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innebär att vissa handlingar som finns hos en konkurrensmyndighet inte får lämnas ut förrän 

ärendet är avslutat, artikel 6.6 innebär att vissa beviskategorier aldrig får lämnas ut, nämligen 

förklaringar inom ramen för eftergiftsprogrammet och förlikningsinlagor, och artikel 7 stad-

gar att bevisning av detta slag inte ska tillåtas i de nationella domstolarna. Artiklarna har in-

förts i KSL 5 kap. 5 och 8 §§. Dessa regler är ovanliga för svensk rätts vidkommande, särskilt 

införandet av artikel 7 genom KSL 5 kap. 8 § eftersom den innebär ett undantag från 

principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. Reglerna har motiverats genom upprätt-

hållandet av eftergiftssystemets effektivitet, överträdarföretag som kan avslöja exempelvis en 

hemlig kartell kanske tvekar inför detta om de riskerar en skadeståndsprocess.270 Eftergifts-

programmet har haft stor betydelse för kommissionens arbete mot karteller inom EU.271 

I direktivet föreslogs även sanktioner för att undvika att bevismaterial undanhålls eller 

förstörs (artikel 8) men ingen lagändring infördes eftersom man ansåg att det fanns tillräckliga 

regler i RB och brottsbalken (1962:700).272  

5.3.5 Tillgång till bevis – del av problemet, del av lösningen? 

En av de stora orsakerna till att så få mål om konkurrensskadestånd prövas i svenska 

domstolar torde vara att de skadelidande har så pass lite bevismaterial till hands för att styrka 

sin skada.273 En skadelidande är obenägen att väcka talan om dennes utsikter till framgång i 

processen är små på grund av bevissvårigheter.274 Härmed äventyras ändamålen med lag-

stiftningen eftersom skador inte repareras och överträdare undkommer ansvar. Det finns olika 

sätt att komma tillrätta med detta problem, ett av dem hade kunnat vara att införa 

bevisundersökningsinstitutet. I 2004 års proposition uttalade man att det var osäkert om 

bevisundersökningar skulle leda till ett ökat antal processer i någon högre utsträckning. 

Måhända att det stämmer; de som förespråkat ett rättsinstitut liknande pre-trial discovery har 

framhållit institutet som ett av de viktiga incitament som de skadelidande har för att väcka 

talan i USA – men inte som det enda.275 Min uppfattning är att om möjligheten till bevis-

undersökning fanns skulle fler skadeståndsmål väckas av den enkla anledning att det blir ett 

problem mindre, men att det är oklart om mängden i sig är tillräcklig för motivera ett 

införande. Därtill måste man göra en avvägning mot de intressen som riskeras vid 
 
                                                             
270 Prop. 2016/17:9, s. 83. 
271 Bernitz, U., s. 504. 
272 Prop. 2016/17:9, s. 90. 
273 SOU 2004:10, s. 97–101, 2005 års Grönbok, s. 6, 2008 års Vitbok, s. 2 och Konkurrensskadedirektivet, 
skäl (14)–(15). 
274 Truli, E., s. 301. 
275 Venit, J., s. 572 och Wils, W., s. 1704. 
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bevisundersökning och konstatera att intresset av fler och mer framgångsrika processer väger 

tyngre än dessa motstående intressen för att nå slutsatsen att bevisundersökning bör införas. 

Här finns en poäng med att påminna om syftet med konkurrenslagstiftningen, att upprätthålla 

en effektiv konkurrens och att förhindra överträdelser av konkurrensrättens förbud. En 

lagstiftning som innebär en stor risk för att företagshemligheter läcker, vilket leder till skador 

på konkurrensen, skulle vara i direkt strid mot dessa intressen. Mot detta står de skade-

lidandes intresse av reparation som enligt många inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning 

med den äldre lagstiftningen.276 Inte heller uppfyller lagen sitt syfte att vara självgående då de 

enskilda skadeståndsprocesserna i princip måste följa i den offentliga utredningens fotspår. 

Bevisundersökningsinstitutet skulle vara mer ändamålsenligt i detta avseende eftersom det 

skulle innebära att de skadelidande blev mer självständiga. Dessutom anger direktivet att var 

och en ska ha rätt att begära ersättning men man måste fråga sig om alla, oavsett ekonomisk 

ställning, verkligen har en realistisk möjlighet att göra det. 

Det torde stå klart att KSL inte löser de problem som finns avseende tillgången till bevisning i 

konkurrensskademålen eftersom lagen inte erbjuder några nyheter av betydelse för detta 

problem. De regler som återfinns i KSL 5 kap. innebär enbart begränsningar av editions-

reglerna i RB. Reglerna förefaller vara välmotiverade mot bakgrund av intressena att skydda 

företag som samarbetar med Konkurrensverket och att uppmuntra förlikningar. De bidrar 

dock inte till att lösa problemen som de skadelidande möter vid bevisning av konkurrens-

skador vilket innebär att KSL inte bidrar till ökad ändamålsenlighet i detta hänseende. 

Fördelen med den nya lagstiftningen är att editionsreglerna anpassats till konkurrens-

lagstiftningens syfte att skapa incitament för överträdarföretag att samarbeta med myndig-

heterna. Detta tjänar i längden även till att motverka konkurrensskador på så vis att det kan 

minska antalet överträdelser och att fler överträdelser uppdagas, vilket är positivt med hänsyn 

till intresset av en effektiv konkurrens. 

Frågan kvarstår om det hade funnits andra önskvärda åtgärder som hade kunnat genomföras 

för att åstadkomma en mer ändamålsenlig lagstiftning. En möjlig lösning hade varit att 

överväga bevisundersökningsinstitutet igen, vilket flertalet remissinstanser efterfrågade inför 

2004 års proposition. Flera av remissinstanserna instämde även med utredningen om att 

bevissäkringsmöjligheterna i då befintlig lagstiftning inte var tillräckliga och att bevisunder-

sökning skulle underlätta det svåra bevisläget för de skadelidande. Det ska dock understrykas 
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att bevisundersökningsinstitutet kräver noggrann utredning och att eventuella lagregler måste 

utformas på ett välavvägt sätt med hänsyn till de motstående intressen som gör sig gällande. 

Förklaringen till att det inte utreddes eller infördes i nationell rätt i och med KSL är att 

direktivet inte föreslog en sådan lösning. Detta beror troligtvis på institutets kontroversiella 

natur och medlemsstaternas olika rättsordningar. Möjligtvis har man övergivit idén på ett 

sådant institut eftersom det finns andra sätt att komma till bukt med problemet, exempelvis 

genom bevislättnadsregler, där inte samma intressen äventyras.  

5.4 Bevisbörda och beviskrav 

Den som påstår att en överträdelse ägt rum har bevisbördan för detta, för att adekvat kausalitet 

föreligger och för att culpakravet är uppfyllt samt har bevisbördan för skadans storlek.277 En 

påstådd överträdare som å sin sida gör gällande att ett undantag är tillämpligt har i sin tur 

bevisbördan för detta påstående. Beviskravet avgörs av normala processuella regler som 

gäller skadestånd i allmänhet men det finns även särskilda regler för just konkurrenssskade-

rätten. Ovan har redogjorts för RB 35 kap. 5 § som tillämpas vid beräkningen (se avsnitt 4.3) 

och för möjligheten till bevislättnad med avseende på adekvat kausalitet som följer av 

skadeståndsrättslig praxis (avsnitt 4.2.6). Denna bevislättnad appliceras i situationer där det är 

särskilt svårt för den skadelidande att lägga fram full bevisning för att adekvat kausalitet 

föreligger och innebär att den påstådda orsaken till skadan ska framstå som klart mer sannolik 

än någon alternativ skadeorsak samt även sannolik i sig.278 

I Konkurrensskadedirektivet föreslogs en ny presumtionsregel som innebär att skada presum-

eras ha inträffat vid karteller.279 Bakgrunden till regeln står att finna i att en av kommissionen 

genomförd studie visat att i 93 procent av undersökta kartellärenden ledde kartellen till över-

priser.280 Presumtionen omfattar förekomsten av skada men inte skadans omfattning och 

presumtionen kan motbevisas. Denna regel införlivas i KSL 3 kap. 4 § och utgör en av de 

särskilda processuella reglerna för just konkurrensskador. I direktivet motiveras regeln med 

att man vill råda bot på den informationsasymmetri som kännetecknar konkurrensskaderätten. 

Med begreppet menas att käranden har bristande tillgång till bevisning men att svaranden har 

desto mer information. Möjligen är det tänkt att käranden har sämre möjligheter att bevisa 

 
                                                             
277 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 mål nr T 15382, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 89. 
278 Bergman, M. & Carlsson, K., s. 513, NJA 1991 s. 481 och Hellner, J. & Radetzki, M., s. 201. 
279 Konkurrensskadedirektivet, skäl (47) och artikel 17.2. 
280 Kommissionens meddelande, p. 142. 
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skada än vad svaranden har att ta fram bevismaterial som stöder motsatsen. Att just 

kartellöverträdelser utpekas uppges vara på grund av deras dolda karaktär som gör det särskilt 

svårt för den skadelidande att få fram bevis. Denna regel är ett mycket tydligt försök att 

underlätta för de skadelidande i skadeståndsprocessen och det bakomliggande syftet är 

avhjälpa beräkningssvårigheterna och effektivisera processen. Regeln har också tagits väl 

emot och det har uttryckts höga förväntningar på dess genomslag.281 Vad som inte riktigt 

förklaras är dock hur denna regel förhåller sig till att de skadelidande fortfarande måste bevisa 

omfattningen av sin skada. Visserligen finns möjligheten för domstolen att uppskatta 

skadeståndet efter skälighet men även denna regel förutsätter att käranden lägger fram den 

utredning som skäligen kan åstadkommas. Det är i min mening en aning oklart vilken praktisk 

förändring som presumtionen de facto kommer att innebära för de skadelidande då de alltjämt 

kommer att behöva föra bevisning om skadans omfattning.  

Ytterligare två presumtionsregler kommer införas på grund av Konkurrensskadedirektivet. 

KSL 3 kap. 5 § innehåller en presumtion till förmån för en indirekt köpare som för talan om 

skadestånd. I dessa fall ska överpris anses ha övervältrats på den indirekta köparen förutsatt 

att överträdelsen lett till ett överpris för den direkta köparen. KSL 3 kap. 6 § innehåller en 

motsvarande regel för indirekta leverantörer (se avsnitt 4.4).282 Reglerna motiveras i direktivet 

med att det ofta är svårt för indirekta skadelidande att bevisa skadans omfattning. Många ska-

dor övervältras vidare i försörjningskedjan och ju längre ifrån överträdelsen den skadelidande 

befinner sig desto svårare har denne att bevisa skadan.283 De nya reglerna hänger samman 

med att övervältringsargument nu uttryckligen accepteras. I Konkurrensskadedirektivet 

uttalas också, som tidigare nämnts (avsnitt 4.4), att kommissionen bör utfärda riktlinjer för 

hur nationella domstolar ska uppskatta hur stor del av en överprissättning som övervältrats.284  

Ett problem med övervältring, som lyftes tidigare i uppsatsen, är att en sådan ordning skulle 

riskera att varken den direkt eller den indirekt skadelidande når framgång i en process vilket i 

sin tur skulle innebära att preventionssyftet helt gås om intet eftersom överträdaren går fri från 

ansvar (se avsnitt 2.2). Min uppfattning är att problemet till viss del kan undvikas genom 

presumtionsreglerna eftersom bevisbördan görs lättare för den skadelidande. Därför är dessa 

regler ett steg i rätt riktning och ger sannolikt en positiv effekt för preventionssyftet.  

 
                                                             
281 Se bl.a. Bernitz, U., s. 500 och 505. 
282 Prop. 2016/17:9, s. 8. 
283 Konkurrensskadedirektivet, skäl (41). 
284 A.a., skäl (42). 
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5.5 Bindande verkan av nationella beslut 

Ett förslag i syfte att underlätta skadeståndsprocesserna för de skadelidande har varit att ge 

bindande verkan åt nationella konkurrensmyndigheters och domstolars beslut om över-

trädelser. Sedan år 2003 har kommissionens beslut om överträdelser av artiklarna 101 och 

102 givits sådan verkan för de nationella domstolarnas del vilket motiverats av att det krävs 

en effektiv och enhetlig tillämpning av artiklarna i EU.285 I 2008 års vitbok framlades ett 

förslag som innebar att de nationella konkurrensmyndigheternas lagakraftvunna beslut om 

överträdelser av konkurrensrätten skulle ges bindande verkan i en civilprocess. Detta var tänkt 

att medföra avsevärt ökad effektivitet, smidigare förfaranden och en enhetlig tillämpning av 

artiklarna 101 och 102 eftersom sakomständigheter och rättsfrågor annars riskerar att 

omprövas i en civilprocess.286 I Konkurrensskadedirektivet konkretiserades idén och en regel 

om verkan av nationella beslut införs nu i KSL 5 kap. 9 §. Bestämmelsen införlivar artikel 9.1 

i direktivet som anger att om en konkurrensmyndighet eller domstol genom ett slutligt beslut 

konstaterat att en överträdelse föreligger ska detta anses vara ett faktum som inte kan 

vederläggas i en senare skadeståndsprocess. Motiveringen till bestämmelsen är att den ökar 

den rättsliga förutsebarheten, undviker inkonsekvens och skapar en effektivitet.287 Regeln 

saknar tidigare motsvarighet i svensk rätt. 

Bestämmelsen har uppenbara processekonomiska fördelar sett från ett skadelidandeperspektiv 

eftersom de skadelidande som väcker talan efter det att slutligt beslut fattats i den 

offentligrättsliga processen inte behöver föra bevisning om förekomsten av en överträdelse. 

Detta är dock en sanning med modifikation. Förutsättningen är att den skadelidande håller sig 

inom samma ramar som det offentligrättsliga beslutet. I direktivet anges följande: 

Den verkan som följer av fastställandet bör dock endast omfatta överträdelsens art och 

dess fastställda materiella, personliga och territoriella tillämpningsområde samt dess 

tidsmässiga räckvidd som fastslagits av en konkurrensmyndighet eller en överpröv-

ningsdomstol inom ramen för dess behörighet.288 

 
                                                             
285 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, artikel 16 och skäl (1). 
286 2008 års Vitbok, s. 6. 
287 Konkurrensskadedirektivet, skäl (34). 
288 A.a., skäl (34). 
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Det finns även samhällsekonomiska fördelar med den nya bestämmelsen i och med att samma 

fråga inte behöver prövas i de två parallella processerna. Nackdelen med bestämmelsen kan 

ses i ljuset av syftet att systemet med konkurrensskadestånd avsågs vara självgående. Min 

uppfattning är att denna bestämmelse är övervägande positiv eftersom den förenklar process-

en för de skadelidande och eftersom den sannolikt kommer innebära en ökad effektivitet i 

processen. Därför är den en av de förändringar som presenteras i KSL som faktiskt kan tänkas 

bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning men jag tror också att denna regel ytterligare 

kommer bidra till att skadelidande inväntar beslut från Konkurrensverket eller domstol innan 

de väcker talan om skadestånd, s.k. follow on-processer.289 

5.6 Preskription 

Preskriptionstiden i KL är tio år från det att skadan uppkom. Denna preskriptionstid har gällt 

sedan år 2005 då den förlängdes från fem till tio år mot bakgrund av Konkurrensverkets långa 

handläggningstider och eftersom det ifrågasattes om femårspreskriptionen var förenlig med 

EU-rätten (se ovan, avsnitt 2.1.4). I KSL anges att preskriptionstiden åter är fem år men att 

tiden för preskription börjar löpa vid ett senare tillfälle, nämligen från det att överträdelsen 

upphört och den skadelidande fått kännedom om eller skäligen kan antas ha fått kännedom 

om överträdelsen, om att överträdelsen orsakat denne skada samt om överträdarens identitet, 

KSL 2 kap. 6 §). KSL innehåller även två regler om preskriptionsavbrott dels enligt 

KSL 2 kap. 7 § för de fall då Konkurrensverket vidtar åtgärder avseende överträdelsen ifråga, 

dels enligt KSL 2 kap. 8 § för de fall då parterna inleder en tvistlösning i godo. Bestäm-

melserna om preskription i KSL införlivar Konkurrensskadedirektivets artiklar 10 och 18. 

I propositionen anges att de ytterligare förutsättningar som nu krävs för att fristen ska börja 

löpa kan innebära svårigheter då det kan vara besvärligt att visa när dessa förutsättningar är 

uppfyllda.290 Det finns en risk att processerna tyngs med anledning av att dessa mer 

subjektiva rekvisit, där den skadelidandes insikt får avgörande betydelse, nu har införts. De 

nya preskriptionsbestämmelserna lär trots detta vara till fördel för de skadelidande. 

Preskriptionsfristen börjar löpa tidigast när överträdelsen upphört, vilket innebär ett 

senareläggande av fristens början. Startpunkten tar även hänsyn till den skadelidandes vetskap 

om överträdelsen och det faktum att den orsakat skada, vilket rimligtvis ökar den skadelidan-

des chanser att väcka skadeståndstalan inom preskriptionstiden. Det är även startpunktens 
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senare inträde som motiverat en kortare preskriptionstid.291 Bestämmelserna om preskrip-

tionsavbrott tar hänsyn till förlikningsförfaranden vilket är förenligt med syftet att underlätta 

för parterna att nå uppgörelser i godo. Viss oro har framförts för att preskriptionstiden riskerar 

att bli väldigt lång.292 Detta inte minst med beaktande av att preskriptionstiden kan avbrytas 

för Konkurrensverkets ofta långdragna handläggning. Det innebär risker för företag som 

påstås ha gjort sig skyldiga till överträdelser då de kan behöva sväva i ovisshet om huruvida 

de kommer drabbas av skadeståndsanspråk. Det får även betydelse för räntan som kan komma 

att bli mycket hög. Inte minst kan tidsutdräkt försvåra den faktamässiga bedömning som 

domstolen ska göra, vilket bredbandsmålen är bra exempel på.293 

5.7 Rättegångskostnader 

Som ett steg mot att förmå fler att väcka talan om konkurrensskadestånd har det diskuterats 

om ansvaret för rättegångskostnaderna bör begränsas för skadelidandeparten för det fall att 

denne förlorar. Ett förslag som lyftes i 2005 års grönbok var att en tappande kärande inte 

skulle behöva stå för rättegångskostnaderna såvida inte dennes krav från början var klart 

orimliga. Man resonerade att risken för höga kostnader till följd av en rättegångsprocess är en 

faktor som avskräcker från att väcka talan.294 I den följande vitboken år 2008 föreslog 

kommissionen tre åtgärder i syfte att öka antalet konkurrensskademål med hjälp av 

processuella regler om kostnadsfördelning. Det föreslogs dels att medlemsstaterna skulle 

arbeta fram regler som främjar förlikningsförfaranden som i regel är billigare för parterna, 

dels att inte ha alltför höga domstolsavgifter och dels att ge de nationella domstolarna 

möjlighet att besluta om en avvikande fördelning av rättegångskostnaderna i motiverade 

fall.295 

I amerikansk rätt finns möjligheten för den skadelidande att överenskomma med sitt ombud 

att denne endast får betalt vid en vinnande utgång, s.k. contingency fees. Motsvarigheter har 

mig veterligen inte föreslagits i svensk rätt men det amerikanska institutet har flera gånger 

påtalats som ett viktigt incitament i den amerikanska antitrusträtten som gör private 

 
                                                             
291 Prop. 2016/17:9, s. 40. 
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enforcement så vanligt.296 I Sverige har dock idén på sådana provisionsarvoden avvisats 

främst på grund av risk för intressekonflikter mellan ombud och klienter.297 

En möjlighet som finns i svensk rätt och som även tillämpats av tingsrätten i bredbandsmålen 

är RB 18 kap. 4 § som stadgar att parterna under vissa förutsättningar kan bära sina egna 

kostnader. Både Yarps och Tele2 yrkade på högre skadestånd än vad som utdömdes såtillvida 

att kärandena i båda målen beloppsmässigt var att anse som förlorande part. Enligt huvud-

regeln i RB 18 kap. 1 § ska tappande part ersätta motpartens rättegångskostnader. Tingsrätten 

valde dock att tillämpa RB 18 kap. 4 § så att parterna fick bära sina egna rättegångskostnader 

eftersom målen till stor del handlat om huruvida TeliaSonera över huvud taget var 

skadeståndsskyldigt. Eftersom tingsrätten konstaterat att sådan skyldighet förelåg och dess-

utom kommit fram till höga skadestånd (65 000 000 respektive 240 000 000 kronor) fick 

vardera parten bära sina egna kostnader.298 

I den del som förslag lagts fram för att begränsa rättegångskostnaderna har ingen lagstiftning 

initierats eller genomförts och direktivet nämner inget om detta. Det är ändå intressant att 

nämna rättegångskostnaderna i sammanhanget eftersom de tenderar att bli höga när det krävs 

omfattande bevisning, vilket ju är fallet för konkurrensskademålens del. Kraftansträngningar 

görs gång på gång för att öka antalet skadeståndsprocesser i Europa och Sverige och en av de 

orsaker som sannolikt hindrar skadelidande att väcka talan är att processerna är svåra bevis-

mässigt och inte sällan långdragna vilket innebär att de blir kostsamma. En begränsning av 

rättegångskostnaderna skulle möjligen stimulera fler mål men eftersom denna möjlighet 

diskuterats i så liten utsträckning är det svårt att inom ramen för denna uppsats uttala sig med 

säkerhet om vilken betydelse detta skulle få. 
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298 Stockholms tingsrätt dom den 7 mars 2016 mål nr T 15382, Yarps Network Services AB mot TeliaSonera 
Aktiebolag, s. 164 och dom den 26 maj 2016 mål nr T 10956-05, Tele2 Sverige Aktiebolag mot Telia Company 
AB, s. 161. 
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6 ÄR KONKURRENSSKADELAGSTIFTNINGEN 

ÄNDAMÅLSENLIG? 

6.1 Var den äldre lagstiftningen ändamålsenlig? 

Den tidigare regleringen av konkurrensskadestånd uppvisar, som noterats, brister beträffande 

ändamålsenlighet. En indikation på att regleringen inte bidrar till uppfyllelse av lagens 

ändamål är att den tillämpas så pass sällan. Problemet med att lagstiftningen inte tillämpas i 

högre utsträckning är först och främst att många skador aldrig blir reparerade vilket innebär 

att institutet brister i ändamålsenlighet med avseende på reparationsintresset. Även 

preventionsintresset åsidosätts genom den bristfälliga tillämpningen. Visserligen har det 

tidigare i uppsatsen konstaterats att det reparativa och det preventiva syftet ibland kan leda till 

olika lösningar men vid en välfungerande tillämpning går de båda syftena hand i hand. EU-

domstolen uttalade i det uppmärksammade Kone-målet att:  

”Den rätt som var och en har att begära ersättning för en sådan skada förstärker 

nämligen den verkningsfulla karaktären av unionens konkurrensregler genom att den 

avskräcker från sådana, ofta hemliga, avtal eller förfaranden som kan begränsa eller 

snedvrida konkurrensen och bidrar följaktligen till att bevara en effektiv konkurrens i 

Europeiska unionen.”299  

En lagstiftning som möjliggör för ett högre mått av reparation kommer i praktiken även leda 

till ökad prevention och vice versa. Som diskuterats kan regleringen av skadestånd i KL anses 

uppvisa ofullkomlighet med avseende på att preventionsintresset inte tillgodoses. Ett exempel 

på en sådan brist i den tidigare lagstiftningen är att möjligheten för indirekt skadelidande att 

begära skadestånd varit oreglerad och högst osäker. Detta har sannolikt inneburit att 

överträdelser av konkurrensrätten företagits men inte sanktionerats. EU-domstolens uttalande 

ovan visar att även syftet med en effektiv konkurrens hänger ihop med de två huvudsakliga 

syftena avseende reparation och prevention. Att skadelidande inte väcker talan när de 

drabbats av konkurrensskada innebär alltså att även den effektiva konkurrensen äventyras, om 

än inte i samma utsträckning eftersom detta intresse främst är en målsättning inom ramen för 

den offentligrättsliga regleringen. Det är av dock av stor vikt med ett samspel mellan det 

offentligrättsliga och det civilrättsliga regelverket för att tillgodose syftet med en effektiv 
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konkurrens. Skadeståndssanktionen är tänkt att komplettera den offentligrättsliga regleringen 

och får inte äventyra Konkurrensverkets handläggning. Tanken med konkurrensskadestånd 

var också att det skulle utgöra ett självgående system som så långt som möjligt skulle göras 

oberoende av Konkurrensverkets initiativ. Det måste nog konstateras att denna målsättning 

kommit att hamna en aning i skymundan. Det finns visserligen inget som hindrar en 

skadeståndstalan utan att Konkurrensverket dessförinnan valt att ingripa. Några av de svenska 

mål som förekommit är exempel på just detta.300 Med tanke på det svåra bevisläget finns det 

dock sannolikt många som inte vågar ta risken med en kostsam och osäker process i fall där 

Konkurrensverket beslutat att inte ingripa. 

Orsaken till att skadeståndsmål på grund av överträdelser av konkurrensrätten är så ovanliga i 

Sverige står inte främst att finna i regelverket som sådant utan i konkurrensskadornas natur. 

Till att börja med är överträdelser ofta svårupptäckta. Därtill är konkurrensskadorna besvär-

liga och kostsamma att bevisa. Många mål har karaktären av follow on-processer eftersom 

bevisläget i någon mån underlättas av att den skadelidande kan hänvisa till Konkurrensverkets 

föregående bedömning. Detta innebär långdragna processer som kan bli mycket dyra för den 

skadelidande. Många av de metoder som kan användas för att beräkna skadans storlek kräver 

tillgång till omfattande material. Inte nog med att materialet är svårt att få tag på, det fordras 

även en gedigen analys av det befintliga materialet för att nå framgång i en domstolsprocess. 

Det råder dessutom osäkerhet och oförutsebarhet till följd av bristen på vägledande praxis. 

En del av förklaringen är också att vi valt en ”genuint europeisk lösning” med principen om 

full ersättning som ledstjärna. Detta leder förvisso till att reparationssyftet teoretiskt sett tas 

tillvara. Däremot kan regleringen ifrågasättas mot bakgrund av preventionssyftet och intresset 

av en effektiv konkurrens samt med beaktande av reparationen i praktiken. Som ovan kon-

staterats leder bl.a. bristande bevistillgång och beräkningssvårigheter till att många skador 

aldrig ersätts. Att snegla på USA:s antitrusträtt är förvisso intressant men föga hjälpsamt då 

de incitament en skadelidande har där inte är aktuella för svensk rätt. Med detta är inte sagt att 

amerikansk antitrusträtt är oviktig eftersom den är och förblir en inspirationskälla och därav 

fortsatt relevant i diskussionen om konkurrensskador. En bidragande faktor till den glesa 

praxis som finns tror jag är att det i Sverige inte finns någon kultur av class actions så som det 
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gör i USA.301 I och med att vi tillåter övervältringsargument är en större del av de ersättnings-

gilla skadorna de skador som drabbar slutkonsumenter och mindre näringsidkare. Dessa är 

inte benägna att på egen hand genomgå den kostsamma och snåriga process som en 

skadeståndstalan kan innebära. Däremot hade de kunnat få sina anspråk tillgodosedda i en 

grupprättegång. Detta har dock aldrig skett i Sverige vilket torde visa på att en stor del av de 

konkurrensskador som inträffar idag aldrig ersätts just för att de drabbar denna grupp skade-

lidande. Det kan återigen mot bakgrund av detta ifrågasättas om var och en verkligen har en 

praktisk möjlighet att utöva sin rätt till ersättning. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

den äldre lagstiftningen lämnar en hel del att önska beträffande dess förmåga att tillgodose de 

bakomliggande ändamålen. 

Med detta sagt måste ändå erinras om att lagstiftningen även innan tiden för KSL utvecklats 

och blivit alltmer ändamålsenlig. Att var och en givits möjligheten att väcka talan om skade-

stånd är ett steg i rätt riktning sett ur ett reparationsperspektiv, även om regleringen brustit 

med avseende på att möjliggöra för alla att nå framgång med en sådan talan. Införandet av 

hänvisningar till fördragsartiklarna i den nationella lagstiftningen samt regeln om gemensam 

handläggning är andra förändringar från tiden innan KSL som visar på lagstiftarviljan att 

uppfylla lagens syften. Tolkningen av företagsbegreppet i praxis, det mer ändamålsenliga 

skadebegreppet och införandet av specialdomstolar för handläggningen av dessa mål är ytter-

ligare två exempel på åtgärder som vidtagits i syfte att öka lagstiftningens ändamålsenlighet. 

6.2 KSL:s sannolika inverkan på lagstiftningens ändamålsenlighet 

Förväntningarna på den nya lagens praktiska verkan har varit höga.302 Vissa indikationer finns 

också på att KSL kan bidra till en ökad tillämpning och därmed tillgodose syftena med lag-

stiftningen på ett mer ändamålsenligt sätt. Effekten av att direktivet genomförs genom en ny 

lag som väcker uppmärksamhet ska inte underskattas. Dessutom förtydligar lagen i många 

avseenden vad som redan varit gällande rätt i Sverige och samlar regler om skadestånd vid 

konkurrensskador i en egen väl systematiserad lag. 

I ljuset av det reparativa syftet finns flera fördelar i den nya lagstiftningen, inte minst 

regleringen av övervältring och indirekt skadelidandes rätt att begära ersättning. Jag tror att 

övervältringspresumtionen är en viktig del i att uppmuntra skadeståndstalan från indirekt 

 
                                                             
301 Lindblom, P., 2005. 
302 Se bl.a. Fasth, E., Eklund, E. & Jansson, O. och Eklöf, S. & Karlsson, J. 
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skadelidande. Frågan är bara om det är tillräckligt för att vi de facto kommer få se en sådan 

skadeståndstalan i svensk domstol inom den närmaste framtiden. Som konstaterats måste den 

indirekt skadelidande alltjämt bevisa skadans omfattning. Kommissionens utlovade riktlinjer 

är ett viktigt bidrag för att komma till bukt med beräkningsproblematiken för de indirekt 

skadelidande. Min teori är att de indirekt skadelidande fortsatt kommer att ha en tillbaka-

dragen roll i framtida processer men presumtionsreglerna är en bra början. Även reglerna om 

solidariskt ansvar har utformats med det reparativa syftet i beaktande – begränsningarna av 

ansvaret gäller inte om den skadelidandes rätt till full ersättning äventyras. Att det reparativa 

syftet varit vägledande i lagstiftningen och teorin innebär dock inte att det per automatik är 

uppfyllt. Det återstår att se vilken praktisk effekt som följer av de nya reglerna. 

KSL kan i viss mån anses bidra till ökad prevention, t.ex. genom ett förtydligat företags-

begrepp, presumtionsreglerna till förmån för de indirekt skadelidande och regeln om bindande 

verkan för nationella beslut. En faktor som kan bidra till en positiv utveckling och ökad 

prevention är presumtionsregeln att karteller orsakar skada. Denna presumtionsregel är en av 

direktivets mest välkomnade nyheter men jag är som nämnt en aning skeptisk med tanke på 

att den skadelidande alltjämt måste visa skadans omfattning. Det återstår att se vilken praktisk 

effekt som denna regel kommer få. Den konkurrensskaderättsliga regleringen kunde förvisso 

innehålla högre mått av prevention exempelvis genom införande av ett strikt ansvar, regler om 

begränsade rättegångskostnader, förbud mot övervältringsargument och bevisundersökning. 

Starka skäl talar dock som vi har sett emot många av de åtgärder som kan vidtas för ett ökat 

mått av prevention. Exempel på detta är att förbud mot övervältringsargument strider helt mot 

den kompensatoriska tanken att den som lider skada ska få ersättning. Ett sådant förbud skulle 

innebära att skadeståndet fick en helt annan funktion inom konkurrensrätten än vad som 

annars gäller. Det rimmar alltså illa med både principen om full ersättning och med svensk 

rättstradition varför den preventiva effekten av en sådan reglering inte väger upp för de 

negativa följderna den skulle föra med sig. 

Skadeståndet är en av de sanktioner som kan drabba överträdare av konkurrensrättens förbud. 

Skadeståndssanktionen kompletterar och förstärker de offentliga sanktionerna och syftar även 

till att åstadkomma en effektiv konkurrens. Här kan editionsundantagen tas upp som exempel 

på en ny åtgärd som tillgodoser syftet med en effektiv konkurrens. Skadeståndet bör inte sätta 

det arbete som pågår inom ramen för eftergiftsprogrammet ur spel eller innebära att känslig 

information som kan skada företaget ifråga läcker ut. Även begränsningen i förhållande till 

små och medelstora företag är positiv ur detta perspektiv eftersom den minimerar risken för 
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att skadeståndsanspråk ruinerar överträdarföretag som då skulle gå i konkurs och försvinna 

helt från marknaden. Begränsningen av det solidariska ansvaret med hänsyn till företag som 

samarbetar med Konkurrensverket är också en positiv åtgärd med hänsyn till en effektiv 

konkurrens. Överträdarföretag som överväger att samarbeta kommer sannolikt inte tvivla 

inför detta i lika hög grad som om de riskerade att drabbas av oskäligt stora skadestånds-

anspråk. Det primära syftet med skadeståndet är dock inte upprätthållandet av en effektiv 

konkurrens i sig utan det ska ses i sitt sammanhang tillsammans med konkurrensskadeavgift 

och offentlig övervakning. 303  KSL:s regler kan sammanfattningsvis sägas vara bättre 

anpassade till intresset av en effektiv konkurrens varför lagstiftningens ändamålsenlighet 

förbättras i detta avseende. 

I föregående avsnitt konstaterades att syftet att konkurrensskadeståndet ska vara självgående 

kommit i skymundan i den tidigare lagstiftningen. KSL innebär ingen förbättring i detta 

avseende – snarare tvärtom. Incitamenten att invänta Konkurrensverkets bedömning har blivit 

starkare i och med att Konkurrensverkets beslut blir bindande i överträdelsefrågan och att 

preskriptionstiden inte riskerar att löpa ut under tiden. Regeln om bindande verkan för 

nationella beslut är en välkomnad nyhet i KSL eftersom den bidrar till processeffektivitet och 

underlättar processen för de skadelidande. Domstolarna behöver inte pröva samma 

omständigheter igen utan kan utgå från beslutet i avgiftsmålet och enbart fokusera på de 

skadeståndsrättsliga frågorna i civilprocessen. Den skadelidande kan förlita sig på det 

offentligrättsliga beslutet och slippa lägga fram bevisning om överträdelsen. Nackdelen med 

regeln är att den ökar sannolikheten för follow on-processer vilket motverkar lagens 

självgående syfte. Det finns dock risker med att inte ingripa snabbt, inte minst för att 

bevisläget blir än svårare när överträdelsen ägt rum långt bak i tiden. 

Sett i relation till orsakerna som konstaterats ligga bakom lagstiftningens brister är min 

uppfattning att de stora problemen inom konkurrensskaderätten kommer bestå. Problemen 

relaterar främst till beräkning, bevisning och kostnader för processen. Hur man kan få bukt 

med problemen är inte enkelt att svara på men nedan följer en diskussion av de åtgärder som 

kan övervägas. 

 
                                                             
303 SOU 2004:10, s. 91. 
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6.3 Övriga åtgärder för att åstadkomma en mer ändamålsenlig lagstiftning 

Den naturliga följdfrågan när det har konstaterats att lagstiftningen i många avseenden inte 

förmår tillgodose sina syften är – vad kan göras annorlunda för att åstadkomma en mer 

ändamålsenlig lagstiftning? Ett par åtgärder kan särskilt nämnas och övervägas. En åtgärd 

skulle kunna vara att slopa kravet på uppsåt eller oaktsamhet. EU-rätten accepterar att 

medlemsstaternas rättsordningar inte kräver culpa för att skadeståndsansvar ska inträda. Det 

står således Sverige, liksom de andra medlemsstaterna med ett motsvarande krav, fritt att 

avskaffa kravet på culpa. Vid en första anblick skulle ett upphävande göra det lättare dels för 

de skadelidande, som inte behöver bevisa denna omständighet, dels för de svenska domstol-

arna, som inte behöver pröva densamma. Min teori är dock att en sådan åtgärd skulle göra 

väldigt liten skillnad, och inte en helt positiv sådan för den delen. För det första innebär 

alternativet strikt ansvar, som flest gånger framhållits som ett alternativ till culpa, att inget 

utrymme ges för misstag, vilket rentav kan leda till konkurrensbegränsande effekter. Det 

framhölls ovan att ett agerande som i ett fall är förbjudet i andra fall kan vara tillåtet. Är 

ansvaret strikt finns risk för att företag aktar sig för att vidta åtgärder som bidrar till en ökad 

och sund konkurrens eftersom de vill undgå att drabbas av omfattande skadeståndsanspråk 

vid en oavsiktlig överträdelse. För det andra skulle alternativen till culpaansvaret – ett strikt 

ansvar eller ett culpakrav med omvänd bevisbörda – stå i stark kontrast till svensk rätts-

tradition vilket skulle kunna innebära tillämpningssvårigheter för domstolarna. För det tredje 

är culpakravet i praktiken sannolikt redan så pass urholkat inom konkurrensskaderätten att det 

inte skulle innebära någon större skillnad om det togs bort. 

Beräkningsproblematiken följer av konkurrensskadornas natur men beräkningarna kan natur-

ligtvis göras lättare genom regelverk. Domstolen har möjlighet att uppskatta skadan efter 

skälighet och nu införs även regler om omvänd bevisbörda som förhoppningsvis är behjälp-

liga för de skadelidande. Det är inte önskvärt att genom lagstiftning frammana beräknings-

metoder utan de tillhandahålls bättre genom konkurrensmyndigheternas och kommissionens 

försorg i kombination med en rättsutveckling i praxis. En ökad domstolstillämpning skulle i 

sin tur öka förutsebarheten för parterna med avseende på vilka metoder för beräkning som är 

tillförlitliga och hållbara i domstol. När Konkurrensskadedirektivet kom förväntades att detta 

skulle leda till ökade möjligheter att få tillgång till bevisning i Sverige. Detta blev dock inte 

fallet eftersom de svenska reglerna i stor del befanns vara i överensstämmelse med direktivets 

krav med undantag för begränsningarna i editionsreglerna som ju är motiverade av skydd för 

överträdaren. 
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En åtgärd som diskuterats i uppsatsen är bevisundersökning. Ett införande av bevis-

undersökning skulle till viss del lösa problemet med informationsasymmetrin och innebära 

vinster, både med hänsyn till reparationsintresset och intresset av ett självgående system. 

Många av beräkningsmetoderna kräver som sagt tillgång till omfattande bevismaterial. 

Genom bevisundersökning skulle sådant material göras tillgängligt för den skadelidande. Det 

måste dock erinras om de risker som finns med ett sådant institut varför man ska vara 

försiktig med att föreslå detta enbart med beaktande av dess fördelar. Riskerna består bl.a. i 

läckage av känslig information, förekomsten av fishing expeditions och att institutet är 

främmande för svensk rättstradition. Förekomsten av dessa risker innebär att en avvägning 

måste göras mellan dem och intresset av full ersättning. Som ovan nämnts menar jag att 

institutet skulle kunna övervägas igen förutsatt att villkor och konsekvenser utreds noggrant. 

6.4 Slutsats 

Det är bekymrande att lagstiftningen i några hänseenden inte förmår upprätthålla sina syften, 

varken före eller efter KSL. Truli beskriver direktivets försök att tillgodose sina ändamål som 

wishful thinking.304 Jag är beredd att hålla med. Mot bakgrund av samtliga ändamål finns skäl 

att rikta kritik mot konkurrensskadelagstiftningen. Samtidigt kan man inte vara nog tydlig 

med att påpeka att det är en svår nöt att knäcka. Gemensamt för den äldre regleringen och den 

nya i KSL är att det reparativa syftet är framträdande i teorin men inte tillgodoses i praktiken. 

Den preventiva idén står ofta stick i stäv med svensk rättstradition varför den inte givits fullt 

genomslag. Syftet med en effektiv konkurrens är i vissa avseenden bättre tillgodosett genom 

KSL eftersom lagen innehåller regler som tar hänsyn till det offentligrättsliga regelverket. Det 

självgående syftet är som nämnts en aning försummat men kanske är det också fråga om ett 

önsketänkande från lagstiftarens sida att sträva efter ett självgående system på ett område där 

de skadelidande möter så pass stora processuella svårigheter som inom konkurrensskade-

rätten. Dessvärre är min prognos att KSL inte kommer att innebära några storslagna lösningar 

på de grundläggande problem som finns på konkurrensskaderättens område, även om lagen 

innehåller flera steg i rätt riktning. Vi kan troligtvis inte förvänta oss någon större anstorm-

ning av mål inom den närmaste framtiden och domstolarna kommer ställas inför vissa helt 

nya bedömningssvårigheter med anledning av KSL. Den nya lagen förmår i några hänseenden 

tillgodose sina ändamål bättre än den tidigare regleringen men stora brister föreligger alltjämt. 
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Stockholms tingsrätt mål nr T 9740-04, Bromölla kommun mot NCC AB m.fl. 

Stockholms tingsrätt mål nr T 14900-05, Linköpings kommun mot NCC AB. 

Stockholms tingsrätt mål nr T 11686-05, Ulricehamns kommun mot Skanska Sverige AB.  

Stockholms tingsrätt mål nr T 10969-05, Verisec AB mot Pointsec AB. 
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