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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2014 antog Europaparlamentet och Rådet direktivet om vissa regler 

som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlems-

staternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser.
1
 

Direktivet syftar till att främja en fri konkurrens samt att säkerställa rätten 

till full ersättning för liden skada till följd av förbjudna konkurrens-

begränsande förfaranden. Direktivet ska implementeras av medlemsstaterna 

senast den 27 december 2016.
2
 

 

Den fria konkurrensen är ett samhälleligt intresse som spelar en central roll 

inom den EU-rättsliga politiken för att säkerställa den europeiska inte-

grationen.
3
 Redan vid unionens etablering reglerade Romfördraget 1957 

vikten av att främja en fri och effektiv konkurrens. Det föreskrevs även en 

skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa att konkurrensen inte sned-

vrids.
4
 Konkurrensbestämmelserna regleras i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) artikel 101, som avser förbud mot 

konkurrensbegränsande samverkan, och artikel 102, som avser förbud mot 

missbruk av en dominerande ställning på marknaden. Artiklarnas syfte, att 

skapa och upprätthålla ett effektivt system utan snedvridning av konkurrens-

en, säkerställs bäst genom att optimera samspelet mellan offentliga 

sanktioner och privata skadeståndstalan, så kallade privata tillämpningen. 

Direktivet syftar således främst till att utveckla den privata tillämpningen 

men även att förbättra samspelet mellan den offentliga- och den privata 

tillämpningen. 

 

Den svenska konkurrenslagen är inspirerad och utformad efter EU-rätten 

och har sedan 1993 reglerat rätten till skadestånd för den som lidit skada till 

följd av brott mot konkurrenslagen. Enligt 3 kap. 25 § konkurrenslagen 

(2008:579) (KL) har den som lidit skada till följd av överträdelse av 

förbuden i konkurrenslagen eller artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget rätt 

att söka skadestånd. Bestämmelsen förutsätter dock att överträdelsen av 

                                                      
1 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. I fortsättning kommer hänvisningar göras till 

”skadeståndsdirektivet” eller ”direktivet”. 
2 Se artikel 21 i skadeståndsdirektivet.  
3 Kleineman, s. 127. 
4 Se artiklarna 2 och 3 i Romfördraget 1957.  
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förbuden har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den svenska kon-

kurrenslagen föreskriver alltså ett culpaansvar.   

 

Att föreskriva culpaansvar anses inte vara ovanligt inom utomobligatorisk 

skadeståndsrätt.
5
 En enhetlig tolkning av culpabegreppet är dock icke-

existerande bland medlemsstaterna. Enligt en undersökning utförd av 

advokatbyrån Ashurst
6
 tillämpar de flesta medlemsstaterna något slag av 

culpaansvar, till exempel presumerad culpa där ansvarsgrunden är uppfylld i 

och med fastställande av överträdelse, eller motbevisbar presumerad culpa 

med omvänd bevisbörda. Av rapporten framgår att Sverige föreskriver 

culpaansvar i förhållande till den konkurrensbegränsande effekten och att 

det är den som lidit skada som har bevisbördan att påvisa ansvarsgrunden.  

 

Sveriges tillämpning av culpaansvar har dock mottagit en hel del kritik, då 

många menar att ett krav på culpa inte kan anses vara enhetlig med 

unionsrätten samt att ett strikt ansvar bättre skulle uppnå skadeståndets 

reparativa och preventiva funktion.
7
 Det lagfästa culpaansvaret medför 

svårigheter för skadelidande att få kompensation eftersom det är 

överträdaren själv som besitter den relevanta informationen som krävs för 

att bevisa dennes avsikt. Endast ett fåtal mål avseende konkurrensrättslig 

skadeståndstalan har förts i Sverige, vilket kan ha sin grund i att käranden 

möter bevissvårigheter avseende ansvarsgrunden. Även om ansvarsgrunden 

i sig inte är en avgörande faktor, är den i vart fall en bidragande orsak till 

problematiken. Man kan därför ställa sig frågan om det överhuvudtaget är 

lämpligt att behålla culpakravet i konkurrenslagen.  

 

Skadeståndsdirektivet, som i och för sig saknar uttryckliga regler om culpa, 

är säreget och kommer leda till ett antal förändringar i den svenska 

konkurrenslagen. Ett första steg i denna riktning är promemorian av 

Näringsdepartementet som föreslog att direktivet genomförs i en ny lag, 

konkurrensskadelagen.
8
 Mot bakgrund av detta kan det vara lägligt att 

ompröva det lagfästa culpakravets lämplighet och nödvändighet.  

 

                                                      
5 Ashton & Henry, s. 34. Se även Havu, s. 7. 
6 Rapport från Ashurst, Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC 

competition rules, 2004. I fortsättning kommer hänvisningar göras till ”Ashurst rapporten”.  
7 Se t.ex. Wahl, s. 207, Lidgard, SvJT 2009 s. 32, Karlsson & Öhman, s. 1065 och Bernitz, ERT 2015 

s. 495.  
8 Ds 2015:50.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att belysa problematiken som råder 

rörande rätten till skadestånd och frågan om ansvarsgrund vid överträdelse 

av konkurrensrättsliga regler. Den svenska tillämpningen av culpaansvar i 

konkurrenslagen har mottagit hård kritik av såväl akademiker som praktiker. 

Det kan därmed ifrågasättas om det lagfästa culpakravet överhuvudtaget är 

motiverat. Centralt för uppsatsen är således att belysa och utreda den 

tolknings- och tillämpningsproblematik som culpaansvar medför inom 

konkurrensrättens område. Examensarbetet kommer vidare att belysa 

huruvida det nya skadeståndsdirektivet och Näringsdepartementets förslag 

om genomförande i en ny konkurrensskadelag kommer medföra några 

förändringar avseende culpaansvaret.  

 

Jag avser därför utreda följande frågeställning: 

 Bör det lagfästa culpakravet vid konkurrensrättsligt skadestånd 

behållas? 

 

1.3 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer ett de lege ferenda 

resonemang att tillämpas. För att kunna utföra detta på ett ändamålsenligt 

sätt kommer undersökningen utföras främst med en rättsdogmatisk metod, 

vilket innebär att relevanta lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin 

utnyttjas. Då rättspraxis från Högsta domstolen och Marknadsdomstolen är 

begränsat gällande ansvarsfrågan i konkurrensrättsliga frågor, har hänsyn 

tagits till såväl hovrätts- som tingsrättsdomar. Vidare bör nämnas att en del 

av källorna är av äldre datum, detta eftersom den svenska doktrinen på 

området är begränsad. Källorna är dock fortfarande relevanta, då skade-

ståndsbestämmelsen i konkurrenslagen bygger på äldre förarbeten och 

doktrin. 

 

Uppsatsen kommer inledningsvis att utreda följande de lege lata frågor:  

 Hur är den svenska konkurrenslagen utformad avseende enskildas 

rätt till skadestånd?   

 Vad säger EU-rätten om ett eventuellt krav på culpa?  

 Kan det lagstadgade culpakravet behållas i och med antagandet av 

skadeståndsdirektivet?  

 Vilka ansvarsgrunder tillämpas av andra medlemsstater?  
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Utredningen av dessa delfrågor kommer att resultera i ett de lege ferenda 

resonemang för att besvara uppsatsens frågeställning.  

 

1.3.1 De lege lata 

Inledningsvis kommer uppsatsen att fokusera på det nuvarande rättsläget 

inom svensk konkurrensrätt. Utgångspunkten kommer vara den i Sverige 

tillämpade rättskälleläran som i rangordning är EU-rätten, grundlagen, lagar 

och andra författningar, förarbeten (travaux préparatoires), rättspraxis samt 

doktrin.
9
  

 

Eftersom den svenska konkurrenslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten är 

det av särskild vikt att studera den EU-rättsliga normhierarkin som är 

indelad i primärrätt, sekundärrätt och icke-bindande rättskällor. Till primär-

rätten hör bland annat unionsfördraget och funktionsfördraget medan se-

kundärrätten består av förordningar, direktiv och beslut.
10

  

 

EU-domstolens rättspraxis spelar en avgörande roll och uppfattas som 

bindande i det konkreta fallet.
11

 Domstolen fyller en rättsskapande funktion 

och anses vara pådrivande i EU-rättens utveckling genom sina banbrytande 

avgöranden.
12

 För att begripa sig på unionsrätten förutsätts att man har en 

grundläggande förståelse för EU-domstolens tolkningsmetoder. Den tele-

ologiska tolkningsmetoden, som anses vara domstolens primära metod, 

innebär en ändamålsinriktad tolkning som tar hänsyn till rättsaktens 

funktion och effekter.
13

 Domstolens utgångspunkt är således att varje 

bestämmelse har en funktion att fylla och innehar en effet utile, det vill säga 

en ändamålsenlig verkan.
14

 Inför viktigare avgöranden lägger general-

advokater fram ett djupgående motiverat förslag till dom. Eftersom 

examensarbetet avser att resultera i ett de lege ferenda resonemang kommer 

hänsyn även tas till dessa förslag, som i och för sig inte är prejudicerande 

men anses vara värdefulla även när domstolen väljer att gå på en annan 

linje.
15

  

 

Vidare har de EU-rättsliga förarbetena fått en ökad betydelse på senare tid. 

Till EU:s förarbeten hör såväl rapporter från privata intresseorganisationer 

                                                      
9 Bernitz & Kjellgren, s. 178 f. Se även Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 31 ff.  
10 Bernitz & Kjellgren, s. 178 f. 
11 Bernitz & Kjellgren, s. 181 f. 
12 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 70. 
13 Reichel, s. 122. 
14 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 75. 
15 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 64. 
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som rekommendationer samt grön- och vitböcker med tillhörande arbets-

dokument från kommissionen. Trots deras icke-bindande karaktär anses de 

ha en påtaglig normerande verkan och faller inom benämningen soft law
16

. 

På senare tid har EU-domstolen hänvisat till dessa dokument vid tolkning av 

lagen.
17

  

 

1.3.2 Internationell utblick 

Uppsatsen kommer att innehålla internationella utblickar i syfte att 

undersöka hur culpaansvar tillämpas i andra medlemsstater. Enligt EU-

kommissionen har flertalet konkurrensrelaterade skadeståndsprocesser förts 

i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.
18

 Jag avser därför att under-

söka den brittiska, tyska och nederländska konkurrensrätten och rätten till 

skadestånd. Det ligger dock inte i uppsatsens avsikt att vara komparativ. Av 

denna anledning kommer inte uppsatsen innehålla någon genomgående 

analys eller jämförelse av skillnaderna i hur culpaansvar tillämpas. Syftet 

med dessa internationella utblickar är istället att ge inspiration till andra 

alternativa ansvarsgrunder vid överträdelse av förbuden i den svenska kon-

kurrenslagen.  

 

1.3.3 De lege ferenda  

Uppsatsen har ett klart normativt syfte. Följaktligen tillämpas de lege lata 

resonemang, som kommer att lägga grunden för de lege ferenda argu-

mentation. Någon särskild avsnittsuppdelning kommer inte att göras, utan 

perspektiven kommer att tillämpas parallellt i löpande text. Uppsatsen avser 

att resultera i en de lege ferenda analys gällande culpakravets lämplighet 

och tillämpning i den svenska konkurrenslagen. I syfte att besvara uppsats-

ens huvudfråga kommer uppsatsens avslutande kapitel att behandla frågan 

huruvida culpakravet bör behållas ur ett de lege ferenda resonemang genom 

att diskutera för- och nackdelar med culpaansvar och andra ansvarsgrunder. 

Således kommer slutdiskussionen i denna del att vara mer fri för att kunna 

presentera pragmatiska och praktiskt inriktade förslag.  

 

                                                      
16 Det finns ingen enhetlig definition av begreppet soft law men det kan beskrivas som en utomrättslig 

”mjuk” normbildning som är, till skillnad från hard law, endast vägledande och rådande. Andra menar 

dock att soft law är bindande fast med ett vagt innehåll som inte uttryckligen föreskriver konkreta 

skyldigheter. För en mer utförlig redogörelse se vidare van der Sluijs, Jessika, Soft law reglering inom 

försäkringsrätten, JT 2010-11 s. 296 ff.  
17 Reichel, s.127. 
18 Kommissionens arbetsdokument till direktivet, s. 52.  
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1.4 Avgränsningar 

Begreppet culpa är en gemensam beteckning för de båda formerna för 

subjektivt rekvisit, nämligen uppsåt och oaktsamhet. Det ska dock 

uppmärksammas att det latinska ordet culpa har en mer inskränkt betydelse 

som bara syftar på oaktsamhet.
19

 I denna uppsats använder jag dock 

begreppet culpa som den gemensamma beteckningen för både uppsåt och 

oaktsamhet. Vidare kommer jag att använda begreppet culpa i förhållande 

till agerandets konkurrensbegränsande effekter.
20

 Med det menas att ett 

företag som överträtt förbuden i konkurrenslagen och hade för avsikt, 

alternativt insett eller bort inse, att handlandet skulle medföra en 

begränsning av konkurrensen, uppfyller kravet på culpös handling.
21

  

 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan huruvida culpaansvaret bör behållas i 

den svenska konkurrenslagen och kommer således att fokusera på 

skadeståndsskyldighet i horisontella förhållanden vid överträdelse av 

förbuden i konkurrenslagen samt EUF-fördraget. Någon genomgående 

analys av konkurrensrättens övriga utveckling kommer inte att presenteras. 

Tanken är istället att fokusera främst på culpaansvarets roll inom 

konkurrensrätten. Ibland kommer även andra rättsregler och rättsområden 

att beröras, såsom immaterialrätten och personuppgiftslagen. Detta kommer 

endast göras i begränsad mån och i syfte att illustrera alternativa ansvars-

grunder. 

 

Uppsatsen kommer att innehålla internationella utblickar i syfte att 

undersöka alternativa ansvarsgrunder som tillämpas i andra medlemsstater. 

Det ligger dock inte i uppsatsens avsikt att vara komparativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Hellner & Radetzki, s. 121. 
20 Wahl, s. 218.  
21 Wahl, s. 221. 
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2 Svensk konkurrensrätt och rätten till skadestånd 

 

Kapitel 2 kommer att behandla den svenska konkurrensrättens utveckling 

med fokus på skadelidandes rätt till ersättning. Kapitlet syftar till att 

redogöra för culpaansvaret och dess tillämpning i svensk konkurrensrätt 

genom att utreda bakomliggande förarbeten och rättspraxis. För att få en 

bredare förståelse av ansvarsgrundens tillämpning kommer även andra 

rättsområden samt alternativa ansvarsgrunder att undersökas.  

 

2.1 Skadeståndets utveckling inom konkurrensrätten  

Skadestånd inom konkurrensrätten utgår vid ren förmögenhetsskada.
22

 Ren 

förmögenhetsskada beskrivs i 1 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 

som ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider person- eller sakskada”. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att 

denna typ av skada leder till skadeståndsskyldighet när den har vållats 

genom brott.
23

  

 

Med regel kommer dock undantag. Bestämmelser om skadestånd för ren 

förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott finns också inom sär-

skilda rättsområden. I sin avhandling Ren förmögenhetsskada från 1987 

introducerade Kleineman konkurrensskadeargumentet, vars kärnargument är 

att konkurrens inom näringslivet är eftersträvansvärt, så kallad positiv 

konkurrens.
24

 Själva ändamålet med fri konkurrens är att näringsidkare ska 

kunna tillfoga varandra ekonomisk skada. Det är denna skadeeffekt som 

konkurrensen på marknaden vill uppnå. Argumentet syftar till att påvisa 

svårigheten med att dra gränsen mellan ekonomiska skador som är 

ersättningsgilla, alltså skador till följd av negativ konkurrens, och de som 

inte bör vara ersättningsgilla, skador orsakade av positiv konkurrens. Att 

konkurrensen har en betydande roll i samhällsekonomin innebär dock inte 

att näringsidkaren tillåts använda sig av illojala konkurrensåtgärder som 

skulle begränsa konkurrensen på ett negativt och skadligt sätt.
25

 Argumentet 

förlorade dock sin aktualitet i och med ikraftträdandet av den nya 

konkurrenslagen 1993, som uttryckligen angav vilka handlingar som 

omfattades av förbuden. Det ansågs bland annat att den dåvarande 

ordningen som reglerade ansvaret för konkurrensbrott hade för lite preventiv 

verkan. Böternas ekonomiska betydelse var alltför liten jämfört med de stora 

                                                      
22 Gustafsson & Westin, s. 299.  
23 Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 2 §.  
24 Kleineman, s. 278 ff.  
25 SOU 1991:59 s. 286. 
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ekonomiska fördelarna som företagen kunde vinna genom att överträda 

förbuden i konkurrenslagen.
26

 Lagändringen resulterade i att överträdelser 

av konkurrenslagen avkriminaliserades. Istället infördes möjligheten till 

utdömande av konkurrensskadeavgift för allvarliga överträdelser. Sam-

bandet mellan brott och skadestånd var därigenom bruten. Att straff ersattes 

med en sanktionsavgift som påföljd medförde ingen ändring gällande 

motiveringen för förbuden eller behovet av att möta överträdelser med 

effektiva sanktioner.
27

 Tvärtom infördes uttryckliga bestämmelser om 

skadestånd som skulle ge incitament för näringsidkare att föra talan om 

ersättning när de lidit skada på grund av förbjudna konkurrensåtgärder. 

Rätten till skadestånd föreskrivs i 3 kap. 25 § KL och förutsätter att över-

trädelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet för att skadeståndsansvar 

ska uppstå. Skadeståndsbestämmelsen hävdas ha både en reparativ och en 

preventiv funktion.
28

 I praktiken kan dock detta ifrågasättas och en mer 

utförlig analys av bestämmelsens reparativa och preventiva funktion 

presenteras under avsnitt 2.1.2. 

 

Genom lagändringen 2005
29

 infördes ytterligare ändringar i konkurrens-

lagen med syfte att öka näringsidkarens incitament att väcka talan om 

skadestånd. I och med EU-domstolens avgörande i målet Courage v 

Crehan
30

, som prövade flera konkurrensrättsliga frågor, klargjordes 

principen om skadeståndsskyldighet vid överträdelse av artiklarna 101 och 

102 i EUF-fördraget. Principer om orsakssamband, bevisbörda etc. gäller 

även vid överträdelse av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.
31

 För att 

säkerställa artiklarnas fulla verkan har varje enskild, som åsamkats skada på 

grund av ett konkurrensbegränsande avtal eller handlande, tillerkänts rätten 

att söka och få ekonomisk ersättning. Vidare förlängdes preskriptionstiden i 

konkurrenslagen från fem år till tio år.
32

  

 

Den nu gällande konkurrenslagen trädde i kraft den 1 november 2008. I 

förarbetena till denna anges uttryckligen att lagens materiella regler ska 

tolkas i ljuset av EU-rätten, något som egentligen var gällande tidigare men 

som nu uttryckligen har föreskrivits i lag.
33

 Detta medför att praxis från EU-

domstolen och EU-kommissionen, men även förordningar och direktiv, har 

en direkt betydelse för den svenska rättstillämpningen.  

                                                      
26 Prop. 1992/93:56 s. 30. 
27 SOU 1991:59 s. 286. 
28 Prop. 1992/93:56 s. 34. 
29 Prop. 2004/05:117.  
30 Mål C-453/99, Courage v Crehan [2001] ECR I-6297. Se mer om avgörandet under avsnitt 3.1.3.  
31 Prop. 2004/05:117 s. 35. 
32 Prop. 2004/05:117 s. 34 ff. 
33 Prop. 2007/08:135 s. 70.  
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Konkurrenslagen har genomgått ett antal ändringar, men trots det lämnades 

culpaansvarets befintlighet och utformning under hela tiden oförändrad. 

Endast sparsamma förarbetsuttalanden har anförts om ansvarsgrunderna vid 

skadeståndsskyldighet.
34

  

 

2.1.1 Skadeståndsbestämmelsen och dess utformning 

Enligt 3 kap. 25 § KL blir ett företag skadeståndsskyldigt om företaget upp-

såtligen eller av oaktsamhet överträtt förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ KL. 

Samma gäller vid överträdelse av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. 

 

Skadeståndsansvaret avser förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och 

samarbeten, såsom anbudskarteller och priskarteller etc., samt mot missbruk 

av en dominerande ställning på marknaden. Utmärkande för dessa för-

faranden är att de på ett påtagligt sätt försämrar konkurrensförutsättningarna 

för näringsidkare och därmed snedvrider konkurrensen på marknaden.
35

 

Med marknad avses den relevanta marknaden, som kan delas in i relevant 

produktmarknad och relevant geografisk marknad.
36

 Marknadsdefinitionen 

har en central betydelse för att avgränsa konkurrenslagens tillämpnings-

område, såväl vid förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete som vid 

missbruk av en dominerande ställning. Begreppet har dock ingen särskild 

betydelse för att besvara uppsatsens frågeställning, varför det inte kommer 

att redogöras för i större detalj.
37

 

 

För att ett avtal ska omfattas av förbudet krävs att avtalet hade till syfte att 

hindra eller snedvrida konkurrensen, eller hade en konkurrensbegränsande 

effekt. Syftet ska konstateras objektivt och det ställs därmed inget krav på 

uppsåt från de inblandade företagen för att begränsa konkurrensen. Avtalets 

konkurrensbegränsande syfte ska alltså inte blandas ihop med ett subjektivt 

krav på uppsåt.
38

 Om det står klart att avtalet faktiskt resulterade eller hade 

resulterat i att konkurrensen begränsades, så är detta avtalets syfte.
39

  

 

                                                      
34 Se t.ex. SOU 1991:59 s. 286, Ds 1992:18 s. 98 f., prop. 1992/93:56 s. 34 och 96, prop. 2004/05:117 

s. 24 och SOU 2004:19 s. 91 f.  
35 SOU 1991:59 s. 288. 
36 Gustafsson & Westin, s. 22. 
37 För ytterligare information om den relevanta marknaden se t.ex. Bernitz & Kjellgren, s. 409 f., 

Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 50 f., Gustafsson & Westin, s. 22 ff. och 149 ff., 

Karlsson & Öhman, s. 119 ff. 
38 Se t.ex. MD 2005:7.  
39 Ds 1992:18 s. 66 och Carlsson & Bergman, s. 167 f.  
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Vidare är det en förutsättning att culpa, uppsåt eller oaktsamhet, konstateras 

hos företaget för att skadeståndsregeln ska bli tillämplig. Enligt lagtextens 

ordalydelse kopplas kravet på culpa i 3 kap. 25 § KL till frågan om det 

konkurrensbegränsande förfarandet innebär en överträdelse av förbuden i 2 

kap. 1 och 7 §§ i KL:s mening. Frågan blir då om detta ska tolkas ordagrant 

eller uppfattas såsom ett krav på insikt om att agerandet hade konkurrens-

begränsande effekter.
40

 En rådande uppfattning, som bland annat Wahl ar-

gumenterade för, är att kravet på culpa ska ses i förhållande till förfarandets 

konkurrensbegränsande effekter, och inte till själva handlingen.
41

 

 

2.1.2 Reparation eller prevention 

Svensk skadeståndsrätt i allmänhet torde främst ha en reparativ funktion och 

endast i en begränsad utsträckning fylla en preventiv funktion. Skade-

ståndets preventiva funktion har dock förfäktats av framförallt Lundstedt.
42

 

Liknande uppfattning har framförts av Wahl när han kom till den bedöm-

ningen att skadeståndsregeln i konkurrenslagen ska uppfattas som en regel 

om prevention. Vid enskilda tolkningar av begreppet skadestånd inom 

konkurrensrätten bör således dess preventiva funktion främjas.
43

 En 

fungerande prevention skulle då medföra att det inte finns något behov av 

reparation.
44

 Denna uppfattning tycks stödjas även av lagens första paragraf 

som anger att lagens ändamål är att undanröja och motverka hinder för en 

effektiv konkurrens. Konkurrenslagens regler verkar i första hand vara in-

riktade på att främja och skydda konkurrensen på marknaden. Enskilda 

företags rättigheter och intressen anses inte vara lagens primära syfte. Vid 

tillkomsten av 1993 års konkurrenslag angavs vidare att det fanns ett behov 

av en skärpt lagstiftning som skulle avskräcka marknadens aktörer från 

konkurrensbegränsande samarbeten.
45

 Det huvudsakliga syftet med skade-

stånd anses istället vara ett komplement till de offentliga sanktionerna.
46

 Det 

betonas dock i propositionen att skadeståndsbestämmelsen både har en 

reparativ och en preventiv funktion att fylla.
47

 Till skillnad från det som 

framhölls av Wahl impliceras här att skadeståndsreglerna ska tolkas på ett 

sådant sätt att de främjar såväl reparation som prevention. Däremot saknas 

vägledning i förarbeten om vilken funktion som ska ges företräde vid en 

eventuell konflikt.  

                                                      
40 Jfr med reglerna avseende konkurrensskadeavgift under avsnitt 2.2.1.  
41 Wahl, s. 215 ff.  
42 Hellner & Radetzki, s. 39 f.   
43 Wahl, s. 55 f. 
44 Se Wahl, s. 55 och Levinsohn & Lidgard, s. 32.  
45 Prop. 1992/93:56 s. 16 f. 
46 Se Wahl, s. 55 och Whish & Bailey, s. 312.  
47 Prop. 1992/93:56 s. 34.  
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Skadeståndsbestämmelsens utformning kan dock uppfattas mer som repa-

rativ än preventiv.
48

 Resonemanget stöds bland annat av det faktum att 

skadeståndsbestämmelsen syftar till att kompensera skadelidande samt att 

bestämmelsen förutsätter ett culpaansvar. Ett preventivt inriktad skadestånd 

hade istället föreskrivit ett strikt ansvar och beräknat ersättningens storlek 

utifrån skadevållarens vinst och upptäcktsriskens omfattning.
49

 Det skulle 

alltså krävas en omprövning av bestämmelsen för att skadestånd ska kunna 

uppfylla sin preventiva funktion.
50

  

 

2.2 Culpakravet i 3 kap. 25 § KL 

Skadeståndsbestämmelsen i 3 kap. 25 § KL anger tre förutsättningar för att 

skadeståndsskyldighet ska aktualiseras. Det ska ha skett en överträdelse av 

något av förbuden i konkurrenslagen eller EUF-fördraget, företaget som 

överträtt förbuden ska ha agerat culpöst och överträdelsen ska ha orsakat 

skada. Om det är en fysisk person som är att anses som företag ska det 

culpösa beteendet konstateras hos denne. Om det däremot är en juridisk 

person ska culpa konstateras hos den som intar en ledande ställning.
51

 

Bevisbördan ligger på den som påstår att överträdelse ägt rum. Densamma 

har bevisbördan för att uppsåts- eller oaktsamhetsrekvisitet är uppfyllt samt 

att det föreligger adekvat kausalitet mellan överträdelsen, skadan och 

skadans storlek.
52

  

 

Förarbetena till skadeståndsbestämmelsen är dock rätt så innehållsfattiga 

och förser inte med någon vägledning för ansvarsbedömningen.
53

 Redan 

inför 1993 års lagändring uttryckte Marknadsdomstolen sitt önskemål om en 

mer djupgående behandling av de subjektiva rekvisiten avseende skade-

stånd.
54

 Vägledning måste således inhämtas från annat håll, såsom rätts-

praxis eller andra sanktionsmedel som är jämförbara med skadestånds-

bestämmelsen.  

 

2.2.1 Konkurrensskadeavgift och skadestånd 

Oaktat de sparsamma förarbetsuttalandena avseende ansvarsgrunderna i 

skadeståndsrätten, finns det förhållandevis tydliga riktlinjer att tillgå rörande 

                                                      
48 Levinsohn & Lidgard, s. 32.  
49 Levinsohn & Lidgard, s. 32 f.  
50 Wahl, Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt, s. 70.  
51 Prop. 1992/93:56 s. 96. 
52 Carlsson & Bergman, s. 520.  
53 Se t.ex. SOU 1991:59 s. 286, Ds 1992:18 s. 98 f., prop. 1992/93:56 s. 34 och 96, prop. 2004/05:117 

s. 24. 
54 Prop. 1992/93:56, bilaga 8, s. 292.  
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konkurrensskadeavgift. Det är därför av intresse att undersöka huruvida 

skadeståndsregelns utformning kan tolkas i likhet med reglerna avseende 

konkurrensskadeavgift.  

 

I enlighet med 3 kap. 5 § KL kan Konkurrensverket (KKV) besluta om 

konkurrensskadeavgift när ett företag eller någon som handlar på dess 

vägnar har, uppsåtligen eller av oaktsamhet, överträtt förbuden i 2 kap. 1 § 

eller 7 § i KL eller i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Bestämmelsen 

är till sin utformning lik skadeståndsregeln i 3 kap. 25 § KL. För att uppsåt 

ska föreligga krävs att företaget eller den som handlar på dess vägnar 

handlar avsiktligt och med vetskap om att följden är konkurrens-

begränsande.
55

 Det räcker inte med att handlandet som sådant är uppsåtligt, 

snarare än oaktsamt, utan det förutsätter att överträdaren var medveten om 

handlandets effekter. Om företaget eller den som handlar på dess vägnar 

rimligen borde ha förutsett att handlandet skulle ha negativa verkningar på 

konkurrensen har överträdelsen begåtts av oaktsamhet.      

 

I ett antal avgöranden från Marknadsdomstolen kopplades culpakravet till 

handlingens konkurrensbegränsande effekter.
56

 Detta väcker då frågan om 

ansvarsgrunden till skadestånd ska tolkas i linje med konkurrensskadeavgift 

eller inte. Att culpaansvar är en förutsättning vid åläggande av konkurrens-

skadeavgift bekräftades av Rådets förordning 1/2003 om tillämpningen av 

artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.
57

 Artikel 23 i Rådets förordning 

1/2003 föreskriver nämligen kommissionens rätt att ålägga företag att betala 

böter om företaget uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbudsbestäm-

melserna i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Culpaansvar kan därför 

inte avfärdas som helt främmande för EU-rätten.
58

 

 

Avsaknaden av en uttrycklig bestämmelse om skadeståndsansvar och dess 

ansvarsgrunder skulle kunna tolkas som att det inte kan vara förenligt med 

EUF-fördraget om medlemsstater föreskriver ett sådant ansvar. På liknande 

sätt kan det argumenteras emot ett strikt ansvar, eftersom inte heller det 

behandlas i förordningen. Utelämnandet av en skadeståndsbestämmelse 

torde dock vara förenligt med den nationella processautonomin och de 

allmänna principerna i unionens skadeståndsrätt. De nationella domstolarnas 

viktiga funktion beskrivs i skäl 7 till Rådets förordning 1/2003 och anger att 

det är deras skyldighet att skydda medborgarnas rättigheter genom att till 

                                                      
55 Prop. 1992/93:56 s. 92. 
56 Mer om detta under avsnitt 3.2.2.  
57 Rådets förordning nr 1/2003.  
58 Se vidare om EU-rättens inställning till culpaansvar i kapitel 3 och 4.  
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exempel utdöma skadestånd. Så länge det saknas uttryckliga regler om 

skadestånd, kommer den nationella rätten att förbli relevant och fylla en 

viktig funktion. Den nationella rätten måste dock tillämpas på ett sådant sätt 

att EU-rättens genomslag säkerställs.
59

  

 

Hur man än väljer att tolka förordningens exkludering av en skadestånds-

bestämmelse, kvarstår det faktum att EU-rätten valde att inte göra några 

uttryckliga uttalanden avseende ansvarsgrunden till skadestånd.  

 

2.2.2 Rättspraxis inom svensk konkurrensrätt 

Skadeståndets culpaansvar och dess tillämpning inom konkurrensrätten har 

inte redogjorts utförligt av svensk domstol. Ansvarsgrunden har behandlats i 

vissa fall, men endast i begränsad mån. Marknadsdomstolen har dock slagit 

fast att kravet på uppsåt är uppfyllt om företaget, eller den som handlar på 

dess vägnar, inte kunde ha varit omedveten om att den påtalade handlingen 

begränsade konkurrensen. Detta kan illustreras med hjälp av fallet MD 

1999:22 som avsåg frågan huruvida Scandinavian Airlines Systems (SAS) 

hade missbrukat sin dominerande ställning genom att vägra teckna interline-

avtal. Tingsrättens beslut om att bifalla Konkurrensverkets talan om kon-

kurrensskadeavgift överklagades till Marknadsdomstolen. Domstolen hän-

visade till EU-rättslig praxis och förklarade att kravet på uppsåt var uppfyllt 

eftersom SAS inte kunde ha varit omedveten om att deras förfarande hade 

konkurrensbegränsande verkan.
60

  

 

Marknadsdomstolen kom fram till samma bedömning avseende SJ AB som 

genom underprissättning ansågs uppsåtligen ha missbrukat sin dominerande 

ställning.
61

 Domstolen tolkade uppsåtsrekvisitet påtagligen strikt och kon-

staterade att det är tillräckligt att visa att SJ inte kunde ha varit omedveten 

om att deras handlande begränsade konkurrensen för att bevisa att över-

trädelsen skett uppsåtligen.
62

 Vidare gjorde domstolen gällande att det inte 

krävs uppsåt för varje led i förfarandet. Marknadsdomstolen resonerade 

liknande i ett senare fall där ett flertal bensinbolag ansågs ha överträtt 

konkurrensrätten genom en samordnad rabattsanering.
63

 Även här påpekade 

Marknadsdomstolen att det inte krävs uppsåt för varje led i förfarandet.  

 

                                                      
59 Bernitz & Kjellgren, s. 133 f.  
60 MD 1999:22.  
61 MD 2000:2. 
62 Se domskälen i MD 2000:2. Se även prop. 1992/93:56 s. 92.  
63 MD 2005:7.  
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I det senaste fallet fälldes Telia Sonera för missbruk av dominerande 

ställning.
64

 Genom att hänvisa till de ovan anförda avgörandena fastställde 

domstolen återigen att kravet på uppsåt anses vara uppfyllt om ett företag 

inte kunnat vara omedveten om att det påtalade handlingen hade kon-

kurrensbegränsande effekter. Särskild uppmärksamhet riktades åt det 

faktum att Telia, som hade en dominerande ställning på marknaden, i vart 

fall borde ha förstått att dess förfarande begränsade konkurrensen.  

 

Ett annat känt fall där domstolen framställer en culpabedömning är 

Asfaltskartellen.
65

 Marknadsdomstolen har i sin bedömning hänvisat till de 

ovannämnda avgörandena och slog fast att med hänsyn till överträdelsens 

karaktär måste det ha stått klart för de berörda företagen att deras förfarande 

syftade till att begränsa konkurrensen. Marknadsdomstolen delade tings-

rättens uppfattning och fann att samtliga företag uppsåtligen hade överträtt 

konkurrensreglerna.  

 

Domstolen gjorde en tydlig koppling mellan culpaansvaret och handlingens 

konkurrensbegränsande effekter. De ovan anförda avgörandena avser dock 

konkurrensskadeavgift och åläggande av böter. Det har emellertid disku-

terats huruvida det lagfästa culpakravet i skadeståndsbestämmelsen ska 

tolkas på liknande sätt, det vill säga i förhållande till förfarandets kon-

kurrensbegränsande effekter.
66

  

 

Det finns ingen utvecklad svensk rättspraxis avseende enskildas rätt till 

skadestånd vid överträdelse av förbuden i konkurrenslagen. Allt som oftast 

avgörs skadeståndsmål utanför domstolen. I ett avgörande
67

 från 

Stockholms tingsrätt fastställdes att VPC (numera Euroclear) hade miss-

brukat sin dominerande ställning. Tingsrätten gjorde vissa uttalanden 

avseende skadestånd samt culpaansvar och anförde att VPC inte kunde ha 

varit omedveten om att deras handling hade negativa verkningar på kon-

kurrensmarknaden. Även om det inte har varit VPC:s avsikt att begränsa 

konkurrensen så har företaget i vart fall orsakat det av oaktsamhet.
68

 

Tingsrättens bedömning liknar den som tillämpades i de ovanstående 

avgörandena som prövade förutsättningarna för konkurrensskadeavgift.
69

 

VPC överklagade domen till Svea hovrätt som inte gjorde någon annan 

                                                      
64 MD 2013:5. 
65 MD 2009:11.  
66 Wahl, s. 218.  
67 Stockholms tingsrätt, mål nr T 32799-05, dom den 20 november 2008. 
68 Stockholms tingsrätt, mål nr T 32799-05, dom den 20 november 2008. 
69 Jfr MD 2000:2 och MD 2005:7.  
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bedömning avseende ansvarsfrågan och fann att VPC var skadestånds-

skyldig.
70

  

 

2.3 Alternativa ansvarsgrunder  

2.3.1 Fingerad culpa 

Vad som faktiskt innefattas av culpabegreppet anses vara oklart och om-

tvistat. Karlgren har länge anfört att culpa är vad domstolarna i sagda syfte 

förklarar vara culpa.
71

 Han hävdade att domstolarna stundom ålagt 

skadeståndsskyldighet trots att handlingen inte kunde tolkas som culpös i 

lagens mening.
72

 I realiteten tillämpade domstolen strikt ansvar och därmed 

överskred culparegelns gränser. Till följd därav ansågs culpan vara fiktiv. 

Med fiktiv culpa, eller fingerad culpa som det också kan benämnas, behålls 

det formella culpakravet men anses i verkligheten tillgodose behovet av 

strikt ansvar.
73

  

 

För att belysa domstolens användning av fingerad culpa kan ett antal äldre 

rättsfall uppmärksammas. I NJA 1949 s. 704 skadades en parkerad bil när 

snö fallit ned från ett hustak. Husägaren ålades då skadeståndsansvar 

eftersom han underlåtit att skotta taket. På liknande sätt resonerade Högsta 

domstolen i NJA 1950 s. 188 där Solna stad ansågs ansvarig för en halk-

olycka eftersom staden var ansvarig för väghållningen där skadan inträffade. 

Gemensamt för båda fallen är att skadevållarna hade en skyldighet att agera 

men underlät att göra det. Högsta domstolen ålade därför skadestånds-

skyldighet. I avgörandena avsåg domstolen att förmå någon att handla på ett 

visst sätt. Även om konkurrensrätten syftar till att förmå företag att avstå 

från förbjuden konkurrensbegränsande handling, kan vissa paralleller dras 

till konkurrensrättens område. Enligt Wahl borde konkurrenslagen, i linje 

med Högsta domstolens avgörande, tillämpa en striktare culpabedömning.
74

  

 

I föregående avsnitt redogjordes för ett antal konkurrensrättsliga avgöranden 

där domstolen ansåg att kravet på culpa var uppfyllt, eftersom skadevållaren 

inte kunde varit omedveten om att det påtalade förfarandet begränsade 

konkurrensen. Domstolens resonemang verkar därför vara i överens-

stämmelse med Karlgrens uppfattning om att culpa är vad domstolarna i 

                                                      
70 Svea hovrätt, mål nr T 10012-08, dom den 19 januari 2011. 
71 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 173. 
72 Karlgren, s. 8.  
73 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 171. 
74 Wahl, s. 212. 
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sagda syfte förklarar vara culpa. Avsaknaden av någon detaljerad analys om 

ansvarsgrunderna talar för att domstolen använder sig av fiktiv culpa. 

 

2.3.2 Presumtionsansvar och omvänd bevisbörda 

Presumtionsansvar innebär tillämpning av culpa som ansvarsförutsättning, 

men bevisbördan skiftas över till svaranden. Ansvarsgrunden kan före-

skrivas i lag eller rättspraxis och förekommer även inom utomobligatorisk 

skadeståndsrätt. Tillämpningen motiveras av de materiella skäl när ett skärpt 

ansvar anses vara påkallat. Ansvarsgrunden tillämpas till exempel vid 

förvaringsavtal, då förvararen i allmänhet har bättre möjligheter att bevisa 

orsaken till skadan.
75

 Liknande motivering ligger bakom ansvarsgrunden för 

konsumenttjänster.  

 

Omvänd bevisbörda tillämpas till exempel enligt marknadsföringslagen i 

samband med en förbudstalan. Efter att käranden har bevisat att en rättsregel 

har överträtts skiftas bevisbördan över till svaranden som då måste påvisa 

att överträdelsen varit ursäktlig.
76

 I NJA 2010 s. 48 hänvisade domstolen till 

den så kallade bevissäkringsteorin och påpekade att det var lättare för 

svaranden än motparten att säkerställa bevisningen. Bevisbördan avsåg i och 

för sig inte svarandens ansvarsgrund utan det handlade om lämnade 

uppgifters riktighet. Frågan är dock om inte bevissäkringsteorin även bör 

tillämpas vid prövning av skadevållarens ansvarsgrund i konkurrensrättsliga 

överträdelser.  

 

2.3.3 Strikt ansvar 

En alternativ ansvarsgrund till culpaansvar är strikt ansvar, vilket innebär att 

skadeståndsskyldighet uppstår när överträdelse av en rättsregel har 

fastställts. Införandet av strikt ansvar i svensk skadeståndsrätt har sin grund 

framförallt i rättspolitiska och rättstekniska skäl. Det är rättstekniskt 

motiverat att ålägga strikt ansvar när riskerna är höga och omständigheterna 

vid skadans inträffande är invecklade.
77

 Det anses inte vara några formella 

hinder mot att föreskriva strikt ansvar för den som överträder 

förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen.
78

 Redan inför 1993 års kon-

kurrenslags ikraftträdande föreslog Näringsfrihetsombudsmannen (nu-

varande Konkurrensverket) att ett strikt skadeståndsansvar bör övervägas.
79

  

                                                      
75 Ekelöf m.fl., Rättegång – fjärde häftet, s. 121 f. 
76 Prop. 1994/95:123 s. 91 f.  
77 Hellner & Radetzki, s. 164. 
78 Wahl, s. 211. 
79 Prop. 1992/93:56, bilaga 8, s. 264 f.  
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Den rättsekonomiska litteraturen har betonat vikten av ansvarsregelns 

utformning där tillämpningen av ett strikt ansvar eller culpaansvar beror på 

vem som ska reducera sin aktivitet som ger upphov till skadan.
80

 Skade-

vållaren ska i sådant fall upphöra med sin skadebringande verksamhet, 

medan skadelidande förväntas upphöra med sådan aktivitet som utsätter 

honom för risk för skada.
81

 Det ekonomiska resonemanget utgår från att den 

med minsta kostnaden för att undvika skadan får stå risken för skadans 

inträffande.    

 

I ett system som baseras på culpaansvar faller ansvaret på den som till 

minsta kostnaden hade kunnat undvika skadan. Ett culpaansvar anses 

följaktligen vara mest effektivt då det är skadelidande som önskas upphöra 

med sin verksamhet som utsätter honom för risk för skada. Skadelidande 

kan i så fall förväntas vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att skada 

uppstår. Av detta följer att skadelidande kan gå miste om skadestånd i fall 

hans kostnad att undvika skadan var mindre än skadevållarens.
82

 På 

konkurrensrättens område är detta dock ohållbart, eftersom skadelidande är 

andra konkurrenter vars marknadsuppträdande är nödvändiga för att 

generera ekonomisk effektivitet.  

 

Som det redan konstaterats syftar konkurrensrätten till att motverka hinder 

mot effektiv konkurrens. Överträdelse av konkurrensreglerna leder till 

ekonomisk ineffektivitet och det vore därför önskvärt att konkurrens-

begränsande avtal och samarbeten upphör helt och hållet. Argumentet talar 

för att ett strikt ansvar ska tillämpas för att effektivt uppnå en reducering av 

skadevållande konkurrensbegränsande handlingar. Till och med det faktum 

att det konkurrensbegränsande företaget gör en vinst på överträdelsen 

samtidigt som andra konkurrenter går i förlust talar för tillämpningen av ett 

strikt ansvar.
83

 Det vore orimligt att befria företaget från ansvar enbart på 

den grunden att culpa inte kunde tillskrivas företaget. Under förutsättningen 

att företagen som begår överträdelsen är riskneutrala, skulle ett strikt ansvar 

avskräcka företag vars nytta med överträdelsen understiger kostnaden att 

begå överträdelsen.
84

 Det kan även konstateras att ett strikt ansvar skulle 

medföra att varje skada som orsakats av en överträdelse också blir ersatt, 

                                                      
80 Posner, s. 205-210.   
81 Wahl, s. 205. 
82 Wahl, s. 206. 
83 Wahl, s. 207. 
84 Wahl, Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt, s. 69.  
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jämfört med ett culpaansvar där skadelidandes rätt till ersättning är beroende 

av huruvida skadevållarens avsikt kan påvisas.
85

  

 

Det bör dock noteras att strikt ansvar inom svensk skadeståndsrätt tillämpas 

särskilt restriktivt och främst vid farliga verksamheter. Strikt ansvar åläggs 

till exempel vid skador till följd av luftfart, atomolycka och järnvägs-

olyckor. Ansvaret är då kopplat till verksamhetens speciella farlighet och de 

särskilda riskerna som följer av verksamheten.
86

 Åläggandet av strikt ansvar 

syftar till att skapa incitament att agera med yttersta aktsamhet. I vissa fall 

har dock Högsta domstolen ålagt strikt skadeståndsansvar, trots att den 

ifrågavarande verksamheten inte kunde anses vara farlig.
87

 Frågan är då om 

inte strikt ansvar skulle kunna tillämpas även vid överträdelse av förbuden i 

konkurrenslagen.  

 

2.4 Paralleller från andra rättsområden  

Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada återfinns även i andra 

näringsrättsliga rättsområden. För att belysa alternativa ansvarsgrunder till 

culpa följer nedan en kort beskrivning av skadeståndsansvar inom 

immaterialrätten, eftersom den har ett nära samband med konkurrensrätten, 

och personuppgiftslagen, eftersom den föreskriver strikt skadeståndsansvar 

för rena förmögenhetsskador.  

 

2.4.1 Immaterialrätten 

I nära sammanhang med konkurrensrätten är immaterialrätten som skapar 

incitament för nyskapande och investeringar och därigenom anses främja 

konkurrensen på marknaden. Vid intrång i immaterialrätt uppkommer 

skadeståndsskyldighet för rena förmögenhetsskador. I samband med imple-

menteringen av det civilrättsliga sanktionsdirektivet
88

 skärptes skadestånds-

reglerna.
89

 Skadeståndets reparativa funktion spelar härvid en central roll 

eftersom skadeståndsbestämmelserna inom immaterialrätten främst syftar 

till att försäkra skadelidandes rätt till full kompensation.
90

 Den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet begår intrång i immaterialrätten ska betala 

                                                      
85 Wahl, Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt, s. 69. 
86 Hellner & Radetzki, s. 162 ff.  
87 Se t.ex. NJA 1991 s. 720 om fjärrvärmeverksamheten som inte ansågs vara farlig verksamhet i den 

aktuella bemärkelsen.  
88 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter. 
89 Bernitz mfl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 428. Jfr VmL 8 kap. 4 §, PatL 58 §, 

firmalagen 19 § och URL 54 §. 
90 Prop. 1993/94:122 s. 50.  
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skälig ersättning för utnyttjandet. Även den som handlat utan uppsåt eller 

oaktsamhet och alltså varit i god tro men gör sig skyldig till intrång ska 

betala skälig ersättning för utnyttjandet. Det bör här noteras att varumärkes-

lagen (2010:1877) VmL, patentlagen (1967:837) (PatL) och firmalagen 

(1974:156) ställer ytterligare ett krav på att ersättning utgår endast ”om och 

i den mån det är skäligt”.
91

 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (URL) uppställer inte något sådant skälighetskrav och 

ersättning ska således alltid utgå.
92

 Rätten till skadestånd inom upphovs-

rätten, när skadevållaren är i god tro, anses därför vara generösare än inom 

de andra immaterialrättsliga områdena.
93

    

 

Immaterialrätten innehåller, på sätt och vis, en längre gående skadestånds-

reglering där även den som begått immaterialrättsintrång utan uppsåt eller 

oaktsamhet kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall. Regeln har sin grund i att 

den som begår immaterialrättsintrång utnyttjar någons rättighet. Även om 

konkurrensrätten inte erbjuder en likartad rättighet i immaterialrättens 

mening, väcks frågan om det inte ändå finns skäl för en strängare 

tillämpning av ansvarsgrund inom konkurrensrätten än immaterialrätten. 

Immaterialrätten syftar bland annat till att främja konkurrensen på den inre 

marknaden. Konkurrensrätten å andra sidan fyller en viktig funktion genom 

att skapa en enhetlig marknad och främja den överskridande handeln. 

Konkurrenslagens ändamål, som anges i lagens portalparagraf, är att 

undanröja och hindra avtal och samarbeten som begränsar konkurrensen. 

Detta talar för att skadeståndsbestämmelsen inom konkurrensrätten, till 

skillnad från immaterialrätten, borde ha en strängare utformning för att på 

bästa sätt uppfylla lagens stadgade ändamål.  

 

2.4.2 Personuppgiftslagen 

Vidare kan en jämförelse göras mellan konkurrenslagen och personupp-

giftslagen (1998:204) (PuL). Skadeståndsbestämmelsen i PuL är omfattande 

och avser all slags ekonomisk skada, inklusive ren förmögenhetsskada. 

Skadeståndsregeln föreskriver dessutom ett rent strikt ansvar. Att strikt 

ansvar reglerats i personuppgiftslagen har sin grund i datalagen (1973:289) 

som motiverade ansvarsgrunden med att skadeverkningarna kan bli 

betydande när oriktiga personuppgifter får en stor spridning.
94

 Skadestånds-

                                                      
91 Se VmL 8 kap. 4 § 2 st., PatL 58 § 2 st. och firmalagen 19 § 2 st. 
92 Se URL 54 § 1 st.  
93 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 432. 
94 Prop. 1986/87:116 s. 17.  
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regeln i PuL bygger på artiklarna 22 och 23 i direktivet 95/96/EG
95

 som 

anger att den som lidit skada på grund av en otillåten behandling ska ha rätt 

till ersättning av den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftslagen erbjuder 

rätt till ersättning för varje brott mot lagen. Den svenska skadestånds-

bestämmelsen i PuL anses därför vara strängare än det som erbjuds av EG-

direktivet.
96

 Enligt 48 § PuL åläggs ansvar på personuppgiftsansvarige att 

ersätta skadelidande för den skada som orsakades till följd av överträdelse 

av lagens bestämmelser. Skadeståndsskyldigheten kan jämkas om den 

personuppgiftsansvarige kan bevisa att felet inte berodde på honom eller 

henne. Detta är dock endast en möjlighet till jämkning och inte en 

skyldighet.
97

 En skälighetsbedömning ska göras vid en eventuell jämkning 

där den skadelidandes behov av ersättning och den personuppgifts-

ansvariges förmåga att betala kommer att beaktas.
98

 

 

Möjligheten till jämkning inom PuL kan jämföras med konkurrensrätten och 

kommissionens förslag i en vitbok
99

 rörande tillämpningen av ett pre-

sumerat culpa där skadevållaren ges möjlighet att exculpera sig genom att 

visa att överträdelsen berodde på ett verkligt ursäktligt fel. Mer om detta 

under avsnitt 4.3.  

 

2.5 Sammanfattning  

Kapitlet behandlade skadeståndsrättens utformning inom konkurrensrätten 

samt introducerade skadeståndsbestämmelsens lagfästa culpakrav i 3 kap. 

25 § KL. I brist på förarbetsuttalanden och prejudicerande rättspraxis måste 

vägledningen tas från annat håll. Eftersom konkurrenslagens bestämmelser 

ska tolkas i ljuset av EU-rätten är det en principiell fördel om ansvars-

grunden stämmer överens i de båda rättssystemen. I kapitel 3 följer därför 

en analys av unionens ställningstagande till culpaansvar och skadeståndets 

utveckling inom EU:s konkurrensrätt.  

 

 

 

                                                      
95 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/96/EG av den 24 oktober 1996 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. I 

fortsättning kommer hänvisningar göras till EG-direktivet. 
96 Öman & Lindblom, s. 507. 
97 Öman & Lindblom, s. 508. 
98 Öman & Lindblom, s. 525. 
99 Kommissionens vitbok.  
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3 Konkurrensrättsligt skadestånd inom EU-rätten 

 

Avsaknaden av detaljerade förarbetsuttalanden om culpa har lämnat rätts-

läget om skadestånd och ansvarsgrunder osäkert. Frågan är dock om inspi-

ration kan hämtas från EU-rättsliga skadeståndsregler.  

 

Kapitlet kommer inledningsvis att beskriva skadeståndsrättens utveckling 

inom EU-rätten för att sedan närmare behandla enskildas rätt till ersättning i 

horisontella förhållanden vid överträdelse av förbuden i artiklarna 101 och 

102 i EUF-fördraget. Utgångspunkten kommer främst vara rättspraxis från 

EU-domstolen, men även icke-prejudicerande uttalanden från general-

advokater som uttryckligen bemöter culpaproblematiken. Avslutningsvis 

kommer culpaansvarets tillämpning inom unionsrätten att redogöras.  

 

3.1 Skadeståndsrättens utveckling inom EU-rätt 

3.1.1 Francovich och framåt 

När det kommer till skadeståndsrättens utveckling inom EU-rätt spelar 

avgörandet Francovich
100

 en central roll. Avgörandet har gett uttryck för 

den så kallade Francovich-principen, vilket medför skadelidande rätt att 

söka ersättning av staten vid felaktig implementering av ett direktiv. 

Bakgrunden till Francovich var att Italien inte hade implementerat direktivet 

som ålade medlemsstaterna att införa ett lönegarantisystem. Francovich, 

vars arbetsgivare gick i konkurs, kunde därmed inte få någon lönegaranti. 

Den italienska domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

för att få reda på om direktivet hade direkt effekt eller inte, och för det fall 

direkt effekt inte hade förelegat, om en medlemsstat kunde bli skade-

ståndsskyldig för att ha underlåtit att implementera ett direktiv. I strävan 

efter en effektiv tillämpning av unionsrätten konstaterade EU-domstolen att 

det åligger medlemsstaterna att skydda de rättigheter som EU-rätten skapar 

för enskilda.
101

  

 

Avgörandet i Francovich har bekräftats av efterföljande rättspraxis, vilket 

medförde en utveckling av skadeståndsdoktrinen och EU:s eget skade-

ståndsansvar.
102

 Domen i de gemensamma målen Brasserie du Pêcheur och 

                                                      
100 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich and Bonifaci v Italy [1991] ECR I-5357. 
101 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich and Bonifaci v Italy [1991] ECR I-5357, p. 33-37.  
102 Bernitz & Kjellgren, s. 128.  
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Factortame III
103

 preciserade förutsättningarna för statens skadestånds-

ansvar gentemot enskilda. För att ansvar ska uppstå för det allmänna 

förutsattes att i) rättsregeln som överträtts innebar rättigheter för den 

enskilda; ii) överträdelsen var tillräckligt klar
104

; iii) samt att det föreligger 

ett orsakssamband mellan det allmännas överträdelse och skadan som 

åsamkats den enskilde.
105

 Rekvisitet att överträdelsen ska vara tillräckligt 

klar anses ha ett unikt samband med det allmännas skadeståndsansvar.
106

 

Huruvida statens överträdelse var tillräckligt klar ska avgöras med hänsyn 

till omfattningen av det handlingsutrymme som medlemsstaten hade för att 

utforma eller tillämpa de bestämmelserna som anses strida mot EU-rätten.
107

 

En helhetsbedömning ska göras utifrån flera aspekter, bland annat: klarheten 

och precisionen i den överträdda regeln, omfattningen av medlemsstatens 

handlingsfrihet, huruvida överträdelsen skett avsiktligen eller oavsiktligen 

och om överträdelsen var ursäktlig eller oursäktlig.
108

 Domstolen bedömde 

vidare huruvida skadestånd kan göras beroende av subjektiva omständig-

heter, så som uppsåt eller oaktsamhet. I sin bedömning framhävde dom-

stolen att det inte finns någon enhetlig tolkning av begreppet culpa och att 

rätten till skadestånd är beroende av förutsättningen att överträdelsen var 

tillräckligt klar.
109

 Subjektiva omständigheter, det vill säga culpa, som går 

utöver förutsättningen ”tillräckligt klar överträdelse” får således inte 

tillämpas av nationella rättsordningar. En sådan ytterligare förutsättning 

skulle äventyra den fördragsstadgade rätten till skadestånd.
110

  

 

Efter domen står det klart att de tre förutsättningarna ovan är det enda som 

krävs för att staten ska bli skadeståndsansvarig.
111

 Det har tydligt markerats 

att medlemsstaternas krav på culpa för att skadeståndsansvar ska gälla inte 

får gå utöver dessa förutsättningar.
112

 Det är alltså strikt ansvar som gäller 

                                                      
103 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029. 
104 Min kursivering. Jfr det franska uttrycket ”suffisamment caractérisée” som översattes till engelska 

”sufficiently serious breach”, det vill säga tillräckligt allvarlig överträdelse. Se vidare Melin, s. 251 f.   
105 Se förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich and Bonifaci v Italy [1991] ECR I-5357, p. 40-

41 och förenade målen C-295-298/04 Manfredi v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-6618, 

p. 51. 
106 Milutinovic, s. 112. 
107 Bernitz & Kjellgren, s. 130.  
108 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029, p. 56.  
109 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029, p. 76-77. 
110 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029, p. 78-79. 
111 Bernitz & Kjellgren, s. 130. 
112 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029, p. 79-80. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 130.  
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när samtliga tre kriterier uppfylls.
113

 Ansvarsbedömningen har även till-

lämpats och framhållits av Högsta domstolen i NJA 2007 s. 349.
114

 

 

Fallen ovan har spelat en betydelsefull roll i EU:s skadeståndsrättsliga 

utveckling. EU-domstolen har upprepade gånger slagit fast vikten av att 

skydda de rättigheterna som individer erhåller från EU-rätten. De ovan 

nämnda fallen har dock endast vertikal direkt effekt och gäller mellan den 

enskilda och staten. Det har dock argumenterats för att samma bedömning 

bör gälla vid horisontella förhållanden, alltså skadeståndsskyldighet mellan 

enskilda.
115

 Resonemanget har dock än så länge inte bekräftats av EU-

domstolen vilket lämnar frågan öppen för tolkning.  

 

3.1.2 Kravet på direkt effekt  

För att enskilda ska ha rätt till skadestånd baserat på EU-rätten krävs att 

reglerna har tillskrivits direkt effekt. Med direkt effekt menas rättigheter 

eller skyldigheter som direkt kan åberopas och tillämpas i nationella dom-

stolar och myndigheter.
116

 Samtidigt som fallet Brasserie du Pêcheur 

pågick, sammansatte generaladvokaten Van Gerven ett yttrande om enskilt 

skadeståndsansvar och konkurrensbestämmelsens direkta effekt i målet 

Banks v British Coal.
117

 I sin analys hänvisade generaladvokaten till det 

klassiska fallet Van Gend en Loos
118

. För att en bestämmelse ska äga direkt 

effekt ställde EU-domstolen upp följande tre kriterier:  

1. Bestämmelsen ska vara ovillkorlig och kan alltså tillämpas utan att 

kompletterande åtgärder behöver åtas av EU eller medlemsstat. 

2. Eventuella övergångsperioder ska ha gått till ända.  

3. Bestämmelsens innebörd ska vara klar och precis. Dess tillämpning 

ska inte vara beroende av en lämplighetsbedömning.
119

 

 

Härmed fastställdes att EU-rätten har förmågan att skapa rättigheter för 

enskilda och nationella domstolar har en skyldighet att skydda dessa 

rättigheter. För att säkerställa rättigheterna på ett effektivt sätt ska enskilda 

ges möjligheten att driva igenom sina rättigheter hos den nationella dom-

                                                      
113 Bernitz & Kjellgren, s. 130. 
114 Högsta domstolen hänvisar till de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v 

Germany och ex parte Factortame III [1996] ECR I-1029 och gör gällande att fastställandet av en 

tillräcklig klar överträdelse leder till strikt ansvar.  
115 Se Havu, s. 9. 
116 Bernitz & Kjellgren, s. 112.  
117 Mål C-128/92, Banks v British Coal Corporation [1994] ECR I-1209, p. 43. 
118 Mål 26/62, Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingne [1963] ECR 1.  
119 Bernitz & Kjellgren, s. 113. 
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stolen. I en lång rad efterföljande rättsfall har denna pragmatiska linje följts 

för att främja EU-rättens genomslag. Fallet Banks v British Coal avsåg 

artiklarna 65 och 66 i EKSG-fördraget, som motsvarar nuvarande artiklarna 

101 och 102 i EUF-fördraget. Domstolen gjorde bedömningen att artiklar-

nas direkta effekt, alltså enskildas möjlighet att föra talan inför nationell 

domstol, är förhindrad på grund av kommissionens exklusiva behörighet.
120

 

Generaladvokat Van Gerven fann att artiklarna hade direkt effekt och 

framhöll att EU-rättens effektivitet och skyddet av enskildas rättigheter 

skulle kunna ifrågasättas om inte en rätt till skadestånd fanns.
121

 Trots att 

domstolen valde en annan linje, och därmed saknar generaladvokatens 

yttrande prejudikatverkan, anses yttrandet fortfarande vara av betydelse för 

skadeståndsdoktrinens utveckling.  

 

En progression av EU-rätten sattes igång och flera av reglerna som 

behandlar fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital har tillerkänts 

direkt effekt. Bland de viktiga fördragsbestämmelserna som tillskrivits 

direkt effekt är artiklarna 101 och 102 i EUF-förordningen om förbuden mot 

konkurrensbegränsande avtal och missbruk av en dominerande ställning.
122

  

I och med klargörandet att artiklarna äger direkt effekt och enskilda har 

skyddade rättigheter som kan åberopas på nationell nivå var det bara en 

tidsfråga innan det första horisontella skadeståndsmålet skulle ställas inför 

EU-domstolen. Artiklarna har senare tillerkänts både vertikal och horisontell 

direkt effekt, vilket medför att skadelidande har rätt att föra talan gentemot 

staten och en annan enskild part.
123

   

 

3.1.3 Skadeståndskrav mot andra enskilda 

År 2001 kom domen Courage v Crehan
124

 som klargjorde enskildas 

rättigheter till skadestånd. Bakgrunden till Courage v Crehan var ett 

hyresavtal mellan det brittiska bolaget Courage och pubägaren Crehan. I 

hyresavtalet fanns en exklusiv inköpsskyldighet som innebar att Crehan var 

skyldig att göra alla sina ölinköp hos Courage. Crehan väckte talan mot 

Courage, men den brittiska domstolen avslog yrkandet eftersom en 

avtalspart inte hade lagstadgad rätt enligt brittisk lag att väcka skade-

ståndstalan gentemot en avtalspart. Domen överklagades och frågan 

hamnade till slut på EU-domstolens bord. Efter en genomgående analys 

fastställde EU-domstolen att avtalet stred mot artikel 101 i EUF-

förordningen och att även den som är avtalspart i ett konkurrensbegränsande 

                                                      
120 Mål C-128/92, Banks v British Coal Corporation [1994] ECR I-1209, p. 17-18. 
121 Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-128/92, p. 41-43.  
122 Bernitz & Kjellgren, s. 114. 
123 Bernitz & Kjellgren, s. 393. 
124 Mål C-453/99, Courage v Crehan [2001] ECR I-6297. 
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avtal får väcka talan om skadestånd gentemot den andra avtalsparten. Vidare 

klargjordes att var och en som lidit skada, på grund av ett avtal eller en 

handling som begränsade konkurrensen, har rätt att söka kompensation i 

enlighet med artikel 101 i EUF-förordningen. En sådan rättighet förstärker 

EU-rättens konkurrensregler samtidigt som den avskräcker potentiella 

överträdare från handlingar som har en konkurrensrättslig begränsande 

karaktär.
125

 Domstolen tar samma riktning här som i domen Brasserie du 

Pêcheur och framhäver sambandet mellan direkt effekt och enskildas rätt till 

skadestånd.
126

 Domen i Courage ansågs vara en milstolpe för den privata 

övervakningen av konkurrensrätt och tillämpningen av artiklarna 101 och 

102 i EUF-förordningen.
127

  

 

Intressant nog valde EU-domstolen att inte uttryckligen beröra eventuella 

ansvarsgrunder för skadeståndsskyldighet. Domstolen anförde dock att 

fördragets ändamålsenliga verkan skulle kunna ifrågasättas om inte varje 

person kan begära ersättning för en skada som ett konkurrensbegränsande 

avtal eller handlande påstås ha orsakat honom.
128

 En bokstavlig tolkning av 

detta är att varje person som lidit en skada till följd av
129

 en konkurrens-

överträdelse har rätt att söka skadestånd. Förutsättningarna för skade-

ståndsskyldighet är därmed i) att en person har lidit skada, ii) och att skadan 

är till följd av ett konkurrensbegränsande avtal eller handlande. EU-

domstolens exkludering av eventuella villkor om vållande kan således tolkas 

så att en tillämpning av strikt ansvar kan påbjudas när överträdelse av 

rättsregel och orsakssamband mellan skada och överträdelsen kan fast-

ställas.  

 

Avgörandet bekräftades i den efterföljande domen Manfredi
130

 där EU-

domstolen slog fast att effekten av artiklarna 101 och 102 i EUF-

förordningens praktiska betydelse skulle äventyras om inte var och en 

erbjuds möjlighet att föra ett skadeståndsanspråk vid överträdelse av för-

buden i artiklarna.
131

 För att skadeståndsansvar ska uppkomma krävs att det 

föreligger ett orsakssamband mellan skadan och det förbjudna förfarandet i 

enlighet med artiklarna 101 och 102 i EUF-förordningen.
132

 Vidare uttalade 

                                                      
125 Mål C-453/99, Courage v Crehan [2001] ECR I-6297, p. 24-27. 
126 Se Milutinovic, s. 71. 
127 Whish & Bailey, s. 315. 
128 Mål C-453/99, Courage v Crehan [2001] ECR I-6297, p. 26. 
129 Min kursivering.  
130 Förenade målen C-295-298/04, Manfredi et al. v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-

6619. 
131 Jones & Sufrin, s. 1205. 
132 Förenade målen C-295-298/04, Manfredi et al. v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-

6619. 
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domstolen att skadestånd ska utgå för både faktisk skada (damnum 

emergens) och utebliven vinst (lucrum cessans) samt ränta.
133

 Domstolen 

påpekade att rätten till skadestånd är konstruerad för att förstärka EU-

konkurrensrättens regler och avskräcka från handlingar som skulle sned-

vrida och begränsa konkurrensen.
134

  

 

Det bör noteras att EU-domstolen har skilt på ansvarsförutsättningarna för 

det allmänna och det enskilda.
135

 Som det har framgått av både Francovich 

och Brasserie du Pêcheur krävs det att överträdelsen är tillräckligt klar för 

att staten ska bli skadeståndsskyldig. I Manfredi redogjorde domstolen 

istället att var och en kan begära skadestånd under förutsättningen att det 

föreligger ett orsakssamband.
136

 EU-domstolens rättspraxis kan således 

tolkas så att överträdelsen i sig utgör en tillräcklig grund för att enskilda ska 

söka skadestånd inom horisontella förhållanden. Domstolen ställer således 

inget krav på en tillräckligt klar överträdelse eller culpaansvar.
137

  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att både Courage och Manfredi spelar en 

väsentlig roll i den privata tillämpningens utveckling. Avgörandena har 

bland annat lett till framställningen av kommissionens Grönbok och Vitbok 

och som slutligen resulterade i det nya skadeståndsdirektivet 

2014/104/EU.
138

 Fallet Manfredi avslöjade nämligen ett kvarstående 

problem, medlemsländernas rätt till autonomi gällande processuella regler 

och skadeståndsregler kan utgöra hinder för framgångsrika skadestånds-

talan. Det nya skadeståndsdirektivet kan därmed inta en central roll och 

ålägger medlemsstaterna att anpassa sig för att besvara och lösa problema-

tiken.
139

  

 

3.2 Kravet på culpa inom EU-rätten 

Krav på culpa, eller skuld
140

, inom konkurrensrätten har länge diskuterats 

inom doktrinen, men utan att komma fram till ett harmoniserat begrepp. 

Trots flera försök, av bland annat kommissionen och två generaladvokater, 

                                                      
133 Förenade målen C-295-298/04, Manfredi et al. v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-

6619, p. 100. 
134 Jones & Sufrin, s. 1205. 
135 van Dam, s. 49. 
136 Förenade målen C-295-298/04, Manfredi et al. v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-

6619, p. 61. 
137 van Dam, s. 48. 
138 Se vidare kapitel 4.  
139 Whish & Bailey, s. 316. 
140 Jfr det engelska uttrycket ”fault”.  
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att bemöta problematiken har EU-domstolen än så länge låtit bli att pröva 

frågan om ansvarsgrunder.  

 

3.2.1 Arbetsrätt och culpa 

Konkurrensrättens problemställning avseende culpaansvaret och dess 

förenlighet med EU-rätten kan jämföras med arbetsrättens område, där EU-

domstolen faktiskt har behandlat frågan om culpakravets lämplighet.
 
 

 

Avgörandet i Dekker
141

, med utgångspunkt från dåvarande likabehandlings-

direktivet 76/207
142

, prövade bland annat culpakravets förenlighet med EU-

rätten. Direktivet innehöll inte några ansvarsfrihetsgrunder. EU-domstolen 

gjorde därför gällande att ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen inte 

kan vara avhängigt av överträdarens culpösa handling, eftersom det skulle 

motverka principens ändamålsenlighet.
143

 EU-domstolen påpekade att det är 

upp till varje medlemsstat att tillämpa lämpliga regler för att skydda och 

uppnå direktivets syfte. Dock är själva överträdelsen av förbudet i direktivet 

tillräckligt för att ansvar ska åligga när medlemsstatens valda påföljd ingår i 

regelsystemet för civilrättsligt ansvar.
144

 Domstolen ansåg således inte att 

krav på culpa är lämplig vid civilrättsligt påföljdsansvar.  

 

På liknande sätt resonerade EU-domstolen i fallet Draehmpaehl
145

 som 

också handlade om den enskildas ansvar vid överträdelse av lika-

behandlingsdirektivet. Eftersom förbudet i direktivet inte var anhängiggjort 

av något culpakrav fanns inte heller skäl att enskildas skadeståndsansvar 

skulle vara beroende av något culparekvisit. Genom att hänvisa till Dekker 

påpekade domstolen att direktivet inte heller innehöll något ”…villkor om 

vållande, hur lätt detta än kan styrkas, för ersättning av en sådan skada”.
146

 

Direktivets artiklar utgjorde sålunda hinder för nationella lagregler att ställa 

krav på culpa vid arbetsgivarens överträdelse av diskrimineringsförbuden.
147

 

 

 

                                                      
141 Mål C-177/88, Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen [1990] ECR I-3941. 
142 Direktivet ersättas av 2006/54/EG.  
143 Mål C-177/88, Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen [1990] ECR I-3941, 

p. 24. 
144 Mål C-177/88, Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen [1990] ECR I-3941, 

p. 26.  
145 Mål C-180/95, Draehmpaehl v Urania Immobilienservice OHG [1997] ECR I-2195. 
146 Mål C-180/95, Draehmpaehl v Urania Immobilienservice OHG [1997] ECR I-2195, p. 21. 
147 Mål C-180/95, Draehmpaehl v Urania Immobilienservice OHG [1997] ECR I-2195, p. 22.  
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3.2.2 Konkurrensrätt och culpa 

Bland de som har försökt lyfta fram frågan om culpaansvar inom 

konkurrensrätten är generaladvokaterna Van Gerven år 1994 och Kokott år 

2014.  

 

Inför avgörandet i Banks v British Coal gjorde generaladvokaten Van 

Gerven gällande att ändamålet med konkurrenslagen, både på nationell och 

EU-rättslig nivå, är att ha en fri och effektiv konkurrensmarknad. Förbuden 

mot konkurrensbegränsningar, som framgår av artiklarna 101 och 102 i 

EUF-fördraget, finns för att garantera den fria konkurrensen. Reglerna äger 

direkt effekt och är till dess utformning klara och precisa. Därmed bör själva 

överträdelsen av förbuden, som fastställts objektivt, vara tillräcklig för att 

skadeståndsansvar ska åläggas. Genom att stödja sig på domen i Dekker, 

argumenterade generaladvokaten för ett strikt ansvar och anförde att 

konkurrensrättens förbudsbestämmelser inte bör anhängiggöras av ett 

culpakrav. Det är de konkurrensbegränsande handlingarnas effekt som är av 

avgörande betydelse och inte överträdarnas avsikt med förfarandet.
148

 Ett 

krav på culpa skulle uteslutande försvaga förbudens praktiska betydelse.
149

  

 

Inför avgörandet Kone klargjorde generaladvokaten Kokott att det inte är 

själva förekomsten av skadeståndsanspråk, alltså frågan huruvida skade-

stånd ska utdömas, som ska avgöras enligt nationell rätt, utan villkoren för 

tillämpning av bestämmelserna, det vill säga under vilka förutsättningar 

med hänsyn till behörighet, förfaranden och frister.
150

 Principen om att var 

och en har rätt till ersättning för skada till följd av konkurrensbegränsande 

förfarande när ett orsakssamband föreligger mellan skadan och över-

trädelsen framgår redan av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget samt 

bekräftades av Courage och Manfredi.
151

 Vidare granskade generaladvo-

katen även de subjektiva kriteriernas lämplighet vid en överträdelse av 

konkurrensreglerna. En av parterna som deltagit i kartellen har nämligen 

åberopat till sitt försvar att det inte var företagets avsikt att priserna hos 

utomstående företag skulle höjas för deras kunder genom den så kallade 

paraplypriseffekten. Med andra ord hade kartellen inte avsikt att framkalla 

en paraplypriseffekt. Generaladvokat Kokott avvisade dock invändningen 

och påpekade att orsakssambandet mellan skadan och överträdelsen ska 

prövas på objektiva grunder. Frågan om civilrättsligt ansvar kan visserligen 

bero på huruvida överträdelsen av konkurrensreglerna har skett uppsåtligen 

                                                      
148 Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-128/92, p. 53. 
149 Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-128/92, i not 152 a.a. 
150 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott i mål C-557/12, p. 23.  
151 Mål C-453/99, Courage v Crehan [2001] ECR I-6297, p. 29 och de förenade målen C-295-298/04, 

Manfredi et al. v Lloyd Adriatico Assicurazioni [2006] ECR I-6619, p. 62, 64 och 77.  
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eller av oaktsamhet. Det saknar dock betydelse om det därutöver var 

uppsåtligen eller av oaktsamhet som lagöverträdarna åsamkat de skador som 

faktiskt uppkom. Generaladvokaten avslutade sin argumentation med att ett 

krav på vållande skulle vara oförenlig med allmänna civilrättsliga principer 

och som skulle göra det orimligt svårt att tillämpa konkurrensreglerna.
152

 I 

brist på unionsrättsliga bestämmelser om ansvarsgrunder till skadestånd, 

beslutade dock EU-domstolen att bortse från och utelämna general-

advokatens förslag rörande ansvarsfrågan.
153

  

 

3.3 Sammanfattning 

EU-domstolen har gjort gällande att det skulle vara orimligt att begränsa 

skadeståndsansvaret på grund av överträdarens avsikt gällande statens 

ansvar
154

 och den enskildas ansvar
155

. EU-domstolens praxis kan därför 

tolkas så att medlemsstaternas krav på culpa begränsar den rätt till ersättning 

som följer av fördraget vid överträdelse av konkurrensreglerna. Eftersom 

generaladvokaternas förslag till dom är icke-prejudicerande har dock inget 

uttryckligt ställningstagande tagits av EU-domstolen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
152 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott i mål C-557/12, p. 72-74.  
153 Mål C-557/12, Kone m.fl. v ÖBB Infrastruktur [2014], p. 24. 
154 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur v Germany och ex parte Factortame 

III [1996] ECR I-1029. 
155 Mål C-177/88, Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen [1990] ECR I-3941 

och Mål C-180/95, Draehmpaehl v Urania Immobilienservice OHG [1997] ECR I-2195. 
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4 Från reform till direktiv 

 

Sedan generaladvokaten Van Gervens yttranden i Banks v British Coal har 

culpaansvarets lämplighet diskuterats på både unions- och nationellnivå. En 

utredning om culpaansvarets tillämpnings- och tolkningsproblematik sattes 

således igång av kommissionen. Från Ashurst rapporten, som hade till syfte 

att undersöka medlemsstaternas syn på ansvarsfrågan, till kommissionens 

Grön- och Vitbok som presenterade förslag om en harmoniserad och sträng-

are ansvarsgrund, och som slutligen resulterade i skadeståndsdirektivet. 

Med fokus på culpaansvarets tillämpning kommer kapitlet att redogöra för 

den utveckling som ledde till skadeståndsdirektivet.  

 

4.1 Reformen  

Rådets förordning nr 1/2003 reglerar bland annat hur artiklarna 101 och 102 

i EUF-fördraget ska tillämpas av såväl kommissionen som de nationella 

konkurrensmyndigheterna.
156

 Förordningen tillkom i avsikt att förbättra 

samspelet mellan kommissionen och nationella domstolar samt kon-

kurrensmyndigheter och trädde i kraft den 1 maj 2004. Tanken var att 

förordningen skulle driva fram tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 

EUF-fördraget till medlemsstatsnivå.
157

 Förordningens ikraftträdande satte 

sina spår även i Sverige och satte igång utvecklingen av den svenska 

konkurrenslagen. Eftersom artiklarna 101 och 102 i EUF-förordningen är 

ägnade att ha direkt effekt, i såväl horisontella som vertikala förhållandena, 

föreligger en skyldighet för de nationella domstolarna att säkerställa 

enskildas fördragsstadgade rättigheter.
158

 Vid tillämpning av den svenska 

konkurrenslagen har förordningen haft en betydande roll, vilket även har 

föreskrivits och lagstadgats i 1 kap. 3 § KL.  

 

Själva förordningen innehåller dock inga regler om skadestånd. Däremot 

anger artikel 23 att kommissionen har rätt att ålägga företag böter om de 

uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbuden i artiklarna 101 och 102 i 

EUF-fördraget. Som det redan har behandlats under avsnitt 2.2.1 kan dock 

vissa paralleller dras mellan åläggande av konkurrensskadeavgift och rätten 

till skadestånd. Tillämpningen av ett culpaansvar är således inte helt 

främmande. 

 

                                                      
156 Se artikel 3 i Rådets förordning nr 1/2003. 
157 Gustafsson & Westin, s. 26. 
158 Se artikel 6 i Rådets förordning nr 1/2003.  
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4.2 Ashurst rapporten 

Sedan 2004 har kommissionen investerat i en utveckling som skulle skapa 

incitament för näringsidkare och konsumenter att söka skadestånd för 

uppkommen skada till följd av konkurrensbegränsande handlingar.  

 

På uppdrag av kommissionen och i syfte att identifiera möjligheter och 

begränsningar i medlemsstaternas rättsordningar avseende skadestånd vid 

överträdelse av konkurrensrätten publicerades år 2004 Ashurst rapporten.  

Rapporten kan ses som en komparativ studie av medlemsstaternas nationella 

rättsregler rörande konkurrensrätt och rätten till skadestånd. I rapporten 

sammanfattades att medlemsstaternas skadeståndsprocesser i samband med 

överträdelse av konkurrensreglerna var ineffektiva och outvecklade. Det 

anfördes också att medlemsstaternas gällande rättsordningar skiljde sig 

markant från varandra och var präglade av total underutveckling.
159

 Under-

sökningen visade att endast 28 skadeståndstalan hade behandlats och 

avgjorts i domstol. Det bör dock anmärkas att resultatet kan vara miss-

visande, eftersom de flesta av skadeståndsanspråken oftast förlikas utanför 

rätten.
160

 Sedan rapportens tillkomst har en tydlig utveckling skett, framför-

allt i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland där antal skadeståndsmål 

har tydligt ökat.
161

  

 

Rapporten identifierade ett flertal svårigheter som motverkar effektiva 

skadeståndsprocesser och som anses förklara det låga antal fall av skade-

ståndsmål. En av svårigheterna ansågs vara tillämpningen av culpaansvar 

och dess växlande betydelse i olika rättsordningar. Det konstaterades 

således att de flesta medlemsstater tillämpar något slag av culpaansvar. Det 

finns dock vissa medlemsstater som inte tillämpar culpaansvar och istället 

använder sig av strikt ansvar. Hit hör till exempel Storbritannien och Irland. 

Medlemsstater som tillämpar culpaansvar förutsätter att förfarandet har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. I Ashurst rapporten presenterades de olika 

tillämpningsformerna av culpaansvar.
162

  

 

För det första kunde det fastställas att vissa medlemsstater ställer krav på 

culpa i förhållande till överträdelsen av konkurrensrätten, vilket innebär att 

överträdelsen måste ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet för att ålägga 

                                                      
159 Ashurst rapporten, s. 1. Se det engelska uttrycket “astonishing diversity and total 

underdevelopment”. 
160 Whish & Bailey, s. 327.  
161 Whish & Bailey, s. 327. Se vidare kapitel 5 som behandlar den tyska, nederländska och brittiska 

konkurrensrätten och rätten till skadestånd.  
162 Ashurst rapporten, s. 50 f.  
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skadeståndsansvar. Andra medlemsstater ställer istället krav på culpa i 

förhållande till effekten av den konkurrensbegränsade handlingen. Culpan 

ska alltså bevisas i förhållande till överträdelsens effekt. Den svenska 

konkurrenslagen ansågs tillhöra den senare tillämpningsformen. 

 

Vidare presenterades medlemsstater som förutsätter ett krav på culpa, som 

dock automatiskt uppfylls när överträdelse av konkurrensrätten har fast-

ställts. Så är fallet bland annat i Nederländerna och Frankrike som tillämpar 

ett presumerat ansvar. Presumtionen kan inte heller motbevisas. I andra 

medlemsstater, såsom Tyskland, tillämpas istället presumtionsansvar med 

omvänd bevisbörda. Ansvarsgrunden innebär ett presumerat culpaansvar när 

överträdelse av lagen har fastställts, men som kan motbevisas av svaranden.    

 

Sammanfattningsvis konstaterades att ett krav på culpa medför tydliga 

svårigheter för skadelidande att föra talan om skadestånd, särskilt när 

bevisbördan ligger på skadelidande. Det påpekades dock att skadelidande 

bär bevisbördan endast i ett fåtal länder. De flesta medlemsstaterna ställer 

antingen inget krav på culpa, presumerar culpa eller lägger bevisbördan på 

svaranden att exculpera sig.
163

 Svårigheten att bevisa culpa varierar dess-

utom beroende på vilken typ av konkurrensrättslig överträdelse det gäller. 

Fastställandet av culpaansvar vid överträdelse av artikel 101, som tillhör de 

så kallade ”hard-core” förbuden, bör vara tämligen okomplicerat, eftersom 

själva syftet med sådana avtal och samarbeten just är att begränsa och 

snedvrida konkurrensen.
164

  

 

4.3 Kommissionens Grönbok och Vitbok  

De anförda resultaten i Ashurst rapporten efterföljdes av ytterligare under-

sökningar bland annat i kommissionens Grön-
165

 och Vitbok
166

 om skade-

ståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler.  

 

Inledningsvis presenterade Grönboken en jämförelse mellan konkurrens-

skadeavgifter och rätten till skadestånd. Hänvisningar gjordes bland annat 

                                                      
163 Ashurst rapporten, s. 106.  
164 Ashurst rapporten, s. 106. Se även Mål C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde and 

Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and Others [2013] där EU-domstolen slog fast att ett 

företag som direkt kommer överens om sina försäljningspriser uppenbarligen inte kan vara omedveten 

om att deras agerande är konkurrensbegränsande. Förbuden under artikel 101 i EUF-fördraget anses 

således tillhöra ”hard-core” förbuden. Det ska dock noteras att avgörandet avsåg åläggande av böter 

och inte skadestånd.  
165 Kommissionens grönbok. I fortsättning kommer hänvisningar göras till ”Grönbok”.  
166 Kommissionens vitbok. I fortsättning kommer hänvisningar göras till ”Vitbok”.  
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till artikel 23 i Rådets förordning 1/2003 som föreskriver kommissionens 

rätt att ålägga företag böter om de uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt 

förbuden i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Det påpekades dock att 

regeln endast gällde offentliga myndigheters rätt att ålägga böter och att det 

därför var oklart huruvida samma ansvarsgrund kunde tillämpas vid civil-

rättsligt skadestånd.
167

 Efter att ha belyst de tolknings- och tillämpnings-

svårigheterna som förekommer med ett icke-harmoniserat culpaansvar, 

presenterade kommissionen alternativa ansvarsgrunder. Det ifrågasattes 

huruvida fastställandet av skadevållarens avsikt med den konkurrens-

begränsande handlingen överhuvudtaget var nödvändigt.
168

 Frågan väcktes 

om inte överträdelsen av konkurrensreglerna i sig skulle vara tillräcklig som 

ansvarsgrundande.  

 

Således presenterades tre alternativa ansvarsgrunder. Det första förslaget 

innebar ett införande av presumerat culpa vilket skulle innebära att över-

trädelsen i sig utgör en culpös handling. I verkligheten skulle förslaget leda 

till att culpaansvaret tas bort helt och hållet. Det första alternativet är 

därmed att likställas med strikt ansvar. Kommissionens andra förslag var att 

överträdelsen i sig skulle vara tillräcklig endast vid de mest allvarliga 

brotten
169

 mot konkurrensrätten. Det sista alternativet som föreslogs av 

kommissionen var ett presumerat culpa där svaranden ges möjligheten att 

exculpera sig genom att hävda ursäktligt rättsligt eller faktiskt misstag.
170

 

De tre alternativa ansvarsgrunder visade en tydlig norm. Kommissionen 

hade som ändamål att effektivisera skadeståndsprocesser genom att införa 

en strängare ansvarsgrund.  

 

Publiceringen av kommissionens Grönbok följdes av ett offentligt samråd. 

Grönboken och de presenterade förslagen möttes av ett stort intresse och 

ledde till ökad medvetenhet om skadelidandes svårigheter att erhålla 

skadestånd. Kommissionen fick medhåll från de flesta remissinstanser som 

bekräftade vikten av att säkerställa och effektivisera skadelidandes rättig-

heter till kompensation.
171

 I ett remissyttrande från Svenskt Näringsliv an-

fördes bland annat att oaktsamhet och uppsåt bör fordras även inom kon-

kurrensrätten, som då är i linje med allmän skadeståndsrätt.
172

  

 

                                                      
167 Kommissionens arbetsdokument till grönbok, s. 31. 
168 Kommissionens arbetsdokument till grönbok, s. 32.  
169 Jfr det engelska uttrycket ”hard core violations” i kommissionens arbetsdokument till grönbok, s. 

33.  
170 Kommissionens arbetsdokument till grönbok, s. 33. 
171 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 7. 
172 Remissyttrande från Svenskt Näringsliv, 2006.  
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Efter en genomgång av samtliga remissyttranden återkom kommissionen, i 

form av en Vitbok, med ett mera preciserat åtgärdsprogram rörande skade-

ståndsrätt och ansvarsfrågan. Kommissionen konstaterade att bristen på 

effektiva skadeståndsmål skulle åtgärdas bäst genom en kombination av 

åtgärder på unionsnivå och nationell nivå.
173

 Vitbokens huvudsyfte var 

således att förbättra skadelidandes rättsliga förutsättningar att utöva sina 

fördragsenliga rättigheter att bli kompenserade för all skada som orsakades 

till följd av en överträdelse. Kommissionens utgångspunkt och tillika 

vägledande princip vid Vitbokens utformning var därför principen om full 

ersättning.
174

   

 

Kommissionen tog sin utgångspunkt från de remissyttranden som kom in 

efter Grönbokens utgivning. Bland responsen kunde utläsas ett starkt stöd 

för ett enhetligt system med tillämpning av strikt ansvar.
175

 Andra ställde sig 

positiv till presumerad culpa med möjlighet till exculpering när skadan är 

följden av ett verkligt ursäktligt misstag. Vidare beaktade kommissionen 

avgörandet i Manfredi och påpekade att EU-domstolen inte gjorde några 

uttryckliga uttalanden eller ställningstaganden avseende culpaansvar eller 

överträdelsens allvarlighet.
176

 Kommissionen tolkade domstolens förtegen-

het som att samtliga överträdelser av förbuden i artiklarna 101 och 102 i 

EUF-fördraget anses vara tillräckligt allvarliga. EU-domstolens praxis samt 

effektivitetsprincipen tyder därför på att ett nationellt krav på culpa bör vara 

begränsat till specifika och sällsynta situationer.
177

   

 

Med hänsyn till remissvaren, EU-domstolens rättspraxis och rättsprinciper-

na anförde kommissionen inga invändningar mot medlemsstater som 

tillämpade ett system baserat på strikt skadeståndsansvar eller presumtions-

ansvar.
178

 Däremot valde kommissionen att föreslå ett harmoniserat culpa-

ansvar för resterande medlemsstater.
179

 Kommissionen föreslog ett mot-

bevisbart men presumerat culpaansvar, vilket innebär att skadevållaren blir 

skadeståndsskyldig om inte vederbörande kan påvisa att överträdelsen var 

följden av ett verkligt ursäktligt misstag. Till grund för sitt förslag anförde 

kommissionen att det oftast är överträdaren själv som besitter det nöd-

vändiga underlaget för att bevisa vederbörandes avsikt. Skadelidandes 

möjligheter att inhämta bevisningen om skadevållarens avsikt är således 

begränsad. Lagöverträdaren bör inte befrias från ansvar enbart på den 

                                                      
173 Kommissionens vitbok, s. 2.  
174 Kommissionens vitbok, s. 3. 
175 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 50.  
176 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 51.  
177 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 51. 
178 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 52. 
179 Kommissionens vitbok, s. 7.  
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grunden att ansvarsfrågan inte kunde lösas. Skadevållaren ska istället 

erbjudas möjligheten att försvara sig. Möjligheten till exculpering ska dock 

användas restriktivt och ett misstag kan endast finnas ursäktligt om 

svaranden kan visa att en omdömesgill och omsorgsfull person inte skulle 

ha varit medveten om att förfarandet begränsade konkurrensen.
180

 Ju 

allvarligare överträdelsen är desto svårare blir det för svaranden att hävda, 

genom tillämpning av bonus pater familias, att han var omedveten om att 

hans agerande begränsade konkurrensen. Kommissionen ställer därmed 

höga krav på vad som är ett genuint ursäktligt misstag.
181

  

 

Ett exempel på hur höga kraven kan bli kan illustreras genom avgörandet i 

Schenker
182

, där domstolen prövade frågan om böter. Frågan som ställdes 

till EU-domstolen var huruvida ett företag som åsidosatt artikel 101 i EUF-

fördraget kan åläggas böter då överträdelsen hänför sig till att företaget 

missbedömt rättsenligheten på grund av innehållet i en advokats juridiska 

rådgivning eller i ett beslut från den nationella konkurrensmyndigheten.
183

 

EU-domstolen slog fast att varken juridisk rådgivning från en advokat eller 

negativa beslut som ges obehörigen av nationella konkurrensmyndigheter 

kan ge upphov till några berättigade förväntningar om förfarandets för-

enlighet med artikel 101 i EUF-fördraget.
184

  

 

Vitbokens förslag om ett strängare culpaansvar har både hyllats och 

kritiserats i Sverige och vissa har argumenterat för att det finns anledning att 

precisera den svenska lagregeln. Det framfördes vidare att en ändring av 

culpaansvaret, i enlighet med kommissionens förslag i Vitboken, skulle 

kunna vara en anpassning till vad som tycks vara en redan gällande upp-

fattning i Sverige.
185

  

 

För att ytterligare effektivisera skadeståndsprocesser och underlätta för 

skadelidande att erhålla kompensation föreslog kommissionen att ett laga-

kraftvunnet beslut som fattats av en nationell konkurrensmyndighet avse-

ende överträdelse av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget ska vara 

bindande för nationella domstolar vid eventuella skadeståndsmål.
186

 Den 

                                                      
180 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 53.  
181 Kommissionens arbetsdokument till vitbok, s. 53. 
182 Mål C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde and Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and 

Others [2013].   
183 Mål C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde and Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and 

Others [2013], p. 33.  
184 Mål C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde and Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and 

Others [2013], p. 41-42. 
185 Lidgard, SvJT 2009 s. 32. 
186 Kommissionens vitbok, s. 6.  
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svenska regeringen har dock ställt sig tvekande till detta förslag eftersom det 

kan ses som en inskränkning av den fria bevisprövningens princip.
187

  

 

4.4 Skadeståndsdirektivet 2014/104/EU 

Det dröjde fem år innan kommissionen lade fram ett förslag till direktiv som 

sedan överlämnades för behandling till Europaparlamentet och Rådet.
188

 I 

förslaget till direktivet tog kommissionen hänsyn till den kritik som 

Vitboken gett upphov till och förslaget om presumtionsansvar lämnades 

sålunda utanför.  

 

4.4.1 Syfte och nyhetsvärde 

Direktivets primära syfte är att verka preventivt och i andra hand repara-

tivt.
189

 Huvudsyftet är därför att optimera samspelet mellan offentlig och 

privat tillämpning av konkurrensreglerna samt att införa en avskräckande 

effekt som ska främja verkan av förbuden mot konkurrensbegränsande för-

faranden.
190

 Skadeståndsdirektivet har också som syfte att säkerställa den 

skadelidandes rätt till full ersättning som är orsakad genom förbjuden 

konkurrensbegränsning. Direktivets mål är att uppfylla dessa syften men 

utan att ingripa allt för mycket i medlemsstaternas nationella rätt.
191

  

 

Skadeståndsdirektivet innehåller många nyheter, bland annat införandet av 

konkreta och detaljerade rättsregler avseende skadeståndsrätten som tidigare 

endast fanns i rättspraxis. Vidare tillför direktivet utförliga regler av 

processuell natur och behandlar frågor om utlämnande av bevisning.
192

 Till 

skillnad från kommissionens Grön- och Vitbok har skadeståndsdirektivet 

inte ställt några uttryckliga krav på culpa i samband med överträdelsen av 

konkurrensrätten.  

 

4.4.2 Krav på culpa 

Trots kommissionens strävan efter ett lagstadgat och därmed harmoniserat 

skadeståndsansvar har frågan om culpaansvar exkluderats från skadestånds-

direktivet. I skälen till skadeståndsdirektivet anges att medlemsstaterna bör 

kunna föreskriva och behålla villkor om ansvar och culpa under förut-

                                                      
187 Näringsutskottets utlåtande 2007/08:NU17, s. 8. 
188 Kommissionens arbetsdokument till direktivet.  
189 Bernitz, ERT 2015 s. 495.   
190 Se artikel 1 i skadeståndsdirektivet.  
191 Kommissionens arbetsdokument till direktivet, s. 12. 
192 Se kap. II i skadeståndsdirektivet.  
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sättningen att de följer domstolens rättspraxis, principen om ändamåls-

enlighet, likvärdighetsprincipen och skadeståndsdirektivet.
193

 Av principen 

om ändamålsenlighet följer att villkoren inte bör formuleras eller tillämpas 

på sådant sätt att det i praktiken blir orimligt svårt eller omöjligt för skade-

lidande att söka skadestånd.  

 

Den första förutsättningen för att få behålla och tillämpa culpakravet i 

svensk rätt är alltså att det är förenligt med EU-domstolens rättspraxis. Som 

berörts under avsnitt 3.2 är det endast ett fåtal fall som behandlar frågan om 

culpaansvar. Inom EU:s konkurrensrättsliga praxis är det dessutom endast 

generaladvokaterna som uttryckligen har bemött frågan om culpa och 

ansvarsfrihetsgrunder.  

 

I Dekker och Draehmpaehl prövade EU-domstolen ansvarsgrunden vid 

överträdelse av diskrimineringsförbudet i likabehandlingsdirektivet. Dom-

stolen påpekade att direktivet saknade uttryckliga bestämmelser om ansvars-

frihetsgrunder som får åberopas av den som åsidosatt reglerna enligt lika-

behandlingsdirektivet. Domstolen konstaterade att det vore orimligt att 

befria skadevållaren från ansvar enbart på den grunden att ansvarsfrågan 

inte kunde lösas. Enskildas rätt till skadestånd bör därför inte anhängig-

göras av skadevållarens avsikt.   

 

I sitt förslag till avgörande i Banks v British Coal, som behandlade frågan 

huruvida konkurrensreglerna ägde direkt effekt, ansåg generaladvokaten att 

en överträdelse av reglerna ska bedömas på objektiva grunder. General-

advokaten hänvisade uttryckligen till fallet Dekker och konstaterade att 

medlemsstaternas culpakrav inte bör beaktas vid ett skadeståndsansvar. I ett 

senare fall avvisade generaladvokaten svarandens invändning om att det 

saknades avsikt att förfarandet skulle ha konkurrensbegränsande effekter.
194

 

Generaladvokaten påpekade att effekterna av ett förfarande skulle bedömas 

på objektiva grunder. Överträdarens avsikt med förfarandet saknade således 

betydelse. I de två sistnämnda fallen valde EU-domstolen att inte uttala sig i 

fråga om ansvar. EU-domstolen hade trots allt möjligheten att antingen 

bekräfta eller avvisa generaladvokaternas uttalanden. Eftersom det saknas 

uttryckliga ställningstagande från EU-domstolen är det svårt att avgöra 

vilken betydelse culpaansvaret har gällande överträdelse av konkurrens-

rätten. 

 

                                                      
193 Se skäl 11 i skadeståndsdirektivet.  
194 Mål C-557/12, Kone m.fl. v ÖBB Infrastruktur [2014]. 
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Den andra förutsättningen för bibehållandet av culpaansvar är principen om 

ändamålsenlighet och likvärdighetsprincipen. Syftet med principen om 

ändamålsenlighet är att säkerställa och främja EU-rättens genomslagskraft. I 

enlighet med likvärdighetsprincipen krävs att de nationella reglerna inte får 

vara mindre förmånliga än vad som gäller för en likvärdig talan som 

grundas på nationell rätt. För att avgöra huruvida det svenska culpaansvaret 

inom konkurrensrätten är i överensstämmelse med dessa principer bör 

culpakravets tillämpning i svensk konkurrensrättslig praxis att granskas. En 

genomgående analys av den svenska rättspraxisen har redan presenterats 

under avsnitt 2.2.2 och för att undvika en upprepning kommer endast 

domstolarnas culpabedömning att kort redogöras.  

 

I mål T 32799-05 var tingsrätten av den uppfattningen att VPC inte kunde 

ha varit omedveten om att bolagets förfarande hade negativa verkningar på 

konkurrensen. Även om VPC saknade avsikt att skada kärandebolagens 

verksamhet har det i varje fall skett av oaktsamhet. Som det har konstaterats 

innan, är det tydligt att tingsrättens culpabedömning inspireras av 

bedömningen som gjorts vid åläggande av konkurrensskadeavgift. Vid 

uppsåtliga överträdelser anses företaget inte ha varit omedvetet om hand-

lingens konkurrensbegränsande effekter. När företaget dessutom innehar en 

dominerande ställning på marknaden borde företaget förstå att vissa 

handlingar kan ha negativa verkningar på konkurrensen. En närmare analys 

av rekvisiten om vad som faktiskt utgör en culpös handling har dock inte 

presenterats. Svensk rättspraxis tyder i vart fall på att utrymmet för att 

kunna hävda att överträdelsen av konkurrensreglerna inte varit culpöst är 

högst begränsat.
195

 Eftersom samma förutsättningar tillämpas avseende 

överträdelsen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget samt att det inte 

anses vara omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten till ersättning, så kan 

det argumenteras för att kravet på culpa är förenligt med de EU-rättsliga 

principerna.  

 

Den sista förutsättningen är alltså att följa direktivet. Eftersom direktivet 

inte innehåller några uttryckliga bestämmelser om culpaansvaret och dess 

lämplighet förblir frågan öppen för tolkning. Något som skulle kunna tala 

för att ett krav på culpa är oförenligt med direktivet är dock artiklarna 9 och 

17 i skadeståndsdirektivet.  

 

 

 

                                                      
195 Se Wahl, s. 222 och Bernitz, ERT 2015 s. 495. 
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4.4.3 Bindande verkan av nationella beslut 

I artikel 9 föreskrivs att ett överträdelsebeslut av nationell konkurrens-

myndighet, som har vunnit lagakraft, ska utgöra full bevisning på att 

överträdelse har skett. Konkurrensverkets beslut ges alltså bindande effekt. 

Själva överträdelsen ska därför inte vederläggas när en skadeståndstalan 

prövas senare vid en allmän domstol.
196

 I skälen till artikel 9 anges att syftet 

med bestämmelsen är att förbättra den rättsliga förutsebarheten, minska 

inkonsekvent tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, 

effektivisera skadeståndsprocesser och främja den inre marknadens funk-

tion.
197

    

  

Att det ska föreligga rättslig förutsebarhet är kanske en självklarhet. Genom 

att tillerkänna slutliga överträdelsebesluten bindande kraft säkerställs 

individen att saken inte kommer prövas på nytt i en skadeståndstalan. Med 

det sagt har dock den svenska domstolen fortfarande till uppgift att bedöma 

huruvida överträdelsen skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. I en rapport 

utförd av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

anges att artikel 9 kommer tillåta käranden att förlita sig på myndigheternas 

beslut om överträdelse och därmed underlätta för dem att endast lägga fokus 

på bevisning kring skadans uppkomst och dess kvantifiering.
198

 Medlems-

stater vars rättsordning förutsätter culpaansvar tillskriver däremot ett 

ytterligare hinder för skadelidande. Genom att avhängiggöra rätten till 

skadestånd med ett culpakrav prövas överträdelsen på nytt. Finner till 

exempel domstolen att det inte föreligger culpa så föreligger inte heller 

skadeståndsansvar. Frågan väcks om detta kan vara ändamålsenligt med 

skadeståndsdirektivet och de bakomliggande skälen till artikel 9.  

 

Vidare kan artikeln även jämföras med svensk processrätt när ett skade-

ståndsanspråk grundar sig på omständigheter i ett brottsligt förfarande. I 

sådana fall föreskriver 29 kap. 6 § tredje meningen i Rättegångsbalken 

(1942:740) (RB) att rättens avgörande i ansvarsfrågan är bindande vid 

prövning av det enskilda anspråket. Frågan om ansvarsgrund ska sålunda 

inte prövas på nytt.  

 

4.4.4 Presumtion om skada 

Under rubriken Beräkning av skada, föreskriver artikel 17.2 i 

skadeståndsdirektivet att skada ska presumeras vid en överträdelse som 

                                                      
196 Se skäl 34 i skadeståndsdirektivet.  
197 Se skäl 34 i skadeståndsdirektivet. 
198 OECD rapporten, s. 18.  
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utgörs av en kartell. Överträdaren ges dock möjlighet att motbevisa pre-

sumtionen.  

 

Som skäl till artikelns tillkomst anges att det råder informationsasymmetri 

och andra svårigheter vid beräkning av skada. Syftet med artikeln är således 

att främja effektiva skadeståndsanspråk genom att råda bot på informa-

tionsasymmetrin.
199

 Även om artikeln är tänkt att tillämpas vid skade-

beräkningar kan de bakomliggande skälen och syftet med artikeln uppfattas 

så att ett krav på culpa är oförenligt med direktivet. Liknande informa-

tionsasymmetri råder nämligen även när skadelidande måste påvisa skade-

vållarens avsikt med det konkurrensbegränsande förfarandet.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts, om såväl artikel 9 som artikel 17, är det 

tydligt att direktivet syftar till att främja effektiva skadeståndsprocesser 

genom att underlätta för skadelidande att söka ersättning. Således väcks 

frågan om ett culpaansvar verkligen uppfyller artikelns ändamål avseende 

effektivisering av skadeståndstalan och främjandet av den inre marknaden.  

 

4.5 Sveriges ställningstagande  

Vid förhandlingarna till direktivet har Sverige främst argumenterat utifrån 

de svenska processrättsliga principerna och domstolars självständighet. 

Sverige ställde sig positiv till skadeståndsdirektivet under förutsättningen att 

det skulle underlätta för skadelidande att få full ersättning, att tillämpningen 

av konkurrensreglerna effektiviseras samt att det inte inskränker principen 

om fri bevisföring.
200

  

 

Regeringens synpunkter till kommissionens förslag till direktiv har 

framförts i en faktapromemoria.
201

 I promemorian anges att förslaget till 

direktivet troligtvis inte kommer resultera i en ökning av skadestånds-

processer. Den svenska konkurrenslagen har sedan 1993 föreskrivit 

möjligheten för skadelidande att föra talan om ersättning. Regeringen ställde 

sig huvudsakligen positiv till förslaget, men påpekade att vissa av förslagen 

kan komma i konflikt med svensk rättstradition. Det syftades främst på 

förslagets bestämmelser om inskränkning av möjligheterna för en skade-

lidande att få del av handlingar som finns hos konkurrensverket.  

 

                                                      
199 Se skäl 47 i skadeståndsdirektivet.  
200 Regeringens skrivelse 2014/15:65, s. 191. 
201 Faktapromemoria 2013/14.  
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I den nyutgivna promemorian föreslår Näringsdepartementet att direktivet 

genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen.
202

 Skälen till Näringsdeparte-

mentets förslag är att den nuvarande konkurrenslagen, som i och för sig 

innehåller regler om skadestånd, i huvudsak innehåller bestämmelser av 

offentligrättslig karaktär. Direktivets bestämmelser är av civilrättslig natur, 

vars införande kräver reglering i lag.
203

 Ett införande av direktivets bestäm-

melser i den svenska konkurrenslagen skulle leda till att lagen blir svår-

överskådlig och en ny lag anses därför vara påkallad.  

 

Promemorian behandlar bland annat frågan huruvida kravet på uppsåt eller 

oaktsamhet kan behållas.
204

 Utredningen tog sin utgångspunkt från skäl 11 i 

skadeståndsdirektivet som anger att ett eventuellt krav på culpa kan behållas 

under förutsättningarna att det följer EU-rättens praxis, principen om 

ändamålsenlighet och likvärdighetsprincipen, samt skadeståndsdirektivet. 

Efter att ha genomgått en överskådlig analys av varje rekvisit för sig, kom 

Näringsdepartementet till den slutsatsen att det svenska culpaansvaret inte 

står i strid med EU-rätten eller skadeståndsdirektivet.  

 

Till stöd för departementets slutsats framhölls bland annat att det saknas 

uttryckliga uttalanden eller ställningstagande från EU-domstolen, trots att 

det har funnits flera möjligheter till det. Här hänvisas till general-

advokaternas förslag till dom i Banks v British Coal och Kone, som 

domstolen sedan valde att exkludera från domen. I båda fallen konstaterade 

generaladvokaterna att den enskildas rätt till skadestånd ska bedömas på 

objektiva grunder och ska vara oavhängigt skadevållarens avsikt med 

förfarandet. Överträdelsen i sig ansågs vara tillräckligt ansvarsgrundande. 

Domstolens förtegenhet tolkades dock av Näringsdepartementet som att ett 

culpaansvar i vart fall inte stred mot EU-rättspraxis.
205

 Vidare togs hänsyn 

till principen om ändamålsenlighet och likvärdighetsprincipen. Genom att 

hänvisa till svensk rättspraxis och domstolarnas culpabedömning ansågs det 

inte vara i praktiken omöjligt eller orimligt svårt för en enskild att söka 

ersättning för skada som orsakades till följd av en överträdelse av kon-

kurrenslagen. Samma förutsättningar torde gälla om överträdelsen avser 

artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.
206

  

 

                                                      
202 Ds 2015:50 Konkurrensskadelag. 
203 Se regeringsformen (1974:152) 8 kap. 2 § 1 st. 
204 Ds 2015:50 s. 37 ff. 
205 Ds 2015:50 s. 39. 
206 Ds 2015:50 s. 41.  
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Sammanfattningsvis konstaterade Näringsdepartementet att ett krav på culpa 

inom konkurrensrätten i vart fall inte var oförenligt med EU-rättspraxis, 

principen om ändamålsenlighet eller likvärdighetsprincipen och inte heller 

skadeståndsdirektivets bestämmelser.  

 

4.6 Sammanfattning 

I syfte att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning avseende skadestånd 

vid överträdelser av konkurrensrätten, har både kommissionen och två 

generaladvokater tagit en tydlig ställning till ansvarsgrundens tillämpning. 

Införande av ett strikt ansvar eller i vart fall ett presumerat skadestånds-

ansvar har föreslagits. Skadeståndsdirektivet innehåller dock inga uttryck-

liga bestämmelser om vare sig lämpligheten eller tillämpningen av culpa-

ansvar.  

 

Sverige ställde sig positiv till skadeståndsdirektivet och den första officiella 

handlingen avseende genomförandet av direktivet lades fram i en prome-

moria. Det ska dock noteras att Näringsdepartementet utgick från frågan om 

kravet på culpa kan behållas. En mer intressant och kanske viktigare fråga är 

istället om kravet på culpa inom konkurrensrätten överhuvudtaget bör 

behållas. För att besvara denna frågeställning kommer följande kapitel att 

göra en utblick i andra länder och undersöka deras tillämpning av ansvars-

grunder.  
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5 Internationella utblickar 

 

De föregående kapitlen har belyst det svenska och den unionsrättsliga synen 

på culpakravets lämplighet avseende rätten till skadestånd för konkurrens-

skador. Culpa, såväl inom allmän skadeståndsrätt som konkurrensrätt, är ett 

svårtolkat begrepp som saknar en enhetlig tolkning.  

 

I syfte att få en bredare uppfattning och klarare bild om culpa och dess 

lämplighet inom konkurrensrätten, ska en utblick göras till andra 

medlemsstater. Enligt kommissionen står Tyskland, Nederländerna och 

Storbritannien för majoriteten av skadeståndsprocesser avseende kon-

kurrensskador.
207

 Jag avser därför att undersöka den tyska, nederländska och 

brittiska rätten till skadestånd inom konkurrensrätten samt deras inställning 

till culpaansvar. Den tyska lagen är dessutom av särskilt intresse, eftersom 

det svenska processuella systemet grundar sig på en likartad tradition.
208

 

Redogörelsen kommer att vara kortfattad då uppsatsens syfte inte är av 

komparativrättslig natur, utan endast för att belysa alternativa metoder.  

 

5.1 Tyskland 

Den tyska konkurrenslagen finner man i Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) som trädde i kraft den 1 juli 2005. 

Före ikraftträdandet baserades skadeståndsrätten på allmänna skadestånds-

regler som behandlas i den tyska civillagen, Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB). Rätten till skadestånd grundar sig fortfarande på allmänna 

skadeståndsregler förutom att den är nu särskilt reglerad i 33 § GWB. I 

likhet med den svenska konkurrenslagen uppstår skadeståndsskyldighet 

även vid överträdelse av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Enligt 33 § 

fjärde stycket GWB föreskrivs skadelidande möjlighet att hänvisa till beslut 

om överträdelse som har slagits fast av den tyska konkurrensmyndigheten.  

 

5.1.1 Rätt till ersättning  

Skadeståndsbestämmelsen i 33 § GWB, som härstammar från de allmänna 

skadeståndsreglerna i 823 § BGB, förutsätter att överträdelsen har skett 

culpöst. Enligt 823 § första stycket kan ett culpöst förfarande antingen ske 

uppsåtligen (vorsätzlich) eller av oaktsamhet (fahrlässig). Bestämmelsens 

andra stycke jämför därefter icke-culpösa handlingar med culpösa hand-

                                                      
207 Kommissionens arbetsdokument till direktivet, s. 52.  
208 SOU 2006:99 s. 206.  
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lingar.
209

 Även om en överträdelse i sig inte förutsätter ett culpöst för-

farande, enligt bestämmelsens uttryckliga formulering, så uppstår skade-

ståndsskyldighet endast i sådana fall då uppsåt eller oaktsamhet kan 

fastställas. Följden blir då att den tyska skadeståndsbestämmelsen ska tolkas 

subjektivt och skadevållarens eventuella avsikt eller vårdslöshet ska tas i 

beaktan. En objektiv tolkning, där överträdelsen i sig är tillräckligt 

ansvarsgrundande och därmed automatiskt uppfyller kraven på culpa, är 

alltså inte gällande i tysk skadeståndsrätt.
210

  

 

Denna subjektiva tolkning av culpa gäller även inom konkurrensrätten där 

33 § GWB föreskriver att skadevållaren är skyldig att ersätta skada som han 

eller hon åsamkat genom konkurrensbegränsande handlingar under förut-

sättningen att han eller hon förfarit uppsåtligt eller vårdslöst.
211

 Det bör 

dock påpekas att culpakravet i den tyska konkurrensrätten endast är ett 

formellt krav, vilket innebär att ansvar presumeras efter att överträdelsen av 

konkurrenslagen har på objektiva grunder fastställts. Presumtionen är dock 

motbevisbar vilket innebär att bevisbördan skiftas över till skadevållaren att 

exculpera sig från förfarandet.
212

  

 

5.2 Nederländerna 

Den nederländska konkurrenslagen, Mededingingswet (Mw), trädde i kraft 

den 22 maj 1997.
213

 Artikel 6 i Mw reglerar förbuden mot avtal och sam-

arbete som har till syfte eller effekt att begränsa konkurrensen på mark-

naden. I artikel 24 Mw regleras vidare förbuden mot missbruk av en 

dominerande ställning. Under 2014 har ungefär 37 stycken avgöranden 

handlat om överträdelse av förbuden mot samarbete och/eller missbruk av 

dominerande ställning.
214

  

 

5.2.1 Rätt till ersättning  

Skadeståndsrätten regleras i artikel 6:162 i den nederländska civillagen, 

Burgerlijk Wetboek (BW). Enligt bestämmelsens första stycke är den som 

                                                      
209 Ashton & Henry, s. 25 f. 
210 Jfr fransk konkurrensrätt som föreskriver att rätten till skadestånd bygger på allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Däremot tillämpas en objektiv tolkning vilket innebär att överträdelsen 

av förbuden automatiskt uppfyller kraven på culpa. Se vidare rätten till ersättning enligt den 

nederländska rätten. För mer information se t.ex. Ashton & Henry, s. 30 f. 
211 Se 33 § (3) i Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Se även Ashton & Henry, s. 25 f.  
212 Milutinovic, s. 106. 
213 Se den nederländska konkurrenslagen i engelsk översättning 

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/competitionact.htm.  
214 F.I.D.E. undersökningsenkät, s. 3.  

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/competitionact.htm
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mot annan förfarit rättsstridigt och kan tillskrivas
215

 ansvar för denna hand-

ling, skyldig att ersätta den skada som den andra personen lider till följd av 

handlingen. I artikel 6:162 (3) BW klargörs att en person kan tillskrivas 

ansvar för en rättsstridig handling om skadan var följden av hans eller 

hennes vållande eller på grund av en omständighet för vilken han eller hon 

bär ansvaret enligt lag eller den rådande samhällsuppfattningen. Enligt 

bestämmelsens utformning kan skadeståndsansvar tillskrivas skadevållaren 

om denne förfarit culpöst, men även om skadevållaren bär ansvar enligt lag 

eller sedvänja. Skadeståndsansvar kan alltså uppstå även i sådana fall då 

skadevållaren inte agerat culpöst.  

 

Skadeståndsanspråk vid överträdelse av konkurrensreglerna grundar sig på 

samma bestämmelse och förutsätter således, förutom fastställande av 

överträdelse som orsakat skada, att ansvar kan tillskrivas den som förfarit 

rättsstridigt.  

 

I likhet med den svenska och tyska konkurrensrätten ställer den 

nederländska skadeståndslagen ett formellt krav på culpa. Till skillnad från 

den tyska rätten anses culpakravet ha en objektiv tolkning vilket innebär att 

en överträdelse av förbuden i konkurrenslagen automatiskt uppfyller kravet 

på culpa.
216

 Med andra ord presumeras ansvar när överträdelse av lagen har 

fastställts. Presumtionen kan inte motbevisas. 

 

5.3 Storbritannien  

Den nuvarande brittiska konkurrenslagen är i kraft sedan 1998.
217

 Kon-

kurrenslagen innehåller inga uttryckliga bestämmelser om rätt till skade-

stånd vid överträdelse av förbuden i konkurrensrätten. Rätten till skadestånd 

har dock länge varit etablerad i brittisk rättspraxis. Principen om ersättning 

avseende konkurrensrättsligt skadestånd fastställdes först av House of Lords 

i Garden Cottage Foods
218

 som prövade frågan om missbruk av en domi-

nerande ställning. Principen bekräftades senare av EU-domstolens av-

göranden, Courage och Manfredi, som ska läsas i anslutning till 60 § andra 

stycket i konkurrenslagen som erfordrar konsekvens med unionens 

rättspraxis.
219

 Skadeståndstalan, såväl follow-on som stand-alone, ska 

väckas i Competition Appeal Tribunal (CAT).  

                                                      
215 Notera det nederländska uttrycket ”toerekenbaar” som översätts till ”attributable” på engelska.  
216 Ashurst rapporten, s. 50. Se även Milutinovic, s. 106.  
217 The Competition Act 1998.  
218 Garden Cottage Foods Limited v Milk Marketing Board, HL [1984] AC 130.  
219 Whish & Bailey, s. 328. 
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5.3.1 Rätt till ersättning  

Courage anses vara det ledande fallet i den brittiska konkurrensrättens 

utveckling. Fallet avsåg överträdelse av lagstadgad skyldighet
220

, där 

skyldigheten i fråga var att vara i överensstämmelse med de lagstadgade 

konkurrensreglerna. Skadeståndstalan vid överträdelse av lagstadgad 

skyldighet förutsätter att käranden påvisar att överträdelse av konkurrens-

reglerna har skett samt att han eller hon åsamkats skada till följd av 

överträdelsen. Det ställs därutöver inga andra krav på käranden att påvisa 

svarandens avsikt med överträdelsen. Den brittiska rätten tillämpar således 

ett strikt skadeståndsansvar.
221

  

 

5.4 Sammanfattning 

Kapitlet har resulterat i tre tänkbara och potentiella ansvarsgrunder där var 

och en utgör ett möjligt alternativ till det svenska culpaansvaret. Den tyska 

rätten som tillämpar motbevisbar presumerad culpa med omvänd bevis-

börda, den nederländska rätten där det föreligger ansvarspresumtion när 

överträdelsen har fastställts och till sist den brittiska rätten som tillämpar 

strikt skadeståndsansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
220 Se det engelska uttrycket ”breach of statutory duty”.  
221 Se t.ex. Ashton & Henry, s. 34, Jones & Sufrin, s. 1214 och Milutinovic, s. 106. 
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6 Culpa, strikt ansvar eller presumtionsansvar?  

 

I de föregående kapitlen behandlades den svenska tillämpningen av culpa-

ansvar, den EU-rättsliga uppfattningen av enskildas rätt till skadestånd och 

det nya skadeståndsdirektivet. Vidare har även andra medlemsstaters an-

svarsförutsättningar berörts.  

 

I detta kapitel, som är uppsatsens sista kapitel, kommer inledningsvis 

diskuteras vad som talar för respektive emot en tillämpning av culpaansvar 

samtidigt som andra ansvarsgrunder kommer att presenteras. Utgångs-

punkten kommer vara principen om ändamålsenlighet. Kapitlet avser att 

presentera examensarbetets slutsatser och besvara uppsatsens huvudfråga. 

Kapitlet avslutas med ett ställningstagande huruvida kravet på culpa enligt 

min uppfattning bör behållas eller ersättas med andra ansvarsgrunder.  

 

6.1 Argument för ett culpaansvar 

Culpaansvar innehar en central roll i civilrätten rörande utomobligatorisk 

skadeståndsskyldighet och den svenska skadeståndsrätten är inget undantag. 

Att den svenska konkurrenslagen tillämpar culpaansvar vid skadestånd 

anses dessutom vara förenligt med den allmänna skadeståndsrätten. Som 

bekant stadgar 2 kap. 2 § SkL att ren förmögenhetsskada leder till skade-

ståndsskyldighet om skada vållats genom brott. I svensk rätt är brott 

straffbart vid uppsåt, men åtskilliga straffbud åläggs även vid oaktsamhet. 

Som påpekats inledningsvis i uppsatsen har sambandet mellan brott och 

skadestånd brutits inom konkurrensrättens område. Införandet av kon-

kurrensskadeavgift påverkade dock inte behovet av att möta överträdelser 

med effektiva sanktioner. I enlighet med Rådets förordning nr 1/2003 före-

skriver konkurrenslagen culpaansvar vid åläggande av konkurrens-

skadeavgift. Konkurrenslagens skadeståndsbestämmelse, tillsammans med 

det lagfästa culpakravet, är således symmetrisk med både den allmänna 

skadeståndsrätten och reglerna om konkurrensskadeavgift.  

 

Mot bakgrund av den allmänna skadeståndsrätten tillämpas strikt ansvar 

restriktivt och främst vid farlig verksamhet. Ansvaret är kopplat till 

verksamhetens speciella farlighet och de särskilda riskerna som följer av 

verksamheten.
222

 Konkurrensbegränsande handlingar betraktas inte som 

särskilt riskfyllda, varför culpa kan ses som en lämplig ansvarsgrund istället 

                                                      
222 Hellner & Radetzki, s. 162 ff.  
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för strikt ansvar. I praxis har dock strikt ansvar ålagts även när verksam-

heten inte kunde anses vara farlig. Dessutom tillskrivs strikt skadestånds-

ansvar vid brott mot personuppgiftslagen. 

 

Konkurrenslagens krav på culpa kan dock vara nödvändigt för att begränsa 

ansvaret och dess omfattning. Införandet av en strikt ansvarsgrund kan i 

själva verket medföra en begränsning av marknadsuppträdande, såväl det 

som är förbjudet men även konkurrens som är tillåten och tillika önskvärd. 

Det måste därför ges utrymme för eventuella felbedömningar.
223

 Ett krav på 

culpa agerar således som en säkerhetsventil för att begränsa ansvarets om-

fattning. 

 

Slutligen har Näringsdepartementet konstaterat att konkurrenslagens culpa-

ansvar kan behållas eftersom ansvarsgrunden ansågs i vart fall inte vara 

oförenligt med EU-rättens praxis, principen om ändamålsenlighet och lik-

värdighetsprincipen samt det nya skadeståndsdirektivet. Till stöd för 

departementets slutsats framhölls bland annat att det saknas uttryckliga 

uttalanden eller ställningstaganden från EU-domstolen. Trots de yttranden 

som anfördes av generaladvokaterna i Banks v British Coal och Kone valde 

EU-domstolen att inte behandla frågan om culpa. Näringsdepartementet 

bedömde därför att den svenska domstolens culpabedömning inte medför att 

det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt för enskilda att utöva sin rätt 

att söka ersättning. Det konstaterades att den svenska konkurrenslagens krav 

på culpa vid skadeståndsskyldighet kan behållas eftersom EU-domstolen 

inte har uttalat att ansvarsgrunden är oförenlig med unionsrätten. Frågan är 

dock om detta är en tillräckligt tillfredsställande anledning för att behålla 

culpakravet.  

 

6.2 Argument emot ett culpaansvar 

Det finns vissa indikationer inom EU-rätten som avfärdar tillämpningen av 

ett culpaansvar. Inom arbetsrättens område har EU-domstolen uttalat sig om 

culpaansvarets förenlighet med EU-rätten. I såväl Dekker som Draehmpaehl 

konstaterade domstolen att överträdelse av diskrimineringsförbuden är 

tillräckligt för att skadeståndsskyldighet ska uppstå. Båda fallen utgick ifrån 

likabehandlingsdirektivet som inte innehöll några ansvarsfrihetsgrunder 

eller villkor om vållande för ersättning. Vid en jämförelse mellan kon-

kurrensrätten och arbetsrätten kan det konstateras att inte heller det nya 

skadeståndsdirektivet innehåller några ansvarsfrihetsgrunder eller något 

                                                      
223 Wahl, s. 206.  



53 

 

 

villkor om vållande. EU-domstolens uttalande skulle därför kunna tolkas så 

att culpaansvar inte får begränsa enskildas rätt till ersättning.  

 

I de gemensamma målen Brasserie du Pêcheur och Factortame III 

anmärkte domstolen avsaknaden av en enhetlig tolkning av culpabegreppet. 

Istället introducerade domstolen ansvarsgrunden tillräckligt klar över-

trädelse och påpekade att subjektiva kriterier, såsom culpa, som går utöver 

denna förutsättning skulle äventyra den fördragsstadgade rätten till skade-

stånd och därför är oförenliga med unionsrätten. Även om ansvarsfrågan i 

första hand avser det allmännas ansvar, anses det inte vara helt främmande 

att tillämpa regeln på horisontella förhållanden som en allmän regel. Detta 

skulle i sin tur kunna tolkas så att det svenska culpakravet måste hålla sig 

inom ramen för vad som anses vara en tillräckligt klar överträdelse.  

 

Ett tydligt ställningstagande har även anförts av två generaladvokater, Van 

Gerven och Kokott, som avvisade tillämpningen av culpaansvar vid över-

trädelse av konkurrensrätten. Generaladvokat Van Gerven hänvisade till 

Dekker och argumenterade för att konkurrensrättens förbudsbestämmelser 

inte bör anhängiggöras av ett culpaansvar. Det är själva effekten av de kon-

kurrensbegränsande handlingarna som är av avgörande betydelse, och inte 

de inblandades avsikt med agerandet. Ett krav på culpa skulle endast leda 

till försvagande av förbudens praktiska betydelse. Liknande argument fördes 

av generaladvokat Kokott som ansåg att effekten av en överträdelse beror på 

helt objektiva kriterier. Subjektiva omständigheter ska vägas in endast om 

det är överträdelsens befintlighet som sätts ifråga. Huruvida de faktiska 

skadorna har uppkommit genom skadevållarens uppsåtliga eller oaktsamma 

förfarande saknar således betydelse. Ett krav på culpa utgör bara ett ytterlig-

are hinder för skadelidande att söka ersättning.  

 

Kommissionen hade liknande uppfattning när den utarbetade och publicera-

de Grön- och Vitboken om skadeståndstalan vid brott mot EU:s konkurrens-

regler. I Grönboken ifrågasattes culpakravets nödvändighet och presentera-

des tre alternativa ansvarsgrunder i syfte att harmonisera medlemsstaternas 

skadeståndsregler. I Vitboken hänvisade kommissionen till avgörandet i 

Manfredi och menade att avsaknaden av ett uttryckligt ställningstagande 

gällande culpaansvar ska tolkas så att EU-domstolen finner samtliga 

överträdelser av förbuden i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget att vara 

tillräckligt allvarliga. Culpaansvar bör därför tillämpas begränsat och endast 

i specifika och sällsynta situationer. Det föreslogs att medlemsstater som 

tillämpar culpaansvar ska skifta bevisbördan över till skadevållaren som då 

ska påvisa att överträdelsen var följden av ett verkligt ursäktligt misstag. 
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Till grund för sitt förslag anförde kommissionen att det oftast är över-

trädaren själv som besitter den informationen som krävs för att bevisa 

vederbörandes avsikt. Kommissionens förslag i detta hänseende stämmer 

överens med motiveringen bakom tillkomsten av artikel 17 i skadestånds-

direktivet, nämligen att bota råd på informationsasymmetrin mellan skade-

lidande och skadevållaren.  

 

Den svenska rättstillämpningen av culpaansvar inom konkurrensrättens 

område har mottagit hård kritik, av såväl rättsvetenskapsmännen som 

praktiker inom området. Wahl har förespråkat att culpaansvar ska användas 

uttunnat och restriktivt. I de situationer där den konkurrensrättsliga bedöm-

ningen är klar och det kan konstateras att en överträdelse av förbuden har 

skett bör ansvaret närmast vara strikt. Det vore orimligt att begränsa 

ansvaret på grund av överträdarens avsikt i den utsträckningen vederbörande 

faktiskt har gjort en vinst på själva överträdelsen samtidigt som någon annan 

gjort förlust.
224

 Vidare har Karlsson ifrågasatt huruvida det lagfästa culpa-

kravet för ersättning vid överträdelse av förbuden i artiklarna 101 och 102 i 

EUF-fördraget överhuvudtaget är förenligt med unionsrätten.
225

 Lidgard har 

bland annat resonerat att en ändring i enlighet med kommissionens förslag i 

Vitboken närmast är en anpassning till vad som verkar vara en redan 

gällande uppfattning i den svenska rättsordningen.
226

 Lidgards rättsupp-

fattning stöds av exempelvis Stockholms tingsrätts avgörande i VPC fallet. 

Domstolen anförde bland annat att VPC inte kunde ha varit omedveten om 

att deras handling hade negativa verkningar på konkurrensmarknaden. Även 

om det inte har varit VPC:s avsikt att begränsa konkurrensen så har de i vart 

fall orsakat det av oaktsamhet. Trots avsaknaden av en detaljerad redo-

görelse av domstolens culpabedömning, anses de ställda kraven på skade-

ståndsskyldighet inte vara särskilt höga. Det lagfästa culpakravet är således 

tämligen innehållslöst. Domstolens resonemang tycks därför stämma 

överens med Karlgrens förfäktade teori om domstolars tillämpning av en 

fingerad culpa. 

 

Även utländska akademiker har kritiserat tillämpningen av culpaansvar vid 

konkurrensskador. I och med skadeståndets reparativ funktion, är dess 

primära syfte att kompensera den som lidit skada, och inte att straffa den 

som vållat skadan. Förekomsten av uppsåt eller oaktsamhet leder inte till 

strängare ansvar för överträdaren. Det har således argumenterats att av-

saknaden av uppsåt eller oaktsamhet inte heller bör befria skadevållaren från 
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ansvar.
227

 Ett strikt ansvar anses därför vara lämpligare och kanske även 

rimligare.  

 

Slutligen bör även skadeståndsdirektivets inställning till culpaansvar att 

beröras. Under avsnitt 4.4 redogjordes direktivets inställning till medlems-

stater som tillämpar culpaansvar och förutsättningarna för att behålla kravet 

på culpa. I syfte att förbättra den rättsliga förutsebarheten och främja 

effektivare och smidigare skadeståndsprocesser har artikel 9 i skadestånds-

direktivet föreskrivit bindande effekt för överträdelsebeslut som en nationell 

konkurrensmyndighet har slagit fast. Beslutet ska inte vederläggas i en 

skadeståndsprocess. Vidare tillskrivs presumtion om skada i artikel 17 för 

att råda bot på informationsasymmetrin och säkerställa effektiva skade-

ståndsanspråk. Båda de artiklarna har sin grund i de bevissvårigheter som 

skadelidande möter när talan om skadestånd ska väckas. Medlemsstater som 

tillämpar culpaansvar tillskriver således ett ytterligare hinder för skade-

lidande. Ett krav på culpa kan därmed direkt motverka det bakomliggande 

syftet med artiklarna då skadeståndsskyldighet inte kan åläggas på grund av 

bristfällig bevisning om skadevållarens avsikt. Vidare försvagas förbudens 

praktiska betydelse när ett skadeståndsansvar faller på att skadevållarens 

avsikt inte kunde bevisas.  

 

6.3 Bör culpakravet behållas? 

För att förbättra de svenska processuella och skadeståndsrättsliga förut-

sättningarna krävs att flera åtgärder vidtas. Departementspromemorian är ett 

steg i rätt riktning. Jag finner dock Näringsdepartementets argument om att 

det svenska culpakravet i vart fall inte är oförenlig med EU-rätten som 

svagt. Mot bakgrund av de ovan anförda argumenten för och emot culpa-

ansvar är det min bestämda uppfattning att det lagfästa culpakravet i 

konkurrenslagen bör omprövas och ersättas. Sverige befinner sig dessutom i 

ett utmärkt läge för att pröva culpakravets nödvändighet i samband med att 

direktivet ska genomföras i den föreslagna konkurrensskadelagen.  

 

Skadelidande möter många svårigheter när talan om skadestånd ska väckas 

och det ligger i skadeståndsdirektivets syfte att underlätta och effektivisera 

enskildas rätt att söka full ersättning. Svårigheterna grundar sig främst i den 

rådande informationsasymmetrin mellan skadelidande och överträdaren. 

Skadelidande hamnar i en särskilt betungande situation eftersom det är 

överträdaren själv som besitter den relevanta informationen som krävs för 

att påvisa vederbörandes avsikt. Det är således lättare för svaranden att 
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motbevisa att han eller hon inte agerat culpöst än att kräva av käranden att 

bevisa svarandens avsikt. Tillkomsten av artiklarna 9 och 17 i skadestånds-

direktivet kommer avhjälpa skadelidande med vissa av dem bevissvårighet-

erna som denne möter. Kvarhållandet av det svenska culpakravet kommer 

dock att direkt motverka artiklarnas och direktivets ändamål.  

 

Att skadeståndsdirektivet inte har föreslagit en harmoniserad ansvars-

förutsättning i enlighet med kommissionens rekommendationer i Grön- och 

Vitboken anser jag vara problematiskt. Avsaknaden av en enhetlig tolkning 

av culpabegreppet främjar nämligen forumshopping då käranden kommer 

att väcka talan vid den domstol som har de förmånligaste processuella och 

skadeståndsrättsliga förutsättningarna. Även om ansvarsgrunden på egen 

hand inte är en avgörande orsak, är den i vart fall en påverkande faktor vid 

valet av forum. Att flertalet skadeståndsprocesser inom unionen har förts i 

Storbritannien, som tillämpar strikt skadeståndsansvar, och Tyskland samt 

Nederländerna, som tillämpar presumerat culpaansvar, är därför inte helt 

överraskande.   

 

Vidare kan det konstateras att varje överträdelse av förbuden i konkurrens-

lagen och artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget leder till ekonomisk 

ineffektivitet. Därför bör det främsta ändamålet vara att överträdelse av 

konkurrensreglerna helt och hållet upphörde. Principen om full kompensa-

tion utgör en vägledande princip i processen för att nå den önskade effekten. 

För att bäst kunna säkerställa denna princip och därigenom öka konkurrens-

rättens genomslagskraft krävs en ökning av skadeståndets preventiva funk-

tion. Införandet av ett strängare ansvar medför att potentiella skadevållare 

avskräcks från att överträda konkurrensreglerna, att den rättsliga förut-

sebarheten för skadelidande förstärks samt att det skulle stämma överens 

med vad som anses vara en redan rådande uppfattning bland akademiker 

och praktiker. Frågan är dock om det strängare ansvaret ska sträcka sig ända 

ut till rent strikt ansvar eller hålla sig till ett presumerat culpaansvar. 

 

Ett strikt ansvar skulle främja skadeståndets preventiva funktion samt 

principen om full kompensation. Dessutom skulle den rättsliga förut-

sebarheten förstärkas. Potentiella skadevållare skulle avskräckas från att 

begå otillåtna konkurrensbegränsande handlingar samtidigt som skade-

lidandes rätt till ersättning säkerställs. Med strikt ansvar är det dock viktigt 

att beakta utrymmen för felbedömningar och risken för att även tillåtna 

konkurrenshandlingar skulle minskas. Ansvaret kan bli allt för omfattande 

och långtgående. Culpaansvar å andra sidan utgör ett ytterligare hinder för 

skadelidande att söka och erhålla full kompensation. En kompromiss mellan 
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strikt ansvar och culpaansvar borde därför falla på presumerat culpaansvar 

med omvänd bevisbörda där överträdaren ges möjlighet att motbevisa pre-

sumtionen.  

 

Inspiration kan således hämtas från de tyska rättsreglerna som tillämpar 

motbevisbar presumerad culpa. Ansvarsgrunden innebär att överträdaren 

presumeras ha agerat culpöst när överträdelse av konkurrensreglerna har 

fastställts. Bevisbördan skiftas då över till skadevållaren att påvisa att kon-

kurrensbegränsningen inte var följden av hans eller hennes culpösa förfaran-

de. Ett presumerat culpaansvar kommer följaktligen att underlätta för 

skadelidande att söka ersättning och effektivisera skadeståndsprocesser. 

Vidare förbättras skadelidandes möjligheter att erhålla full kompensation 

vilket även medför en förstärkning av skadeståndets reparativa funktion. 

Omkastningen av bevisbördan från skadelidande till skadevållare ligger i 

linje med bevissäkringsteorin och som medför en bevislättnad för skade-

lidande som har svårt att skaffa sig det nödvändiga underlaget för att bevisa 

skadevållarens avsikt. Ansvarsgrunden kommer således att råda bot på 

informationsasymmetrin mellan parterna. I likhet med strikt ansvar kommer 

potentiella skadevållare att avskräckas i och med den omkastade bevis-

bördan. Således kommer skadeståndets preventiva funktion att främjas. Till 

skillnad från ett strikt ansvar kommer presumtionsansvaret att erbjuda 

skadevållare möjligheten att motbevisa presumtionen och därigenom ex-

culpera sig. I likhet med kommissionens rekommendationer presenterade i 

Vitboken samt EU-domstolens bedömning i Schenker bör möjligheterna till 

exculpering användas restriktivt och endast då överträdelsen skett genom ett 

verkligt ursäktligt misstag. Ansvarets omfattning kommer på så vis att 

begränsas samtidigt som utrymme ges för eventuella felbedömningar. Av-

slutningsvis kan det konstateras att ett motbevisbart presumerat culpaansvar 

är förenlig och främjande av ändamålet med skadeståndsdirektivet i allmän-

het och artiklarna 9 och 17 i synnerhet. Dessutom anses ansvarsgrunden 

vara i överensstämmelse med redan rådande uppfattning bland rätts-

vetenskapsmännen i Sverige. Det är således min uppfattning att det lagfästa 

culpakravet bör ersättas med ett presumerat culpaansvar som kan mot-

bevisas av skadevållaren.  

 

Ansvarsfrågan kommer dock förbli öppen för tolkning fram tills ett 

uttryckligt ställningstagande görs av EU-domstolen. Frågan har hög 

aktualitet i och med skadeståndsdirektivets tillkomst och det borde inte 

dröja länge innan frågan ställs direkt till EU-domstolen. Mot bakgrund av 

avgörandena i Dekker, Draehmpaehl och Brasserie du Pêcheur, general-

advokaternas uttalande samt kommissionens rekommendationer i Grön- och 

Vitboken, är det inte helt osannolikt att EU-domstolen kommer resonera på 
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liknande sätt och avfärda tillämpningen av ett culpaansvar. Men innan dess 

får utvecklingen ske på hemmaplan genom implementeringen av skade-

ståndsdirektivet.  
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