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Abstract 
 
In this paper it is discussed how vertical co-operation and restraints are treated in 
Swedish and European law and how the view upon vertical restraints has changed. The 
paper also tries to define the border between allowed and prohibited vertical price-
control. The method is based upon a legalistic-dogmatic method. The Swedish 
competition-law is harmonized with the European Community (EC) law. Vertical co-
operation, which hinders competition, is prohibited according to article 81 EC-treaty/6§ 
competition-law. The review of the EC-policy concerning vertical restraints has resulted 
in a liberalization of the EC-law. The exception mentioned in article 81.3 EC-treaty/8§ 
competition-law is now enforced for every case where the prerogatives are given. The 
examination of conditions for an exemption must now happen at the part concerned. 
The “white-list” has been abolished and more parties are now included in the block-
exemptions. It is forbidden to vertically bind a price or to fix a lowest price. It is 
allowed to fix a highest price or to establish a list of suggested retail price, if the 
circumstances do not lead in practice to price-binding or a lowest price. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats behandlas hur vertikala samarbeten och begränsningar är reglerade i 
svensk och europeisk rätt och hur synen på vertikala begränsningar har förändrats. 
Uppsatsen försöker även att måla upp en gräns mellan tillåten och otillåten vertikal pris-
styrning. Metoden är baserad på en rättsdogmatisk metod. Svensk konkurrensrätt är 
harmoniserad med EG-rätten. Konkurrensbegränsande samarbeten är förbjudna enligt 
artikel 81 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. Översynen av EG:s konkurrenspolitik 
gällande vertikala begränsningar har resulterat i en liberalisering. Undantaget i artikel 
81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen gäller numera generellt för dem som uppfyller 
villkoren. Prövning av villkoren för undantag skall nu ske hos berörd aktör. Den vita 
listan i gruppundantagen har avskaffats och fler aktörer omfattas av gruppundantagen. 
Att vertikalt binda ett pris eller fastställa ett lägsta pris är förbjudet. Att fastställa ett 
högsta pris eller lämna rekommenderade cirkapriser är tillåtet i den mån detta av 
omständigheterna ej i praktiken leder till prisbindning eller lägsta pris. 
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Förkortningsordlista 
 
Dnr   Diarienummer hos Konkurrensverket 
EC   European Community 
EES  Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
EG  Europeiska Gemenskapen 
EG-domstolen  Europeiska Gemenskapens domstol 
EG-fördraget  Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen  
EGT  Europeiska Gemenskapens officiella tidning 
EU   Europeiska Unionen 
KKV  Konkurrensverket 
MD  Marknadsdomstolen 
Prop  Proposition 
SBF  Svenska Bokhandlareföreningen 
SFS  Svensk författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Inom EU:s gränser skall konkurrensfrihet råda då gemenskapen bygger på ett marknads-
ekonomiskt system. För att en marknadsekonomi skall fungera krävs att det finns en väl 
fungerande fri konkurrens på marknaden. Detta framgår av artiklarna 2 och 3 EG-
fördraget. 
 
En fullständig konkurrens är dock en utopisk föreställning, då aktörerna på en marknad 
strävar efter att maximera omsättningen, något som kan leda till att konkurrensen 
begränsas på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att konkurrensen inte sätts ur spel. 
För att förhindra detta är det viktigt att statsmakten har effektiva instrument att möta 
problemen med. Utgångspunkten är att företagen själva bäst skapar konkurrens, därför 
skall kungstanken med konkurrensrätten inte vara att begränsa eller i övrigt reglera kon-
kurrensen, utan att upprätthålla den.1
 
Med fri konkurrens menas att alla företag på marknaden har samma möjligheter och 
villkor att etablera sig och bedriva sin verksamhet. För att få en effektiv konkurrens 
krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. Produkterna måste till exempel anses 
vara likvärdiga och det skall helst finnas ett stort antal säljare och köpare för att driva 
konkurrensen framåt.2 3
 
Att uppnå en fri marknad med väl fungerande konkurrens är en av grundstenarna i den 
europeiska ekonomiska integrationspolitiken, och ett av huvudmålen med den Euro-
peiska unionens konkurrenspolitik för den inre marknaden. Detta mål är också den 
svenska konkurrenspolitikens i och med medlemskapet i gemenskapen. Syftet är att 
inom ramen för den inre marknaden ge företag en möjlighet att etablera sig på nya 
marknader som tidigare varit stängda på grund av nationella hinder. Konkurrensrätten är 
ett verktyg för att nå målen med konkurrenspolitiken. Konkurrensrätten syftar alltså till 
att skapa regler för företags uppträdande på marknaden.4
 
Nya marknader och en fri konkurrens kan uppnås bland annat genom vertikala avtal 
mellan producent och återförsäljare som underlättar för företag att nyetablera sig på 
andra marknader. Vertikala avtal kan samtidigt också användas för att begränsa 
konkurrensen genom att producenter och återförsäljare delar upp marknader mellan sig. 
Vertikala avtal kan alltså både användas för att underlätta konkurrensen på en fri 
marknad men kan också på ett negativt sätt begränsa konkurrensen. På samma sätt kan 
vertikala begränsningar användas för att såväl begränsa konkurrensen men också 
underlätta konkurrens på en fri marknad och gynna en positiv marknadsintegration. 
Nyligen har synen på vertikala samarbeten inom den Europeiska unionen förändrats. 
 
Det finns därför anledning att granska vad dessa förändringar har inneburit gällande 
vertikala begränsningar i såväl europeisk som svensk rätt, hur dessa idag är reglerade 
och i vilken omfattning vertikal prisstyrning är tillåten.5

                                                 
1 Prop 1992/93:56, s.17 
2 Svensk och europeisk marknadsrätt, Bernitz, s.50 
3 Den svenska konkurrenslagen, Bernitz, s.12 
4 Se härom och om det följande Kommissionens grönbok om vertikala begränsningar i EG:s 
konkurrenspolitik, s.1 
5 Meddelande från Kommissionen om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på vertikala 
begränsningar, uppföljning av grönboken om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik, s.3 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att granska hur synen på vertikala samarbeten och begräns-
ningar inom svensk och europeisk konkurrensrätt är idag och i vilken omfattning det är 
tillåtet att genom ett vertikalt samarbete styra över en varas eller tjänsts slutpris. 
 
Ur ett sådant formulerat syfte härleds följande frågor: 

• Vad är vertikala samarbeten samt vertikala begränsningar? 
• Hur har synen på vertikala samarbeten och begränsningar förändrats? 
• Hur är vertikala samarbeten och begränsningar reglerade? 
• Var går gränsen mellan tillåten och otillåten vertikal prisstyrning? 

 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsens fokus syftar till att övergripande behandla frågor rörande vertikala sam-
arbeten och begränsningar inom svensk och EG-rätt. Vertikala samarbeten kan ske på 
många olika sätt och resultera i flera olika typer av avtal, denna uppsats ämnar dock att 
mer specifikt utreda frågan om vertikal prisstyrning. 
 

1.4 Material och metod 
För att fylla det uppställda syftet med uppsatsen har vi i huvudsak använt oss av en 
sedvanlig rättsdogmatisk metod, vilket bland annat innebär att vi studerat rättskällor 
som lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Utöver detta har vi även använt av oss 
av de EG-rättsliga källorna i form av EG-fördraget, rådets förordningar, kommissionens 
grönbok, meddelanden och riktlinjer som inom konkurrensrätten är av stor betydelse. 
Även om de primära källorna återfinns i svensk och EG-rättslig lagtext har kommi-
ssionens riktlinjer och EG-domstolens avgöranden utgjort en viktig utgångspunkt för att 
fastställa rättsläget. Svensk konkurrensrätt är i stort harmoniserad med EG-rätten vilket 
innebär att de EG-rättsliga källorna utgör även för svensk lagstiftning och förarbeten en 
betydande utgångspunkt, dock väger här Konkurrensverkets avgöranden också tungt. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Vi ämnar att löpande behandla frågor som 
rör reglerna kring vertikala samarbeten inom svensk och europeisk konkurrensrätt samt 
vertikal prisstyrning.  

Uppsatsens utredningsfas presenteras i kapitel 2 där vi utreder de i syftet ställda 
frågorna. Vi granskar här varje ställd fråga enskilt i underrubriker för att underlätta för 
läsaren att följa den ”röda tråden” och hitta i arbetet. Därunder följer sedan eventuella 
underrubriker inom varje enskild fråga. 

Kapitel 3 syftar till att ytterligare klargöra vad vi kommit fram till genom att vi här ger 
en sammanfattande slutsats där vi kärnfullt besvarar de i syftet ställda frågorna mot 
bakgrund av utredningen. Även här återkommer uppdelningen med en underrubrik per 
huvudfråga för att enkelt se vilken fråga som behandlas och på vilket sätt. 
 
I kapitel 4 ger vi en avslutande egen analys och diskussion där vi presenterar våra egna 
åsikter och kommenterar de berörda frågeställningarna fritt ur ett subjektivt perspektiv. 
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2 Utredning 

2.1 Vad är vertikala samarbeten samt vertikala begränsningar? 

2.1.1 Vad är vertikala samarbeten? 
Vertikala avtalsförhållanden innebär till skillnad från horisontella avtalsförhållanden 
avtal mellan parter som inte agerar under samma förutsättningar. Exempel på ett verti-
kalt avtal kan vara ett avtal mellan tillverkare, grossister och återförsäljare. (Se figur 16). 
Ett horisontellt avtal skulle då jämförelsevis vara mellan flera tillverkare, flera grossis-
ter eller flera  detaljister. (Se figur II7) 

 
Figur I  

 Tillverkare

 Avtal
 Grossist
 Avtal
 

Återförsäljare 
 Vertikalt avtalsförhållande
 
Ett vertikalt avtalsförhållande rör sig mellan aktörer i olika handelsled.8 Det kan omfatta 
såväl avtal om tjänster som varor och avser villkoren för parternas inköp, försäljning 
eller återförsäljning av dessa produkter.9 Vertikala avtal berör ofta flera distributionsled 
och kan täcka över flera länder, till exempel genom att ett företag utses till att agera som 
generalagent med syfte att ansvara för distributionen i ett eller flera länder. En general-
agent kan sedan sälja vidare till underåterförsäljare / grossister och dessa i sin tur till 
detaljister som säljer till konsumenten. Dessa är ej i direkt konkurrens med varandra 
som i ett horisontellt avtalsförhållande.10

 
 Figur II 

Avtal

Återförsäljare

Grossist

Tillverkare

Avtal

Tillverkare

Grossist
Avtal

Återförsäljare

 
 
 
 
 
 
 

Horisontella avtalsförhållanden 
 
Vertikala avtal betraktas inte sällan som en aning mindre intressanta och känsliga ur en 
konkurrensrättslig synvinkel i förhållande till de horisontella. Kritiker har menat att 
begränsningar av vertikala avtal tillsammans med inomvarumärkeskonkurrensen inte är 
nödvändig för en effektiv marknad. Detta till trots finns situationer där vertikala avtal 
kan stå i direkt strid med förbudet i artikel 81.1 EG-fördraget och 6§ konkurrenslagen.11

 

                                                 
6 Figur I: Westin, J. Europeisk konkurrensrätt, s.72 
7 Figur II: Westin, J. Europeisk konkurrensrätt, s.71 
8 Gustafsson, L. Westin, J. m.fl., Svensk konkurrensrätt, s.71 
9 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), 2 st 
10 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.361 
11 Gustafsson, L. Westin, J. m.fl., Svensk konkurrensrätt, s.71 
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Ett exempel på en särskilt allvarlig negativ vertikal konkurrensbegränsning kan till 
exempel vara när en tillverkare eller leverantör genom ett vertikalt avtal reglerar brutto-
priset i ett senare handelsled. Om leverantören dessutom sätter detta i system genom ett 
nätverk av avtal i syfte att kontrollera slutpriset blir det särskilt allvarligt ur kon-
kurrenshänsyn. (Se figur III nedan12) 

Figur III – Nätverk av vertikala avtal 

Tillverkare 

Grossist Grossist Grossist 

ÅF ÅF 

Avtal 

Avtal 

ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF ÅF 

 
Andra typer av vertikala distributionssamarbeten, det vill säga samarbeten rörande 
leverans och/eller inköp av varor för försäljning eller bearbetning, användning eller 
tillhandahållande av tjänster, är agent- eller kommissionsavtal, distributions-, återför-
säljar- eller inköpsavtal, selektiva distributionsavtal, franchiseavtal, underleverantörs- 
och legotillverkningsavtal13 m.m. Det kan också röra sig om en kombination av dessa.14

2.1.1.1 Samordnade förfaranden 
Vertikala samarbeten kan också bestå i så kallade samordnade förfaranden. Ett sam-
ordnat förfarande innebär att två eller flera aktörer som förfar på ett visst sätt i 
samförstånd, men utan att ett uttryckligt avtal föreligger, jämställs med ett vertikalt 
avtalsförhållande och omfattas av bestämmelserna i artikel 81.1 EG-fördraget och 6§ 
konkurrenslagen.15 16 Detta kan uppstå då till exempel företag A efter klagomål från 
företag B angående företag A:s agerande på marknaden rättar sig efter klagomålet från 
företag B.17

 
Några ytterligare förutsättningar för att ett samordnat förfarande skall anses föreligga är 
att företagens agerande på marknaden överensstämmer med samförståndet mellan 
företagen. Det skall också finnas ett orsakssamband mellan det samordnade förfarandet 
och agerandet på marknaden. Vidare krävs också att direkta eller indirekta kontakter 
funnits mellan företagen.18

 

2.1.2 Vad är vertikala begränsningar i konkurrensrätten? 
Vertikala begränsningar syftar till avtal, avtalsvillkor eller samordnade förfaranden i 
vertikala avtalsförhållanden med resultat eller syfte att begränsa ett eller flera av de 
berörda företagens kommersiella frihet i samband med försäljning, inköp eller åter-
försäljning. 

                                                 
12 Figur III: Westin, J. Europeisk konkurrensrätt, s.71 
13 Legotillverkning är då uppdragsgivaren till exempel lämnar produktionen av en vara till en oberoende 
tillverkare. Denna tillverkar produkten i uppdragsgivarens namn. 
14 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.361 
15 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.155 
16 Se vidare under 2.3 nedan 
17 EG-domstolens avgörande 100-103/80 Musique Diffusion Française mot Kommissionen REG 1983 
s.1825, (Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.155) 
18 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.155 



 

2.1.2.1 Utgångspunkt för bedömning av vertikala begränsningar 
Vid bedömningen av huruvida en begränsning av vertikala samarbeten skall vara 
nödvändig, krävs att en översyn görs av hur marknaden hade sett ut utan samarbetet i 
fråga. Utgångspunkten för bedömningen är alltså situationen med avtalen och inte 
utan.19 20

2.1.2.2 Positiva och negativa effekter av vertikala begränsningar 
De flesta tycks vara överens om att vertikala begränsningar ofta är mindre skadliga för 
konkurrensen än horisontella begränsningar. Vertikala begränsningar kan till och med 
ha positiva effekter genom att konkurrensen kan gynnas av bland annat priskonkurrens, 
högre kvalitet eller service. Dessa fördelar kan väga upp eventuellt uppstådd negativ 
påverkan. Vissa produkter som har ett särskilt kvalitetsrykte på en marknad kan ibland 
gynnas av att endast säljas genom särskilt kunniga distributörer. Detta missgynnar nöd-
vändigtvis inte mellanvarumärkeskonkurrensen. 
 
Den främsta orsaken till konkurrensreglernas existens är att de skall motverka att 
leverantörer eller köpare stängs ute från marknader genom inträdeshinder. Konkurrens-
reglerna finns också för att se till att konkurrensen fungerar och att konsumenter får 
största möjliga valfrihet mellan säljare eller leverantör. Det finns vissa omständigheter 
som är av särskild vikt vid bedömning av vertikala samarbeten. Dessa är: 
 

• ”De berörda företagens marknadsinflytande/marknadsandelar (även 
över tiden) 

• Konkurrenternas marknadsinflytande/marknadsandelar (även över tiden) 
• Marknadens struktur (t ex koncentrationsgrad) och utvecklingsfas (t ex 

stagnation) 
• Förekomsten av etableringshinder inklusive omfattningen av liknande 

samarbeten (nätverkseffekt) och betydelsen av varumärkeslojalitet 
• Produkternas karaktär, samarbetets omfattning och led i handelskedjan 
• Giltighetstiden för de aktuella begränsningarna.”21 

 
Helt naturligt är marknadsandelarna av stort intresse eftersom de ofta speglar hur stort 
inflytande företagen har. Med stort inflytande är det enklare att påverka marknaden och 
därigenom påverka konkurrensen.  

2.1.2.3 Relevant marknad 
För att utse den relevanta marknaden ses den produktmässiga och geografiska mark-
naden över. Dessa är nödvändiga komponenter att identifiera för att kunna analysera 
företags marknadsandelar och därigenom definiera den relevanta marknaden. För att få 
fram produktmarknaden tas hänsyn till alla de produkter och tjänster som finns på 
marknaden och som av konsumenterna ses som utbytbara. Finns det många andra lik-
värdiga produkter som skulle fungera som fullvärdiga substitut har det aktuella företaget 
alltså inte lika stark marknadsposition.22

 
Den geografiska marknaden är det område där företagens konkurrensvillkor liknar var-
andra och går att skilja från omkringliggande områden. Om ett företag skulle få för 
                                                 
19 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.372 ff. 
20 Se vidare under 2.3 nedan 
21 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.375 
22 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03) 
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dominerande ställning finns risken att de kan handla och agera helt oberoende av 
konkurrenter, kunder och konsumenter. Detta strävar konkurrensrätten efter, till förmån 
för ökad konkurrens, att förhindra.23

 

2.2 Hur har synen på vertikala samarbeten och begränsningar 
förändrats? 

2.2.1 Kommissionens grönbok – målen med översynen 
EG:s tidigare konkurrenspolitik för vertikala begränsningar gällde i närmare fyrtio år 
från dess tillkomst och detta var en av anledningarna till varför EG-kommissionen 
ansåg det nödvändigt med en översyn av politiken.24 De publicerade därför en 
grönbok25 om vertikala begränsningar. 
 
Översynen av de vertikala begränsningarna gjordes mot bakgrund av följande övergrip-
ande mål: 26

 
• ”EG:s konkurrenspolitik syftar i första hand till att skydda kon-

kurrensen, eftersom detta förbättrar konsumenternas situation och 
skapar en effektivare resursfördelning. 

 
• Marknadsintegrationen förblir, med tanke på utvidgningen ett andra 

viktigt mål vid bedömningen av konkurrensfrågor. 
 

• Dessutom måste hänsyn tas till de allmänna effekterna för företagen när 
det gäller rättssäkerhet, företagens och konkurrensmyndigheternas 
administrativa kostnader samt möjligheterna till ökad decentrali-
sering.”  

 

2.2.2 Kommissionens tre huvudsakliga skäl till översynen 
I skälen till grönboken konstateras att de vertikala begränsningarna har haft stor be-
tydelse för gemenskapens konkurrenspolitik i och med den nära kopplingen till 
marknadsintegrationen. De ovanstående målen kompletterades därför av kommissionen 
med tre huvudsakliga skäl till varför tidpunkten var lämplig för en översyn av 
konkurrenspolitiken gällande vertikala begränsningar. 
 

I. ”Lagstiftningen för den inre marknadens fria rörlighet av varor i stort 
är fastställd, 

 

                                                 
23 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03) 
24 Kommissionens grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik, s.1 
25 En grönbok är ett ”meddelande” från kommissionen inom ett särskilt ämnesområde. Syftet med en 
grönbok är att kommissionen vill stimulera till en debatt och ett samrådförfarande mellan 
medlemsstaterna som i sin förlängning kan leda till en lagstiftningsprocess. Noteras skall dock att en 
grönbok i sig innebär eller innehåller inte, till skillnad från en vitbok, några egentliga förslag till 
gemenskapsåtgärder. 
26 Se härom och om det följande Meddelande från Kommissionen om tillämpningen av EG:s 
konkurrensregler på vertikala begränsningar, uppföljning av grönboken om vertikala begränsningar i 
EG:s konkurrenspolitik, s.5 
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II. de förordningar som reglerar de vertikala begränsningarna upphör att 
gälla och 

 
III. återförsäljningsmetoderna har förändrats mycket, vilket kan påverka 

politiken.”27 
 
Grönboken pekar särskilt ut tre brister i det gamla systemet som ansågs vara de huvud-
sakliga problemen i det då gällande systemet.28

 
I. De tidigare gällande förordningarna som reglerade gruppundantagen var strikta 

och ställde upp formkrav som ansågs vara allt för formalistiska och liknades 
därför med en ”tvångströja”. Vertikala avtal som omfattades av gruppundantags-
förordningarna ansågs i allt för hög grad belastas av kravet på att vara förenliga 
med förordningarna. De vertikala begränsningarna ansågs till och med kunna 
hämma företag med otillräckligt inflytande på marknaden att förbättra sin kon-
kurrenskraft. 

 
II. Risk för att kommissionen, inom ramen för gruppundantagsförordningarna, kunde 

bevilja vertikala avtal som medförde en snedvriden konkurrens. Gruppundantagen 
beaktade inte avtalets verkningar utan var begränsade till att uppfylla formella 
krav. De innehöll ej heller någon begränsning om marknadsandelar vilket innebar 
att gruppundantagen även kunde omfatta marknadsdominerande företag med näst 
intill hundraprocentig marknadsandel så länge formkraven för undantagen var 
uppfyllda. Detta menades i sig kunna leda till en snedvridning av konkurrensen 
och en utestängningseffekt på marknaden som innebar högre priser för kon-
sumenterna. 

 
III. Gruppundantagen omfattade enbart vertikala avtal om återförsäljning av färdig-

produkter, ej mellanprodukter eller tjänster. Tjänster omfattades enbart av 
förordningen om gruppundantag för franchiseavtal (nr 4087/88). En stor mängd 
vertikala avtal lämnades på grund av detta utanför gruppundantagsförordningarna 
även om aktörerna saknade marknadsinflytande. Som konsekvens av detta lämna-
des möjlighet till granskning av ett stort antal vertikala begränsningar som 
medförde såväl onödiga administrationskostnader som en sämre rättssäkerhet. 

 
Det är enbart då konkurrensen mellan olika varumärken på en marknad inte fungerar 
och där företag har inflytande på marknaden som det finns ett behov av att kontrollera 
vertikala avtal. Grönboken slog fast att för att lösa de ovanstående problemen så måste 
angreppssättet i allt större omfattning grundas på ekonomiska faktorer där avtalen skall 
ses i dess sammanhang på marknaden. Med denna utgångspunkt ansågs det genom att 
lätta på formkraven vara möjligt att undvika att allt för många avtal omfattas av artikel 
81.1 EG-fördraget men samtidigt också att koncentrera granskningen till att omfatta 
vertikala avtal med ursprung från företag med betydande marknadsinflytande.29

 
I den situation att inget företag har ett väsentligt inflytande på marknaden ansåg kommi-
ssionen i grönboken att det bör finnas en presumtion för laglighet av vertikala 

                                                 
27 Kommissionens grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik, s.1 
28 Se härom och om det följande Meddelande från Kommissionen om tillämpningen av EG:s 
konkurrensregler på vertikala begränsningar, uppföljning av grönboken om vertikala begränsningar i 
EG:s konkurrenspolitik, s.3 
29 Se härom och om det följande Kommissionens grönbok om vertikala begränsningar i EG:s 
konkurrenspolitik, s.1 
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begränsningar som ej generellt kan antas leda till negativa nettoeffekter. Vertikala avtal 
som inte omfattas av denna presumtion anses ej olagliga per automatik utan kan istället 
bli föremål för individuell granskning av kommissionen. Kommissionen skall då styrka 
att avtalet innebär en överträdelse av artikel 81.1 EG-fördraget och att villkoren för 
undantag i 81.3 EG-fördraget inte är att anse som uppfyllda. 
 
Syftet med genomförandet av grönboken och förändringen av de vertikala konkurrens-
reglerna var alltså att förenkla, effektivisera och modernisera regelverket. Grönboken 
väckte ett stort intresse hos myndigheter, organisationer och företag som inkom med 
egna synpunkter på förslagen i grönboken.30

 

2.2.3 Resultatet av översynen 
Resultatet ledde fram till det rättsläge som idag gäller angående vertikala avtal.31 
Översynen resulterade i en ny förordning, rådets förordning 1/2003,32 om tillämpning av 
konkurrensreglerna enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget med tillhörande tillämp-
ningsföreskrifter. Även gruppundantagen gjordes om. Detta medförde även en justering 
av svensk lagstiftning. Resultatet av översynen redogörs närmare i denna uppsats under 
de kapitel där de nu gällande regleringarna behandlas. 
 

2.3 Hur är vertikala samarbeten och begränsningar reglerade? 

2.3.1 Förhållandet mellan svensk och europeisk konkurrensrätt 
När svensk rätt och EG-rätt konfronteras måste något av de båda rättssystem 
underkastas det andra. Efter ett avgörande av EG-domstolen33 konstaterades att EG-
fördraget som huvudregel har företräde framför nationell rätt, den så kallade principen 
om gemenskapsrättens företräde. Nationell lagstiftning får alltså stå tillbaka för gemen-
skapsrätten.34 Trots detta skall dock hänsyn tas till specifika nationella förhållanden där 
motsvarighet inom EU saknas.35

 
EG-rätten skapar rättigheter och skyldigheter även för enskilda medborgare. De regler 
som omedelbart kan tillämpas i de enskilda länderna och som omgående kan åberopas 
inför var lands domstol har så kallad direkt effekt.36

 
Artiklarna 81 samt 82 i EG-fördraget, om konkurrensbegränsande avtal och om 
missbruk av dominerande ställning, är de grundläggande bestämmelserna inom kon-
kurrensrätten och har direkt effekt i EU:s medlemsstater och alltså så även i Sverige.37

 
När den nu gällande svenska konkurrenslagen (1993:20) infördes var det med EG-rätten 
som förebild. Romfördraget och EES-avtalet hade stort inflytande på hur den svenska 
lagen utformades.38 I betänkandet (SOU 1991:82) Drivkrafter för Produktivitet och till-
växt talades om att Sverige hamnat på efterkälken gällande konkurrensrätt och behövde 
                                                 
30 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.368 
31 Se under avsnitt 2.3 nedan. 
32 Rådets förordning nr 1/2003 
33 Mål 6/64 Costa mot ENEL 
34 Bernitz Ulf, Europarättens Grunder, andra upplagan, s.81 
35 Prop 1992/93:56, s.21 
36 Bernitz Ulf, Europarättens Grunder, andra upplagan, s.79 
37 Kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas 
domstolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (2004/C 101/04) 
38 Prop 1992/93:56, s.1 
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förnya den då gällande lagstiftningen. Sverige hade då ansökt om medlemskap i dåvar-
ande EG och detta var en grund för lagförändring.39

 
I propositionen till den nu gällande konkurrenslagen ville lagstiftaren uppnå en hög 
materiell rättslikhet med EG-rättens regler även om något krav på materiell överens-
stämmelse inte finns. Detta innebär att varje land i EU kan ha vilket konkurrensrättsligt 
system som helst under förutsättning att EG-rättens så kallade samhandelskriterium inte 
uppfylls. Om samhandelskriteriet, som gällande vertikala begränsningar återfinns i 
artikel 81.1 EG-fördraget40, uppfylls så tar gemenskapsrätten automatiskt över på grund 
av sitt företräde. EG-domstolen har menat att kriteriet är uppfyllt om ”avtalet eller 
förfarandet i fråga kan få märkbara återverkningar på konkurrensstrukturen inom den 
gemensamma marknaden”41 Det vill säga då handeln mellan gemenskapens 
medlemsländer påverkas. Kommissionen har i sin tolkning av EG-domstolens praxis 
valt att tolka detta kriterium extensivt och därmed fått en mer vidsträckt tolkning.42 43

 
Vid avtal eller förfaranden som märkbart påverkar handeln mellan medlemsstater finns 
en skyldighet att använda sig av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Detta enligt artikel 
3.1 i rådets förordning nr 1/2003.44  
 
Den svenska konkurrenslagens regler går att använda likväl som fördragets regler. De 
fungerar parallellt med skillnaden att de är tänkta att användas för situationer inom 
rikets gränser istället för fördragets artiklar som är till för otillåtna samarbeten mellan 
medlemsstaterna. Det spelar ingen roll vilka regler som tillämpas för svenska fall 
eftersom reglerna i stort har samma innebörd. De nationella reglerna får dock inte 
hindra en full och enhetlig tillämpning av EG-rätten.45

 

2.3.2 Allmänt om konkurrensreglerna 
Artikel 2 EG-fördraget anger målen med den ekonomiska gemenskapen, att underlätta 
och främja handel över gränser och att skapa en enhetlig marknad. 
 
Artikel 3 (g) EG-fördraget anger att för att uppfylla målet måste ett system som ser till 
att konkurrensen inte snedvrids upprättas. 
  
Artiklarna 28-31 EG-fördraget syftar till den fria rörligheten för varor inom unionen. 
Syftet med dessa är att få bort olika typer av hinder, som till exempel tullar. Bestämmel-
serna syftar också till att skapa likvärdiga spelregler för företagen som ska agera på den 
inre marknaden. 
 
Artiklarna 81-86 EG-fördraget reglerar konkurrensfrågorna. Artiklarna 87-89 reglerar 
frågor angående statligt stöd, något som ligger nära konkurrensrätten. Missbruk av 
dominerande ställning regleras enligt artikel 82 EG-fördraget. Förbuden mot kon-
kurrensbegränsande avtal, såväl horisontella som vertikala, regleras i artikel 81 EG-
fördraget och det är även denna som närmare avhandlas i denna uppsats. 
 

                                                 
39 Prop 1992/93:56, s.4 
40 Återfinns i slutet av första stycket ”inom den gemensamma marknaden” 
41 Se mål 6 och 7/73 Commercial Solvents mot Kommissionen REG 1974 s.223 
42 Se mål 56/65 Societe Technique Miniere 
43 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.40 ff 
44 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.49 
45 Konkurrensreglerna, Konkurrensverkets häfte, s.16 

 17



 

Artiklarna 81 och 82 EG-fördraget motsvaras av konkurrenslagens 3, 6, 8, 8a och 19§§. 
Kommissionens riktlinjer och tillämpningsföreskrifter har inte getts status som rätts-
källor enligt artikel 249 EG-fördraget. Ej heller har EG-domstolen förklarat att 
kommissionens riktlinjer eller föreskrifter är bindande sui generis46. Dessa är istället att 
betrakta som så kallad ”soft law”. Detta innebär att EG-domstolen i prövning jämte 
EG-fördraget inte är bunden av dessa. Kommissionen ansvarar dock för konkurrensen 
på den inre marknaden.47

 

2.3.3 Artikel 81.1 EG-fördraget och 6§ konkurrenslagen 
Artikel 81.1 i EG-fördraget motsvaras i svensk rätt av 6§ konkurrenslagen då den senare 
är inspirerad och till stor del exakt likadan som artikel 81.1 EG-fördraget. 
 
Konkurrenslagen (1993:20) har vid flertalet tillfällen sedan dess tillkomst ändrats på ett 
eller annat vis. Detta beror till stor del på att en EU-anpassning gjorts och är en del av 
en harmoniseringsutveckling. 2004 genomgick konkurrenslagen en stor förändring som 
innebar att många bestämmelser slutade att gälla. Dock skedde enbart mindre redak-
tionella förändringar gällande 6§ konkurrenslagen. 
 
Det tas i artikeln/paragrafen ingen hänsyn till om frågan rör vertikala eller horisontella 
samarbeten utan samma regler gäller för båda typer av avtal.48

 
Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen talar inledningsvis om vad som anses 
vara icke tillåtligt ur konkurrensrättslig synvinkel. Bestämmelsen syftar till att främja en 
fri marknad och strävar efter att förbjuda konkurrensbegränsande samarbeten mellan 
företag genom att förbjuda avtal som syftar till:49  
 

”… att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 
märkbart sätt eller [...] ger ett sådant resultat.”50  

 
I det inledande stycket i 6§ konkurrenslagen konstateras även att huvudregeln, att för-
bjuda konkurrenshämmande verksamheter, är tillämplig om inte annat följer av 8, 8a, 
18c samt 18e §§.  
 
För att aktualisera förbudet i artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen förutsätts tre 
villkor vara uppfyllda:51

 
I. Parterna har en överenskommelse. Denna kan vara såväl tyst, så kallat samordnat 

förfarande,52 som uttryckligen formulerad i text genom ett avtal. 
 

II. Överenskommelsen har ingåtts av företag, myndigheter eller liknande som 
bedriver ekonomisk verksamhet. 

 
III. Syftet med överenskommelsen är att märkbart begränsa konkurrensen. 
 

                                                 
46 Betyder ”av sitt eget slag” 
47 Bernitz Ulf, Europarättens Grunder, andra upplagan, s.81 
48 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.361 
49 Gustafsson, L. Westin, J. m.fl., Svensk konkurrensrätt, s.38 
50 6§ konkurrenslagen 
51 Se härom och om det följande Lilla Konkurrensboken, Konkurrensverkets bok, s.16 
52 Se avsnitt 2.1.1.1 ovan 
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Vertikala samarbeten och avtal behöver som tidigare nämnt53 inte alltid medföra enbart 
negativa konsekvenser för konkurrensen. Visst samarbete kan leda utvecklingen framåt 
och bidra till att stimulera marknaden. För att anses tillåtet får samarbetet inte hindra, 
begränsa eller snedvrida marknaden på ett märkbart sätt. Vid sammanvägningen av hur 
märkbart samarbetet är har den ekonomiska påverkan på marknaden samt marknads-
andelar och storlek på företagen fått stor betydelse.54 55

 
Inte heller samarbeten mellan mindre företag faller nödvändigtvis under förbudet i 
artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. Oftast påverkas inte konkurrensen nämn-
värt vid samarbeten mellan företag med sammanlagd marknadsandel under femton 
procent av den relevanta marknaden. 
 
Vid bedömningen av vilken marknad som är relevant tas hänsyn till både produkt-
marknad och geografisk marknad.56

 
Efter det inledande stycket specificeras i artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
vilka sorters avtal som särskild vikt bör fästas vid. Detta framgår av följande fem 
punkter: 
 

I. ”Inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt 
fastställs"57 

 
Den första punkten talar om att prisöverenskommelser är otillåtna. Detta gäller även 
indirekta överenskommelser. Det enklaste sättet att konkurrera på är genom prissätt-
ning. Cirkaprislistor samt rekommenderade priser58 kan även under vissa förutsättningar 
vara otillåtna. Vidare ingår även anbudskarteller och avtal om samråd innan anbud ges, i 
den första punkten.59

 
II. ”produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas 

eller kontrolleras”60 
 
Avtal mellan företag kan styra produktionen genom överenskommelser om hur mycket 
som skall tillverkas och då avtalen inte följs innehåller de ofta vitesklausuler. Dessa 
överenskommelser påverkar marknaden och den tekniska utvecklingen kan hämmas. 61  
 
Om tillverkare bara levererar till vissa grossister och dessa bara tillåts leverera till vissa 
återförsäljare kan hela distributionskedjan kontrolleras, vilket då kan vara konkurrens-
förhindrande. Otillåtet enligt punkt II kan även vara föreskrifter om hur försäljning skall 
begränsas geografiskt samt kollektiva bojkottaktioner. Allt samarbete är dock inte otill-
åtet. Om det leder till att forskning eller utveckling går framåt kan det mycket väl falla 
under det undantag som återfinns i artikel 81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen. 
 
 
 
                                                 
53 Se avsnitt 2.1.2.2 ovan 
54 Gustafsson, L. Westin, J. m.fl., Svensk konkurrensrätt, s.39  
55 Se härom och om det följande Konkurrensreglerna, Konkurrensverkets häfte, s.3 ff. 
56 Se vidare under 2.1.2.3 ovan 
57 Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
58 Se avsnitt 2.4.6 nedan 
59 Prop 1992/93:56, s.73f. 
60 Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
61 Se härom och om det följande Prop 1992/93:56, s.73f. 
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III. ”marknader eller inköpskällor delas upp”62 
 
Oftast är det otillåtet att företag delar upp marknaden mellan sig då detta innebär att 
marknaden blir kontrollerad och detta kan förhindra konkurrensen. Det kan dock vara i 
sin ordning om företagen kommer överens om att ha gemensamt försäljningskontor och 
avtalar om vilka proportioner de skall dela upp försäljningen. Ett exempel på en vertikal 
marknadsuppdelning är då en tillverkare i ett avtal med en grossist begränsar produktion 
eller försäljningsområde. En uppdelning av kvoter, försäljningsområden eller kund-
kretsar konkurrenter emellan är exempel på typer av horisontella avtal.63

 
VI. ”olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelspartner får en konkurrensnackdel”64 
 
En säljare får inte ge olika pris mot samma prestation till olika köpare utan att motivera 
varför. Det mest extrema fall som då kan inträffa är leveransvägran.65

 
V. ”Det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig 

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har 
något samband med föremålet för avtalet”66 

 
Härunder faller de så kallade kopplingsförbehållen, det vill säga där en ytterligare 
prestation som motparten kanske annars inte velat ha krävs för att acceptera ett avtal. 
För att de ska vara tillåtna krävs att det faller sig naturligt att ha med kraven under 
förutsättning att de har en stark koppling till den första prestationen.67

 
De ovanstående förhållandena är alltså sådana som särskild vikt bör fästas vid. Utöver 
dessa finns det också omständigheter där det generellt inte blir aktuellt att aktualisera 
artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. Små och medelstora företag som inte 
påverkar konkurrensen märkbart, samt agentavtal är exempel på detta.68

 

2.3.4 Artikel 81.2 EG-fördraget och 7§ konkurrenslagen 
Artikeln 81.2 EG-fördraget konstaterar att ”avtal eller beslut som är förbjudna enligt 
denna artikel är ogiltiga”. I 7§ konkurrenslagen är innebörden samma även om den 
lyder lite annorlunda ”avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6§ är ogiltiga”. 
 

2.3.5 Artikel 81.3 EG-fördraget och 8§ konkurrenslagen 
Då reglerna i 8§ konkurrenslagen till sin innebörd är identiska med artikel 81.3 EG-
fördraget används EG-fördragets reglering som utgångspunkt i detta kapitel. Dessa 
regler gäller både för vertikala och horisontella avtal. I de fall svensk lagstiftning skiljer 
sig från EG-rättslig reglering framgår detta särskilt av texten.69

 

                                                 
62 Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
63 Prop 1992/93:56, s.75 
64 Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
65 Prop 1992/93:56, s.76 
66 Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen 
67 Prop 1992/93:56, s.76 
68 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.2, s.4 
69 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.207 
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I och med införandet av förordning 1/2003 avskaffades systemet med ansökan om 
individuellt undantag och så kallat ”icke-ingripandebesked” som tidigare funnits för att 
kunna undgå förbudet i artikel 81.1 EG-fördraget. Undantagsbestämmelsen i artikel 
81.3 EG-fördraget förändrades till att gälla som ett generellt undantag och direkt 
tillämpligt utan ett föregående beslut av kommissionen som tidigare krävts. 
 
På motsvarande vis förändrades även de svenska reglerna, där 8§ konkurrenslagen 
gjordes tillämplig direkt och utan förutvarande beslut från Konkurrensverket. Det gamla 
systemet ansågs vara ett ineffektivt skydd för konsumenterna och konkurrensen.70 71

 
Avskaffandet av anmälnings- och ansökningssystemet skulle innebära att Konkurrens-
verket kunde koncentrera sina resurser på att upptäcka mer allvarliga, ofta dolda, 
konkurrensbegränsningar istället.72

 
Avtal som enligt artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen är förbjudna kan genom 
den generella undantagsbestämmelsen i artikel 81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen 
ändå komma att tillåtas. Förutsättningen är att de negativa konkurrensbegränsande 
effekterna i tillräckligt hög grad kompenseras av de positiva effekter som en följer av 
konkurrensbegränsningen. Denna typ av undantag kallas för ett s.k. legalundantag. 
Legalundantaget som numera skall tillämpas generellt, medför att ett avtal som annars 
vore förbjudet enligt artikel 81.1 EG-fördraget och 6§ konkurrenslagen, ändå kan anses 
som tillåtet under vissa förutsättningar. 
 
Det föreligger vissa mindre skillnader i språk mellan artikel 81.3 EG-fördraget och 8§ 
konkurrenslagen, men innebörden är likalydande. Därför används nedan artikel 81.3 
EG-fördraget som utgångspunkt för kriterierna för undantag. 
 

Artikel 81.3 EG-fördraget 
“Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga 

— på avtal eller grupper av avtal mellan företag, 
— beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 
— samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, 
 

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor73 eller 
till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsu-
menterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och 
som inte 
 
a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att 
uppnå dessa mål, 
 
b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig 
del av varorna i fråga.” 

 
Bedömningen av detta skall enligt rådets förordningen 1/2003 först ske hos företagen. 
De skall ta ställning till huruvida de förfaranden eller avtal som de tänkt att vidta eller 
ingå strider mot bestämmelserna i artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen.74 I 

                                                 
70 Prop 2003/04:80, s.72 ff. 
71 SOU 2003:73 Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna, s.127 f. 
72 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.207 
73 Bestämmelsen gäller genom en analogisk tillämpning även tjänster. 
74 Se härom och om det följande Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.57 
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andra hand skall de göra en bedömning om huruvida undantaget i artikel 81.3 EG-
fördraget/8§ konkurrenslagen går att tillämpa på det aktuella avtalet eller ej. 
 
För att bibehålla en enhetlig bedömning i dessa frågor har kommissionen utfärdat 
riktlinjer i Kommissionens tillkännagivande med riktlinjer för tillämpningen av 81.3 i 
EG-fördraget75 för hur denna bedömning skall gå till. Riktlinjerna riktar sig till såväl 
företag som nationella myndigheter och domstolar. Dessa riktlinjer är i sin tur grundade 
på Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar, horisontella samarbetsavtal 
samt avtal om tekniköverföring.76

 
I bedömningen skall de särskilda förutsättningarna i det enskilda fallet beaktas, något 
som omöjliggör en statisk och automatisk bedömning. Om ett avtal är konkurrensbe-
gränsande skall det bedömas med utgångspunkt från den faktiska konkurrenssituationen 
på marknaden ställt i förhållande till en bedömning om hur konkurrensen på marknaden 
skulle ha sett ut i det fall avtalet icke funnits. Dock skall inte bedömningen enbart 
begränsas till den relevanta marknaden, utan även omfatta alla marknader som ges 
konkurrensbefrämjande effekter av begränsningen. Det innebär alltså att de positiva 
effekterna inte nödvändigtvis behöver vara sammanbundna med den relevanta mark-
naden.77 78 Bevisbördan för detta finns enligt artikel 2 i rådets förordning 1/2003 hos det 
företag som påstår att ett undantag föreligger.79

2.3.5.1 Kumulativa villkor för undantag  
Det finns fyra stycken villkor som måste vara uppfyllda för att ett undantag skall anses 
föreligga enligt artikel 81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen. Dessa är både 
uttömmande och kumulativa. Det innebär att samtliga villkor måste vara uppfyllda och 
att när dessa är uppfyllda så föreligger ett undantag som icke får göras beroende av 
några ytterligare villkor. Dessa villkor är uppdelade i två ”positiva” och två ”negativa” 
och undantag gäller endast så länge alla dessa villkor uppfylls. 
 
De positiva kriterierna anses ur en praktisk synvinkel betydligt lättare att styrka ur ett 
företags synpunkt, de kan också vara relativt svåra att motbevisa för den som så skulle 
försöka. De positiva kriterierna ställer upp villkor som innebär att företaget skall styrka 
att ett avtal eller en begränsning medför vinning för kunden. 
 

I. ”Det vertikala avtalet måste bidra till att förbättra produktionen eller 
distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt fram-
åtskridande.”80 

 
Det första positiva kriteriet syftar till att definiera vilka typer av effektivitetsvinster som 
är intressanta att pröva mot de ytterligare villkoren i II och III. Analysen ska fastställa 
vilka objektiva fördelar som avtalet medför.81

 
Utsagor om effektivisering måste beskriva ”a) De påstådda effektivitetsvinsternas art; b) 
kopplingen mellan avtalet och effektivitetsvinsterna; c) sannolikheten för de påstådda 
                                                 
75 2004/C 101/08 Meddelande från kommissionen - Tillkännagivande - Riktlinjer för tillämpningen av 
artikel 81.3 i fördraget, 2004 s.97 
76 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.57 
77 EG-domstolens avgörande T-86/95 Compagnie Générale Martitime m.fl. mot Kommissionen 2002 s.II-
1011, p.343 
78 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.213 ff. 
79Se härom och om det följande Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.58 f. 
80 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.134, 1 st 
81 Se härom och om det följande Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.58 ff. 
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effektivitetsvinsterna och deras omfattning; d) Hur och när de påstådda effektivitets-
vinsterna skulle uppnås”. 
 

II. ”Det vertikala avtalet måste ge kunderna en skälig andel av dessa 
fördelar.”82 

 
Med kund eller konsument menas i detta sammanhang den som köper den erbjudna 
produkten eller tjänsten, det vill säga kunder och köpare till avtalsparterna. Det omfattar 
således både företag som använder produkten i sin produktion eller som en råvara i 
produktionen eller för den delen slutkonsumenten, till exempel den som impulsköper en 
läskeblask.83

 
Med skälig andel åsyftas att de faktiska eller sannolika negativa effekterna av 
konkurrensbegränsningen, som klarlagts enligt artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konk-
urrenslagen, måste uppvägas så att nyttan kommer kunden till godo. Nettoeffekten på 
konkurrensen måste åtminstone vara neutral ur kundens synvinkel. Med nytta menas 
dock inte nödvändigtvis lägre priser, det kan också vara frågan om vinster i form av 
högre kvalitet, förbättrad service, allmänt ökat utbud eller tillämpning av ny teknik. Det 
kan vara till fördel för kunden om flera aktörer går ihop för att skapa en ny tjänst eller 
produkt som de ej kunnat klara av enskilt. Bedömningen sker således i det enskilda 
fallet utifrån förhållandet på marknaden.84

 
De negativa kriterierna anses i praktiken vara svårare att styrka. Detta för att dessa 
handlar om att styrka att de avtal eller begränsningar som uppställts i de positiva kriter-
ierna inte är allt för långtgående. Dessa anses därför rimligen också vara lättare att 
ifrågasätta för den som så önskar.85

 
III. ”Det vertikala avtalet skall inte ålägga de berörda företagen vertikala 

begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå målet”86 
 
Begränsningar som inte krävs för att uppnå de två positiva kriterierna får inte finnas i 
avtalet. Begränsningarna i avtalet skall alltså medföra en effektivitetsvinst i förhållande 
till hur effektiviteten på marknaden skulle ha varit utan den berörda begränsningen.87

 
Kommissionen har i riktlinjerna konstruerat ett test i två steg som skall vara behjälpligt 
för att pröva det första negativa villkoret.88

 
1. Det första steget i testet syftar till att svara på frågan om effektivitetsvinsterna i 

det enskilda fallet hade kunnat uppnås genom en annan typ av avtal som på ett 
mindre ingripande sätt begränsar konkurrensen och när effektivitetsvinsterna i så 
fall skulle få effekt. Här skall även hänsyn tas till om företagen kunnat uppnå 
effektivitetsvinsten på egen hand. 

 
2. Om det konstateras enligt den första delen av testet att avtalet är nödvändigt för 

att uppnå effektivitetsvinsterna så måste dessutom varje konkurrensbegränsning 

                                                 
82 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.134, 2 st 
83 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.62 
84 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.62 ff. 
85 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.65 ff. 
86 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.134, 3 st 
87 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.63 ff. 
88 Se härom och om det följande Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.66 ff. 
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granskas särskilt. Den enskilda begränsningen måste vara rimligt nödvändig för 
att uppnå effektivitetsvinsten. Både nödvändigheten av begränsningens typ och 
begränsningens styrka måste parten styrka i detta läge. Begränsningen anses 
nödvändig i de fall då avsaknaden av begränsningen i avtalet skulle ha inneburit 
att effektivitetsvinsterna uteblivit eller minskats betydligt. Det tredje villkoret 
blir mer snävt och strängt ju större konkurrensbegränsningen är. 

 
IV. ”Det vertikala avtalet skall inte ge dessa företag en möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga” 89 
 
Om företag med stora marknadsandelar ingår avtal kan detta medföra att dessa får en 
dominerande ställning på marknaden som kan tänkas leda till att konkurrensen på den 
relevanta marknaden skadas allvarligt eller till och med näst intill upphör. Här skall 
dock hänsyn tas inte bara till avtalsparternas sammanlagda marknadsandel utan också 
till den berörda marknadens allmänna struktur.90

 
Syftet med det andra negativa villkoret är att vara en ”sista utpost” för att garantera att 
konkurrensen och konkurrensprocessen som helhet inte sätts ur spel av stora aktörer. 
Detta även om de tre tidigare villkoren för undantag uppfylls och styrks av de berörda 
parterna. 
 

2.3.6 Gruppundantag för vertikala begränsningar 
I vissa branscher finns generella undantag från det konkurrensbegränsande förbudet, så 
kallade gruppundantag. I Sverige har vi gruppundantag i sju olika fall; för vertikala 
avtal, motorfordonsbranschen, tekniköverföring, försäkringsbranschen, forskning och 
utveckling, specialiseringsavtal och taxi.91 Det finns EG-rättsliga motsvarigheter till alla 
våra svenska gruppundantag förutom det som gäller taxiverksamheten.92

 
Avtal som omfattas av gruppundantag kan undantas från förbudet i artikel 81.1 EG-
fördraget enligt artikel 81.3 EG-fördraget. I Sverige har 8a§ konkurrenslagen fått mot-
svarande betydelse för att undanta avtal som omfattas av gruppundantag från förbudet i 
6§ konkurrenslagen. Om gruppundantaget är tillämpligt behöver det vertikala avtalet 
inte prövas i enlighet med de fyra kumulativa rekvisiten för undantag. Det är företagen 
själva som skall göra bedömningen om kriterierna för gruppundantag uppfylls och att 
gruppundantaget är tillämpligt just i deras fall. 
 
Mot bakgrund av att EG-gruppundantaget skall tillämpas i de fall som samhandels-
kriteriet är uppfyllt föreslog en utredning att avskaffa gruppundantagen i svensk rätt. 
Utredningen menade att svenska gruppundantag endast var nödvändiga i de fall där EG-
rätten inte ansågs räcka till. Förslaget förkastades dock av regeringen som avsåg att 
även fortsättningsvis ha gruppundantag i svensk rätt.93

 
Fram till 2000 fanns inom EG-rätten ett gruppundantag för vertikala begränsningar. 
Detta undantag var specificerat så att om vissa kriterier uppfylldes föll fallen innanför 
ramen för det som blev undantag. Om vissa andra kriterier uppfylldes gick det inte att 

                                                 
89 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.134, 4 st 
90 Se härom och om det följande Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s.66 ff. 
91 Lilla Konkurrensboken, Konkurrensverkets bok, s.22 
92 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.229 f. 
93 Prop 2003/04:80, s.86-88 
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betrakta som undantag för vertikala begränsningar. Det var uppbyggt som en ”svart” 
och en ”vit” lista.94

 
Sedan 1 juni 2000 är gruppundantagen formulerade på ett annat vis.95 Till skillnad från 
de tidigare undantagen skall de nu baseras på mer ekonomiskt inriktade grunder. Det 
finns nu endast kriterier för när undantag inte uppfylls, det vill säga enbart en ”svart” 
lista som säger när gruppundantagen inte gäller. Allt som inte är förbjudet och faller 
under den ”svarta” listan är att betrakta som tillåtet. I det fall gruppundantagen inte går 
att tillämpa och det inte finns något annat skäl att tillåta avtalet blir det att se som 
otillåtet.96

 
Under många år har EU:s syn varit densamma gällande konkurrenslagstiftning. I och 
med den nya tillämpningsförordningen nr 1/2003 till artiklarna 81 samt 82 i EG-
fördraget har dock en förändring kunnat gå att utläsa. Den nya synen är mer decen-
traliserad än tidigare och tycks ge en mer tillåtande hållning till vertikala samarbeten.97

 
Det svenska gruppundantaget för vertikala begränsningar ändrades den 1 januari 2007.98 
Innan ändringen fanns det en huvudsaklig skillnad mellan det gruppundantag för 
vertikala  begränsningar som gällde i Sverige och det gemenskapsrättsliga. Det EG-
rättsliga gruppundantaget tillämpas om det aktuella företagets marknadsandelar under-
stiger trettio procent av den relevanta marknaden. Innan första januari 2007 var denna 
procentsats av marknadsandelar av den relevanta marknaden trettiofem procent  istället 
för trettio procent  i Sverige. Företagen kunde tidigare vara mer dominerande utan att 
för den sakens skull anses påverka konkurrensen märkbart. Nu är dock dessa siffror 
desamma enligt såväl svensk lag som den gemenskapsrättsliga lagstiftningen.99

 
Det hör till vanligheterna att företag sluter avtal med varandra om till exempel 
distributionsavtal, men det betyder inte att det skulle vara konkurrensbegränsande och 
strida emot artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. Det faktum att leverantör och 
återförsäljare genom ett avtal kan bindas över flera år och hindra konkurrensen genom 
det uppstådda avtalet behöver inte enbart vara negativt. Istället kan produkten 
marknadsföras mer aktivt och på så vis öka försäljningen samt mellanvarumärkes-
konkurrensen. För att den här formen av ensamåterförsäljaravtal ska vara tillåten enligt 
artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen finns det ett gruppundantag.100

 
Den svenska regleringen av gruppundantag återfinns i 8a§ konkurrenslagen som 
konstaterar att vissa grupper är undantagna från förbudet i 6§ konkurrenslagen enligt de 
villkor som ställts i 8§. Vad som reglerar vilka dessa grupper är återfinns i den svenska 
förordningen (2000:1193) om gruppundantag enligt 8a§ konkurrenslagen (1993:20) för 
vertikala avtal. 3§ i förordningen klargör att kommissionens förordning om undantag 
för vertikala grupper EG nr 2790/1999 tillämpas på motsvarande sätt i Sverige med 
vissa mindre undantag.101

                                                 
94 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.369 
95 Se Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av 
artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden 
96 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.369 
97 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.371 
98 Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8a§ konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal
99 Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 
81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden, artikel 3.2-3 samt 9.1-2 
100 SFS 2000:1193 
101 Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8a§ konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal 
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2.3.7 SOU 2006:99 – Förslag till en ny konkurrenslag 
I november 2006 överlämnade statens särskilde utredare, nuvarande presidenten i 
Kammarrätten i Stockholm Sten Heckscher, en statlig offentlig utredning102 till närings-
minister Maud Olofsson med förslag till en helt ny konkurrenslag. Syftet med 
utredningen var att identifiera trögheter och effektivisera tillämpningen av konkurrens-
rätten i Sverige.  
 
De regleringar som föreslås i det nya förslaget gällande vertikala samarbeten är näst 
intill identiska med den nuvarande lagens regleringar och de mindre förändringarna i 
den föreslagna lagtexten är närmast av redaktionell karaktär. I dagsläget befinner sig 
ärendet på ett tidigt stadium i lagstiftningskedjan och mot bakgrund av detta ämnar vi 
inte närmare beröra utredningens förslag i denna uppsats. 
 

2.4 Var går gränsen mellan tillåten och otillåten vertikal 
prisstyrning? 

2.4.1 Allmänt om vertikal prisstyrning 
Vertikal prisstyrning är konkurrensbegränsande då det omfattar avtal eller samordnade 
förfaranden som på ett indirekt eller direkt sätt har till syfte att fastställa lägsta 
återförsäljningspris eller ett fast återförsäljningspris. Detta innebär att ett tidigare led i 
handelskedjan, exempelvis leverantör, vill tvinga en återförsäljare att ta ut ett förut-
bestämt pris av konsumenterna. Det blir då fråga om en vertikal prisbindning.103

 
Avtal eller samordnat förfarande som medför prisbindning är konkurrensbegränsande 
och otillåten enligt artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen.104 Prisbindning 
betraktas dessutom enligt gruppundantagsförordningen som en särskilt allvarlig kon-
kurrensbegränsning och finns uppräknad i gruppundantagets artikel 4a och omfattas 
därmed av den ”svarta listan".105

 
Prisbindning behöver dock inte ske direkt. Det kan också vara fråga om att binda eller 
styra priser på indirekt väg. Exempel på detta är avtal som fastställer den högsta 
rabatten som återförsäljaren får lämna till kunden utifrån en föreskriven prisnivå. Det 
kan också röra avtal om att en leverantör ska betala för vissa reklamkostnader i utbyte 
mot att ett särskilt pris hålls. Vidare kan det omfatta avtal som syftar till att låsa priser 
till konkurrenters prisnivåer. Det kan även röra sig om hot, varningar, skrämsel, direkta 
straff, uppsägning av avtal, avbrott eller förseningar av leveranser från leverantörens 
sida ifall inte en särskild prisnivå hålls av återförsäljaren.106

 
Prisbindning blir oftast mer effektiv om leverantören förenar metoderna för att uppnå 
prisstyrning med åtgärder som gör att de kan kontrollera vilka priser återförsäljarna har 
av varor eller tjänster på marknaden. Detta kan ske genom att leverantören sätter i 
system att kräva att återförsäljare skall lämna meddelande till leverantören om vilka 
andra återförsäljare i distributionsnätet som avviker från det av leverantören satta priset. 
Det kan även ske genom andra typer av system för prisövervakning. 
                                                 
102 SOU 2006:99 En ny konkurrenslag 
103 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.47 
104 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.389 
105 Se härom och det följande EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), 
p.47 
106 Se härom och om det följande EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 
291/01), p.47 
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Ett annat sätt att öka effektiviteten av prisbindning kan vara att förena det med åtgärder 
som minskar en återförsäljares vilja att sänka priset på varan. Detta kan ske genom 
bland annat cirkaprislistor. Även om det inte anses leda till prisbindning att leverantören 
tillhandahåller rekommenderade priser eller högsta priser så kan dessa typer av 
stödåtgärder också användas för att indirekt uppnå en prisbindning av högsta priser eller 
rekommenderade priser som medför en otillåten prisstyrning. Notera att högsta priser 
och rekommenderade försäljningspriser inte är att betrakta som särskilt allvarliga 
konkurrensbegränsningar enligt artikel 4a i gruppundantagsförordningen.107

 

2.4.2 Negativa effekter på konkurrensen 
Avtal om vertikal prisbindning genom fasta eller lägsta priser anses särskilt påverka 
konkurrensen negativt på två sätt.108

 
Det första är att det anses leda till en minskning av priskonkurrensen inom det enskilda 
varumärket genom att återförsäljaren inte längre kan konkurrera med priset. Detta sätter 
enkelt uttryckt konkurrensen av det berörda varumärket ur spel. 
 
Den andra negativa effekten anses vara att prisbindning medför en större öppenhet kring 
priserna. Större öppenhet kring priserna förenklar för  tillverkare eller återförsäljare att 
genom horisontella samarbeten begränsa konkurrensen av ett visst varumärke. Det kan 
även indirekt leda till att konkurrensen mellan varumärken minskar då konkurrensen om 
ett särskilt varumärke leder till att trycket på att hålla nere priserna på den beröra typen 
av varor minskar. 
 

2.4.3 Lägsta eller fasta priser 
Det är inte tillåtet att avtala eller samordna om ett fast eller lägsta pris där återför-
säljaren tvingas ta ut ett visst, i förväg bestämt pris. Om ett fast pris är överenskommet 
tvingas konsumenterna betala lika mycket oavsett var de köper varan eller tjänsten. 
Detta leder till att priskonkurrensen helt uteblir och situationen blir nästan som en 
priskartell mellan återförsäljarna. Ofta utreds inte samordningar av lägsta priser 
eftersom syftet från början presumeras vara att begränsa konkurrensen.109  
 
EG-domstolen fick i fallet Deutsche Grammophon ta ställning till frågan om brutto-
prissättning var tillåten eller ej. Företaget Deutsche Grammophons skivor hade ett högre 
pris i Tyskland än i Frankrike. Metro, ett tyskt företag, importerade därför skivor billigt 
från Frankrike och sålde dem till det rekommenderade priset i Tyskland. EG-domstolen 
konstaterade dock att Metros agerande var korrekt och att Deutsche Grammophon inte 
kunde styra priserna på återimporten.110

 
Under vissa förusättningar kan dock bruttoprisbindning tillåtas. Detta förutsätter dock 
undantag i nationell lag och att detta undantag ej påverkar den fria rörligheten av varor 
inom unionen. I en del länder har böcker betraktats som särskilt skyddsvärda och där-
med givits möjlighet att ha fasta bruttopriser, så kallad prisbindning. Så var bland annat 
fallet i fransk rätt.111

                                                 
107 EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), p.47 
108 Se härom och om det följande EG-kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 
291/01), p.112 
109 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.394 
110 Mål 78/70 Deutsche Grammophon mot Metro (1971) ECR, s.487 
111 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s. 106 

 27



 

I fallet LeClerc konstaterade EG-domstolen att bruttoprissättning på böcker kunde 
tillåtas om den gällde lika för alla i branschen och inte stred mot EG-fördragets 
bestämmelser om fri rörlighet för varor.  
 
Enligt fransk lag var alla förlag och importörer bestämda att avgöra bruttopriset på 
böckerna. Återförsäljaren LeClerc sålde böckerna billigare och stämdes för detta av 
andra bokhandlare. I Sverige har frågan diskuterats i en statlig offentlig utredning men 
några undantagsbestämmelser har aldrig införts.112 113  
 

2.4.4 Styrning av del av pris 
Ett förutbestämt pris kan också vara otillåtet om det är en del av produkten som får ett 
fast pris. Även komponenter som skall förädlas, bearbetas eller på annat sätt behandlas 
innan de säljs vidare är berörda. Ett pris kan dessutom vara bestämt till en viss sats eller 
andel av slutpriset för att vara otillåtet. Det behöver inte vara bestämt i viss valuta.114 115

 

2.4.5 Högsta priser 
En överenskommelse om ett förutbestämt högsta pris som återförsäljaren får ta ut kan 
fungera som en spärr för återförsäljaren att ta ut orimligt höga priser. Detta kan vara 
särskilt motiverat då återförsäljarna har en stark marknadsposition. I regel är det fritt att 
som leverantör förhindra återförsäljarna att ta ut mer än ett visst pris då detta inte på-
verkar lågpriskonkurrensen.116

 
Under vissa förutsättningar kan dock en överenskommelse om högsta pris vara otillåtet. 
Detta gäller exempelvis då leverantören har stark postition på marknaden och det 
angivna högstapriset får effekten att de flesta tvingas följa detta pris. I realiteten blir det 
då fråga om att ha en prisbindning, det vill säga ett fast pris. 
 
Doktrinen är oense gällande frågan om högsta priser kan strida mot artikel 81.1 EG-
fördraget/6§ konkurrenslagen. Wetter, m.fl., anser att högstapris alltid är tillåtet så länge 
det högsta priset ej fastställts efter påtryckning eller liknande åtgärder eller skäl från 
leverantören. Mot detta finns dock i litteraturen en motstående uppfattning att högsta 
priser kan omfattas av artikel 81.1 EG-födraget/6§ konkurrenslagen och att detta 
motverkar återförsäljarens rätt att själv bestämma priserna. 
 
I Konkurrensverkets praxis har 6§ konkurrenslagen prövats mot högstapriser. I fallet 
RIMI Svenska117 tillhandahöll franchisegivaren franchisetagarna prismärkta varor, hyll–
kantsetiketter och skyltar. Franchisetagarna var ej budna till dessa priser. I praktiken 
ansågs dock detta innebära överenskommelse om fast pris. 
 
I fallet Jede118 hade leverantören uttryckt ett villkor att återförsäljare inte fick överskrida 
priserna i den gällande cirkaprislistan. Jede valde dock att avträda villkoret under tiden 
för ärendets prövning.  

                                                 
112 Mål 229/83 Association des Centres Distributeurs Edouard LeClerc och övriga mot Sarl Au Blé Vert 
och övriga (1985) ECR, s.1 
113 Westin, J., Europeisk konkurrensrätt, s. 106 
114 Detta konstaterades bland annat i fallet dnr 1243/93 Lithells Meat & Fast Food AB   
115 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.389 
116 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.396 f. 
117 Dnr 646/93 Rimi Svenska AB (1994-01-24) 
118 Dnr 405/94 Jede AB (1996-12-19) 
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I fallet Nordex Komtech AB119 hade leverantören träffat överenskommelse med återför–
säljare om högsta pris för ramavtalsförsäljning. Då inte leverantör eller återförsäljare 
ensamt ansågs kunna hantera sådan order ansågs det ej strida mot 6§. 

2.4.6 Cirkaprislistor 
Ofta skickar leverantörer cirkaprislistor med priser till återförsäljarna, där de föreslår att 
återförsäljaren skall följa dessa så kallade rekommenderade cirkapriser. Detta är i prin-
cip tillåtet och står inte i strid med artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. 120  
 
Med cirkapriser menas att tillverkaren eller leverantören anger vilket ungefärligt pris 
som denne anser bör gälla. Det föreligger ingen grund att hindra dessa listor så länge 
leverantören agerat ensidigt, utan något samråd eller avtal med återförsäljaren om 
cirkapriserna.121

 
Ett samordnat förfarande kan föreligga då prisrekommendationerna till hög grad 
efterföljs eller att leverantör aktivt ser till att rekommendationerna efterföljs. Även då 
leverantören missgynnar de som inte följer rekommendationerna är det ett tecken på att 
ett samordnat förfarande kan föreligga. 
 
Cirkaprislistor kan även medföra konkurrensbegränsningar i de fall som återförsäljare 
genom horisontell samverkan kommer överens om att tillämpa dessa.122

 

2.4.7 Förtryckta priser genom priskartor 
Förtryckta rekommenderade priser på priskartor är otillåtna då det krävs en aktiv åtgärd 
från återförsäljaren för att ta bort priset. Det har ansetts vara ett försök att påtvinga 
återförsäljarna att ta ut ett av leverantören förutbestämt pris. 123

 
Fallet GB Glace gällde huruvida de prisrekommendationer som GB Glace använde sig 
av var tillåtna eller inte. Vid försäljning av glass erhöll återförsäljarna förtryckta 
priskartor som i stor utsträckning följdes av återförsäljarna. 
 
I den ”svarta lista”124 som finns i gruppundantagets artikel 4a förbjuds producenter att 
påtvinga återförsäljare att ta ut ett förutbestämt pris. Inga överenskommelser om 
bruttoprissättning får förekomma, oavsett om de är direkta avtal eller indirekta 
överenskommelser. Detta i enlighet med förbudet i artikel 81.1 EG-fördraget/6§ kon-
kurrenslagen. 
 
Regeln säger inte att det är otillåtet att en enskild leverantör rekommenderar ett pris, så 
länge det inte det sker med syfte att försöka upprätthålla detta rekommenderade pris. 
Om en stor andel av återförsäljarna följer de rekommenderade priserna är dock risken 
stor att det är att anse som otillåtet. 
 
För att återförsäljarna av glass skulle frångå de förtryckta priserna krävdes en aktiv 
åtgärd från deras sida. GB Glace ansågs genom sitt handlande haft för avsikt att styra 
prismarknaden. 

                                                 
119 Dnr 1784/93, dnr 39/94 Nordex Komtech AB (1994-05-02) 
120 Mål 161/84 Pronuptia REG 1086 s.353 p.25 
121 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.157-158, 398 
122 Notera att horisontella samarbeten inte behandlas närmare i denna uppsats. 
123 Se härom och om det följande Dnr 247/2000 GB Glace 
124 Se avsnitt 2.4.1 ovan 
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GB Glace stod för över sjuttio procent av marknaden för enkelförpackad styckesglass 
och största konkurrenten, Triumf Glass AB, hade ungefär tio procent av marknaden.  
 
Mot bakgrund av detta ansåg Konkurrensverket att GB Glace i allra högsta grad 
påverkade marknaden genom att skicka ut förtryckta priskartor till återförsäljarna. Då 
GB Glace tog del av utredningen beslöt de sig att omedelbart upphöra med använd-
ningen av förtryckta priser på glasskartor. De meddelade samtidigt att de inte heller i 
framtiden hade för avsikt att använda sådana. Därför vidtog Konkurrensverket aldrig 
några åtgärder med stöd av konkurrenslagen. 
 
GB Glace har under 2007 återkommit med förtryckta priskartor, dock enbart på ena 
sidan. Den andra sidan har lämnats otryckt så återförsäljaren själv kan fylla i eventuellt 
önskat pris.  
 
Frågan om ovanstående innebär otillåten prisstyrning genom förtryckta priskartor är 
ännu inte prövad men har noterats av Konkurrensverket som är mycket förtegna kring 
ärendet.125

 

2.4.8 Förtryckta priser på produkter 
Att i förväg trycka rekommenderade priser på enskilda produkter har också ansetts 
otillåtet enligt praxis genom fallet Månpocket.126

 
Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) yrkade i Marknadsdomstolen att ett flertal 
förlag127 skulle sluta att utge pocketböcker med i förväg tryckta priser i serien 
Månpocket genom det gemensamma bolaget Månadens Bok. SBF åberopade 23§ 2st 
konkurrenslagen då de ansåg att förlagen stred mot 6§ konkurrenslagen. 
 
SBF ansåg att förfarandet märkbart snedvred konkurrensen eftersom det i hög grad styr-
de prissättningen på svenska pocketböcker. Vidare påstod SBF i sin grund att Månadens 
Bok samverkat med konkurrenter och enskilda återförsäljare för att styra priserna på 
pocketböcker. 
 
Vid utgivning av böckerna i serien hade priser i förväg tryckts på böckerna och angetts 
som cirkapriser eller rekommenderade priser. Detta går inte att jämföra med en separat 
cirkaprislista eftersom konsumenten oundvikligen kommer att ta del av uppgiften. För 
att ändra på detta krävs en aktiv åtgärd från återförsäljarnas sida, något som inte skall 
krävas för att de skall kunna ange vilka priser de själva önskar.  
 
Om böckerna varit omärkta hade det varit betydligt enklare och mindre kostsamt att 
prismärka dem. Till saken hörde också att pocketböcker tidigare funnits på marknaden 
utan angivna, förtryckta priser. 
Vid en undersökning av hur priserna följdes visade det sig att största delen av bokhand-
larna inte avvek från de angivna rekommenderade priserna. Priskonkurrensen, som har 
till syfte att gynna konsumenterna genom ökad konkurrens, blev påverkad negativt. 
 
Marknadsdomstolen uttalade i sin dom att cirkaprissättningen visserligen skulle kunna 
ha påverkat priserna på marknaden positivt då de kunde anses var låga. Hur påverkan i 

                                                 
125 Telefonsamtal med Sara Falk jurist på Konkurrensverket, 2007-04-20, kl. 12.59 
126 Se härom och om det följande MD 2002:5  
127Bonnierförlagen, Norstedts Förlag AB, Bokförlaget Forum AB samt Perigab AB HB 
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förlängningen skulle vara sågs dock som oklar. Yrkandet från SBF bifölls och Månad-
ens Bok skulle upphöra med prismärkning av varje bok. 
 

2.4.9 Kampanjpriser 
Kampanjpriser från leverantörer anses tillåtet i den mån det tydligt framgår att priset 
kan variera mellan olika återförsäljare. Gällande kampanjpriser fälldes Seiko av 
Konkurrensverket128 för att de under friidrotts-VM i Göteborg haft en klockkampanj i 
dagstidningar med kuponger där läsarna kunde köpa tre olika klockor billigare. Kamp-
anjen ansågs vara konkurrensbegränsande då återförsäljarna av dessa klockor tvingades 
följa ett visst förutbestämt pris.129

 
Hade Seiko i kampanjen däremot skrivit att återförsäljarna var fria att avvika från 
priserna så hade det möjligen varit tillåtet. Så var fallet när Philips i en annan kampanj 
angivit att återförsäljarna hade rätt att avvika från de annonserade priserna.130 KKV:s 
inställning har dock kritiserats i doktrin131 där argument framförs att en kampanj 
rörande en viss produkt enbart sker under kortare perioder och att detta istället borde 
innebära en ökad mellanvarumärkeskonkurrens. 

                                                 
128 Dnr 647/95  Seiko Sweden AB (1996-11-12) 
129 Se härom och om det följande Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.395 
130 Dnr 261/94 Philips Konsumentelektronik AB (1994-04-14) 
131 Wetter, C. m.fl., Konkurrensrätt - en handbok, s.395 
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3 Sammanfattande slutsatser 

3.1 Vad är vertikala samarbeten samt vertikala begränsningar? 
Vertikala samarbeten är uttryckliga avtalsförhållanden eller samordnade förfaranden 
mellan parter som inte agerar på samma nivå i handelsledet, såsom till exempel en 
tillverkare och en detaljist, men det kan också innefatta nätverk av avtal med general-
agenter, grossister och detaljister. 
 
Ur konkurrensrättslig synvinkel betraktas vertikala samarbeten som mindre skadliga för 
konkurrensen i jämförelse med till exempel horisontella samarbeten. Trots detta finns 
ett antal situationer där vertikala samarbeten allvarligt kan begränsa konkurrensen på en 
marknad. 
 
Exempel på vertikala distributionsavtal som kan vara föremål för otillåten begränsning 
av konkurrensen är agent- eller kommissionsavtal, distributions-, återförsäljar- eller 
inköpsavtal, selektiva distributionsavtal, franchiseavtal, underleverantörs- och legotill-
verkningsavtal m.m. Det kan också röra sig om en kombination av dessa. 
 
Vertikala begränsningar är avtal, avtalsvillkor eller samordnade förfaranden som har till 
syfte eller får som resultat att begränsa avtalsparternas kommersiella frihet i samband 
med försäljning, inköp eller återförsäljning av varor eller tjänster. Detta kan påverka 
konkurrensen på en marknad både positivt och negativt. 
 
Konkurrensen kan gynnas till exempel genom en vertikal begränsning i ett vertikalt 
avtal som leder till en bättre priskonkurrens, högre kvalitet eller högre service för 
kunden på de varor eller tjänster som försäljs. Detta är fördelar som kan väga upp de 
konkurrensbegränsande nackdelar som uppstått i och med avtalet. Vissa produkter kan 
till exempel bygga på ett kvalitetsrykte och därigenom gynna konkurrensen på en 
marknad genom att enbart säljas genom särskilt kunniga detaljister. 
 
Konkurrensreglerna, och därmed i detta fall regleringen av vertikala begränsningar, 
finns för att motverka att vissa leverantörer, genom till exempel inträdeshinder, stängs 
ute från marknaden. Konkurrensreglernas syfte är att upprätthålla en fungerande kon-
kurrens som gynnar konsumenterna. 
 

3.2 Hur har synen på vertikala samarbeten och begränsningar 
förändrats? 
Bakgrunden till den förändrade och mer tillåtande synen på vertikala samarbeten och 
begränsningar återfinns i EG:s konkurrenspolitik. Gemenskapens konkurrenspolitik 
hade förändrats lite under de fyrtio år den funnits. Under denna period fram till år 2000 
hade mycket hänt i gemenskapen. Unionen hade utvidgats. Därmed även den för EG så 
viktiga inre marknaden. På denna marknad ville EG tillförsäkra att konkurrensen 
skyddades i syfte att förbättra konsumenternas situation. Andra viktiga mål för över-
synen var också att rättssäkerheten skulle stärkas, att reglerna skulle förenklas och att de 
administrativa kostnaderna för myndigheter och företag skulle minskas. Även frågan 
om att decentralisera tillämpningen av reglerna var ett mål med översynen. 
 
För att motivera målen angav kommissionen tre huvudsakliga skäl. Den inre mark-
nadens lagstiftning var i stort fastställd, förordningarna för vertikala begränsningar 
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upphörde att gälla samt att politiken kunde komma att förändras på grund av att återför-
säljningsmetoderna ändrats. 
 
De då gällande regleringarna ansågs vara för stela och formalistiska. Det gjorde att vissa 
företags ageranden kunde hämmas därför att de inte passade i regelsystemet trots att de 
inte hade stort inflytande på marknaden och var i behov av att förbättra konkurrens-
kraften. 
 
Med de gamla regleringarna kunde företag uppfylla villkoren för gruppundantag trots 
att detta innebar en snedvridning av konkurrensen. Det enda som krävdes var att vissa 
förutsättningar uppfylldes. Hänsyn togs inte till hur eventuella marknadsekonomiska 
verkningar skulle bli. 
 
Gruppundantagen omfattade endast vertikala avtal om återförsäljning av färdig-
produkter, inte av mellanprodukter eller av tjänster. Som konsekvens granskades många 
företag i onödan vilket ledde till onödiga administrationskostnader. 
 
Det är enbart då konkurrensen mellan olika varumärken på en marknad inte fungerar 
och där företag har inflytande på marknaden som det finns ett behov av att kontrollera 
vertikala avtal. Grönboken slog fast att för att lösa de ovanstående problemen så måste 
angreppssättet i allt större omfattning grundas på ekonomiska faktorer där avtalen skall 
ses i dess sammanhang på marknaden. Med denna utgångspunkt ansågs det genom att 
lätta på formkraven vara möjligt att undvika att allt för många avtal omfattas av artikel 
81.1 EG-fördraget men samtidigt också att koncentrera granskningen till att omfatta 
vertikala avtal med ursprung från företag med betydande marknadsinflytande. 
 
Då ett företag inte har ett väsentligt inflytande på marknaden föreslogs att laglighet 
skulle presumeras. Företagen skulle dock enligt kommissionen kunna bli fall för 
individuell granskning om så skulle bli nödvändigt. 
 
Syftet var att förenkla, effektivisera och modernisera regelverket. Resultatet av över–
synen blev en ny förordning, rådets förordning 1/2003132 om tillämpning av 
konkurrensreglerna enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget med tillhörande tillämp-
ningsföreskrifter samt att gruppundantagen förändrades. Även svensk lagstiftning har 
förändrats med anledning av detta. 
 

3.3 Hur är vertikala samarbeten och begränsningar reglerade? 
Vid konfrontation mellan svenska och EG-rättsliga regler ges enligt EG-domstolens 
praxis företräde åt EG-rätten. Målen med de gemenskapsrättsliga reglerna är att under-
lätta och främja handel över gränser och att skapa en enhetlig marknad och upprätthålla 
en fri konkurrens. 
 
Vidare eftersträvas fri rörlighet för varor och tjänster inom gemenskapens gränser. Detta 
regleras i artiklarna 28-31 i EG-fördraget. I artiklarna 81-86 regleras konkurrens-
frågorna. Såväl vertikala som horisontella samarbeten regleras i artikel 81 EG-fördraget. 
 
Artikel 81 i EG-fördraget motsvaras i svensk lag av 6, 7, 8, 8a §§ konkurrenslagen. 

                                                 
132 Rådets förordning nr 1/2003 
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6§ konkurrenslagen/Artikel 81.1 EG-fördraget främjar en fri marknad och strävar efter 
att förbjuda konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag som syftar till att hindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrensen. 
 
Artikel 81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen förbjuder även vertikala konkurrens-
begränsande samarbeten som inte är uttryckligt avtalade. Det kan röra sig om tysta 
överenskommelser, så kallade samordnade förfaranden. De otillåtna överenskommel-
serna ska ha ingåtts av företag, myndigheter eller liknande och ha till syfte att märkbart 
begränsa konkurrensen för att omfattas av förbudet. 
 
Företagets möjlighet att påverka marknaden är en viktig faktor vid bedömningen av hur 
otillåtet ett samarbete är. Otillåtna samarbeten är exempelvis prissamarbeten, produk-
tionsstyrning, indelning av marknader, leveransvägran eller kopplingsförbehåll. 
 
Artikel 81.2 EG-fördraget motsvaras av 7§ konkurrenslagen och ogiltigförklarar avtal 
som står i strid med artikel 81.1 EG-fördraget och inte heller omfattas av det generella 
undantaget i artikel 81.3 EG-fördraget 
 
Artikel 81.3 EG-fördraget motsvaras i svensk rätt av 8§ konkurrenslagen. Den undan-
tagsbestämmelse som finns i artikel 81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen ändrades 
genom förordning 1/2003 från att ha haft ansökan om individuellt undantag till att gälla 
som ett generellt undantag utan föregående beslut av kommissionen, eller det svenska 
konkurrensverket. 
 
Avtal som ses som konkurrensbegränsande kan undantas om det med begränsningen 
följer positiva effekter som väger upp de negativa effekterna. Detta kallas för legal-
undantag.  
 
Bedömningen om ett agerande är otillåtet enligt artikel 81.1 EG-fördraget/6§ kon-
kurrenslagen skall göras av företagen själva. Sedan skall de ta ställning till om de 
omfattas av undantaget i artikel 81.3 EG-fördraget/8§ konkurrenslagen. Till hjälp för att 
göra denna bedömning kan företagen använda sig av kommissionens riktlinjer för 
bedömning av vertikala avtal. Vid bedömningen omfattas inte bara den relevanta mark-
naden utan alla marknader som ges konkurrensbefrämjande effekter av begränsningen. 
 
Det finns enligt artikel 81.3 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen fyra kumulativa rekvisit, 
två positiva och två negativa, uppställda för att ett samarbete skall undantas från artikel 
81.1 EG-fördraget/6§ konkurrenslagen. 
 
De positiva kriterierna är att det vertikala avtalet skall bidra till att förbättra produktion, 
distribution eller främja den tekniska utvecklingen. Avtalet skall också ge kunderna en 
skälig andel av dessa fördelar. 
 
De negativa kriterierna är svårare att styrka. Avtalet får inte ålägga begränsningar som 
inte är nödvändiga för att uppnå ett visst mål och det får inte heller ge företag möjlig-
heten att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga. 
 
I vissa brancher finns undantag från det konkurrensbegränsande förbudet, så kallade 
gruppundantag. Företag som omfattas av gruppundantagen kan undantas från förbudet i 
artikel 81.1 EG-fördraget.  
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Tidigare fanns det en ”svart” och en ”vit” lista med vad som var godkänt som undantag 
och inte. Sedan 2000 finns det endast en reglering över vad som inte omfattas av grupp-
undantaget och som därmed blir föremål för en bedömning i förhållande artikel 81 EG-
fördraget. Omfattas något av gruppundantaget innebär detta att det ej behöver prövas 
enligt artikel 81 EG-fördraget - det är således undantaget. 
 

3.4 Var går gränsen mellan tillåten och otillåten vertikal 
prisstyrning? 
Vertikal prisstyrning som genom avtal eller samordnade förfaranden har till syfte att 
direkt eller indirekt fastställa fasta eller lägsta priser är som huvudregel förbjudna. Pris-
bindning eller fasta priser är upptaget i EG-gruppundantagets artikel 4a och omfattas 
därigenom av gruppundantagets ”svarta” lista över särskilt allvarliga konkurrensbe-
gränsningar. Däremot är högsta priser och rekommenderade priser inte att betrakta som 
lika allvarliga och är som huvudregel tillåtna. 
 
Samordning av lägsta eller fasta priser/prisbindning anses generellt som förbjudet, då 
syftet från början är att begränsa konkurrensen. Prisbindning eller fasta priser kan vara 
tillåtet genom undantag i nationell lagstiftning då en vara eller tjänst anses särskilt 
skyddsvärd. Böcker har i vissa länder ansetts ha detta skyddsvärde. EG-domstolen har 
klarlagt att det är tillåtet under förutsättning att konkurrensen på den inre marknaden 
inte påverkas. Påverkas den fria rörligheten tar EG-rätten över. Otillåten prisstyrning 
kan även föreligga för endast en del av en vara. 
 
Indirekt prisbindning är exempelvis avtal där leverantören bestämmer att återförsäljaren 
inte får ge kunden mer än en viss rabatt. Även avtal där en leverantör skall betala viss 
del av reklamkostnader i utbyte mot att särskilt pris erhålls är otillåtet. Det kan även 
röra sig om hot, varningar, skrämsel, direkta straff, uppsägning av avtal, avbrott eller 
förseningar av leveranser från leverantörens sida ifall inte en särskild prisnivå hålls av 
återförsäljaren. 
 
Negativa effekter av vertikal prisbindning är framför allt att det minskar priskonkurrens-
en inom det enskilda varumärket samt att öppenhet kring priser kan medföra en ökad 
risk för otillåten horisontell konkurrensbegränsning. 
 
Huvudregeln är att det är tillåtet att en leverantör förhindrar en återförsäljare att inte ta 
ut mer än ett förutbestämt högsta pris. Detta eftersom ett högsta pris inte påverkar 
lågpriskonkurrensen. Det kan däremot bli otillåtet om leverantören har en stark mark-
nadsposition och högstapriset får effekten att alla återfösäljare tvingas följa detta pris 
vilket i praktiken innebär prisbindning/fast pris. 
 
Cirkaprislistor från tillverkaren eller leverantören som anger ett rekommenderat 
försäljningspris  är som huvudregel tillåtna under förutsättning att priserna ej tagits fram 
i samförstånd med återföräljarna. Om däremot priserna i hög grad efterföljs av alla på 
marknaden eller om de som inte följer priserna missgynnas, kan ogiltighetsskäl före-
ligga. 
 
Priskartor med i förväg satta priser är otillåtna om det krävs att återförsäljaren måste 
vidta en aktiv åtgärd för att inte följa dem. De liknas då närmast vid fasta priser. 
Däremot kan det vara tillåtet om ambitionen från leverantörens sida aldrig är att skapa 
ett upprätthållande av priserna och om det inte krävs någon aktiv åtgärd för att avvika 
från dem. Ett sätt att möjligen komma undan situationen med priskartor kan vara att 
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göra som GB Glace nu gjort, att använda sig av priskartor med i förväg tryckta priser på 
ena sidan av kartan och otryckta på den andra. 
 
Fallet Månpocket har visat att det är otillåtet att i förväg prissätta enskilda produkter. De 
i fallet prismärkta böckerna gick inte att likna vid en cirkaprislista, då det krävdes en 
aktiv åtgärd för att avvika från priserna. Så gott som alla aktörer följde också de angivna 
priserna och det var svårt att avvika från dem. Även om de i fallet satta priserna var 
låga, så var den framtida påverkan på marknaden osäker, och prismärkningen ogillades. 
 
Kampanjpriser är tillåtet i den mån det tydligt framgår att priset kan variera mellan olika 
återförsäljare. I fallet Philips framgick detta, och kampanjen var giltig. Seiko fälldes 
däremot när de i en kampanj inte nämnde att priserna kunde frångås hos enskilda 
återförsäljare. Det senare fallet har dock kritiserats eftersom en kampanj sällan 
snedvrider konkurrensen då den endast gäller under en kortare tid. 
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4 Diskussion 
Innebörden av de förändringar som genomfördes med start i kommissionens grönbok 
har medfört en liberalisering av såväl politiken som rätten i förhållningen till vertikala 
samarbeten och begränsningar. 
 
Det nya synsättet, som förvisso i stort är baserat på tidigare gällande praxis när det 
kommer till kommissionens tillämpningsföreskrifter om när ett vertikalt avtal får nega-
tiva konkurrensbegränsande effekter, har flera inslag av en mer tillåtande syn. Det 
handlar primärt om att fokus har skiftats från att uppfylla formkrav till att handla om det 
faktiska förhållandet på marknaden när det gäller såväl aktörers marknadsposition som 
hur konkurrensen på en marknad ser ut. 
 
Det handlar också om att gruppundantagen från att enbart omfattat vertikala avtal om 
försäljning av färdigprodukter som inte innefattade mellanprodukter eller tjänster till att 
nu omfatta alla dessa grupper. Vilken produkt det handlar om spelar alltså inte längre 
någon roll. Detta innebär att fler aktörer som uppfyller de kvarvarande formkraven i 
gruppundantagen om en understigande marknadsandel av trettio procent presumeras ej 
vara föremål för prövning jämte förbudet i artikel 81 EG-fördraget och 6§ konkurrens-
lagen. Gruppundantaget gäller dock aldrig om en aktör vidtar en särskilt allvarlig 
konkurrensbegränsning enligt den svarta listan och skall då bli föremål för en vanlig 
prövning enligt artikel 81 EG-fördraget och 6-8§§ konkurrenslagen. Dessa har dock 
sällan beviljats undantag och är mer eller mindre att betrakta som otillåtna. 
 
Sammantaget innebär detta enligt vår mening att det förenklar för små företag att kunna 
etablera sig på nya marknader eller expandera redan befintlig verksamhet. Detta gällde 
förvisso redan innan för vissa aktörer, men i och med förändringen av gruppundantaget 
är det positivt att fler typer av aktörer nu omfattas av presumtionen. 
 
Detta innebär inte bara positiva effekter för de enskilda företagen, som slipper en 
krånglig byråkratisk process med ansökningsförfaranden om icke-ingripandebesked, 
utan det får även positiva effekter för Konkurrensverket och Kommissionen. Dessa kan 
koncentrera sin verksamhet på de aktörer som överstiger presumtionsnivån och därmed 
på dem som i verkligheten många gånger utgör de stora problemen för en väl fung-
erande konkurrens inom unionens och rikets gränser. 
 
Vidare har också förändringen ytterligare inslag av effektivisering och decentralisering 
av konkurrensreglernas tillämpning. För de som ej omfattas av presumtionen skall en 
prövning ske. Avtalen anses inte per automatik vara otillåtna. Denna prövning som 
numera ska ske av aktören själv, istället för förevarande ansökan om icke-ingripande-
besked eller dylikt, har ytterligare effektiviserat systemet. Konkurrensrättens väktare i 
form av Kommissionen och Konkurrensverket kan nu ytterligare fokusera på att granska 
de allvarliga konkurrensbegränsningarna istället för att vara låsta att granska avtal som 
förmodligen i stor mån inte återspeglar den faktiska konkurrenssituationen. Här finns 
istället omfattande tillämpningsföreskrifter baserade på praxis som är vägledande för 
företagens egen bedömning av de konkurrensbegränsande åtgärderna. 
 
I detta arbete är det enligt vår uppfattning särskilt viktigt att försöka kartlägga och 
upptäcka de dolda formerna av negativ vertikal konkurrensbegränsning. Med största 
sannolikhet medför dessa problem för en väl fungerande konkurrens och drabbar där-
med konsumenterna som gynnas av en väl fungerande konkurrens. 
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En varningsflagga måste dock resas för tillämpningsföreskriftens rättsliga status i 
förhållande till EG-domstolens prejudikatbildning. EG-domstolen är inte bunden av 
kommissionens föreskrifter då de skall pröva frågor mot EG-fördraget i och med att 
dessa ej är uppräknade som rättskällor i artikel 249 EG-fördraget. Konsekvensen av 
detta torde rimligtvis vara att vi får avvakta domstolens inställning till tillämpningen av 
riktlinjerna i sin bedömning av artikel 81 EG-fördraget. Detta kan förändra rättsläget 
något även om det kan antas icke vara helt orimligt att kommissionens åsikter väger 
tungt. De är när allt kommer omkring den europeiska institution som har till 
huvudansvar att se till att konkurrensen på den inre marknaden fungerar. 
 
När det sedan gäller vertikal prisstyrning skall först konstateras att någon förändring av 
synen på vertikal prisstyrning inte skett. Som utgångspunkt är vertikal prisbindning 
förbjuden enligt artikel 81.1 EG-fördraget och 6§ konkurrenslagen. I gruppundantaget 
betraktas prisbindning som en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning enligt den svarta 
listan och omfattas därför inte av gruppundantaget. 
 
I teorin går det att återfinna en tydlig gräns mellan tillåten och otillåten prisstyrning. 
Prisbindning eller så kallade fasta priser är otillåtna, så även lägsta priser. I övrigt går 
det att enkelt sammanfatta till att allting är tillåtet så länge det inte får som praktisk 
effekt att villkoren för lägsta eller fast pris uppfylls. Därmed är högsta och 
rekommenderade priser tillåtna. Även indirekta åtgärder i ett vertikalt förhållande som 
leder till lägsta eller fasta priser är att betrakta som otillåtna. Enligt vår mening är den 
senare formen av otillåten indirekt prisstyrning ur en praktisk synvinkel mer allvarlig. 
Indirekta åtgärder är ofta svårare att identifiera och åtgärda ur ett utomstående 
perspektiv, särskilt när det handlar om en vertikal prisstyrning. Utgångspunkten att en 
återförsäljare själv skall få bestämma priset på de varor eller tjänster den erbjuder är 
central för att upprätthålla en väl fungerande konkurrens. 
 
Då utgångspunkten för vad som är bra och dålig konkurrensbegränsning skall ske från 
konsumenten eller kundens perspektiv kan dock högsta pris i vissa fall snarare vara att 
betrakta som positiv ur ett vertikalt perspektiv. Det kan få till konsekvens att en 
leverantör kan förhindra att priset på en vara inte stegrar i onödan. Samtidigt inverkar 
det inte på återförsäljarens möjlighet att konkurrera med priset, något som prisbindning 
eller lägsta pris som huvudregel de facto gör. 
 
Vidare anser vi att några egentliga skäl för att ha parallella och likalydande gruppundan-
tag som inte på något sätt innebär ett nationellt avsteg från EG:s gruppundantag är 
tillsynes onödiga. Detta ökar enbart byråkratin och skapar onödig administration. 
Istället bör svensk lagstiftning reserveras till att föra fram svenska specifika förhållan-
den. Detta särskilt mot bakgrund av att svensk rätt redan idag är näst intill fullt ut 
harmoniserad, åtminstone gällande vertikala samarbeten och gruppundantag. 
 
Det faktum att svensk lagstiftning är harmoniserad med europeisk rätt är en nödvändig-
het. Det vore inte bara onödigt med två parallella olika konkurrensrättsliga system. Det 
skulle också innebära onödiga komplikationer för att nå de europeiska målen om en 
integrerad inre marknad och onödiga komplikationer för svenska företag att etablera sig 
i andra EU-länder. 
 
Mot bakgrund av det vi anfört i denna uppsats vill vi understryka att vi anser att ett 
regelverk gällande vertikala begränsningar och samarbeten i allra högsta grad har ett 
existensberättigande. Till yttermera visso är det säkert ingen omöjlighet att i en utopisk 
värld tro att marknaden kan upprätthålla en väl fungerande konkurrens, men sannolikt är 
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det så att en väl fungerande marknad behöver regler och ramar för att fungera så 
effektivt som möjligt i realiteten. Det handlar i detta arbete om att slå vakt om alla de 
situationer som kan utgöra negativa effekter för konkurrensen på en marknad. Det är 
dock viktigt att en överreglering inte sker. Förändringen som genomfördes av den 
europeiska och svenska konkurrensrätten ligger i linje med vår uppfattning om hur 
konkurrensreglerna bör fungera. Väl fungerande konkurrensregler innebär att en väl 
fungerande konkurrens kan upprätthållas och detta gynnar i slutändan inte bara aktör-
erna på marknaden utan även kunderna. 
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