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Sammanfattning 
Eftergift av konkurrensskadeavgift är, med sitt införande år 2002, ett förhållandevis nytt 

förfarande inom den svenska konkurrensrätten. Eftergiften kräver oftast en situation där 

kartellmedlemmar anger varandra och syftar således till att förhindra kartellverksamhet 

genom att skapa instabilitet inom kartellen. Dessutom underlättas de bevissvårigheter som 

ofta förknippas med dolda karteller. 

 

Problematiken kring eftergift av konkurrensskadeavgift är oklarheterna kring möjligheten att 

neka eftergift för ett företag vars deltagande i kartellen har behäftats med synnerligen 

försvårande omständigheter. Sådana omständigheter kan anses vara återfall i 

kartellverksamhet, ledande roll inom kartellen eller påverkan på marknaden som lett till att 

företag utanför kartellen tvingats bort från marknaden. Detta ger således utrymme för en 

diskussion angående huruvida en situation där eftergift av konkurrensskadeavgift nekas ett 

företag kan uppkomma. Förutsatt att företaget i övrigt uppfyllt de kriterier som framgår av 3 

kap. 12 § konkurrenslagen.    

 

I fråga om bevissituationer kring kartellmål och de bevissvårigheter sådana förfarande ofta är 

behäftade med, finns det genom EU-rättspraxis riktlinjer för vilka beviskrav som ställs för att 

konkurrensskadeavgift ska kunna utdömas. Dessa beviskrav har uttryckts vara lägre än för 

brottmål och behöver således inte uppnå nivån ”bortom allt rimligt tvivel”. Däremot har inte 

någon lägre gräns för vilken nivå beviskraven bör uppnå, för att höga 

konkurrensskadeavgifter ska kunna utdömas, uttryckts. 

 

Sammanfattningsvis finns det oklarheter förknippade med fall om eftergift och beviskrav, 

som skulle kunna leda till rättslig problematik, vilket kommer att analyseras närmare i denna 

uppsats.   

  



	 3	

Innehållsförteckning	
Sammanfattning	..............................................................................................................................	2	

Förkortningar	..................................................................................................................................	5	

1	Inledning	........................................................................................................................................	6	
1.1	Problembakgrund	..............................................................................................................................	6	
1.2	Problemformulering	.........................................................................................................................	7	
1.3	Syfte	........................................................................................................................................................	7	
1.4	Avgränsning	.........................................................................................................................................	7	
1.5	Metod	och	material	............................................................................................................................	7	
1.6	Disposition	...........................................................................................................................................	8	

2	Konkurrensrätt	..........................................................................................................................	10	
2.1	Inledande	kommentar	....................................................................................................................	10	
2.2	Konkurrenslagens	historia	och	uppbyggnad	.........................................................................	10	
2.2.1	Horisontella	avtal	........................................................................................................................................	11	
2.2.2	Vertikala	avtal	...............................................................................................................................................	12	

2.3	Syftet	med	konkurrenlagstiftning	..............................................................................................	12	
2.4	Rättsliga	kontrollinstanser	...........................................................................................................	13	
2.5	Konkurrensskadeavgift	.................................................................................................................	14	

3	Eftergift	.........................................................................................................................................	15	
3.1	Inledande	kommentarer	om	eftergift	.......................................................................................	15	
3.2	Allmänt	om	eftergift	........................................................................................................................	15	
3.2.1	Hur	erhålls	eftergift?	..................................................................................................................................	16	
3.2.2	Syftet	med	eftergift	.....................................................................................................................................	17	
3.2.3	Vad	kan	bli	föremål	för	eftergift?	.........................................................................................................	18	
3.2.4	I	vilka	situationer	lämnas	inte	eftergift?	...........................................................................................	19	

4	EU-rätt	...........................................................................................................................................	21	
4.1	Inledande	kommentarer	om	EU-rätten	....................................................................................	21	
4.2	Grundläggande	om	EU-rätt	...........................................................................................................	21	
4.2.1	Exklusiv	kompetens	...................................................................................................................................	21	
4.2.2	Konkurrensrätten	från	EU	......................................................................................................................	22	

4.3	Eftergift	ur	ett	EU-perspektiv	.......................................................................................................	23	

5	Kartellverksamhet	....................................................................................................................	24	
5.1	Inledande	kommentar	....................................................................................................................	24	
5.2	Vad	är	kartellverksamhet?	...........................................................................................................	24	
5.3	Sambandet	mellan	eftergift	och	kartellverksamhet	............................................................	25	
5.4	Kartellmål	...........................................................................................................................................	26	
5.4.1	MD	2009:11	“Asfaltskartellen”	..............................................................................................................	26	
5.4.2	Kartellsamarbete	mellan	auktionshusen	Christie’s	International	plc	och	Sotheby’s	
Holdings	Inc.	.............................................................................................................................................................	28	
5.4.3	Vitaminkartellen	..........................................................................................................................................	29	

5.5	Bevisfrågan	vid	kartellverksamhet	...........................................................................................	31	

6	Analys	............................................................................................................................................	33	
6.1	Inledning	.............................................................................................................................................	33	
6.2	Hur	eftergift	utgör	ett	problem	...................................................................................................	33	
6.3	Bevisfrågan	vid	kartellsamarbeten	...........................................................................................	35	
6.4	Eftergiftssystemets	tvivelaktigheter	.........................................................................................	36	
6.5	Eftergiftssystemets	förbättringspotential	samt	när	det	är	lämpligt	att	utge	eftergift
	.......................................................................................................................................................................	38	



	 4	

7	Avslutning	....................................................................................................................................	41	

Källförteckning	..............................................................................................................................	42	
	



	 5	

Förkortningar 
Art. - Artikel  

EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU - Europeiska unionen 

EU-rätt - Rätt som kommer från Europeiska unionen 

FEU - Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

KKVFS 2015:1- Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift  

MD - Marknadsdomstolen 

Prop. – Proposition 

St. – Stycke 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  
I 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

beskrivs hur kartellverksamhet är förbjudet. Där beskrivs hur avtal med syfte eller resultat att 

sätta konkurrensen på en marknad ur spel på ett märkbart sätt, är förbjudna. Att sätta 

konkurrensen ur spel kan innebära att hindra, begränsa eller att snedvrida konkurrensen.  

 

I svensk lagstiftning1 framgår hur ett företag som har överträtt förbudet mot 

konkurrensbegränsande samarbeten,2 som även är förbjudet enligt rätt från Europeiska 

unionen3, kan få sin konkurrensskadeavgift mildrad. En förutsättning för att kunna erhålla 

eftergift av konkurrensskadeavgift är att företaget är det första att anmäla det förbjudna 

samarbetet till Konkurrensverket.  
 

I svensk lagstiftning anges de kriterier som måste uppfyllas för att eftergift av 

konkurrensskadeavgift ska bli aktuellt. I lagtext framkommer att någon som genom tvång 

förmått andra att ingå i en kartell inte kan bli föremål för eftergift. Utöver detta finns inget 

uttalat om, eller när, eftergift kan nekas ett företag, som i övrigt uppfyller de kriterier som 

anges i lagtext. Det ges således utrymme för funderingar kring huruvida sådana situationer 

skulle kunna uppkomma.4 Exempel på en sådan situation skulle vara i det fall ett företag 

gynnas otillbörligt av kartellens existens, samtidigt som företaget begår andra 

konkurrensrättsliga överträdelser med anledning av kartellen, eller att kartellen i sig har betytt 

att konkurrensen blivit så svårhanterlig för företag utanför kartellen att de tvingats bort från 

marknaden. 

 

Utöver detta föreligger det allt som oftast bevissvårigheter kring kartellverksamhet, vilket har 

legat till grund för att eftergiftreglerna tillkommit i svensk lagstiftning. Syftet med sådan 

eftergift som avses i svensk lag5 är således att uppmuntra företag som ingår i en 

kartellverksamhet att ange sina medkontrahenter, för att säkerställa bevis att kartell föreligger 

																																																								
1	3 kap. 12 § Konkurrenslag (2008:589). 
2 2 kap. 1 § Konkurrenslag (2008:579). 
3 FEUF, art. 101.	
4 3 kap. 12 § Konkurrenslag (2008:579). 
5 Ibid 
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och vilka företag som varit delaktiga i verksamheten. Detta kan likställas med den typ av 

påföljdseftergift som möjliggörs av brottsbalken6. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur ser eftergiftsförfarandets tekniska och principiella svagheter ut?  

Vilken grad av bevisning krävs för att sanktioner ska kunna utdömas alternativt att 

bevisbördan ska skifta? 

 

Finns det tillfällen där eftergift av konkurrensskadeavgift bör nekas företag som egentligen 

uppfyller de krav som framgår av svensk lag.7  

I vilka situationer bör eftergift utgå, i de fall det inte är en självklarhet i dagens 

eftergiftssystem? 

 

1.3 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera eftergiftssystemets tekniska och 

principiella svagheter, dess lämplighet, samt bevisproblematiken kring eftergivandet av 

konkurrensskadeavgift för bolag som har ingått i konkurrensbegränsande samarbeten.  
 

1.4 Avgränsning  
Uppsatsen kommer i första hand fokusera på de svenska och europeiska regleringarna kring 

konkurrensbegränsande samarbeten och eftergift. Uppsatsen kommer dock inte behandla 

sådana konkurrensrättsliga regleringar som saknar betydelse för konkurrensbegränsande 

samarbeten, eftergift eller bevisfrågan kring dessa. Inte heller kommer uppsatsen behandla 

amerikanska eller andra internationella konkurrensrättsliga regleringar mer än ur en historisk 

kontext för ursprunget av den svenska och europeiska konkurrensrätten. 

 

1.5 Metod och material 
Utgångspunkten för uppsatsskrivandet kommer att ligga på den svenska rätten och dess olika 

rättskällor, så som lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. Men eftersom det 

hittills i svensk rätt inte har förekommit någon stor mängd kartellmål där fråga om eftergift 

																																																								
6 29 kap. 5 § 5 p Brottsbalk (1962:700). 
7 3 kap. 12 § Konkurrenslag (2008:579).	



	 8	

har behandlats, är den svenska doktrinen begränsad gällande dessa frågor. Dessutom är 

lagtexten inte uttömmande i de frågor som uppsatsen ämnas besvara. Därför kommer EU-

rättsliga regleringar och EU-rättspraxis att tillsammans med de svenska rättskällorna utgöra 

det grundmaterial som uppsatsen kommer att behandla. 

 

Uppsatsen kommer att behandla svensk rättspraxis som bedömts betydelsefull inom området 

eftergift och bevissituation. Den så kallade Asfaltskartellen, som presenteras ingående i 

kapitel fem, belyser frågor om både bevissituationer och eftergift och kommer således 

användas som utgångspunkt för svensk praxis.  

 

Svenska konkurrensrättsliga domar hämtar gärna vägledning från EU-domar för att få en 

djupare genomgång av eftergiftsförfarandet och bevissituationer i kartellmål. De EU-rättsliga 

besluten som presenteras i uppsatsen är den så kallade Vitaminkartellen, samt ett beslut 

gällande kartellsamarbete mellan två auktionshus. Även dessa presenteras ingående i kapitel 

fem.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel 2 presenteras grunderna till den svenska konkurrensrätten. Kapitlet beskriver de olika 

typerna av konkurrensbegränsande avtal, med fokus på de horisontella avtal som bildar en 

kartell. Vidare beskriver kapitlet syftet med den konkurrensrättsliga lagstiftningen och dess 

koppling till nationalekonomiska principer. Dessutom belyser kapitlet även ett par 

konkurrensrättsliga principer. Utöver detta behandlar kapitlet de rättsliga kontrollinstanserna, 

inom svensk rätt och konkurrensskadeavgift. 

 

Det tredje kapitlet presenterar begreppet eftergift av konkurrensskadeavgift mer ingående. I 

samband med detta kommer det beskrivas hur eftergift utgår, syftet med eftergiftsförfarandet 

och i vilka situationer eftergift inte medges. 

 

I kapitel 4 presenteras grundläggande EU-rätt och fördraget om den Europeiska unionens 

funktionssätt. Kapitlet beskriver den exklusiva kompetensen och går igenom den europeiska 

konkurrensrättens inflytande över den svenska konkurrensrätten och varför inflytandet är så 

stort just inom konkurrensrätt. Vidare belyser kapitlet eftergift av konkurrensskadeavgift ur 

ett Eu-rättsligt perspektiv. 
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Vidare kommer kapitel 5 att presentera kartell och kartellverksamhet mer ingående. Kapitlet 

kommer att beskriva vad en kartell och sambandet mellan kartellverksamhet och eftergift. 

Utöver detta kommer kapitlet utförligt presentera olika kartellmål från både det svenska och 

europiska rättsväsendet, där fråga om eftergift varit aktuellt. Kapitlet kommer också behandla 

bevisfrågorna kring kartellverksamhet. 

 

I det sjätte kapitlet kommer en analys av eftergiftsförfarandets tekniska och principiella 

svagheter att göras och hur dessa förhåller sig till de rättsliga regleringar som presenteras i 

referensramen. 

 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras en sammanfattande slutsats av det som behandlats i 

uppsatsen. 
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2 Konkurrensrätt 

2.1 Inledande kommentar  
Detta kapitel kommer att behandla den svenska konkurrensrätten. Kapitlet kommer att belysa 

bakgrunden till dagens konkurrenslag, med inriktning på bakgrunden till bestämmelserna 

kring karteller och eftergift, syftet med konkurrenslagstiftning samt olika typer av 

konkurrensbegränsande avtal. Utöver detta behandlar kapitlet de rättsliga kontrollinstanserna, 

inom svensk rätt och konkurrensskadeavgift. 

 

2.2 Konkurrenslagens historia och uppbyggnad  
Konkurrensrättsliga regleringar är ingen ny företeelse, utan har sin bakgrund från medeltida 

England. Flertalet rättsfall rörande konkurrensförhållanden finns tillgängliga från den 

tidsperioden.8 

 

I de tidigaste versionerna av den svenska näringslivslagstiftningen som utvecklades under 

1800-talets senare hälft gavs uttryck för avtalsfriheten genom att i regel tillåta olika 

förekomster av kartellverksamhet. Men i och med den angloamerikanska rättstraditionens 

ökande inflytande, efter andra världskriget, har kartellverksamhet ansetts särskilt skadlig ur 

konkurrenssynpunkt och förfarandet har kommit att regleras av svensk lag.9 Det är också i 

den amerikanska konkurrensrätten som den moderna svenska och europeiska 

konkurrensrätten har sitt ursprung, med vissa signifikanta skillnader.10 Eftergiften tillkom i 

den svenska konkurrenslagen år 2002, när det infördes regler om möjlighet till eftergift eller 

nedsättning av konkurrensskadeavgift, i det fall ett företag valde att ange kartellen och dess 

medlemmar.11 Eftergiftsförfarandet har sitt ursprung i amerikansk rättstradition och är tänkt 

att fungera dels som ett incitament för företag att ange kartellen och dels att skapa instabilitet 

inom kartellen och misstroende mellan medlemmarna.12  

 

Den svenska konkurrenslagen ska tolkas med bakgrund i den Europeiska konkurrensrätten, på 

så sätt som framgår av lagens proposition. Således får EU-rättspraxis, förordningar, direktiv, 

																																																								
8 Gustafsson och Westin. Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2010 s. 19. 
9 Nationalencyklopedin, kartell. 
10 Gustafsson och Westin. Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2010 s. 17. 
11 prop. 2001/02:167. 
12 Gustafsson och Westin. Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2010 s. 280.	
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m.m. inflytande på den svenska rättstillämpningen.13 

 

Konkurrensrätten belyser, sedan lång tid tillbaka, konkurrensbegränsande avtal mellan 

näringsidkare. Sådana avtal har till syfte att begränsa och snedvrida konkurrensen på 

marknaden, till avtalsparternas fördel. Eftersom det är möjligt att identifiera olika led och 

nivåer inom både produktions- och distributionskedjan (grossister, producenter m.m.) har de 

konkurrensbegränsade avtalen delats in i två olika delar, horisontella avtal och vertikala avtal. 

Vertikala avtal avser konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag i olika led i kedjan, 

medan de horisontella avtalen omfattar företag i samma produktions- eller distributionsled.14 

2.2.1 Horisontella avtal 

De horisontella avtalen handlar ofta om överenskommelser, mellan företag inom samma 

marknad, om pris eller marknadsdelning med huvudsyfte att snedvrida eller eliminera 

konkurrens. Det är när sådana konkurrensbegränsande avtal berör flera företag och når en mer 

samordnad beskaffenhet som det brukar talas om kartellverksamhet och kartellavtal.15  

 

Avtal med konkurrensbegränsande huvudsyfte tar sällan formen av ett rättsligt bindande avtal, 

utan tenderar att komma till stånd genom så kallade gentlemens’s agreement. Vanligtvis 

kännetecknas ett gentlemen’s agreement av ärlighet. Men i fall om kartellverksamhet får det 

en mer negativ innebörd. Konkurrensbegränsande avtal kan även ta formen av andra typer av 

samordnat förfarande där företag samverkar för konkurrensbegränsning efter deltagande i 

någon form av samordnade eller samråd. 

 

Utöver de avtal som har konkurrensbegränsning som sitt huvudsyfte påträffas även avtal som 

i huvudsak inte är har ett konkurrensbegränsande syfte, men som innehåller 

konkurrensklausuler som till sin utformning inte kan anses vara av sådan karaktär att de bör 

anses måttfullt tilltagna och således blir konkurrensbegränsande på så sätt att de kan omfattas 

av förbuden som råder i svensk och europeisk rätt. Även avtal vars syfte i sig inte är 

konkurrensbegränsande, men resultatet av implementerandet av ett sådant avtal blir att 

konkurrensen på marknaden begränsas, snedvrids eller hindras, är förbjudna.16 

																																																								
13 prop. 2007/08:135 ”Konkurrensrättens materiella regler tolkas mot bakgrund av den rättspraxis som utvecklas 
av EG:s domstolar.”. 
14 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 s. 53. 
15 Ibid. s. 53.	
16 2 kap 1 § Konkurrenslag (2008:579). 
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2.2.2 Vertikala avtal 

Vertikala konkurrensbegränsningsavtal avser, som tidigare nämnts, företag som är 

verksamma i olika led eller på olika funktionsnivåer i produktions- eller distributionskedjan. 

Vertikal konkurrensbegränsning tar sig ofta uttryck i säljvägran eller prisdiskriminering, där 

det förstnämnda rör sig om förvägran till affärsförbindelse och det senare avser tillämpning av 

säljvillkor som förefaller vara diskriminerande. Utöver dessa typer av vertikala avtal återfinns 

också vertikal prisbindning, ensamförsäljaravtal och bojkott.17 

 

De vertikala konkurrensbegränsningarna anses i allmänhet vara mildare 

konkurrensöverträdelser än de horisontella, i det fall det handlar om ett företags handlande. 

Men vertikala konkurrensbegränsningar kan också förekomma i samband med horisontella, så 

som till exempel vid bojkott.18 

 

2.3 Syftet med konkurrenlagstiftning 

Det primära syftet med en konkurrenslagstiftning är att bibehålla och främja konkurrensen på 

marknaden och förmå företag att upprätthålla de konkurrensverktyg, så som pris, kvalitet och 

tillgänglighet, som företaget besitter, det vill säga gynna effektiv konkurrens.19 

 

Bakgrunden till den effektiva konkurrensen återfinns i den grundläggande 

nationalekonomiska konkurrensteorin, som grundar sig på fri konkurrens. För att fri 

konkurrens, i konkurrensteorins avseende, ska anses föreligga, krävs det att marknaden 

uppfyller en rad förutsättningar. Dessa förutsättningar kan i praktiken endast anses uppfyllda 

på ytterst få marknader. Om fri konkurrens istället ges innebörden att marknaden inte är 

behäftad med allt för omfattande konkurrensbegränsningar, blir termen genast tillämplig på en 

reell marknad trots att produkterna besitter vissa mindre skillnader eller antalet säljare är 

begränsat. Det är detta man kallar för effektiv konkurrens. Till den effektiva konkurrensen 

härrörs både den redan befintliga konkurrensen och även potentiell framtida konkurrens.20 

 

																																																																																																																																																																													
16 FEUF art. 101 & Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 s. 
54. 
17 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 s. 54-55.	
18 Ibid. s. 54-55. 
19 Westin. Europeisk konkurrensrätt. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007 s. 15.	
20 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 s. 47-48. 
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2.4 Rättsliga kontrollinstanser 
Konkurrensverket är en svensk myndighet som inrättades 1992. Myndighetens vision är 

”Välfärd genom fungerande marknader”. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för att det 

ska råda en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet som är till nytta för 

konsumenterna.21 

 

Konkurrensverkets uppdrag är att utöva tillsyn och ge råd och stöd inom konkurrensens 

område. Men även att utöva tillsyn på upphandlingar och att arbeta med forskningsfrågor och 

internationellt samarbete inom konkurrensrätten. Myndigheten har även som uppdrag att 

sprida information och höja kunskapsnivån gällande upphandling och konkurrens. 

Konkurrensverket fattar dessutom beslut gällande eftergift.22 

 

Konkurrensrättsliga och immaterialrättsliga mål avgörs i Patent- och marknadsdomstolarna, 

som består av Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen. 

Domstolarna ersatte, den 1 september 2016, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen när 

dessa upphörde som rättsliga kontrollinstanser. Alla mål som tidigare prövats i 

Marknadsdomstolen eller Patentbesvärsrätten samlades således under Patent- och 

marknadsdomstolarna.23 

 

Själva förfarandet går till på så sätt att Konkurrensverket väcker talan om 

konkurrensskadeavgift mot företag, som av oaktsamhet eller uppsåtligen, har deltagit i ett 

konkurrensbegränsande samarbete. Vart och ett av företagen ska få möjligheten att få yttra sig 

över Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan.24 

 

Vid en eftergiftssituation får Konkurrensverket i beslut förklara om ett företag har uppfyllt 

förutsättningarna för att kunna erhålla eftergift. Ett sådant beslut om eftergift från 

Konkurrensverket är bindande för Konkurrensverket och domstol, vilka är de rättsliga 

kontrollinstanserna i mål om eftergift och konkurrensskadeavgift.25 

																																																								
21 Konkurrensverket. Uppgifter. 
22 Konkurrensverket. Uppgifter 
23 Sveriges domstolar. Patent- och marknadsdomstolarna. 
24 3 kap. 5 § Konkurrenslag (2008:579). 
25 3 kap. 15 § Konkurrenslag (2008:579). 
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2.5 Konkurrensskadeavgift 
Bestämmelser gällande konkurrensskadeavgift och dess storlek regleras i konkurrenslagen26. 

På talan av Konkurrensverket får domstol besluta att ett företag som har överträtt förbudet 

mot konkurrensbegränsande samarbeten, ska betala en konkurrensskadeavgift, vilket är en 

form av böter.27 

 

Förutsättningarna för att ett företag ska tilldelas skyldighet att betala konkurrensskadeavgift är 

att företaget eller att någon som handlar åt företagens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet 

har överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. Avgiften tillfaller staten.28 

Konkurrensskadeavgiftens storlek regleras också i konkurrenslagen. Avgiften får inte 

överstiga 10 procent av omsättningen från föregående räkenskapsår för företaget som genom 

beslut är skyldig att betala böter. Om talan är riktad mot flera företag som har deltagit i ett 

konkurrensbegränsande samarbete bestäms avgift för vart och ett av företagen.29	

 

 

 

 

  

																																																								
26 3 kap. 5-11 §§ Konkurrenslag (2008:579). 
27 3 kap. 5 § Konkurrenslag (2008:579). 
28 3 kap. 5 § Konkurrenslag (2008:579). 
29 3 kap. 6 § Konkurrenslag (2008:579).	
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3 Eftergift 

3.1 Inledande kommentarer om eftergift 
I detta kapitel ges en grundläggande redogörelse för vad eftergift är och vad som är syftet med 

eftergift.   
  

3.2 Allmänt om eftergift 
Ordet eftergift definieras enligt Svensk ordbok som efterskänkande i juridisk mening, med 

andra ord är det en form av lindrande. Inom konkurrensrätten innebär eftergift att ett företag, 

som har brutit mot det lagstadgade förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten, undgår 

att betala konkurrensskadeavgiften helt. Innebörden av eftergift i en konkurrensrättslig 

mening är att eftergift utgör ett incitament för ett bolag att anmäla sitt deltagande i ett 

kartellsamarbete. Genom detta erhåller bolaget en möjlighet att slippa de böter, även kallat 

konkurrensskadeavgift, som utgår vid dessa samarbeten.30 För att ett företag, som deltar i ett 

konkurrensbegränsande samarbete, ska få möjlighet att erhålla eftergift ställer 

Konkurrensverket krav vilka kommer beskrivas mer ingående nedan.31 Det finns även 

möjlighet enligt Konkurrensverkets eftergiftsprogram, utöver eftergift, att få nedsättning av 

konkurrensskadeavgiften. Denna möjlighet att få nedsättning av konkurrensskadeavgiften ska 

inte förväxlas med eftergifts-begreppet. 
 

För att en situation om eftergift ska uppstå ska en överträdelse av förbudet mot 

konkurrensbegränsade samarbeten mellan företag ha begåtts, vilket regleras i 

konkurrenslagen. Rekvisiten för att ett företag ska ha ansetts ingått ett sådant samarbete är 

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

marknad på ett sätt som är märkbart.32 

 

Ett avtal om konkurrensbegränsande samarbete kan innebära att priser vid inköp eller 

försäljning bestäms eller att andra affärsvillkor fastställs. Priser eller affärsvillkor kan 

bestämmas både direkt som indirekt mellan företag eller branschorganisationer. Ett sådant 

avtal kan även innebära att produktion, teknisk utveckling samt investeringar kontrolleras 

eller begränsas, att marknader delas upp mellan olika aktörer eller att en handelspartner får 

																																																								
30	Konkurrensverket. Eftergiftsprogram i Sverige och EU.	
31 Ibid. 
32 2 kap. 1 § Konkurrenslag (2008:579). 
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konkurrensför- eller nackdelar.33 Ett exempel på när en handelspartner kan erhålla 

konkurrensfördelar är om det ställs villkor för att ingå ett avtal där motparten åtar sig 

ytterligare förpliktelser som inte, enligt handelstradition, har något samband med avtalets 

föremål.  

 

Ingen regel utan undantag, detta talesätt kan även tillämpas på konkurrensbegränsande avtal. 

Det finns ett antal typer av konkurrensbegränsande avtal som inte innebär att det strider mot 

det rådande förbudet i som regleras i konkurrenslagen. Avtal som syftar till att bidra till 

förbättrad produktion eller distribution eller som är till för att främja teknisk eller ekonomisk 

utveckling, eller som ser till att konsumenterna erhåller skälig andel av den vinst som 

inbringas till följd av det konkurrensbegränsade avtalet, är exempel på detta. Slutligen är ett 

konkurrensbegränsande avtal tillåtet om avtalet inte ger de berörda företagen möjlighet att 

sätta konkurrensen ur spel för en västenlig del av nyttigheterna i fråga, vilket framgår av 

lagtext.34                         

 

Reglerna kring eftergift är, precis som reglerna om konkurrensbegränsande samarbeten, 

reglerade i konkurrenslagen. Eftergift kan det företag, eller annan sorts aktör, erhålla om det 

har ingått i ett konkurrensbegränsande samarbete som är förbjudet enligt svensk lag. 

Förutsättningarna för att eftergift ska kunna utges är att en deltagande part anmäler sitt 

deltagande i en kartell. Anmälan ska innehålla information som för Konkurrensverket är 

okänd sedan tidigare, samt ge myndigheten en drivkraft till att ingripa mot kartellen. Till detta 

finns dock undantag. I lagtext framgår att i en situation där Konkurrensverket har tillräcklig 

information för att ingripa mot det konkurrensbegränsande samarbetet kan ändå eftergift bli 

aktuellt, beroende på situationen. Eftergift får inte den som har tvingat ett annat företag, eller 

annan aktör, att delta i ett förbjudet konkurrensbegränsande samarbete.35 
 

3.2.1 Hur erhålls eftergift? 
Ett företag kan erhålla eftergift enligt Konkurrensverkets eftergiftsprogram som finns i 

Sverige och i EU.36 

  

																																																								
33 Ibid.	
34 2 kap. 2 § 4 p. Konkurrenslag (2008:579). 
35 3 kap. 12 § 3st. Konkurrenslag (2008:579) – ”Konkurrensskadeavgift får inte efterges för ett företag som har 
tvingat ett annat företag att delta i överträdelsen…” 
36Konkurrensverket. Eftergiftsprogram i Sverige och EU. 
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Konkurrensverket har utgivit en skrift med allmänna råd gällande eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift, KKVFS 2015:1. I skriften framgår en rad olika krav som företag, som 

deltar eller har deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete, måste uppfylla för att kunna 

bli föremål för eftergift.37 

3.2.2 Syftet med eftergift  
Syftet med Konkurrensverkets eftergiftsprogram är att hindra och avslöja 

konkurrensbegränsande samarbeten, även känt som kartell. Syftet enligt Konkurrensverkets 

mening är att Konkurrensverket uppmanar till eftergiftsansökningar och därmed strävar 

myndigheten efter att få tillämpa reglerna om eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgiften givmilt.38 

  

En annan del av syftet med eftergiftsprogrammet är att intresset av att upptäcka och sätta 

stopp för konkurrensbegränsande samarbeten väger tyngre än att bötfälla företag som väljer 

att samarbeta med Konkurrensverket. Konkurrensverket menar att det är en vinst för 

samhällets välfärd, eftersom eftergiftsprogrammet leder till en fungerande marknad samt att 

företagen på marknaden, som inte delar i ett konkurrensbegränsande samarbete, också drar 

nytta av eftergiftsprogrammet i och med att det främjar fungerande marknader. 
  
Konkurrensverket menar på att det finns flertalet fördelar med eftergiftsprogrammet. En 

fördel på marknadsnivå är att färre konkurrensbegränsande samarbeten ska ingås, med andra 

ord, så ska intresset av att bilda en kartell minska eftersom företag har vetskapen om att de, 

när som helst, kan anmäla det förbjudna samarbetet till Konkurrensverket och därmed dra 

fördel av eftergiftsmöjligheten och då undgå konkurrensskadeavgiften. 

En fördel på kartellnivå är att det skapas misstro mellan de företag som deltar i det 

konkurrensbegränsande samarbetet då något av de deltagande företagen, när som helst, kan 

avslöja samarbetet för Konkurrensverket. Detta ska, enligt Konkurrensverkets mening, skapa 

misstro i det konkurrensbegränsande samarbetet så att det blir instabilt, vilket ska leda till att 

förutsättningarna för företagen att lyckas med ett kartellsamarbete ska sjunka.39 

En ytterligare fördel på marknadsnivå är att eftergiftsprogrammet leder till att det blir lättare 

att upptäcka och utreda förbjudna samarbeten då företag, i utbyte mot nedsättning eller 

																																																								
37 KKVFS 2015:1, p. 7-19. 
38 Konkurrensverket. Eftergiftsprogram i Sverige och EU 
39 Ibid. 
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slopande av konkurrensskadeavgiften, avslöjar information om det olagliga samarbetet. 

Eftergiftsprogrammet ökar därmed förutsättningarna för Konkurrensverket att kunna lagföra 

och utreda överträdelser av konkurrenslagen. 

 

3.2.3 Vad kan bli föremål för eftergift?  
	
Enligt svensk rätt40 får konkurrensskadeavgiften efterges om ett företag, eller annan aktör, 

som är med i ett förbjudet samarbete som begränsar konkurrensen om företaget är först med 

att lämna information till Konkurrensverket som gör att det kan klarläggas att en överträdelse, 

av förbudet mot kartellsamarbeten, har skett. Konkurrensskadeavgiften får också efterges om 

företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av det konkurrensbegränsande 

samarbetet. Detta regleras i konkurrenslagen.  
 

I Konkurrensverkets allmänna råd gällande eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift, KKVFS 2015:1, framgår att endast ett enda företag i ett 

konkurrensbegränsande samarbete kan erhålla eftergift och att en gemensam ansökning till 

Konkurrensverket innebär att inget av företagen i ett sådant samarbete kan erhålla eftergift. 

Dessa allmänna råd gällande eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift samspelar 

med den svenska och europeiska konkurrensrättsliga lagstiftningen.41 

 

Företaget och dess anställda måste aktivt samarbeta med Konkurrensverket under 

utredningen.42 Bevis får inte förstöras och företaget får heller inte lämna felaktiga eller 

missvisande uppgifter.43  

 

Ett företag, eller annan aktör, som har tagit initiativ, har varit en drivande part eller 

upprätthållit ett konkurrensbegränsande samarbete exkluderar inte det företaget från 

möjligheten till eftergift.44 

 

Det Konkurrensverket kräver av det deltagande företaget, eller aktören, är att det snarast efter 

sin anmälan till myndigheten ska upphöra med sitt deltagande i det konkurrensbegränsande 

																																																								
40 3 kap. 12 § Konkurrenslag (2008:579). 
41 KKVFS 2015:1, p. 3. 
42 Ibid, p. 13. 
43 Ibid, p. 16. 
44 Ibid, p. 8. 
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samarbetet. Om ett företag, eller annan aktör, vid anmälan till Konkurrensverket fortfarande 

deltar i samarbetet kan i samråd med myndigheten bestämmas hur dess deltagande ska 

upphöra. 45 

3.2.4 I vilka situationer lämnas inte eftergift?  
 
Enligt konkurrenslagen får konkurrensavgiften inte efterges om ett företag, eller annan aktör, 

har tvingat ett annat företag att delta i det konkurrensbegränsande samarbetet.46 Det framgår 

inte i lagstiftning, eller i andra rättskällor, vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att 

tvång, i ett kartellsamarbete, ska anses föreligga. Vid oklarheter kan företag som är 

deltagande i en kartell anonymt kontakta Konkurrensverket för att få vägledning om var 

gränsen för tvång går enligt konkurrenslagen.47  

 

Vidare får inte konkurrensskadeavgiften efterges, om ett företag har fått anstånd och om 

uppgifter som krävs för att eftergift ska bli aktuellt har lämnats till Konkurrensverket innan 

anståndstiden har löpt ut. Konkurrensverket får ge ett företag anstånd, vilket är en form av 

tidsfrist, att lämna relevanta uppgifter till myndigheten som erfordras för att 

konkurrensskadeavgiften får efterges. Om det deltagande företaget lämnar uppgifter till 

Konkurrensverket efter att tidsfristen har löpt ut ska uppgifterna ha ansetts ha lämnats när 

företagen gjorde en anmälan till myndigheten. Om ett annat företag i det 

konkurrensbegränsande samarbetet har fått anstånd av Konkurrensverket efterges inte 

konkurrensskadeavgiften för ett annat företag som inkommer med information om det 

förbjudna samarbetet.48 

 

Eftergift kan utgå om Konkurrensverket, i beslut, har förklarat att ett företag anses ha 

inkommit med information som uppfyller rekvisiten som svensk rätt ställer för att eftergift ska 

kunna bli aktuellt.49 Ett sådant beslut från myndigheten är bindande för både 

Konkurrensverket och domstol, vilket förklarar varför möjligheten till eftergift för övriga 

parterna i det konkurrensbegränsade samarbetet inte kan bli aktuellt.50 

 

																																																								
45 Ibid, p. 19.	
46 3 kap. 12 § 3st. Konkurrenslag (2008:579). 
47 KKVFS 2015:1, p. 8. 
48 3 kap. 14 a § 1st. Konkurrenslag (2008:579). 
49 2 kap. 1 § Konkurrenslag (2008:579). 
50 3 kap. 15 § Konkurrenslag (2008:579). 
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Vad som menas med bevisning, i Konkurrensverkets mening, beskrivs i Konkurrensverkets 

allmänna råd gällande eftergift och konkurrensskadeavgift. Med bevisning avses muntliga 

uppgifter och skriftliga handlingar och kan vara till exempel protokoll, mötesanteckningar och 

uttalanden av anställda eller före detta anställda. Dock ska Konkurrensverket inte ha haft 

tillgång till bevisningen tidigare.51  

 

En deltagande part i ett konkurrensbegränsande samarbete, som vill erhålla eftergift, får inte 

förstöra bevis som innebär en försvårad utredning för Konkurrensverket. Om ett företag 

lämnar felaktiga eller missvisande uppgifter kan företaget inte bli föremål för eftergift.52  

Konkurrensverket har inte nödvändigtvis vetskap om vilka bevis som finns och kan därmed 

ha svårt att avgöra om bevis kan ha förstörts eller undangömts eller om felaktig information 

lämnats.   

 

Det som är beskrivet ovan är vilka situationer där eftergift inte ges enligt rådande svensk rätt 

och allmänna råd från Konkurrensverket. I verkligheten är det mer komplext i och med 

bevisfrågan vid tvångsomständigheter. Konkurrensrätten lyder under civilrättens bevisregler, 

utgångspunkten är att den part som påstår en sakomständighet ska styrka att den föreligger. 

Kan den yrkande parten styrka sitt påstående övergår oftast bevisbördan på motparten, som då 

måste visa att omständigheten inte föreligger. Svårigheten med denna situation i praktiken, är 

att kunna påvisa att tvång föreligger. 

 

	

 

	
	

	

	

	

	

	

	

																																																								
51 KKVFS 2015:1, p. 23. 
52 Ibid. p. 18. 



	 21	

4 EU-rätt   

4.1 Inledande kommentarer om EU-rätten 
Det här kapitlet kommer att behandla konkurrensrätt som härstammar från Europeiska 

unionen. Kapitlet är avsett för att läsaren ska få förståelse för hur den svenska 

konkurrensrätten är direkt influerad av konkurrensrätten på Europeiska unionens nivå. 

  

4.2 Grundläggande om EU-rätt 
EU har två fördrag som är grundläggande, det ena är unionsfördragen (FEU) och det andra är 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), vilket oftast benämns som 

funktionsfördraget. Unionsfördraget framför grundläggande värden för EU, så som frihet, 

demokrati och jämlikhet medan funktionsfördraget, vilket namnet avslöjar, reglerar 

funktionssättet för medlemsländerna i EU.53 

 

En grundläggande del inom EU-rätten är den inre marknaden och regleras i både 

funktionsfördraget och unionsfördraget. Den inre marknaden ska utgöra ett område utan inre 

gränser och tillhandahålla fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.54 Med 

begreppet menas att unionen ska upprätta en inre marknad och verka för en hållbar utveckling 

inom Europa som bygger på stadig ekonomisk tillväxt, prisstabilitet och på en social 

marknadsekonomi som har en hög konkurrenskraft i enlighet med bestämmelserna i 

fördragen.55 

 

4.2.1 Exklusiv kompetens 
EU kan ha exklusiv kompetens inom ett rättsligt område.56 Det innebär att endast EU får 

lagstifta och anta akter som är rättsligt bindande. Medlemsstaterna får endast lagstifta eller 

anta rättsligt bindande akter om EU har bemyndigat. När EU har beslutat om eller antagit 

rättsligt bindande akter måste medlemsländerna implementera dessa regler i sin nationella 

lagstiftning.57 

 

																																																								
53 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder, 6:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2018, s. 35-37. 
54 FEUF, art. 26 p. 2. 
55 FEU, art. 3 p.3 
56 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder, 6:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2018, s. 40-41. 
57 FEU, art. 2 p.1.	
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I funktionsfördraget framgår det att EU har exklusiv kompetens inom särskilda områden. Ett 

av dessa områden är inom konkurrensrätten.58 Det innebär att det är EU som lagstiftar om 

konkurrensrättsliga regler för sina medlemsstater.59 Det är nödvändigt för EU att ha exklusiv 

kompetens inom detta område för att den inre marknaden skulle kunna fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Exempelvis, ett svenskt företag kan ingå i en kartell med tyska företag 

och då måste finnas liknande lagregler i länderna för att kunna upprätthålla en effektiv och 

fungerande konkurrens på den inre marknaden. En gemensam konkurrensrättslig lagstiftning 

underlättar samarbeten över landsgränserna. 

 

4.2.2 Konkurrensrätten från EU 
 
I och med att konkurrensrätten är reglerad i funktionsfördraget60, som är implementerat i den 

svenska konkurrenslagstiftningen, så kommer det inte göras en mer ingående redogörelse för 

dessa artiklar än för den artikel som reglerar konkurrensbegränsande samarbeten. 

 

I art. 101 FEUF regleras förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten, ”Följande är 

oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan 

medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen inom den inre marknaden”. 

 

Inom konkurrensrätten på EU-rättslig nivå är det inte av något större intresse om enstaka 

företag ingår juridiskt bindande avtal som begränsar konkurrensen på marknaden. Det som 

jämställs med ett avtal i konkurrensbegränsande mening är avtal som inte är juridiskt 

bindande överenskommelser, ibland känt som gentlemen’s agreement, gemensamma 

rekommendationer eller samordnande förfaranden. Men även beslut av branschorganisationer, 

samrådsorgan och sammanslutningar av företag. Ett konkret exempel är om en 

branschorganisation lämnar rekommendationer om prissättning av varor eller tjänster.61 

  

																																																								
58 FEUF, art. 3, p.1. 
59 FEUF, art. 3, p. 1b. 
60 FEUF, art. 101-106. 
61 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder, 6:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2018, s. 411.	
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4.3 Eftergift ur ett EU-perspektiv 
Precis som inom svensk konkurrensrätt finns det ett eftergiftsprogram inom EU som 

Europeiska kommissionen tillämpar vid överträdelser av art. 101 FEUF, vilket är samma 

förbud som råder inom svensk rätt. 
 

Eftergiftsprogrammet har, som i Sverige, till uppgift att få företag som deltar i förbjudna 

karteller att träda fram och slippa konkurrensskadeavgift helt. Alla stater som är medlemmar i 

EU har ett eftergiftsprogram, då kartellsamarbeten kan ske över landsgränser. 

Eftergiftsprogrammen kan skilja sig åt beroende på medlemsland men Europeiska 

kommissionen och konkurrensmyndigheterna från medlemsstaterna har tagit fram ett 

modellprogram med syfte att verka som en ”minsta gemensam nämnare” som var 

medlemsstats konkurrensmyndighet har kommit överens om att sträva efter.62 

 

Orsaken till varför Europeiska kommissionen skapade möjligheten för företag att erhålla 

eftergift, var på grund av att kommissionen hade påtagliga svårigheter att upptäcka olagliga 

konkurrensbegränsande samarbeten. Med inspiration från den amerikanska rätten så skapades 

möjligheten till eftergift som har visat sig effektiv på den inre marknaden. På EU-nivå har 

företag möjlighet att avslöja ett konkurrensbegränsande samarbete för Kommissionen. Här 

finns fortfarande samma krav som hos Konkurrensverket när det gäller upplysningar och 

bevis. Företaget ska, precis som på den svenska marknaden, inkomma med information till 

Kommissionen först och informationen ska ha varit okänd för Kommissionen sen tidigare och 

det ska leda till att insats mot de berörda företagen kan göras eller att en överträdelse av 

förbudet i art. 101 FEUF kan konstateras.63 Om ett företag som deltar i ett 

konkurrensbegränsande samarbete inkommer till EU-kommissionen, så anses den ha 

inkommit först och då spelar det ingen roll ur eftergiftssynpunkt om ett annat företag 

inkommer till sin nationella konkurrensmyndighet.64 

  

																																																								
62 Konkurrensverket. Eftergiftsprogram i Sverige och EU. 
63 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder, 6:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2018, s. 432-435 & 
Europeiska Kommissionen. Leniency. 
64 Europeiska Kommissionen. Leniency. 
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5 Kartellverksamhet 

5.1 Inledande kommentar 
Detta kapitel kommer att behandla kartellverksamhet. Kapitlet belyser vad kartellverksamhet 

är, samt visar sambandet mellan kartellverksamhet och eftergift. Utöver det kommer olika mål 

från svenska och europeiska rättsinstanser presenteras och slutligen behandlas bevisfrågan i 

kartellverksamhet. 

 

5.2 Vad är kartellverksamhet? 
Kartell definieras i Svenska Akademins Ordlista som ”ekonomisk samverkan mellan företag 

för att begränsa konkurrens”.65 

 

En kartell grundas på ett avtal mellan företag, att istället för att konkurrera, samverka för att 

eliminera eller på annat sätt snedvrida konkurrens. Ett sådant avtal, ett kartellavtal, artar sig 

sällan som ett rättsligt bindande avtal, utan ofta handlar det om uppgörelser, av 

konkurrensbegränsande art, som av parterna anses vara juridisk oförbindande men som 

parterna väljer att följa. Det blir således ett så kallat gentlemen’s agreement.66 

 

Kartellavtal anses ofta vara en av de allvarligaste formerna av konkurrensbegränsande avtal. 

Detta eftersom de är synnerligen skadliga för den fria konkurrensen på marknaden. Utöver 

den skadliga påverkan på marknaden, skadar kartellverksamhet även samhällsekonomin och i 

längden konsumenterna. Som uttryckt i Asfaltsmålet nedan, ger 2 kap. 1 § konkurrenslagen 

utrymme för att tolka avtalskriteriet som många typer av konkurrensbegränsande förfaranden 

och inte enbart sådana där ett egentligt avtal träffats.67 

 

Karteller bygger som tidigare nämnt på olagliga avtal, där fullgörelse av avtalen inte kan 

krävas i domstol och tillit mellan parterna är av största vikt. Således är karteller svåra att 

upprätthålla under en längre period och det är inte helt ovanligt att en eller flera 

kartellmedlemmar ångrar sig och istället väljer att anmäla kartellen till konkurrensverket. 

Eftersom dessa samvetskval ofta infinner sig hos flera kartellmedlemmar vid samma tidpunkt 

är det av största vikt att anmäla kartellen vid tidigast möjliga tidpunkt om möjligheten till 

																																																								
65 Svenska akademins ordlista, Kartell. 
66 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 s. 54. 
67 Gustafsson och Westin. Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2010 s. 92.	
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eftergift ska finnas kvar. Detta beror på att regleringarna kring eftergift endast ger utrymme 

för att den som är först med att anmäla och bistå med bevisning kan vara kandidater till 

eftergift av konkurrensskadeavgift.68   

 

5.3 Sambandet mellan eftergift och kartellverksamhet 

Avtal mellan företag, vars syfte är att begränsa, snedvrida eller eliminera konkurrens är 

förbjudna.69 I det fall ett företag brutit mot förbudet och är först med att anmäla överträdelsen 

till konkurrensverket finns det möjlighet för konkurrensskadeavgiften att efterges.70 Med 

eftergift av konkurrensskadeavgift menas således att den konkurrensskadeavgift, som ett 

företag gjort sig skyldig till att betala, inte kommer att behöva betalas. Eftergift kan endast bli 

aktuellt i det fall ett företag, som ingår i en kartell, självmant anger sina medkontrahenter till 

Konkurrensverket. 

Eftersom förekomsten av kartellverksamhet anses synnerligen svårt att upptäcka och bevisa 

fungerar eftergiftsförfarandet som ett incitament för företag att agera visselblåsare och således 

underlätta för Konkurrensverket i sitt arbete att avslöja dolda karteller. För att kunna erhålla 

full eftergift av konkurrensskadeavgift krävs det att företaget presenterar avgörande 

bevismaterial samt att företaget aktivt bistår Konkurrensverket till fullo i efterföljande 

utredning. Detta medför att kartellverksamheten inte endast förs fram i ljuset när eftergift är 

aktuellt, utan även att konkurrensverket erhållit stark bevisning, som de annars inte haft 

tillgång till. Vidare förekommer det krav på att företaget varit först inne med sin anmälan till 

konkurrensverket. Detta krav öppnar för ett kapplöpningsmoment, som orsakar misstro inom 

kartellen och således även bidrar till att företag faktiskt väljer att anmäla kartellens existens 

till konkurrensverket.71 

 

 

																																																								
68 Westin. Europeisk konkurrensrätt. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007 s. 188-189. 
69 2 kap. 1 § Konkurrenslag (2008:579) 
70 3 kap. 12 § Konkurrenslag (2008:579) 
71 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015 s. 192-193.	



	 26	

5.4 Kartellmål 

5.4.1 MD 2009:11 “Asfaltskartellen” 
MD 2009:11, det så kallade Asfaltsmålet eller Asfaltskartellen, är ett svenskt kartellmål inom 

asfaltbranschen som bland andra berörde bolagen NCC AB, Peab Sverige AB, Peab Asfalt 

AB, Peab syd AB och S. Grus & Asfalt AB. Målet handlade dels om uppdelning av 

marknaden vid kommunala och statliga upphandlingar under perioden 1998-2001 och dels om 

överenskommelser om prissättningar. Till största del hade kartellen varit fråga om 

beläggningsarbeten, men den hade även haft inverkan på produktion och försäljning av 

asfaltsmassa. Vad gäller uppdelningen av marknaden vid kommunala och statliga 

upphandlingar hade samarbetet kommit till stånd genom att kartellen utsett vilket bolag som 

skulle vinna upphandlingen, varpå de övriga bolagen presenterat anbud som varit mindre 

fördelaktiga än den utsedda vinnaren, eller så hade bolagen valt att inte lämna anbud alls och 

istället mottagit en ersättning från övriga bolag i kartellen. 

 

Marknadsdomstolen anförde, i fråga om beviskrav och bevisbörda att nationella regler ska 

tillämpas i första hand, men att det inte begränsar möjligheten att utnyttja EU-rätten som en 

vägledande källa, i dessa frågor. Utöver detta konstaterades det att bevisbördan i fråga om det 

finns möjlighet att utdöma konkurrensskadeavgift ligger på den som hävdar att överträdelsen 

skett, i detta fall, Konkurrensverket. Vidare anförde MD att beviskravet inte bör vara av 

samma art som i ett brottmål. För den slutsatsen hämtades vägledning från mål T-53/03, där 

det bedömdes att kommissionens bevisning att överträdelsen skett inte behövde vara ”bortom 

varje rimligt tvivel”. Således kan höga böter utdömas med lägre beviskrav. 

 

I bedömningen av det konkurrensbegränsande syftet ansåg MD, med bakgrund i de 

överenskommelser och samordnade förfaranden som fanns mellan bolagen, att syftet torde 

bedömas som konkurrensbegränsande. 

 

Vidare följde en bedömning om huruvida överträdelsen kunde anses ha en mer internationell 

prägel och således även kunna omfattas av art. 101 FEUF. I denna fråga menade MD att, trots 

att överenskommelserna i huvudsak handlat om regionala och nationella marknader, så ingick 

vissa av företagen i större, internationella koncerner som bedrivit verksamhet i flera olika 

länder, vilket kan ge utrymme för att överträdelserna även påverkat internationella marknader. 

Utöver de bolag som ingick i internationella koncerner kunde den internationella marknaden 

även påverkas av det faktum att många utav upphandlingarna gällt gränsområden och att det 



	 27	

förekommit att mindre företag tvingats vända sig till utländska producenter eller leverantörer 

för att kunna upprätthålla sin verksamhet. MDs bedömning blev således att internationella 

marknader kunde påverkas av de fortlöpande överenskommelserna och art. 101 FEUF är 

därmed också tillämpligt. 

 

Härefter bedömer MD storleken på de konkurrensskadeavgifter som ska dömas ut. MD 

skärpte konkurrensskadeavgiften, gentemot tingsrättens dom, för NCC AB och sänkte 

konkurrensskadeavgiften för S. Grus & Asfalt AB och Peab Sverige AB. Sänkningen av 

konkurrensskadeavgiften för S.Grus och Asfalt AB samt för Peab Sverige AB var av 

anledning att de nämnda bolagen endast ansetts ha ingått i kartellen i mindre omfattning och 

således haft en följande, snarare än en ledande, roll. Anledningen till att 

konkurrensskadeavgiften skärptes för NCC var att de ansågs ha haft en ledande roll inom 

kartellen och således haft särskilt inflytande gällande kartellens verksamhet. Utöver detta 

ansågs NCC även haft en koordinerande roll inom kartellen vilket bedömdes vara försvårande 

omständigheter för NCC. NCC framförde emellertid att det skulle anses föreligga 

förmildrande omständigheter eftersom de upphört med överträdelserna innan 

Konkurrensverket påbörjat sin utredning samt att de varit behjälpliga under utredningen. MD 

bedömde att det först nämnda i detta fall inte kunde anses som en förmildrande omständighet 

men det faktum att bolaget bidragit under utredningen kunde anses vara det. 

 

NCC AB hade utöver detta ansökt om eftergift av konkurrensskadeavgift, vilket de nekades 

eftersom det inte kunde visas att NCC haft någon kontakt med Konkurrensverket innan 

Konkurrensverket utförde sin gryningsräd hos NCC. Utöver detta kunde det inte anses att 

NCC bidragit med sådan typ av bevisning som skulle ge möjlighet för företaget att få eftergift 

av konkurrensskadeavgift trots att anmälningskriteriet inte uppfyllts. Således bedömde MD att 

NCC inte var kandidat för eftergift av konkurrensskadeavgift. 

 

Asfaltskartellen är ett av de största kartellmålen i Sverige. Domen ger vägledning i fråga om 

bevisbörda såväl som frågan om eftergift av konkurrensskadeavgift. I fråga om 

konkurrensskadeavgiften kan betydelsen av att kontakta aktuell myndighet i fråga om 

kartellen, samt att bistå myndigheten med bevisning under utredningen, utläsas. Utöver detta 
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ger domen utrymme för att höga böter ska kunna åläggas företaget med lägre beviskrav än i 

ett brottmål.72 

 

5.4.2 Kartellsamarbete mellan auktionshusen Christie’s International plc och Sotheby’s 
Holdings Inc. 
I 2005/590/EG riktar kommissionen ett beslut till auktionshusen Christie’s International plc 

och Sotheby’s Holdings Inc., som är ledande på marknaden för försäljning genom auktion. 

Beslutet gäller den kartell, angående priser och försäljningsvillkor, som företagen har ingått i 

under åren 1993-2000. Kartellens syfte var i huvudsak att begränsa konkurrensen på den 

relevanta marknaden genom att implementera köp- och säljvillkor som bestämdes och 

redigerades under flertalet möten mellan bolagen under den period kartellen var aktiv. Dessa 

försäljningsvillkor innefattar bland annat en provisionsskala som bolagen höll sig till, ha en 

lägsta låneränta och att inte ge några garantier om minimipriser. 

 

Kommissionen gjorde bedömningen att överträdelsen var av arten avsiktlig överträdelse av art 

81.1 EG-fördraget, som idag motsvarar art. 101 FEUF, och art 53.1 EES-fördraget. 

Uppgörelsen mellan bolagen ledde dessutom till en snedvridning av konkurrensen på 

marknaden och kartellen bedömdes vara högst missgynnande för kunderna. Vidare gjordes 

bedömningen att det konkurrensbegränsande avtalet i slutändan har påverkan för hela EES-

området, detta med bakgrund i företagens stora marknadsandelar och att avtalets omfattning 

innefattade företagens försäljning inom samtliga delar av EES-området. Överträdelsen 

bedömdes också särskilt allvarlig på grund av sin långa varaktighet. 

 

Bötesbeloppet bedömdes till 41,58 miljoner euro för var och ett av bolagen, däremot fanns det 

möjlighet för bolagen att få bötesbeloppet nedsatt eller helt befrias från det. På punkten om 

huruvida något av bolagen skulle befrias helt från bötesbeloppet gjorde kommissionen 

följande bedömning: Eftersom Christie’s varit först med att anmäla överträdelsen till 

kommissionen och i samband med anmälan också lämnat bevis för kartellens existens, utan 

vilka kartellen inte kunnat avslöjas, beviljas de eftergift av bötesbeloppet. Utöver de nämnda 

anledningarna vägde kommissionen dessutom in att Christie’s efter anmälan inte längre 

deltog i kartellen samt att det innan anmälan inte funnits någon pågående utredning i ärendet. 

Kommissionen har dessutom kunnat fastställa att inget tvång förelegat från Christie’s sida, 

																																																								
72 MD 2009:11 
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vilket hade medfört att de inte varit kandidater för eftergift, i det fall tvång hade förelegat. 

 

Gällande frågan om även Sotheby’s kunde vara kandidater för nedsättning av bötesbeloppet 

gjorde kommissionen bedömningen att eftersom Sotheby’s varit fullt behjälpliga under 

utredningen samt att de bidragit med viss avgörande bevisning, har de uppfyllt de villkor som 

krävs för att nedsättning av bötesbeloppet ska vara möjlig. Kommissionen vägde, i sin 

bedömning, dessutom in att Sotheby’s inte bestridit någon av de uppgifter som kommissionen 

grundat sitt beslut på. Sotheby’s beviljades en nedsättning av bötesbeloppet uppgående till 40 

% och det slutliga bötesbeloppet landade på 20,4 miljoner euro.73 

 

Christie’s hade utöver anmälan till kommissionen även anmält kartellen till USA:s 

justitiedepartement. Även i den amerikanska processen befriades Christie’s helt från böter, 

medan det till Sotheby’s utdömdes en bötessumma uppgående till 45 miljoner USD. Bolagen 

betalade utöver detta en summa om 512 miljoner USD i skadestånd till de kunder som lidit 

skada av kartellens existens.74 

 

Ur kommissionens beslut går det att utläsa vikten av att vara först med anmälan till aktuell 

myndighet, i det fall eftergift av konkurrensskadeavgift ska kunna komma att bli aktuellt. 

Dessutom framkommer möjligheten för att alla kartellmedlemmar att få nedsatt 

konkurrensskadeavgift, i det fall de under utredningen bidrar med bevisning. 

 

5.4.3 Vitaminkartellen 2003/2/EG 
Vitaminkartellen är en av de mest omfattande och komplexa kartellerna som hittills upptäckts. 

Kartellen omfattade samtliga ledande bolag inom marknaden för produktion och distribution 

av diverse olika vitaminer och vitamintillskott. Anledningen till kartellens uppstartande var en 

prisnedgång på marknaden för A- och E-vitamin och kartellen var således ett verktyg för de 

ledande aktörerna på marknaden att försöka hejda den negativa utveckling som, vid tillfället 

för kartellens uppstartande, rådde. 

 

Kartellen var i sig uppbyggd av flertalet olika karteller. Detta med anledning av att vitaminer 

och vitamintillskott i sig inte är konkurrerande med varandra utanför den egna vitaminen. 
																																																								
73 2005/590/EG. 
74 Westin. Europeisk konkurrensrätt. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007 s. 187-188. 
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Således byggdes ett nätverk av karteller upp, ett för varje specifik vitamin samt tillskotten 

betakaroten och karotenoider. Sammanlagt omfattades tolv olika vitaminer och tretton olika 

tillverkare av kartellen. 

 

Kartellen rörde inte enbart den europeiska marknaden utan hade en internationell dimension 

som bland annat omfattade USA och Japan. 

Avslöjandet av Vitaminkartellen kom när två av de ledande kartellmedlemmarna valde att gå 

till kommissionen för att avslöja kartellens existens, men utan bevisning. Med detta som 

bakgrund ansökte båda bolagen om att konkurrensskadeavgiften skulle efterges i deras fall. 

Kommissionen valde att inte bifalla denna ansökan. Däremot medgavs eftergift av 

konkurrensskadeavgift för en annan medlem inom Kartellen, Aventis SA, som kunde uppfylla 

kraven för eftergift trots att de inte varit först med anmälan, eftersom de bidrog med 

betydande bevisning för kartellens existens. Kommissionen valde dock att göra enskilda 

bedömningar för var och en av de olika kartellerna inom Vitaminkartellen, där det visade sig 

att Aventis endast lämnat uppgifter om sitt deltagande i två av de olika kartellerna, när de i 

realiteten varit inblandad i tre. Aventis medgavs således endast eftergift av 

konkurrensskadeavgift för de två karteller som de valt att anmäla till kommissionen och en 10 

% nedsättning av konkurrensskadeavgiften för den kartell de inte medgivit att de varit 

medlemmar i. 

 

Kommissionen ansåg att två av bolagen, F. Hoffmann-La Roche AG och BASF AG, på grund 

av att de saluförde det största utbudet av vitaminprodukter samt att de varit med och anstiftat 

de olika delarna av kartellen, haft en ledande roll inom kartellen. Vidare ansåg kommissionen 

att denna ledande roll, som medförde att de två bolagen kunde åtnjuta större fördelar av 

kartellens existens, skulle anses vara en försvårande omständighet i bedömningen av den 

konkurrensskadeavgift som skulle utdömas till de båda bolagen. Vid bedömningen av 

försvårande omständigheter anförde kommissionen också att de båda bolagens 

marknadsandelar för samtliga produktkategorier översteg 70 % och inom vissa kategorier 

uppgick marknadsandelarna till 100 %, vilket medför att bolagen inom dessa 

produktkategorier effektivt eliminerat all konkurrens. Kommissionen noterade även att F. 

Hoffmann-La Roche AG haft en särskilt ledande roll och gynnats mest av kartellens existens. 

 

F. Hoffmann-La Roche AG och Merck KgaA anförde dessutom att kommissionen torde ta 
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hänsyn till det faktum att det utdömts böter från Kanada och USA, för samma överträdelser 

som kommissionens beslut grundas på. Därmed menade F. Hoffmann-La Roche AG och 

Merck KgaA att de sanktioner som utdömts av kommissionen skulle sänkas med beaktande 

av det bötesbelopp som dömts ut av andra jurisdiktioner. Kommissionen avfärdade dessa 

argument med anledning av att förfarandet har brutit mot europeiska konkurrensrättsliga 

regleringar, vilka inte tar hänsyn till att bötesbelopp redan utdömts för samma förfarande. 

Kommissionen anser således att deras rätt att döma ut böter för överträdelser inte kan 

begränsas av att annan jurisdiktion också utövar sin rätt att döma bolagen för att de brutit mot 

konkurrensrättsliga regleringar även inom den jurisdiktionen. Vidare anför Kommissionen att 

kommissionen endast har rätt att utdöma böter för den del som förfarandet har inverkat på 

EES-området, på samma sätt som de amerikanska domstolarnas rätt att döma ut böter endast 

gäller för den påverkan som kan hänföras till marknaden inom USA. Således menar 

kommissionen att Bolagen inte blir dubbelt bötfällda för samma förfarande, om än det hänförs 

till samma kartellverksamhet. 

 

Av vitaminkartellsmålet framkommer vikten av att inte bara vara först med anmälan, utan 

också lägga fram avgörande bevisning i samband med denna. Målet ger också uttryck för att 

eftergift kan utgå, även om företaget inte är först med anmälan, men däremot är först med att 

lämna bevisning. Utöver detta framkommer det av kommissionens beslut att drivande krafter 

inom kartellen och ett företags egen nytta av kartellen kan anses vara försvårande 

omständigheter, när bedömning av bötesbelopp och eventuell nedsättning, eller eftergift, av 

bötesbeloppet sker. Vidare kan det av beslutet utläsas att en sanktion i ett annat lands 

jurisdiktion inte begränsar kommissionens rätt att utdöma böter till samma företag. Inte heller 

ges det möjlighet för nedsättning av böter med anledning av att företaget redan betalat böter 

inom annan jurisdiktion.75 

 

5.5 Bevisfrågan vid kartellverksamhet 
Karteller tenderar, på grund av sin dolda karaktär och utformandet av de företeelser som 

kartellen vidtar, att vara svåravslöjade. Med detta som bakgrund infördes år 2002 

eftergiftsförfarandet i svensk rätt. Förfarandet har sedan tidigare återfunnits i EU:s 

konkurrensrättsliga regleringar men har, som tidigare nämnts, sina rötter i amerikansk 

konkurrensrätt. Eftergiften är tänkt att göra det gynnsamt för kartellmedlemmar att självmant 
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avslöja kartellen och ange övriga kartellmedlemmar. Därmed underlättas Konkurrensverkets 

bevisinsamling vid redan misstänkta kartellverksamheter och karteller där ingen utredning 

startats avslöjas.76 

 

Bevisbördan åvilar den som hävdar att överträdelse enligt konkurrenslagen har förekommit, 

Konkurrensverket i Sverige och Kommissionen i EU. Detta redogörs för bland annat i MDs 

dom gällande Asfaltskartellen. Vidare framkommer i mål T-53/03 att det inom EU-rätten inte 

ställs lika höga beviskrav i mål om utdömande av konkurrensskadeavgift, som det gör vid 

brottmål. I svensk rätt används målet som vägledning i beviskravsbedömningen i domen 

gällande asfaltskartellen. Således finns inte krav att bevisningen ska vara bortom rimligt 

tvivel i fall om kartellverksamhet och i det fall konkurrensskadeavgift ska kunna utdömas.77 

  

																																																								
76 Gustafsson och Westin. Svensk konkurrensrätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik 2010 s. 280. 
77 MD 2009:11.	
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6 Analys 
6.1 Inledning 
Det som kommer att stå i fokus i denna analys är eftergift och den beslutsprocess som följer 

samt bevisfrågan och bevisbördan för parterna. Under bevisfrågan ska det analyseras vilken 

grad av bevisning som krävs för att konkurrensskadeavgift ska kunna utdömas. Men även 

vilken grad av bevisning som krävs för att eftergift ska bli aktuellt ska analyseras.  
 

Vidare ska det utredas och analyseras huruvida eftergift bör utgå i en situation där ett företag 

haft en ledande och initiativtagande kraft i ett kartellsamarbete och dessutom uppfyller kraven 

för eftergift av konkurrensskadeavgift som Konkurrensverket ställer. Jämte denna fiktiva 

situation ska en analys göras om eftergift bör utgå om samma situation är aktuell, men att ett 

mindre företag som deltar i kartellen skulle ha försatts i svår ekonomisk situation eller gått i 

konkurs om det inte hade varit en del utav det förbjudna samarbetet. Även bevisfrågan vid 

situationer där tvång förekommer kommer att analyseras. 
  
Analysen nedan kommer mestadels att koncentrera sig på svensk lagstiftning som i sin tur är 

implementerad rätt ifrån Europeiska Unionen. Det som först kommer att analyseras är hur 

eftergift utgör ett problem, för att sedan vidare i efterföljande punkter diskutera bevisbörda 

och beviskrav, huruvida det bör finnas utrymme att neka eftergift, i vilka situationer det är 

rättfärdigat att eftergift utgår, samt om det finns möjlighet att förbättra det nuvarande 

eftergiftsprogrammet. 

 

6.2 Hur eftergift utgör ett problem 
Vad som har kunnat utläsas gällande försvårande omständigheter, är att de till stor del 

påverkar storleken på den konkurrensskadeavgift som utdöms, men har hittills inte haft någon 

egentlig påverkan på möjligheten för bolagen att erhålla eftergift av den 

konkurrensskadeavgift som dömts ut. Det som bör diskuteras i fall om eftergift är huruvida 

det finns eller bör finnas tillfällen där ett bolag, som är behäftat med flertalet försvårande 

omständigheter, kan eller bör nekas eftergift av konkurrensskadeavgift trots att de i övrigt 

uppfyller alla krav för att kunna erhålla eftergift. 

  

Vid bedömning av konkurrensskadeavgift, är det en till synes försvårande omständighet att ett 

bolag har innehaft en ledande roll inom kartellen. Detta påverkar dock inte bolagets 
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möjligheter att erhålla eftergift av konkurrensskadeavgift. Att bolaget är en 

”återfallsförbrytare”, bildligt sett, gällande olaglig kartellverksamhet är i sig själv inte heller 

tillräckligt för att eftergift ska kunna nekas ett företag, om än det är en försvårande 

omständighet. Vidare har det ansetts att det är en försvårande omständighet att företag utanför 

kartellen tvingats bort från marknaden alternativt tvingats leta efter leverantörer på annan ort 

eftersom de inte klarar av de nya förhållanden som råder på marknaden. 
 

Att inneha den ledande rollen inom kartellen eller att vara ”återfallsförbrytare” har i sig självt 

inte ansetts vara tillräckligt försvårande omständigheter för att eftergift av 

konkurrensskadeavgift ska kunna nekas. Däremot har det inte klarlagts huruvida det kan vara 

en tillräckligt försvårande omständighet att företag utanför kartellen helt tvingats bort från 

marknaden eller på annat sätt hamnat i en svår ekonomisk situation. Detta i sig bör kunna 

anses vara en försvårande omständighet, som öppnar för möjligheten att neka eftergift för 

bolag, även om sådana konsekvenser kan vara svåra att undvika i en utbredd 

kartellverksamhet. Fördelar med om situationer där eftergift kan nekas skulle finnas, är att det 

skulle medföra att företag som är behäftade med flertalet försvårande omständigheter inte 

skulle ha möjlighet att helt slippa undan den konkurrensskadeavgift som utdöms och således 

endast lida konsekvenser i form av renomméfall. Renomméfall, om än en konsekvens som är 

av stor vikt för ett företag, har långt ifrån samma påverkan på ett företag som den 

konkurrensskadeavgift som kan utdömas av domstol. 
 

Risken med att eventuellt neka bolag eftergift med anledning av försvårande omständigheter 

är att eftergiftsförfarandet till viss del förlorar sitt incitamentssyfte om det föreligger allt för 

stor ovisshet kring vilka omständigheter som kan komma att påverka ett bolags möjlighet till 

eftergift av konkurrensskadeavgift. Detta eftersom ett bolags vilja att ange kartellen till 

lämplig myndighet till stor del baseras på dess möjlighet att erhålla eftergift av 

konkurrensskadeavgift. Om denna möjlighet att erhålla eftergift skulle begränsas, skulle även 

incitamentet gå förlorat och således skulle viljan att ange sina medkontrahenter till lämplig 

myndighet minska. Detta skulle i sin tur riskera att leda till att en redan besvärlig 

bevissituation, som till stor del förenklas av möjligheten till eftergift eller nedsättning av 

konkurrensskadeavgift, blir ännu mer besvärlig. 
 

Vidare skulle en oviss situation kring vem som är föremål för eftergift också leda till att 

kapplöpningsmomentet till viss del förlorar sitt syfte. Detta på grund av att en större tillit 
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skulle kunna uppstå mellan kartellmedlemmarna, i det fall det råder osäkerhet kring huruvida 

någon av medlemmarna överhuvudtaget är föremål för eftergift av konkurrensskadeavgift. 

 

6.3 Bevisfrågan vid kartellsamarbeten 
En yrkande part som påstår en sakomständighet ska själv bevisa att den föreligger. Lyckas 

parten styrka sitt yrkande genom bevisning övergår i regel bevisbördan till motparten som i 

sin tur ska bevisa att denna sakomständighet inte föreligger.  
 

Ur Konkurrensverkets allmänna råd gällande eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift, KKVFS 2015:178, framgår vad som klassas som bevisning. Det är 

muntliga uppgifter och skriftliga handlingar som menas med bevisning. Företaget ska helst, 

enligt Konkurrensverkets rekommendation79, dokumentera de muntliga uppgifterna, antingen 

via undertecknad transkribering eller att uppgifterna finns på en ljudupptagning.  

 

I en situation där tvång har förekommit kan det således bli svårt att framkomma med någon 

specifik bevisning. I en sådan situation finns det sannolikt mycket lite bevisning, skriftligt 

eller muntlig, som dessutom är transkriberad eller inspelad. Ett företag kan anonymt kontakta 

Konkurrensverket för att få veta var gränsen för tvång går. I fråga om tvång bör en muntlig 

och utförlig utsago utgöra likvärdig bevisning så som en transkriberad och undertecknad eller 

inspelad uppgift. Det bör därmed anses utgöra tillräcklig bevisning för att bevisbördan ska 

skifta till motparten att bevisa att tvång inte föreligger. 

 

I ett sådant förfarande som förkommer i och med den nuvarande lagstiftningen, kan det 

uppstå svårigheter att garantera rättsäkerhet. Ur Konkurrensverkets perspektiv kan det vara 

svårt att göra en objektiv bedömning av det konkurrensbegränsande samarbetet, på ett sätt 

som en domstol med fri bevisprövning kan. Ett företag som, till Konkurrensverket, inkommer 

med den information som erfordras för att eftergift ska kunna bli aktuellt, får inte ha förmått 

andra företag, med tvång, att ingå i ett kartellsamarbete eller ha förstört, undangömt eller 

lämnat falska uppgifter som försvårar utredningen för myndigheten.  Svårigheten vid 

scenarier som dessa är hur Konkurrensverket ska kunna få vetskap om falska uppgifter eller 

om bevis är förstörda, om inte ett av de andra företagen även besitter samma bevis som har 

förstörts, av det företag som gjort anmälan till konkurrensverket, eller strider mot lämnade 
																																																								
78 KKVFS 2015:1, p. 23. 
79 Ibid.		
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uppgifter. Detta utgör inte bara ett problem vid civilprocesser utan även vid 

förvaltningsprocesser, vilket är de processer som Konkurrensverket som myndighet beslutar i. 

Svårigheten att bedöma sanningshalten i uppgifter inte är inget som är speciellt endast för 

konkurrensrätten, utan det förkommer även på andra områden inom civilrätten. 

 

Vidare framgår det av svensk praxis att beviskravet gällande konkurrensrättsliga mål inte ska 

anses vara lika högt som för brottmål. Detta betyder att domstolen inte kräver att bevisningen 

når graden ”bortom varje rimligt tvivel”. Någon lägre gräns för vilken bevisning som anses 

acceptabel, för en fällande dom, har inte framkommit. Detta medför en något osäker situation 

angående den bevisning som konkurrensverket besitter och huruvida den kan anses tillräcklig. 

Oftast uppkommer inte bevisaproblematik gällande kartellens existens eller dess medlemmar i 

mål där eftergift är aktuellt. Detta på grund av konkurrensverkets krav på att bevisning tillförs 

om ett företag ska kunna vara föremål för eftergift. Däremot kan det i sådana fall istället 

förekomma bevisproblematik gällande huruvida vissa företag varit drivande krafter bakom 

kartellen, eller liknande omständigheter som kan anses försvårande, eller i vissa fall 

förmildrande. 

  

6.4 Eftergiftssystemets tvivelaktigheter   
I nuvarande svensk lagstiftning och allmänna råd gällande eftergift från Konkurrensverket 

framgår att endast det företag, som har inkommit med den information som krävs till 

Konkurrensverket kan bli föremål för eftergift.  En gemensam ansökan betyder således att 

inget av företagen kan erhålla eftergift.   

 

I nuvarande rättsläge framgår inte vad som händer om en kartell, som är utbredd på den inre 

marknaden och där enstaka företag inkommer till respektive lands konkurrensmyndighet med 

den information som krävs för eftergift. Om ett företag som deltar i ett 

konkurrensbegränsande samarbete inkommer till EU-kommissionen, så anses den ha 

inkommit först och då spelar det ingen roll ur eftergiftssynpunkt om ett annat företag 

inkommer till sin nationella konkurrensmyndighet. Ett konkurrensbegränsande samarbete som 

är utbrett på den inre marknaden kan vara uppdelad i olika nivåer, exempelvis som 

vitaminkartellen där en enskild vitamin kan utgöra en marknad, samtidigt som vitaminer som 

produkt kan utgöra en marknad för sig. Ett företag som producerar vitamin D kan således 

inkomma till Konkurrensverket i Sverige medan ett företag som producerar vitamin C 
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inkommer med information om kartellen till sitt lands konkurrensmyndighet. Dessa två 

marknader kan då ingå i en övergripande kartell. Trots att båda företagen ingår i en större 

kartell har båda möjlighet att erhålla eftergift i och med att de deltar i mindre karteller.  

 

I och med att möjligheten finns att två företag som ingår i samma övergripande kartell kan ha 

möjlighet att erhålla eftergift bör möjligheten att två företag som gör en gemensam ansökan 

också kunna erhålla eftergift. Enligt Konkurrensverkets mening ska kapplöpningssystemet 

som råder idag vara ett incitament att frångå kartellen. Att neka eftergift för företag som 

inkommer med en gemensam ansökan kan istället ge ett incitament för kartellen att fortsätta. 

 

Europeiska kommissionen menar att ett konkurrensbegränsande samarbete mellan ett fåtal 

små företag inte utgör en kartell, i den meningen att det inte ska ses som en överträdelse av 

art. 101 FEUF. I en situation där ett fåtal små företag, som tillverkar eller säljer en specifik 

vara, kan konkurrensen snedvridas på ett märkbart sätt. Detta eftersom deras specifika vara 

utgör en så pass begränsad marknad att deras samarbete påverkar marknaden, oberoende av 

företagens storlek. En annan situation, där något enstaka byggföretag går ihop i ett 

prissamarbete, kommer sannolikt inte att snedvrida konkurrensen på marknaden. Det här är att 

anse som en teknisk svaghet från EU-rättens håll och därmed behövs en mer konsekvent 

bestämmelse för exakt vad som utgör ett konkurrensbegränsande samarbete. 

 

Det bör anses att eftergiftsförfarandet i övrigt inte besitter några större tekniska svagheter. 

Däremot kan eftergiften ses som ett område som är behäftat med principiella svagheter, detta 

på grund av att förfarandet låter ett företag som ingått i en kartell undkomma den bestraffning 

som normalt sett hade utdömts för medverkan i kartellverksamhet. Till viss mån kan 

eftergiftens förekomst försvaras med att, det huvudsakliga syftet är att eftergiften ska fungera 

som ett incitament att ange kartellen. Detta medförsåledes, dels att kartellen förs fram till 

ljuset och att fler företag kan utdömas konkurrensskadeavgift, än om företaget inte angett 

kartellen till konkurrensverket och dels att konkurrensen på marknaden återställs. Således 

låter man ett företag komma undan, för möjligheten att i slutändan kunna återställa den 

konkurrens som rådde på marknaden innan kartellen inrättades. 
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6.5 Eftergiftssystemets förbättringspotential samt när det är lämpligt att 
utge eftergift 
Den nuvarande lagstiftningen gällande eftergift har sina nackdelar som beskrivet i tidigare 

stycken av analysen. Baserat på dessa nackdelar har följande tankar till ett förbättrat 

eftergiftssystem framkommit.  

Ett företag som inte har inkommit till Konkurrensverket först i en kartell, men som har blivit 

tvingad in i samarbetet bör kunna erhålla eftergift. Ett företag som inte har haft möjligheten 

att få välja att ingå i en kartell bör således inte straffas för handlande mer än att få den 

publicitet, som skadar dess renommé, som företag får genomlida när konkurrensskadeavgifter 

har dömts ut.   

I nuvarande lagstiftning kan endast det företag som har inkommit till Konkurrensverket först 

erhålla eftergift. Om två företag går ihop och gör en gemensam ansökan om eftergift, hos 

Konkurrensverket, kan de således inte erhålla den möjligheten. Detta kapplöpningssystem, 

som råder idag, skulle istället kunna ge ett incitament för kartellen att fortsätta om två företag 

har en önskan att gemensamt lämna information till Konkurrensverket och att det kan få 

förödande konsekvenser ekonomiskt för båda av företagen om de skulle behövs betala 

konkurrensskadeavgiften. Ur ett marknadsperspektiv borde nyttan, att information inkommer 

till Konkurrensverket, vara större än att företag väljer att fortsätta sitt deltagande i det 

konkurrensbegränsande samarbetet. Att låta mer än ett företag åtnjuta möjligheten till eftergift 

borde väga tyngre än att konkurrensen på en marknad snedvrids under en längre tid, i och 

med kartellsamarbetet. Det som kan tänkas vara problematiskt med en sådan möjlighet är att 

stora delar av en kartell kan anmäla sitt deltagande och därmed undgå att behöva betala 

konkurrensskadeavgiften. Därmed skulle en begräsning behövas i vad som borde definieras 

som en gemensam ansökan för att undvika denna eventuella problematik. 

 

En ytterligare omständighet inom eftergiftssystemet som skulle kunna förbättras är att 

Konkurrensverket, eller EU-kommissionen, utkommer med tydligare hänvisningar till vad 

som ska klassas som tvång i denna fråga. Företag kan anonymt kontakta myndigheten om råd 

för var gränsen för tvång går. Enligt Konkurrensverket kan muntliga uppgifter utgöra 

bevisning, men de ska då helst vara transkriberade med underskrift eller inspelade. I en 

tvångssituation ser det sannolikt inte ut på så sätt att sådana uppgifter är dokumenterade på 

det sättet. Därför borde beviskraven sänkas så att muntligt utförliga uppgifter ska kunna väga 

lika tungt som en transkriberad eller inspelad uppgift. Att ha muntlig bevisning med samma 
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bevisvärde som en transkriberad eller inspelad uppgift, medför en viss problematik. Detta på 

grund av att det i sådana situationer kan ligga nära till hands att tumma lite på sanningen. Den 

muntliga bevisningen i sig bör därför inte väga lika tungt som dokumenterade uppgifter, men 

i det fall den muntliga redogörelsen kan styrkas av hur kartellens uppbyggnad och arbete sett 

ut, bör det finnas möjlighet för de muntliga uppgifterna att väga tyngre än de gör i dagsläget. 

Vad som menas med att de muntliga uppgifterna ska styrkas av kartellens uppbyggnad och 

arbete är att en bedömning av vilka som haft störts nytta av kartellen, vilka som varit de 

drivande krafterna bakom kartellen och liknande omständigheter, bör tas i större beaktning 

gällande bedömningen av muntlig bevisning och i vissa fall styrka den muntliga bevisningens 

bevisvärde.  

 

Vidare bör inte en ledande och initiativtagande kraft inom ett konkurrensbegränsande 

samarbete kunna erhålla eftergift, istället förespråkas en mer dispositiv laglig reglering. Att 

initiera och involvera andra att ingå i ett, enligt lag, förbjudet samarbete bör inte kunna 

medföra möjligheten att erhålla eftergift, med andra ord att kunna slippa undan 

konkurrensskadeavgiften helt. Under förutsättning att företaget har inkommit med 

information till Konkurrensverket först, bör ett sådant företag kunna erhålla en minskad 

konkurrensskadeavgift. Att ta initiativ och vara den drivande kraften inom en kartell bör anses 

ha utgjort ett större hot mot en effektiv konkurrens på en marknad, än vad ett företag som 

endast har deltagit i det förbjudna samarbetet gjort.  

 

I en situation där ett företag inte har något annat val än att ingå i ett kartellsamarbete, för att 

kunna främja företagets överlevnadschans på marknaden, bör eftergift kunna erhållas även om 

företaget inte har inkommit först till Konkurrensverket med information. Om ett företag 

bevisligen inte kan fortsätta med sin verksamhet och istället går i konkurs till följd av en 

kartell som har så stor del av den aktuella marknaden att konkurrensen hade blivit snedvriden, 

bör det ses som en omständighet som borde förmildra konkurrensskadeavgiften. Ett företag 

som potentiellt står inför en konkurs kan i sin tur påverka en större skara aktörer och 

involverade personer. Här bör nyttan för ett företags fortskridande värderas högre än att 

utdöma en fullständig konkurrensskadeavgift.  

 

Det krävs även tydligare information från EU-kommissionen, som är det lagstiftande parten, 

om var avgränsningen för vad begreppet kartell går. I flera fall, så som i vitaminkartellen, är 

kartellen mer komplex, i och med att samarbetet utgör fler nivåer och marknader. Teoretiskt 
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kan ett företag i Danmark, som ingår i en kartell med företag som säljer D-vitamin samt ett 

företag i Sverige, som deltar i en kartell som säljer C-vitamin, erhålla eftergift på sina 

respektive marknader, fastän de kan ingå i en större övergripande kartell, för företag som 

säljer vitamintillskott som är utbredd över stora delar utav den inre marknaden.  
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7 Avslutning 
Denna uppsats har behandlat eftergift och det nuvarande systemet som är implementerad i 

svensk lagstiftning genom Europeiska unionen. Det som har analyserats är eftergiftssystemets 

svagheter, i vilka situationen där är lämpligt att utge eftergift samt om det finns en annan 

möjlighet till en förbättring av det nuvarande eftergiftsystemet. Även svagheten med 

beviskraven och dess problematik från Konkurrensverkets sida har diskuterats. Genom denna 

analys har följande slutsatser tillkommit. 

 

Genom vad som har diskuterats i analysen har det konstaterats att eftergiftssystemet idag inte 

är fulländat, samt att det finns ytterligare möjligheter för EU-kommissionen att utveckla de 

bestämmelser som finns gällande eftergift. Härutöver krävs även en tydligare avgränsning av 

vad ett kartellsamarbete innebär, då ett sådant samarbete kan vara mer komplext och kan vara 

utspridd på flera marknader samtidigt. 
 

Möjligheten att neka ett företag eftergift av konkurrensskadeavgift om företaget behäftats 

med flertalet försvårande omständigheter skulle med stor sannolikhet leda till att 

eftergiftsprogrammets incitamentssyfte går förlorat. Utöver detta skulle en sådan möjlighet 

även leda till att det blir ännu svårare för företag att undgå konsekvenser för sin 

kartellverksamhet, vilket är en av anledningarna till att incitamentet förloras. 
 

Slutligen, syftet med denna uppsats har därmed uppfyllts och problemformuleringen är 

därmed utredd. Genom analysen har eftergiftssystemets svagheter påvisats samt den 

bevisproblematik som kan uppstå, bland annat i tvångssituationer, vid eftergivandet av 

konkurrensskadeavgiften för bolag som har ingått i ett konkurrensbegränsande samarbete. 

 

 

 

 

 

 

  



	 42	

Källförteckning 

Litteratur  

Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt 1. 4:e uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik. 

2015. 

 

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. 6:e uppl. Stockholm: Nordstedts 

Juridik. 2018.  

 

Gustafsson, Leif och Westin, Jacob. Svensk konkurrensrätt. 3:e uppl. Stockholm: Nordstedts 

Juridik. 2010. 

 

Westin, Jacob. Europeisk konkurrensrätt. Lund: Studentlitteratur. 2007.  

 

Myndigheter 

Europeiska kommissionen. Leniency. 2016. http://ec.europa.eu/competition 

/cartels/leniency/leniency.html (Hämtad 2018-04-11) 

 

Konkurrensverket. Eftergiftsprogram i Sverige och EU. 2018. 

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

begransar-konkurrensen/lamna-kartellen-och-slipp-boter/eftergiftsprogram-i-sverige-och-eu/ 

(Hämtad 2018-04-10) 

 

Sveriges domstolar. Patent- och marknadsdomstolen. 2017. http://www.domstol.se/Om-

Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/ (Hämtade 2018-04-12) 

 

Lagar och andra rättskällor 

FEU - Fördraget om Europeiska unionen  

FEUF - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Konkurrenslag (2008:579) 

Prop. 2001/02:167. Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. 

Prop. 2007/08:135. Ny konkurrenslag m.m. 

 

 



	 43	

 
Mål och beslut 

2003/2/EG 

2005/590/EG 

MD 2009:11 

 

Offentligt tryck 

KKVFS 2015:1 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift. 

 

Övrigt material 

Nationalencyklopedin, Kartell. Ne.se hämtad 2018-04-12 

Svenska akademins ordlista, Kartell. Saol.se hämtad 2018-04-14 

Svensk ordbok, Eftergift. SO.se hämtad 2018-04-10 

 

 

 

 

 
 

	


