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Förkortningslista

EG Europeiska Gemenskapens - Fördrag
EU Europeiska Unionen
Kommissionen EU-kommission
EGD Europeiska Gemenskapens domstolen
Europadomstolen Europadomstolen för mänskliga rättigheter
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna
Förordning 1/2003 Rådets förordning (EG) nr. 1/2003 av den 16 december 2002 om 

tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT 2004 L 123 s 
18

Förordning 17/62 Förordning nr. 17 av den 6 februari 1962, Första förordningen om 
tillämpningen av fördraget artiklar 85 och 86, svensk specialutgåva, 
område 8 volym 1 s 8

HD Högsta Domstolen
KFM Kronofogdemyndigheten
KL Konkurrenslagen (1993:20)
KKV Svenska konkurrensverket
RB Rättegångsbalk (1942:740)
RF Regeringsform (1974:152)
UB Utsökningsbalk (1981:774)
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1. Inledning

Av erfarenhet har det visat sig vanligt förekommande att ett företags affärshandlingar förvaras 

hemma  hos  privatpersoner.  För  att  kunna  genomföra  en  effektiv  kontroll  av  att 

konkurrensrättens regler följs har tjänstemän, både från EU - kommissionen (kommissionen) 

och från svenska konkurrensverket (KKV), befogenhet att eftersöka affärshandlingar i samtliga 

lokaler där de rimligen kan förvaras.1 Det faktum att Sverige deltog i EU-rådets beslut att anta 

förordningen 1/20032 innebär att Sverige accepterat att svenska företagsledares privata bostäder 

kan komma att undersökas av kommissionen, ibland med hjälp av KKV.3 

1.1 Disposition 

I kapitel 2 kommer vi att fastställa de gällande konkurrensrättsliga reglerna både vad det gäller 

KL och förordning 1/2003. Resultatet av kapitel 2 kommer sedan analyseras i kapitel 4 och 5. 

I kapitel 3 kommer vi sedan att klarlägga gällande rätt vad det gäller artikel 8 om rätten till 

privatliv  i  Europakonventionen.  Resultatet  av  kapitel  3  kommer  sedan  att  analyseras 

tillsammans med resultatet från kapitel 2 i kapitel 5. 

Avsikten med kapitel 4 är att undersöka om tillämpningen av KL skiljer sig från tillämpningen 

av EG - rätten. 

Av kapitel 4 framgår att tillämpningen av KL och tillämpningen av förordning 1/2003 är lika. 

Därför kan vi under kapitel 5 analysera båda regelverken samtidigt. 

1.2 Syfte

Vi har valt att utreda reglerna om tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EG) om 

konkurrens. Dessa regler är  specificerade i  förordning 1/2003. Syftet är  att  undersöka om 

förordningen är förenlig med artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) när  kommissionen utför  så  kallade 

gryningsräder4 i privata hem enligt artikel 21 förordning 1/2003. 

1 Se artikel 21 i förordning 1/2003 och punkt 26 i ingressen till förordningen. Se även 48 § KL 
2 Rådets förordning (EG) nr. 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT 2004 L 123 s 18.
3 Se artikel 21.4 i förordning 1/2003.
4 eng. dawn raid, benämning på KKV:s och kommissionens inspektioner, som ofta sker vid gryningen.
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Syftet är även att  undersöka tillämpningen av 6 och 19 §§ i  den svenska konkurrenslagen 

(1993:20, vidare benämnd KL).  I  48  §  KL regleras KKV:s befogenheter i  samband med 

gryningsräder i  privata hem. Avsikten är att  undersöka 48 § KL förenlighet med artikel 8 

EKMR.  Syftet  är  dessutom att  utreda  ifall  en  tillämpning av  enbart  KL  skiljer  sig  från 

tillämpning av förordningen 1/2003 för att fastställa om regelverken måste analyseras separat 

eller inte gentemot artikel 8 EKMR.

1.3 Problemformulering

Vår  huvudfrågeställning  är:  ”Strider  EG:s  eller  svenska  konkurrensrättens  regler  om 

gryningsräder i  privata  hem mot  artikel  8  Europakonventionen?”.  För  att  kunna  besvara 

huvudfrågeställningen  måste  delfrågeställningen:  ”Skiljer  sig  tillämpningen av  förordning 

1/2003 från tillämpningen av KL i samband med gryningsräder i privata hem?” besvaras. För 

att besvara dessa två frågeställningar måste vi klarlägga gällande rätt samt undersöka likheter 

och skillnader mellan tillämpningen av förordning 1/2003 och tillämpningen av KL i samband 

med gryningsräder i privata hem.

1.4 Metod

Uppsatsen kommer att skrivas med hjälp av en rättsdogmatisk metod. En rättsdogmatisk metod 

innebär  en  analys  av  rättskällorna  lagar,  förarbeten, domstols-  och  myndighetspraxis  och 

relevant doktrin. Målet med att använda en rättsdogmatisk metod är att fastställa gällande rätt. 

För att  fastställa  gällande  svensk rätt  är  förarbeten viktiga,  men även praxis  tillmäts viss 

betydelse. Inom EG - rätten väger däremot praxis tyngre än i svensk rätt, medan förarbeten inte 

ges lika stort utrymme. De allmänna rättsprinciperna, vilka inom EG -  rätten framkommer 

genom EGD:s praxis, har en högre status än sekundärrätten5. I fråga om tolkning av artikel 8 i 

EKMR, vilken är erkänd som en grundläggande rättighet inom EG, kommer Europadomstolens 

och EGD:s praxis att utredas. Även en komparativ metod kommer tillämpas där tanken är att 

jämföra tillämpningen av KL med tillämpningen av förordning 1/2003. 

1.5 Avgränsning

För att uppsatsen ska bli överskådlig har vi valt att begränsa oss till reglerna om inspektioner i 

privata hem i KL och förordning 1/2003 och om dessa är förenliga med artikel  8 EKMR. 

Eftersom inspektioner i första hand sker i företagslokaler måste dessa trots allt behandlas för att 

5 Med sekundärrätt menas förordning, direktiv och beslut  (se artikel 249 EG)
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tydliggöra helhetsbilden. Då rättsfall  efter 2003, som tolkar förordning 1/2003 och EKMR, 

saknas  innebär  att  vi  har  valt  att  använda  oss  av  äldre  rättsfall  som  berör  den  gamla 

förordningen 17/62 och EKMR för att besvara vår frågeställning. Tiden är begränsad och vi har 

därför prioriterat bort artikel 6 i EKMR om rätten till en rättvis rättegång. 

2. De konkurrensrättsliga reglerna

I kapitel 2 kommer vi att fastställa de gällande konkurrensrättsliga reglerna både vad det gäller 

KL och förordning 1/2003. Resultatet av kapitel 2 kommer sedan analyseras i kapitel 4 och 5. 

2.1  Förhållandet  mellan  artiklarna  81  och  82  EG  och  nationell  

konkurrensrätt

Svensk konkurrensrätt och EG:s konkurrensrätt kan tillämpas parallellt eftersom det inte finns 

några EG - rättsliga hinder mot att tillämpa nationell rätt samtidigt med EG:s konkurrensrätt. En 

parallell tillämpning innebär således att ett avtal kan fångas in av båda regelverken, vilket har 

fördelar. Det kan t.ex. vara svårt för KKV att redan i inledningen av en inspektion avgöra om 

samhandelskriteriet är uppfyllt eller inte och därmed vilket regelverk som ska tillämpas. Därför 

är  det  logiskt  att  KKV har  rätt  att  tillämpa både EG:s  konkurrensrätt och KL på  samma 

inspektion.6 Förhållandet mellan artiklarna 81 och 82 EG och nationell konkurrensrätt regleras i 

artikel  3  i  förordning  1/2003.  Där  anges  att  en  gränsdragning  mellan regelverken är  att 

artiklarna 81 och 82 i EG tillämpas när det så kallade samhandelskriteriet är uppfyllt.7 Det 

innebär att de EG-rättsliga konkurrensreglerna tillämpas när ett konkurrensbegränsande avtal 

(regleras i artikel 81 EG) eller ett missbruk av dominerande ställning (regleras i artikel 82 EG) 

riskerar att påverka handeln mellan medlemsstaterna. Däremot när samhandelskriteriet inte är 

uppfyllt tillämpas KL. EGD konstaterade i  Walt Wilhelm - målet8 att EG:s konkurrensrätt har 

företräde framför den  nationella  konkurrensrätten.  I  samma rättsfall  konstaterades att  den 

nationella tillämpningen inte får strida mot en enhetlig och fullständig tillämpning av EG-rätten. 

Förordning 1/2003 är således endast tillämplig när samhandelskriteriet är uppfyllt, medan KL:s 

regler tillämpas endast då det inte påverkar en enhetlig tillämpning eller då samhandelskriteriet 

inte är uppfyllt. 

6 Proposition 1999/2000:140 s. 182f.  
7Samhandelskriteriet har tolkats extensivt av EGD: se mål 42/84, Remia mot Kommissionen, REG 1985 s.2545 
paragraf 47. ”med tillräcklig grad av sannolikhet, på grundval av rättsliga eller faktiska omständigheter, kan 
förutses att avtal i fråga direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan inverka på handelsflödet mellan 
medlemsstater, på ett sådant sätt att det kan komma att hindra förverkligandet av en gemensam marknad mellan 
medlemsstaterna.”
8 Mål 14/68, Walt Wilhelm m.fl. mot Bundeskartellamt, REG 1969, s. 1
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2.2 EU- rådets förordning (EG) nr. 1/2003 regler om gryningsräder

När  kommissionen  genomför en  inspektion  påbörjas  den  normalt  i  ett  företags  lokaler. 

Befogenheter i samband med detta regleras i artikel 20 förordning 1/2003. Där konstateras att 

kommissionen  tillåts  genomföra  ”alla  nödvändiga  inspektioner  hos  företag  och 

företagssammanslutningar” som  krävs  för  att  kommissionen ska  kunna  fullgöra  alla  sina 

uppgifter. I  artikel 20.2 specificeras kommissionens befogenheter närmare. Kommissionens 

tjänstemän (och  andra  av  kommissionen  bemyndigade  personer)  får  i  samband med  en 

inspektion bland annat bereda sig  tillträde till  företagets  lokaler samt granska och kopiera 

räkenskaper och affärshandlingar. Om det är nödvändigt kan kommissionens utsända försegla 

både  lokaler  och  affärshandlingar.  Företagets  företrädare  kan  avkrävas  förklaringar  om 

sakförhållanden.  De  möjligheter  som  en  nationell  rättslig  myndighet9 har  att  hindra 

kommissionens inspektioner regleras i artikel 20.8. I samband med att kommissionen gör en 

inspektion har den nationella rättsliga myndigheten möjlighet att kontrollera om kommissionens 

beslut är fattat i vederbörlig ordning och är proportionellt i förhållande till vad som förväntas 

uppnås med inspektionen, men får inte ifrågasätta huruvida det krävs en inspektion eller inte. 

EGD är den domstol som kan pröva lagenligheten i kommissionens beslut att företa inspektion i 

företagslokal. Att endast EGD har rätt att pröva lagenligheten av EG - rättsliga akter följer av 

Foto-Frost - målet10  där EGD konstaterar att kravet på enhetlig tolkning är speciellt viktigt när 

lagenligheten av en EG - rättslig akt prövas. 

I undantagsfall väljer sedan kommissionen att utvidga undersökningen till att även innefatta 

företagets  ledares och anställdas privata bostäder. Syftet att  kommissionen tilldelats denna 

befogenhet är att inspektionerna ska bli effektivare eftersom det visat sig att affärshandlingar 

med bevisvärde ofta förvarats i privata bostäder.11 Under den gamla förordningen nr. 17/6212 

artikel 14, som ersattes av förordning 1/2003, hade inte kommissionen befogenhet att företa 

inspektioner i privata hem. Följaktligen kunde företagen under utredning förvara bevismaterial i 

privata  bostäder  och  utrymmen utan  att  kommissionen kunde ta  del  av  dessa  dokument. 

Kommissionen var tvungen att lita på att information som förvarades på andra ställen än på 
9 Med uttrycket ”nationell rättslig myndighet” menas domstol, men även en annan myndighet vars beslut inte går 
att överklaga
10 Mål 314/85, Firma Foto-Fros  mot  Hauptzollamt Lubeck-Ost, (1987) rättsfallssamling 1987 s. 04199, Svensk 
specialutgåva s. 00233 not15 
11 Se artikel 21 i förordning 1/2003 och punkt 26 i ingressen i förordning 1/2003. 
12 Förordning nr. 17 Första förordningen om tillämpningen av fördraget artiklar 85 och 86, svensk specialutgåva 
Område 8 volym 1 s 8
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företaget inlämnades frivilligt. Exempelvis hade kommissionen i  SAS/Maersk - beslutet13, där 

dokument med bevisvärde förvarades hos två anställdas privata bostäder, inte befogenhet att 

företa inspektion i deras privata hem eftersom gamla förordningen tillämpades. Kommissionen 

kunde följaktligen endast begära utlämnande av uppgifter. Risken att dokument med bevisvärde 

förvaras i privata utrymmen var en motivering till att ge kommissionen nya befogenheter att 

utföra inspektioner i privata hem.

Enligt artikel 21 i förordning 1/2003 får kommissionen företa en inspektion i ”andra lokaler”. 

Exempel på ”andra lokaler” är de berörda företagens eller företagssammanslutningarnas ledares, 

direktörers och andra medarbetares bostäder. Kommissionen får endast företa en inspektion i en 

privat bostad om det finns en ”rimlig misstanke” om att handlingar14 som har betydelse för att 

bevisa  en  allvarlig  överträdelse15 finns  hos  den  inspektionen  avser.  En  nationell  rättslig 

myndighet får inte ifrågasätta huruvida det krävs en inspektion eller begära att få tillgång till 

uppgifter i  kommissionens handlingar i  ärendet. ”Foto frost -  principen”, att  EG - rättsliga 

akters lagenlighet endast kan prövas av EGD, gäller även kommissionens beslut enligt artikel 

21.3  förordning  1/2003.  Kommissionen  ska  samråda  med  den  nationella 

konkurrensmyndigheten innan ett  beslut  enligt  artikel  21  tas.  Ett  krav för att  få  företa en 

inspektion  i  en  privat  bostad  är  enligt  artikel  21.3  att  det  blivit  godkänt  genom  ett 

förhandsgodkännande av en nationell rättslig myndighet. Kraven på effektiva utredningar för att 

upprätthålla  artikel  81  och  82  kan  medföra att  rättssäkerheten blir  lidande. Även om ett 

förhandsgodkännande innebär ett steg extra i processen, är det nödvändigt för att rättsäkerheten 

ska hålla en tillräckligt hög nivå.  I Sverige lämnar Stockholms tingsrätt förhandsgodkännande 

enligt 53 a § KL. I likhet med vad den nationella rättsliga myndigheten får kontrollera enligt 

artikel 20.8 ska den kontrollera att kommissionens beslut är fattat i vederbörlig ordning. Den 

nationella rättsliga myndigheten ska även kontrollera om beslutet är proportionellt i förhållande 

till primärt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är, hur viktig den bevisning som förmodas 

påträffas är, det aktuella företagets medverkan och hur stor sannolikheten är att bevisningen 

påträffas i det aktuella utrymmet.16 Att de nationella rättsliga myndigheterna ska ha möjlighet 

13 2001/716/EG: Kommissionens beslut om förfarande enligt artikel 81 EG-fördraget och enligt artikel 53 i EES 
– avtalet (ärendena COMP.D.2 37.444 SAS/Maersk Air och COMP.D.2 37.386 Sun Air mot SAS och Maersk 
Air) där det framkom ytterligare akter från SAS efter begäran av kommissionen som bevarats hemma hos två 
anställda som hade varit på semester (not. 8). 
14 ”Räkenskaper eller andra affärshandlingar”
15 ”Allvarlig överträdelse” menas inom EG att överträdelsen i fråga kan påverka samhandeln mellan stater direkt 
eller indirekt, aktuell eller potentiell påverkan av flödet av varor och tjänster mellan medlemsstater.
16 Mål C-94/00, Roquette Freres SA mot Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 2002 s. I-09011 punkt 79
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att kontrollera om beslut är proportionella framgick i Roquette Freres - målet17där EGD tolkade 

proportionalitetsprincipens tillämpning i konkurrensrättsligt mål. Enligt punkt 80 i målet, måste 

”… den behöriga nationella domstolen kunna avslå en ansökan om tvångsåtgärder när den 

misstänkta inverkan på konkurrensen är alltför obetydlig, det berörda företagets förmodade 

inblandning är alltför marginell eller det som eftersöks är av alltför underordnad betydelse för 

att det ingrepp i en juridisk persons privata sfär som följer av en husrannsakan med polisens 

hjälp inte skall framstå som oproportionerligt och oacceptabelt i förhållande till de mål som 

eftersträvas med undersökningen”. 

Inom alla EG:s områden återfinns proportionalitetsprincipen. Det antyder att principen är av 

stor central betydelse inom EG, eftersom en proportionalitetsbedömning kan innebära att en 

specifik åtgärd blir ogiltig; principen är följaktligen direkt utslagsgivande. I förordning 1/2003 

är  den  bland  annat  specificerad  i  artikel  21.3  vilket  anger  att  den  nationella  rättsliga 

myndigheten ska  kontrollera  om kommissionens beslut  är  proportionellt  i  förhållande till 

primärt  hur  allvarlig  den  misstänkte  överträdelsen  är.  Finns  det  då  en 

proportionalitetsmåttstock? Det råder enighet om att EGD tillämpar två olika måttstockar: Dels 

ett uppenbarhetstest vad det gäller gemenskapslagstiftarens möjlighet att handla18 och ett mer 

strikt  test  vad  det  gäller  nationella  åtgärder.19 En  proportionalitetsbedömning består  av tre 

moment som måste vara uppfyllda för att en åtgärd skall anses proportionell:

 

• Är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet?

• Är  åtgärden nödvändig  för  att  uppnå  ändamålet eller  finns  det  mindre  ingripande 

alternativ?

• Står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan 

förorsaka för de berörda? Härvid kan det ofta bli fråga om helhetsbedömning av den 

föreliggande situationen.20

17 Mål C-94/00, Roquette Freres SA mot Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 2002 s. I-09011
18 I mål C – 331/88, Fedesa, REG 1990 s. I-4023, punkterna 13 och 14 konstaterade EGD att ett lagstiftningsval 
underkänns endast om felet är uppenbart. Se även i mål C – 233/94, Tyskland mot Europaparlamentet och 
Europeiska Unionens råd, REG 1997, s. I-2405, punkt 54 - 56
19 Se Jörgen Hettne och Ida Otken (red), ”EU – rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning” s 
152. 
20 Se Jörgen Hettne och Ida Otken (red), ”EU – rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning” s 
155. Se även Paul Craig and Grainne de Burca, ” Eu law, text, cases and materials”, s 372. Även Ulf Bernitz och 
Anders Kjellgren, “Europarättens grunder”, s  116. Se även Mål C-94/00, Roquette Freres SA mot Directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 2002 s. I-09011, punkt 79-81
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Proportionalitetsprincipen är också specificerad i artikel 5 (3) EG som anger att ”Gemenskapen 

skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta 

fördrag”. Principen binder EU:s institutioner att beakta proportionalitetsprincipen vid åtgärder, 

t.ex. när kommissionen tar beslutet att företa en inspektion i ett privat hem enligt artikel 21 i 

förordning 1/2003. 

2.3 Svenska konkurrenslagens regler om gryningsräder

2.3.1 Regler om konkurrensverkets inspektioner i företag och privata hem 

I 47 § KL regleras förutsättningarna för att KKV ska få genomföra en ”… undersökning hos ett 

företag för att utreda om detta har överträtt förbuden i 6 eller 19 § KL eller artikel 81 eller 82 i 

EG-fördraget …”. Det är Stockholms tingsrätt som kan besluta om KKV får genomföra en 

inspektion eller inte. I 48 § KL regleras förutsättningarna för att utföra inspektioner hos tredje 

man, det vill säga andra företag och privata bostäder. Ett beslut i enlighet med 47 § får enligt 48 

§ 1 st. KL avse ett annat företag än det som är föremål för undersökning. Vidare konstateras i 

48 § 2 st. att beslut enligt 47 § ”…får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av 

styrelseledamöter och anställda i  det företag som är föremål för utredning”. Med uttrycket 

”andra  utrymmen” avses  exempelvis  mark  och  fortskaffningsmedel m.m.  som  personen 

nyttjar.21 Viktigt  att poängtera är att  det endast är det företag som är under utredning som 

omfattas av  48  §  2  st.  KL,  vilket  betyder att  inga  inspektioner  får  genomföras i  privata 

utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i andra företag än det företag som är 

under utredning. 

Ett beslut enligt 48 § 2 st. måste enligt 47 § 1st uppfylla kriteriet att det måste finnas anledning 

att anta att en överträdelse har skett.22 När det gäller inspektioner i privata utrymmen är det ett 

krav att denna överträdelse dessutom är allvarlig enligt 48 § 4st. Allvarlighetskriteriet ska tolkas 

med ledning av 28 § KL.23 Med kriteriet allvarlig avses enligt prop. 1992/93:56 s  93:

”Avgörande för allvarligheten av överträdelsen är omfattningen av de 

skadliga effekterna av överträdelsen. Det kan gälla att bedöma såväl den 

på  längre sikt  prishöjande  effekten av  ett  visst  handlande som mer 

21 Prop. 2004/05:117 s  71
22 KKV får inte syssla med s.k. fishing expeditions. D.v.s där man utan misstanke om överträdelse går igenom ett 
företags handlingar för att se om man hittar något av intresse. Det måste alltså antas att en överträdelse skett.
23 Prop. 2004/05:117 s  72
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direkta  ekonomiska  skador  som  åsamkas andra  företag.  Ytterligare 

omständigheter av vikt är den allmänna marknadsbilden, ekonomiskt 

utbyte,  betydelsen  av  den  vara  eller  tjänst  som 

konkurrensbegränsningen avser och företagets marknadsandel. När ett 

förbjudet förfarande är  resultatet  av marknadsmakt hos  företag med 

dominerande  ställning  är  det  särskilt  befogat  att 

konkurrensskadeavgiften för en ingripande karaktär. Även frågan om 

överträdelsen skett uppsåtligen eller av oaktsamhet har betydelse liksom 

om  företaget  tidigare  gjort  sig  skyldigt  till  andra  eller  liknande 

överträdelser.”

I de fall kriteriet ”allvarlig överträdelse” anses uppfyllt i 48 § KL går en undersökning i stora 

drag till enligt följande: I 51 § 1 st. KL räknas KKV:s befogenheter upp när KKV genomför 

undersökningar som har bland annat beslutats enligt 47 § eller 48 § KL. KKV har befogenhet 

att i samband med en inspektion granska bokföring och andra affärshandlingar, ta kopior av 

dessa,  begära  muntliga  förklaringar  direkt  på  platsen  samt  att  få  tillträde  till  lokaler, 

transportmedel  och  andra  utrymmen.24 Vidare  nämns  i  53  §  1  st.  att  KKV  får  begära 

handräckning av kronofogdemyndigheten (KFM) för att genomföra de åtgärder som räknas upp 

i 51 §. I 53 § 2 st. föreskrives att prövning om handräckning enligt 53 § ska prövas av KFM, 

vilket  innebär  att  reglerna i  utsökningsbalken  (1981:774,  vidare  benämnd UB)  avseende 

verkställighet för förpliktelser som inte avser avhysning eller betalning blir gällande. KFM kan 

följaktligen med stöd av 2 kap 17 § UB använda sig av tvångsmedel. Bland annat får ”hus, rum 

eller  förvaringsställe genomsökas”.  När tillträde till  slutet  utrymme behövs får KFM ”låta 

öppna lås eller bereda sig tillträde på annat sett”. KFM:s förrättningsman ”får dock ej bereda sig 

tillträde till bostad i innehavarens frånvaro annat än om underrättelse om tiden för förrättningen 

har sänts till innehavaren […] eller om särskilda skäl föreligger”. 

En tvångsundersökning i ett privat hem innebär ett stort ingrepp för den som drabbas av det. Att 

en proportionalitetsbedömning ska utföras i samband med ett beslut om inspektion föreskrivs i 

48 § KL då det bland annat förutsätts att kraven i 47 § 1 st 3p är uppfyllda för att beslut om 

undersökning ska meddelas. Där konstateras att ”vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor 

för att  uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av 

åtgärden”. Bedömningen är  i  form av  en  intresseavvägning  mellan åtgärden att  företa en 

24 Med ”andra utrymmen” menas enligt vår mening privata bostäder och andra privata utrymmen i 48 § KL
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inspektion i ett privat hem och konsekvenserna av denna för den som drabbas av åtgärden. 

Proportionalitetsprincipen vann intåg i svensk rätt i och med Barsebäck - målet.25 Det målet 

handlade om svenska statens beslut att stänga ner Barsebäck och huruvida kärnkraftverkets 

ägare har  rätt  till  ersättning.  Regeringsrätten utförde en  proportionalitetsbedömning,  d.v.s. 

beslutets  förenlighet  med  proportionalitetsprincipen.  Regeringsrätten  finner  att  en 

proportionalitetsbedömning  består  av  tre  aspekter:  ändamålsenlighet,  nödvändighet  och 

proportionalitet i strikt mening. Dessa tre aspekter är detsamma som inom EG - rätten och inom 

EKMR där  proportionalitetsprincipen har  en  grundläggande  betydelse. Principen har,  efter 

Barsebäck - målet, vunnit erkännande även inom svensk rätt.26 När KKV beslutar att företa en 

gryningsräd i ett privat hem ska proportionalitetsprincipen beaktas eftersom det är ett ingrepp 

från det allmännas sida mot individen.

2.3.2  Konkurrenslagen  i  förhållande  till  reglerna  om  husrannsakan  i 

rättegångsbalken

Att genomföra undersökningar hemma hos en person som inte är misstänkt för att ha brutit mot 

någon lag är ingen nyhet. I brottmål finns företeelsen sedan länge reglerad i rättegångsbalken 

(1942:740, vidare benämnd RB). Eftersom dessa regler funnits länge och är allmänt vedertagna, 

vore det anmärkningsvärt om nya regler rörande i princip samma sak skulle ha en strängare 

eller mildare syn på ett ingrepp i den privata sfären. Undersökningsmöjligheterna i privata hem 

som ges i konkurrensrätten har konstaterats vara ”ett särskilt allvarligt ingrepp för den som 

drabbas av det”.27 I ett remissyttrande kommer Svenskt Näringsliv fram till att kraven för att få 

ett tillstånd för en undersökning i ett privat hem i samband med en konkurrensrättslig utredning 

i  vart fall inte  bör vara lägre än vad som fodras vid en husrannsakan. Svenskt Näringsliv 

konstaterar vidare att det handlar om ett långtgående ingrepp i den privata sfären och anser med 

anledning av detta att dessa regler måste omges av starka restriktioner.28 Vi har därför valt att 

göra en jämförelse mellan vilka krav som ställs i brottmål för att få genomföra en husrannsakan 

hos någon annan än den brottsmisstänkte och de krav som ställs i KL för att få genomföra en 

inspektion i ett privat hem. Eftersom det i KL primärt är juridiska personer som kan göra sig 

skyldiga till lagöverträdelser, är en inspektion i ett privat hem (hos en fysisk person), normalt 

25 RÅ 1999 ref. 76
26 RÅ 1999 ref. 76, se speciellt avsnitt 5.5.1 i domen
27 Prop. 2004/05:117 s 52 
28 Svenskt näringslivs remissyttrande ”Reformerad konkurrensövervakning (SOU 2003:73)”, s 5
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att  betrakta  som  en  undersökning  hos  någon  annan  än  den  som  är  misstänkt  för 

lagöverträdelsen. 

Vid en jämförelse av reglerna i KL med reglerna i RB angående husrannsakan i brottmål hos 

tredje man är kraven i RB högre ställda för att få genomföra en husrannsakan hos någon annan 

än den misstänkte än vad kraven i KL är för en liknande procedur. I 28 kap 1 § 2 st RB anges 

följande: ”Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet må husrannsakan dock 

företagas, allenast om brottet förövats hos honom eller den misstänkte gripits där eller eljest 

synnerligen anledning förekommer, att  genom rannsakningens föremål, som är  underkastat 

beslag, ska anträffas eller annan utredning om brottet vinnas.” Som framgår krävs ”synnerligen 

anledning”, vilket innebär att det ska finnas en faktisk omständighet som påtagligt visar att man 

med fog kan förvänta sig att anträffa föremålet eller vinna annan utredning om brottet.29 Det ska 

jämföras med de krav som ställs i KL där det konstateras i 48 § 4 st KL att en överträdelse 

måste vara ”allvarlig” för att en inspektion i ett privat hem ska anses tillåten.30 Eftersom det vid 

tillämpning av KL utföres en bedömning av överträdelsens allvarlighetsgrad och en analys av 

dess konsekvenser, kan det anses att en privatpersons rättsäkerhet hotas. Detta eftersom ingen 

faktisk omständighet måste fastställas i analysen om ”allvarlig överträdelse”, vilket endast är ett 

antagande om att överträdelse har skett. Det bör förhålla sig så att kraven i KL borde vara minst 

lika höga som i RB angående brottmål, eftersom båda situationerna berör intrång i ett privat 

hem hos tredje man. I en proposition31 till KL konstateras att lagstiftaren valt att inte använda 

reglerna om husrannsakan som förebild för KL. Det nämns inte vad motivet till detta är, men i 

propositionen ansågs det att rättssäkerhetens krav för KL i allmänhet var väl tillgodosedda i den 

ordning som föreslogs.  När KL initialt utformades verkar det som om lagstiftaren inte haft 

undersökningar i privata hem i åtanke. Fokus har legat på undersökningar i företag. Intresset av 

att KKV och kommissionen ska ha samma befogenheter verkar ha vägt betydligt tyngre än att 

tillgodose  skyddet  för  privatlivet.  Vi  kan  därför  ställa  frågan  om  inte  RB:s  regler  om 

husrannsakan hade varit den självklara förebilden för KL om inte svensk rätt påverkats av EG-

rätten. 

3. Europakonventionen

I kapitel 2 fastslog vi gällande rätt vad det gäller de konkurrensrättsliga reglerna. I kapitel 3 

kommer  vi  att  klarlägga gällande  rätt  vad  det  gäller  artikel  8  om  rätten  till  privatliv  i 

29 SOU 1995:47 s.239f samt JO 1965 s.159 och JO 1988/89 s.70
30 För definition av begreppet ”allvarlig” se prop 1992/93:56 s.93. Utskriven ovan.
31 Prop 2004/05:117 s.49
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Europakonventionen. Resultatet av kapitel 3 kommer sedan att  analyseras tillsammans med 

resultatet från kapitel 2 i kapitel 5. 

Som  en  inledning  till  detta  kapitel  ska  det  uppmärksammas  på  skillnaden  mellan  den 

mellanstatliga organisationen Europarådet och det överstatliga EU. Mellanstatlighet innebär 

samarbete mellan medlemsstater såsom i Europarådet som består av 47 medlemsstater32. EU har 

27 medlemsstater. Det är även viktigt att  uppmärksamma Europarådets Europadomstol  och 

EU:s EGD. Europadomstolen är belägen i Strasbourg och ska inte förväxlas med EGD som är 

belägen i Luxemburg. Europadomstolen har till uppgift att bedöma tvister och påstådda brott 

mot EKMR, vilken även är grunden för EG:s grundläggande rättigheter. EGD är den högsta 

instansen och ska tolka EU - lagstiftningen. Enkelt sett finns det ingen direkt koppling mellan 

EU och Europarådet förutom det faktum att alla EU:s medlemsstater även är medlemmar av 

Europarådet. EU kan  inte  bli  medlem av  Europarådet, eftersom endast  stater  kan  erhålla 

medlemskap. EKMR har vuxit in i EG - rätten genom dels EGD:s praxis och dels genom artikel 

6 i EU - fördraget.33 Sverige är däremot medlemmar av Europarådet och EKMR är följaktligen 

gällande svensk lag.

3.1 Europakonventionen som gällande svensk lag

Enligt regeringsformen (1974:152, vidare benämnd RF) 2 kap 23 § stadgas att lag eller annan 

föreskrift som strider mot konventionen inte får meddelas. Det innebär att EKMR har företräde 

framför nationell lagstiftning. Svensk lag ska följaktligen tolkas av domstolar och myndigheter 

så att den överensstämmer med EKMR.34 Enligt RF 11 kap 14 § så ska en lag eller förordning 

som strider mot överordnad lag endast åsidosättas om felet är uppenbart. Europadomstolen kan 

fälla  Sverige för  konventionsbrott.  Innebörden av  Europadomstolens  domslut är  att  de  är 

folkrättsligt  bindande för  den  berörda staten.  Det  innebär att  Europadomstolen inte  är  en 

överinstans till dem nationella domstolarna och följaktligen inte kan ändra eller undanröja ett 

beslut fattat av en nationell rättslig myndighet.35 En dom från Europadomstolen som innebär ett 

konstaterande av att en kränkning av EKMR förekommit kan medföra att staten måste ändra sin 

32 Se: http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe/  2007-05-23
33 EU består av tre pelare: EG – rätten i första pelaren, andra pelaren handlar om det gemensamma utrikes – och 
säkerhetspolitiska samarbetet (GUSP) och tredje pelaren om samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. EG 
– fördraget rör EU:s första pelare som skiljer sig från EU:s två andra pelare, genom bland annat principen om 
EG – rättens företräde framför nationell lag och att EG – rätten är direkt tillämplig i medlemsstaterna.  Genom 
EU – fördraget upprättades EU.
34 Mattias Nilsson och Jenny Lundberg, “Europarätten – En introduktion till EG-rätten och Europakonventionen” 
Jure Förlag AB, s  100
35 UD  INFO  –  skrift  av  Carl–Henrik  Ehrenkrona,  f.d.  departementsråd,  UD:s  rättsavdelning,  “Mänskliga 
rättigheter – förfarandet enligt Europakonventionen”, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1999, sidan 17.
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lagstiftning så att denna inte längre strider mot EKMR samt att staten ska utge skadestånd36. 

Hur en svensk domstol behandlar en konflikt mellan en artikel i EKMR och svensk lag är något 

komplicerat. I det berömda Åke Green - fallet37, där pingstpastor Åke Green i en predikan liknat 

homosexualitet  med  en  cancersvulst  på  samhällskroppen,  lät  HD  EKMR:s  tolkning  av 

religionsfrihet  gå  före  den  svenska lagstiftarens syfte  med  kriminaliseringen  av  hets  mot 

folkgrupp.38 HD  för  även  en  diskussion  om  rättighetsintrång  i  religionsfriheten  och 

yttrandefriheten. I  den diskussionen aktualiseras religionsfriheten i  2  kap 2  §  RF och det 

konstateras att det är en absolut rättighet. Att en rättighet är absolut innebär enligt 12 § RF att 

rättigheten inte kan inskränkas i lag. Enligt EKMR är religionsfriheten inte en absolut rättighet 

och kan med andra ord inskränkas i enlighet med artikel 9.2 EKMR. HD analyserar praxis från 

Europadomstolen och konstaterar att  en  konventionsenlig rättstillämpning av  brottsbalkens 

regler om hets mot folkgrupp måste medföra en restriktivare tillämpning än vad lagregelns 

förarbeten gjorde gällande. Med anledning av HD:s tolkning av praxis från Europadomstolen 

frikändes Åke Green. Följderna av målet innebär att svenska domare kommer att vara försiktiga 

med att tillämpa svensk lag före EKMR vid en konflikt

3.2 Europakonventionen och EG 

EKMR har  vunnit  inträde i  EG:s  rättsordning, genom EGD:s  praxis,  i  form av allmänna 

rättsprinciper. Även i artikel 6 i EU - fördraget anges det att EG - rätten ska ”respektera de 

grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i EKMR”. Följderna av att de grundläggande 

rättigheterna erkänns som allmänna rättsprinciper innebär att dessa kan användas som grund i 

en  ogiltighetstalan  i  EGD.  Även  medlemsstaternas åtgärder  kan  prövas  i  ljuset  av  de 

grundläggande rättigheterna och övriga allmänna rättsprinciper när medlemsstaternas åtgärder 

faller inom EG:s tillämpningsområde.

3.2.1 De grundläggande rättigheterna - allmän rättsprincip i EG

De allmänna rättsprinciperna inom EG har främst utformats av EGD genom sin praxis. Vissa av 

de  allmänna rättsprinciperna har  specificerats i  lag  t.ex.  proportionalitetsprincipen som är 

specificerad i artikel 5 EG. Vad det gäller de grundläggande rättigheterna konstaterade EGD i 

det berömda Nold - målet39 att de utgör en del av de allmänna rättsprinciperna som EGD skall 

36 Ett sådant skadestånd innefattar gottgörelse för den materiella och ideella skada som konventionsbrott kan ha 
medfört samt ersättning för rättegångskostnaderna.
37 NJA 2005 s. 805
38 Mattias Nilsson och Jenny Lundberg, “Europarätten – En introduktion till EG-rätten och 
Europakonventionen”, Jure Förlag AB, s  102
39 Mål 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung mot Europeiska gemenskapernas kommission, 
Rättsfallssamling 1974 s. 00491, Svensk specialutgåva s. 00291491 not 13
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säkerställa skyddet av. Inspiration hämtas från medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner och de internationella avtal som medlemsstaterna har anslutit  sig  till.  I  Rutili  -  

målet40 konstaterade EGD att EKMR är ett sådant internationellt avtal ur vilken EGD kan hämta 

inspiration.  I  Dow  Chemical  Iberia  -  målet41 konstaterade  EGD  att  rätten  till  hemmets 

okränkbarhet och respekt för privatlivet när det gäller fysiska personers privata bostad erkänns i 

EG:s rättsordning som en gemensam princip för medlemsstaters lagstiftning. Denna princip 

vidareutvecklades senare  i  PVC -  målet42 till  att  även  innefatta  juridiska  personer. EGD 

konstaterade i  PVC - målet att det är en rättighet att skyddas från intrång i sitt privat- och 

familjeliv och även att alla ska ha ett skydd mot godtycklig myndighetsinblandning.43 Dessutom 

ses EKMR som bindande för EU, trots det faktum att EKMR inte är en formell EG-rättslig akt. 

Detta synsätt stöds av att i EU-fördragets artikel 6 (2) konstateras att EG - rätten ska ”respektera 

de  grundläggande rättigheterna,  såsom de  garanteras i  EKMR”. I  t.ex.  ingresspunkt  37  i 

förordning 1/2003 anges att i förordningen respekteras de grundläggande rättigheterna och att 

denna förordning ska tolkas och tillämpas med avseende på dessa rättigheter. Detta visar på att 

de grundläggande rättigheterna respekteras inom EG, även när de konkurrensrättsliga reglerna 

tillämpas. Exempelvis kan en förordnings eller ett besluts lagenlighet prövas i ljuset av EG:s 

allmänna rättsprinciper såsom grundläggande rättigheter.44 Men även en medlemsstats åtgärder 

som faller inom EG:s tillämpningsområde kan prövas i ljuset av de allmänna rättsprinciperna 

vid en ogiltighetstalan. 

3.2.2 De allmänna rättsprincipernas rättsverkningar i EG och 

medlemsstaterna

Att  företa  en  inspektion  i  ett  privat  hem enligt  KL  eller  förordning  1/2003  innebär  ett 

rättighetsintrång i en individs rätt till skydd för sitt privatliv enligt artikel 8 EKMR. Eftersom 

artikel 8 EKMR är en allmän rättsprincip i EG så innebär detta att EG - rättsliga akter och även 

medlemsstaters åtgärder kan prövas i ljuset av artikel 8 EKMR. I artikel 230 (2) EG räknas fyra 

grunder upp som kan åberopas vid  ogiltighetstalan: bristande  behörighet,  åsidosättande av 

väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av detta fördrag eller av någon rättsregel som gäller 

dess tillämpning eller rörande maktmissbruk. Med ”någon rättsregel” menas alla EU:s rättsakter 

vilket betyder att allmänna rättsprinciper även inkluderas och då kan användas som grund i en 
40 Mål 36/75, Roland Rutili mot inrikesministern, Rättsfallssamling 1975 s. 01219, Svensk specialutgåva s. 00485 
not 32
41 Förenade målen 97/87, 98/87 och 99/87, Dow Chemical Iberica, SA, m.fl. mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, Rättsfallssamling 1989 s. 03165, not 14 
42 Cases C – 238/99 etc. Limburgse Vinyl Maatschappij v Commission, (2002) E.C.R I – 8375
43 Cases C – 238/99 etc. Limburgse Vinyl Maatschappij v Commission, (2002) E.C.R I – 8375, at para. 252
44 Takis Tridimas, ”The General Principles of EC law”. Oxford University Press, s 236f
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ogiltighetstalan.45 I  Nold - målet  sökte Nold ogiltighet av ett beslut taget av kommissionen. 

EGD  prövade  kommissionens  beslut  mot  rättigheter  i  EKMR,  det  vill  säga  grunden 

”åsidosättande av  någon rättsregel” i  230 (2)  EG användes.46 Samma grund skulle  kunna 

användas  vid  en  talan  om ogiltighetsförklarande av  beslut  taget  av  kommissionen om en 

inspektion i ett privat hem. En privatperson, som skulle ha utsatts för en inspektion i sitt privata 

hem, skulle ha möjlighet att föra talan vid EGD eftersom ett beslut enligt förfarandet i artikel 21 

anses som ett beslut specifikt riktat mot honom.

Att de allmänna rättsprinciper är bindande för alla EG-rättsliga akter vilkas lagenlighet kan 

prövas, var en utveckling som blev positivt  bemött av medlemsstaterna. Det innebär att  de 

grundläggande rättigheterna, som respekteras i  alla EU:s medlemsstater, kan användas som 

grund  i  en  ogiltighetstalan  av  EG  -  rättsliga  akter.  Utvecklingen  till  att  de  allmänna 

rättsprinciperna också är bindande för medlemsstaterna var en ny utveckling som inte bemöttes 

lika välvilligt  av medlemsstaterna.47 Rent interna situationer omfattas inte  av EG -  rättens 

allmänna rättsprinciper.  Det har konstaterats, genom EGD:s praxis,  att  det  är  främst i  tre 

situationer som en medlemsstats åtgärder är bundna av de allmänna rättsprinciperna: när en 

medlemsstat applicerar EG - rättsliga bestämmelser som är grundade på skyddet för mänskliga 

rättigheter, när en medlemsstat upprätthåller EG:s policy och vid tolkning av EG:s regler och 

när en medlemsstat förringar från EG:s krav.48 Eftersom en medlemsstats åtgärder kan prövas 

av EGD i ljuset av grundläggande rättigheter visar på att dessa har en hög status inom EG:s 

rättsordning. 

I Johnston - målet49 söktes förhandsgodkännande av EGD om en tolkning av ett direktiv som 

grundade sig på principen om likabehandling mellan kvinnor och män. EGD ansåg det falla 

inom EG:s tillämpningsområde eftersom det berörde ett direktiv som är grundat på skyddet för 

de mänskliga rättigheterna. När en medlemsstat upprätthåller EG:s policy och tolkar EG:s regler 

anses  det  falla inom EG:s kompetensområde. När en medlemsstat tolkar och upprätthåller 

förordning 1/2003 så anses det således falla inom EG:s kompetensområde. I Wachauf - målet50 

konstaterade EGD att när medlemsstaterna implementerar EG - rättsliga bestämmelser så måste 

medlemsstaten  så  långt  som  möjligt  applicera  dessa  bestämmelser  i  enlighet  med  de 

45 Craig and De Burca, ”EU law – text cases and materials”, Oxford University Press 2003, s 535
46 Mål 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung mot Europeiska gemenskapernas kommission, 
Rättsfallssamling 1974 s. 00491, Svensk specialutgåva s. 00291 noter. 12 - 14
47 Craig och de Burca, ”EU law – text cases and materials”  s 338
48 Craig och de Burca, ”EU law – text cases and materials”  s 337f
49 Mål 222/84, Marguerite Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Rättsfallssamling 
1986 s. 01651 Svensk specialutgåva s. 00597
50Case 5/88, Wachauf v. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, ECR 1989 Page 02609 not 19
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grundläggande rättigheterna. Ett liknande fall är Karlsson - målet51  där EGD konstaterade att 

medlemsstaterna är  bundna av  de  krav som följer  av kraven på skydd för  grundläggande 

rättigheter  i  gemenskapens  rättsordning  när  medlemsstaterna  genomför  EG-rättsliga 

bestämmelser. Till exempel när svenska rättsliga myndigheter tillämpar förordning 1/2003 finns 

det krav på att de grundläggande rättigheterna ska respekteras.52 Medlemsstaterna är följaktligen 

skyldiga att i den utsträckning det är möjligt tillämpa dessa bestämmelser på ett sådant sätt att 

dessa krav inte åsidosätts.53 Tredje situationen är när en medlemsstat bortser från EG:s krav, har 

analyserats i ERT - målet54. I ERT konstaterade EGD att denna inte har behörighet att pröva om 

nationell lagstiftning, på ett område som inte omfattas av EG - rätten, är förenlig med EKMR. 

Däremot, när en sådan lagstiftning omfattas av EG - rättens tillämpningsområde skall EGD, vid 

en  begäran om  förhandsavgörande, ge  alla  de  upplysningar  avseende tolkningen  som  är 

nödvändiga för den nationella domstolens bedömning av om lagstiftningen är förenlig med de 

grundläggande rättigheter  som  domstolen  skall  säkerställa  iakttagandet  av,  vilka  särskilt 

framgår av EKMR.55 

Flera  svenska  rättsfall  har  sedan  Sveriges  inträde  i  EU  1995  behandlat  EG:s  allmänna 

rättsprinciper i  förhållande till  svensk lag. Det tydligaste är  Lassagårdfallet56,  där en sådan 

allmän rättsprincip ges företräde framför svensk lag. Regeringsrätten konstaterar i domen att 

praxis från EGD sedan länge innebär att medlemsstaternas nationella domstolar är skyldiga att 

utöver att i största allmänhet säkerställa EG-rättens genomslagskraft även åsidosätta nationell 

lagstiftning som på något sätt kan förhindra EG-rätten att effektivt tränga in i medlemsländernas 

rättssystem.57 Regeringsrätten fastslog vidare att trots att det saknades konkret stöd i skriven 

EG-rätt i någon av de i målet aktuella EG-förordningarna för att en rätt till domstolsprövning 

förelåg, ansågs det framgå av EG-rättens allmänna rättsprinciper enligt EGD:s egen tolkning. 

De svenska lagregler som åsidosattes i  Lassagårdfallet var 33 § i jordbruksförordningen om 

förbud mot överklagande av jordbruksverkets beslut och därmed även 14 § Lagen om allmänna 

förvaltningsdomstolar.  Dessa  lagregler  saknar  direkt  koppling  till  konkurrensrätten,  men 

51Mål  C – 292/97, Karlsson m. fl., rättsfallssamling 2000 s. I-02737
52 Se ingresspunkt 37 till förordning 1/2003
53 Mål  C – 292/97, Karlsson m. fl., rättsfallssamling 2000 s. I-02737 not 37
54 Mål C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 
Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl., Rättsfallssamling 1991 s. I-
02925, Svensk specialutgåva s.I-00209 
55 Mål C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 
Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl., Rättsfallssamling 1991 s. I-
02925, Svensk specialutgåva s.I-00209 not 42
56 RÅ 1997 ref 65
57 Denna praxis framgår bland annat av fallen mål 222/84, Johnston v. Chief Constable, 222/84, ECR 1986 s. 
1663 och även i mål  C-97/91, Borelli v. commission, ECR 1992 I-6313 not. 14
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eftersom det slogs fast att EG:s allmänna rättsprinciper har företräde framför nationell rätt så 

ändrade regeringsrätten rättsläget i form av att tillämpa EG-rättens mer generösa rättigheter för 

individen jämfört med dittills gällande principer för domstolsprövning av administrativa beslut. 

Detta  rättsfall  har betydelse  för  andra rättsområden, bland annat för konkurrensrätten. Det 

faktum att  de  allmänna rättsprinciperna har  företräde framför nationell  lagstiftning,  vilket 

tydliggjordes så uppenbart i detta fall, har bidragit till att EG-rättens allmänna rättsprinciper fått 

större genomslagskraft i senare rättsfall.58

3.3 Artikel 8 om rätten till privatliv i Europakonventionen

När det gäller beslut om gryningsräder antingen i privata hem eller i en näringslokal (enligt 

antingen artikel 21 i  förordning 1/2003 eller 48 § KL), så måste artikel 8 EKMR beaktas, 

eftersom denna är en allmän rättsprincip inom EG men även svensk lag. I artikel 8.1 EKMR 

specificeras att ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens”. Med ”var och en” menas inte  endast privata personer utan även juridiska 

personer såsom bolag och företag.59  Medlemsstaten har en skyldighet att låta bli att inskränka 

artikel 8.1 EKMR på ett sätt som går utöver vad som tillåts av artikel 8.2 EKMR. Artikeln 

innehåller även en positiv åtgärdsskyldighet som innebär en skyldighet att hindra att en individs 

rättigheter inte blir kränkta av andra individer.60 Huruvida reglerna om inspektioner i privata 

hem, d.v.s. artikel 21 i förordning 1/2003 och 48 § KL, överensstämmer med artikel 8 EKMR 

kommer att analyseras i kapitel 5. Här ges en framställning av tolkningen av artikel 8 EKMR 

dels av Europadomstolen och dels av EGD; som senare kommer att användas i analysen.

3.3.1 Europadomstolens tolkning av artikel 8 i Europakonventionen

Europadomstolen har främst tolkat artikel 8 EKMR i  relation till  dess tillämpningsområde. 

Dessa tolkningar, även om de flesta berör företagslokaler och artikel 8 EKMR, är nödvändiga 

att  utreda  för  att  ge  en  helhetsbild  och  ge  svar  på  frågeställningen.  I  Niemetz -  målet61 

konstaterade Europadomstolen att  rätten  till  privat-  och  familjeliv  i  artikel  8  är  tillämplig 

utanför det egentliga hemmet, som t.ex. företagslokaler. Europadomstolen konstaterade att tolka 

”privatlivet” och ”hemmet” till att omfatta även företagslokaler är i enlighet med syftet bakom 

artikel 8 EKMR, som är att  skydda individen mot godtycklig myndighetsinblandning.62 Att 

58 Joakim Nergelius, ”svensk statsrätt”, studentlitteratur 2006, s.275ff
59 David I. Fisher, ”Mänskliga rättigheter – En introduktion” s 45. Att juridiska personer har ”mänskliga 
rättigheter” fastslogs i Air Canada v. UK där Air Canada hävdade brott mot artikel 6.1 och ansåg då att de hade 
rätt till domstolsprövning sedan en myndighet beslutade att bolaget skulle betala en viss straffavgift.
60 David I. Fisher, ”Mänskliga rättigheter – En introduktion” s 63
61 Niemetz v. Germany (1993) 16 EHRR 97 § 31
62 Niemetz v. Germany (1993) 16 EHRR 97 § 31
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artikel 8 EKMR omfattar företagslokaler har motiverats med att ett arbete idag ofta innebär att 

arbeta från hemmet och det ibland är svårt att urskilja vilken av en individs aktiviteter som är en 

del av arbetet och vilka som inte är det.63 På det sättet kan individen åtnjuta rättigheterna i 

artikel 8 EKMR både på jobbet och i hemmet.

I  Niemetz - målet  konstaterade EGD också ”… att rätten att ingripa som följer av artikel 8.2 

EKMR kan vara mer långtgående när det gäller näringsverksamhet eller näringslokaler än i 

andra fall …”.64 Rättigheten i artikel 8.1 EKMR är tillåten att inskränka under förutsättning att 

de tre kriterierna som är specificerade i artikel 8.2 EKMR är uppfyllda: intrånget måste ha stöd i 

lag, det  måste ha ett av de legitima syften som anges i  artikeln och intrånget  måste anses 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Kriterierna som räknas upp i artikel 8.2 EKMR har 

relevans med när beslut tas om inspektioner i privata hem, enligt artikel 21 förordning 1/2003 

och 48 § KL. I  sådana beslut ska undantagen i  artikel  8.2 EKMR tolkas restriktivt  för att 

individen ska åtnjuta skydd mot godtycklig myndighetsinblandning vilket framgår av Niemetz -  

målet. Däremot, i de fall som berör inspektioner i företagslokaler, d.v.s. artikel 20 förordning 

1/2003 och 47 § KL, är det lättare att erhålla undantag i artikel 8.2 EKMR. Att de tre kriterierna 

i artikel 8.2 EKMR ska tolkas restriktivt när det gäller ett ingrepp hos en individ framgick även 

i Societe Colas Est - målet.65  

Det första kriteriet, d.v.s. att ”ha stöd i lag”, innebär att intrånget skall grundas på nationell lag. 

Kriteriet  innefattar att  lagen också ska  vara allmänt tillgänglig  och en rättighetskränkande 

tolkning av lagen skall kunna förutses. Kriteriet ställer även vissa minimikrav på kvalité och 

tydlighet. Viktigt att uppmärksamma är att kriteriet ”ha stöd i lag” inte endast innefattar skriven 

lag utan också etablerad praxis66. De legitima syftena, som är nästa kriterium som ska uppfyllas 

för att erhålla undantag, är uppräknade i artikel 8.2 EKMR ”hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 

eller till  skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri -  och rättigheter”. För att 

rättfärdiga ett  rättighetsintrång, som till  exempel reglerna om gryningsräder i  privata hem, 

måste dessa regler anses uppfylla ett  eller flera av de legitima syftena. Om det sedan i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt att inskränka rätten till privatliv i artikel 8 EKMR, för att 

63 Niemetz v. Germany (1993) 16 EHRR 97 § 29
64 Niemetz v. Germany (1993) 16 EHRR 97 § 31
65 Societe Colas Est and others v. France 37991/97 (2002) ECHR 418 § 47
66 Se Huvig mot Frankrike, Ser. A Vol. 176-B § 29 och § 35
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uppnå något av de legitima syftena, kan ett intrång anses rättfärdigat. I Societe Colas Est m. fl67 

konstaterade Europadomstolen även att en planerad tvångsåtgärd inte får vara godtycklig eller 

oproportionerlig  i  förhållande  till  föremålet  för  undersökningen.68 Europadomstolen 

konstaterade  att  i  konkurrensrättsliga  mål  krävs  ett  beslut  från  nationell  domstol  när 

inspektioner  ska  utföras  i  privata  hem.69 Detta  infördes  i  förordningen  1/200370 där  det 

föreligger krav på  ett  förhandsavgörande från nationell  domstol innan en  gryningsräd ska 

företas. Detsamma gäller när KL är tillämplig.71 Det är Europadomstolen som avgör vad som 

anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose ett i och för sig legitimt syfte. Ett 

rättighetsintrång bedöms rättfärdigat endast om det kan anses svara mot ett ”mycket angeläget 

socialt  behov”  och  om  det  står  i  rimlig  proportion  till  det  syfte  som  skall  uppnås.72 I 

bedömningen  ”nödvändigt  i  ett  demokratiskt  samhälle”  har  stater  givits  en  vid 

bedömningsmarginal. Bedömningen kan  även  ske  av  Europadomstolen,  beroende på  det 

legitima syftet, men även de speciella omständigheterna i varje enskild situation. 73 I Keslassy - 

beslutet74 konstaterade Europadomstolen att en nationell domstol ska ha möjlighet att godkänna 

beslutet att göra en husrannsakan och även ha tillgång till den bevisning som finns i ärendet 

vilket  ur  en  proportionell  synvinkel  borde  vara  fallet.  I  EKMR  kommer 

proportionalitetsprincipen till uttryck i artiklarna 8 - 11 EKMR75 där det anges att ett ingrepp 

enbart tillåts  om det är nödvändigt för att  skydda vissa viktiga intressen. Bedömningen av 

nödvändighetskriteriet  sker  med  hjälp  av  proportionalitetsprincipen.  I  artikel  1  i 

tilläggsprotokollet  till  EKMR76 anges  de  krav  som  ställs  när  det  allmänna  företar  ett 

rättighetsingrepp och vill erhålla undantag från huvudregeln (i detta fall att var och en har rätt 

till sitt privat - och familjeliv som anges i artikel 8 EKMR) ”… ingen må berövas sin egendom 

annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som angives i lag …”. Det som 

tillmäts  betydelse  i  sådan  bedömning  är  kraven  på  ändamålsenlighet,  nödvändighet  och 

proportionalitet i strikt mening.77 

67 Societe Colas Est and others v. France 37991/97 (2002) ECHR 418 § 49
68 Societe Colas Est and others v. France 37991/97 (2002) ECHR 418 § 47
69 Societe Colas Est and others v. France 37991/97 (2002) ECHR 418 § 49
70 Se artikel 20.8 och artikel 21.3 i förordning 1/2003
71 Se 47 och 48 § KL
72 Se Leander mot Sverige, Ser. A Vol. 116 § 58
73 Se Leander mot Sverige, Ser. A Vol. 116 § 59
74 Se C.S. Kerse & N. Khan, ”EC antitrust procedure”, s 183, not 58 och 59. Keslassy v France. Application 
051578/99, judgement of January 8, 2002.
75 Rätt till respekt för privat- och familjelivet, samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet, församlings- och 
föreningsfrihet.
76 Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Antagen i Paris den 20 mars 1952
77 Claes Lundblad och Mikael Wärnsby, ”Proportionalitetsprincipen inom förvaltningsrätten efter 
Barsebäcksdomen” ERT nummer 2, 2000, Årgång 3 s. 209. s 214
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3.3.2 EG-domstolens tolkning av artikel 8 i Europakonventionen

EGD konstaterade i Dow Chemical Iberia - målet 1987 att en företagslokal inte kan omfattas av 

artikel  8  EKMR  eftersom  det  inte  fanns  att  tillgå  någon  praxis  i  denna  fråga  från 

Europadomstolen.78 Denna  praxis  ändrades  2000  i  Roquette  Freres  -  målet79 där  EGD 

konstaterade att  skyddet  för  hemmet kan utsträcka sig  till  att  även omfatta näringslokaler 

eftersom möjligheten att urskilja en privatpersons aktiviteter från arbete och privatliv är idag 

omöjligt. EGD konstaterade även att när en rättssituation endast berör juridiska personer är det 

enklare att  rättfärdiga ett  intrång enligt kriterierna i artikel 8.2 i  EKMR än vid intrång hos 

privata personer, vilket  även var Europadomstolens slutsats  i  Niemetz. 80 En  likhet mellan 

Europadomstolens  Societe Colas Est m.fl. och EGD:s  Roquette Freres är att en tvångsåtgärd 

inte får vara godtycklig eller oproportionerlig. Den slutsats som dras i Societe Colas Est m.fl. är 

att  det  ska  krävas ett  förhandsgodkännande från  nationell  domstol  som infördes  senare i 

förordning 1/2003. Som slutsats kan dras att EGD har en tendens att följa Europadomstolens 

tolkning av EKMR och att Europadomstolens praxis har fått genomslag inom EG. 

4.  Analys -  jämförelse mellan tillämpningen av förordning 

1/2003  och  tillämpningen  av  svenska  konkurrenslagen  i 

samband med gryningsräder i privata hem

Efter att ha fastställt gällande rätt i kapitel 2 och 3, är avsikten med kapitel 4 att undersöka om 

tillämpningen av  KL skiljer  sig  från  tillämpningen  av  EG -  rätten.  Vi  finner  att  de  två 

regelverken är lika i tillämpningen och de kan därför analyseras samtidigt i kapitel 5 i frågan 

om dessa strider om artikel 8 EKMR. 

4.1 Likheter 

Vad det gäller inspektioner i privata hem är skillnaderna mellan den svenska rätten och EG-

rätten så små, att det inte finns något hinder att tillämpa de två regelverken parallellt. Som följd 

av att KL:s regler om inspektioner i privata hem till stor del är baserade på förordning 1/2003 så 

78 Förenade målen 97/87, 98/87 och 99/87, Dow Chemical Iberica, SA, m.fl. mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, Rättsfallssamling 1989 s. 03165 punkt 15
79 Mål C-94/00, Roquette Freres SA mot Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 2002 s. I-09011
80Mål C-94/00, Roquette Freres SA mot Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 2002 s. I-09011 punkt 29. EGD hänvisar uttryckligen till rättsfall av Europadomstolen. I 
detta fall till Niemetz - målet

22



är likheterna stora. Detta antyds i kravet på ”allvarlig överträdelse” som måste vara uppfyllt i 

båda fallen och som är en konsekvensanalys av den antagna överträdelsen. I både KL:s och 

EG:s konkurrensrätt är syftet att skydda konkurrensen och förebygga oordning och brott, d.v.s. 

ta bort hinder för en effektiv konkurrens genom att effektivt upprätthålla artiklarna 81 och 82 

EG, motsvarande 6 § och 19 § KL. Att regelverken har samma mål tyder på att samma medel, 

det vill säga befogenheter att företa inspektioner i privata hem, för att uppnå syftena bakom 

konkurrenslagstiftningen ska användas. 

Proportionalitetsprincipen, d.v.s. en intresseavvägning mellan mål och medel, har en central 

betydelse  vid  tillämpningen  av  EKMR,  EG  -  rätten  och  svensk  rätt.  Eftersom 

proportionalitetsprincipen är erkänd inom både svensk rätt och EG-rätten, och det faktum att 

båda dessa rättsordningar tillämpar EKMR, innebär att både Sverige och EU har insett riskerna 

med ett för stort myndighetsingripande gentemot individen. Det medför att förutsägbarheten i 

rättssystemen blir bättre. Eftersom proportionalitetsprincipen innefattar en subjektiv bedömning 

i form av en intresseavvägning är det dock omöjligt att skapa en fullständig förutsägbarhet. Då 

myndigheterna begränsas av proportionalitetsprincipen leder det ändå till att individens tilltro 

till de offentliga myndigheternas myndighetsutövande ökar. Proportionalitetsbedömnigen består 

av tre  moment: att  undersöka  ändamålsenligheten,  nödvändigheten och proportionaliteten i 

strikt mening av ett beslut inom både EG - rätten och svensk rätt och även vid tillämpningen av 

EKMR. 

I EG:s praxis har det framkommit i  Roquette Freres,  där EGD vägde förordning 17/62 mot 

skyddet  för  hemmet,  och  att  en  proportionalitetsbedömning  även  ska  företas  i 

konkurrensrättsliga mål. En proportionalitetsbedömning inom EG - rätten konstaterade EGD av 

de tre aspekterna ändamål, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Ännu har inget 

svenskt  konkurrensrättsligt  mål  behandlat  frågan  om  proportionalitetsbedömning;  men  i 

Barsebäck -  målet  konstaterade Regeringsrätten  att  proportionalitetsbedömningen består av 

samma tre aspekter. Detta innebär att en proportionalitetsbedöming utföres på samma sätt inom 

både EG - rätten och svensk rätt samt även när EKMR appliceras.  

En proportionalitetsbedömning ska utföras i samband med ett beslut om inspektion i privat hem 

enligt 48 § KL då det bland annat förutsätts att kraven i 47 § 1 st 3p är uppfyllda för att beslut 

om inspektion ska meddelas. I 47 § 1 st 3 p konstateras att ”vikten av att åtgärden vidtas är 

tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som 
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drabbas av åtgärden”.  Dessutom kan det, vad det gäller EG-rätten, av artikel 21 i förordning 

1/2003 utläsas att tvångsåtgärder i samband med en inspektion inte får vara vare sig godtyckliga 

eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för inspektionen. Detta visar följaktligen att 

både i KL och EG:s konkurrensregler så ska en proportionalitetsbedömning företas innan ett 

rättighetsintrång sker. I båda fallen kan ett beslut prövas i ljuset av EKMR, dels av svensk 

domstol när det gäller rent interna situationer men också av EGD då medlemsstats åtgärder 

faller inom EG:s tillämpningsområde. Å andra sidan kan också EG - rättsliga akter prövas i 

ljuset av exempelvis artikel 8 i EKMR. Följaktligen, för att både KKV och kommissionen ska 

få företa ett rättighetsintrång, måste kriterierna i artikel 8.2 EKMR vara uppfyllda.

En annan likhet är att både kommissionen och KKV måste erhålla tillstånd av Stockholms 

tingsrätt innan en inspektion kan företas. KKV måste enligt 47 § KL ansöka om godkännande 

hos Stockholms tingsrätt för att företa en inspektion i privat hem enligt 48 § KL och i 53 a § KL 

föreskrivs att frågor om förhandsgodkännande enligt 21.3 i förordning 1/2003 ska prövas av 

Stockholms  tingsrätt.  Eftersom  kravet  på  domstolsprövning  förekommer  även  i  andra 

medlemsstater har  denna ordning ansetts  acceptabel också när  EG:s  konkurrensregler ska 

tillämpas. 

Att KKV fick befogenheten att företa gryningsräder i privata hem genom en lagändring 200581, 

var förmodligen en följd av att kommissionen fick denna befogenhet i och med förordning 

1/2003.  Det  har  framgått  i  proposition  2004/05:117  att  det  är  naturligt  att  KKV  och 

kommissionen har samma befogenheter eftersom båda myndigheterna ska tillämpa EG-rätten. 

Från och med den första maj 2004 kan kommissionen kräva bistånd av KKV vid sin inspektion 

av ett privat hem med stöd av förordning 1/2003. I praktiken kräver kommissionen nästan alltid 

bistånd av KKV i samband med sina undersökningar, vilket innebär att  det  ofta är samma 

tjänstemän som genomför undersökningen oavsett om den sker på kommissionens eller KKV:s 

initiativ. Det skulle vara märkligt om dessa tjänstemän hade olika befogenheter då de hjälpte 

kommissionen att  genomföra en  undersökning  i  en  privat  bostad  jämfört  med  när  KKV 

genomförde en undersökning i en privat bostad på eget initiativ. Om tjänstemännen skulle ha 

olika  befogenheter  beroende  på  vem  som  tagit  initiativet  till  undersökningen  skulle 

förutsägbarheten för den enskilde bli sämre.  Tillämpningen av förordning 1/2003 och KL i 

samband med gryningsräder i  privata hem består  av  många likheter, vilket  är  en  naturlig 

ordning eftersom KL och EG:s konkurrensrätt kan tillämpas parallellt på samma förfarande.

81 Lag 2005:598
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4.2 Skillnader 

Skillnader i uttryck förekommer bland annat för beviskravet. För KKV gäller enligt 48 § KL att 

det  skall  finnas  ”särskild  anledning  att  anta”  att  bevis  finns  hos  den  ansökan  avser. 

Kommissionen däremot får företa en inspektion om det finns ”rimlig misstanke” enligt artikel 

21.1  förordning  1/2003  om  att  handlingar  som  har  betydelse  för  att  bevisa  en  allvarlig 

överträdelse finns hos den inspektionen avser.82 KKV har ingen befogenhet att företa inspektion 

i  privat  bostad  hos  anställd  och  direktörer  i  ”annat  företag  än  det  som  är  föremål  för 

utredningen” medan det  är  oklart  om kommissionens  befogenheter  är  begränsade till  det 

misstänkta företagets företagsledare och anställdas privata utrymmen eller inte. Det är alltså inte 

omöjligt  att  kommissionens befogenheter även omfattar andra  företags  företagsledare och 

anställdas privata utrymmen eftersom texten i artikel 21 förordning 1/2003 inte klargör detta.83 

Huruvida förordningen ska tolkas kommer att framgå av EGD:s framtida praxis.

5. Analys - inspektioner i privata hem mot artikel 8 i 

Europakonventionen

I kapitel 4 framgick det att tillämpningen av KL och tillämpningen av förordning 1/2003 är lika. 

Därför  kan  vi  under  detta  kapitel  analysera  båda  regelverken samtidigt.  När  vi  skriver 

”inspektioner i privata hem” åsyftar vi således både till KL och till förordning 1/2003.

Enligt artikel 8.1 EKMR har var och en rätt till respekt för privat - och familjelivet, sitt hem 

samt sin korrespondens. En gryningsräd i ett privat hem, d.v.s. ett rättighetsintrång, måste enligt 

de  konkurrensrättsliga  reglerna  uppfylla  kriterierna  i  artikel  8.2  EKMR  för  att  anses 

rättfärdigad. Enligt artikel 8.2 EKMR ska en gryningsräd i ett privat hem ha stöd i lag, uppfylla 

de  uppräknade legitima  syftena samt  vara  nödvändigt  i  ett  demokratiskt  samhälle. Dessa 

kriterier kommer vi att gå genom nedan, där vi finner att alla tre kriterier är uppfyllda vilket 

innebär att regelverken inte strider mot artikel 8 EKMR. 

Om reglerna rörande inspektioner i privata hem skulle stå i strid med EKMR så får det olika 

följder beroende på om det är KL eller förordningen som står i strid med EKMR. Om det är KL, 

82 prop. 2004/05:117 s 51
83 prop. 2004/05:117 s 51f
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kan Sverige bli dömt för konventionsbrott av Europadomstolen och tvingas att betala böter samt 

ändra lagstiftningen så att den inte strider mot EKMR. Om det är en ogiltighetstalan som berör 

artikel  21  förordning  1/2003  kan  detta  leda  till  att  den  ogiltighetsförklaras  vid  en 

ogiltighetstalan i EGD. Det är mer troligt att det är ett beslut fattat av kommissionen, och inte 

hela eller delar av förordningen, som kommer upp i prövning vid EGD. Det kan till exempel 

gälla en felaktig proportionalitetsbedömning. 

5.1 Har reglerna om gryningsräder i privata hem stöd i lag?

Som fastslagits av Europadomstolen i Niemetz - målet och av EGD i Roquette Freres - målet  

omfattas även företagslokal av artikel 8 EKMR. Det konstaterades i samma rättsfall att när det 

gäller juridiska personer kan ingreppet vara mer långtgående än när det gäller privata personer. 

Det antyder således att kraven för att utföra inspektioner i privata hem ska vara högre ställda än 

vid inspektioner i företagslokal. För att kommissionen ska få företa en inspektion enligt artikel 

20 förordning 1/2003 krävs att inspektionen är nödvändig, medan en inspektion enligt artikel 21 

kräver dels rimlig misstanke men också att det finns dokument i det privata utrymmet som kan 

bevisa en allvarlig överträdelse. Ytterligare en faktor som pekar på att undersökningar i privata 

hem är ett  allvarligare ingrepp än en undersökning i  en företagslokal är  en skillnad i  den 

nationella domstolens befogenhet i samband med ett förhandsgodkännande av en undersökning. 

Skillnaden är att nationell domstol enligt artikel 21.3 kan begära den bevisning kommissionen 

har vid en inspektion i ett privat utrymme.

 I 47 § KL anges att för att få företa en inspektion i en näringslokal krävs att det finns anledning 

att anta att en överträdelse skett, medan om undersökningen ska utsträcka sig till privata hem 

enligt 48 § KL krävs dessutom att överträdelsen är allvarlig. Det ställs med andra ord högre 

krav  för  att  få  genomföra en  undersökning  i  ett  privat  hem än  för  att  få  genomföra en 

undersökning i en företagslokal. Därför anser vi att gryningsräder i privata hem har stöd i lag 

både när KL och förordning 1/2003 tillämpas.

5.2 Vilka är de legitima syftena för gryningsräder i privata hem?

De legitima syften som motiverar gryningsräder i  privata hem är  dels ”att  skydda landets 

ekonomiska välstånd” och dels ”att förebygga oordning eller brott” som det anges i artikel 8.2 

EKMR.  Dessa  syften  ansågs  uppfyllda  vad  det  gäller  undersökningar  i  företagslokaler  i 

Europadomstolens mål Societe cola est m.fl. 
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I  Keslassy  -  fallet,  också  från  Europdomstolen, prövades  de  legitima  syftena  ”landets 

ekonomiska välstånd” och ”förebyggande av oordning eller brott” i samband med ett ingrepp i 

ett privat hem och de ansågs uppfyllda även i detta sammanhang. Syftet med gryningsräder i 

privata hem är att effektivisera tillämpningen av artiklarna 81 och 82 EG, motsvarande 6 § och 

19 § KL. Det ska leda till ett skydd för konkurrensen och ett skydd för den inre marknaden från 

ogiltiga avtal och missbruk av dominerande ställning. Därför kan det anses att regelverken 

uppfyller kravet på legitimt syfte med gryningsräder i privata hem. 

5.3 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att utföra gryningsräder  

i privata hem? - En proportionalitetsbedömning

Det  återstår att  undersöka ifall  rättighetsintrånget att  företa inspektioner  i  privata hem är 

proportionerligt och nödvändigt för att uppnå de ovanstående målen vad det gäller skydd av 

landets ekonomiska välstånd och att förebygga oordning eller brott. Eftersom ett intrång i det 

privata  hemmet  är  ett  stort  ingrepp  i  en  människas  privatliv  ska  det  göras  en 

proportionalitetsbedömning  mellan  effektivitetsintresset,  d.v.s.  att  på  ett  effektivt 

tillvägagångssätt skydda konkurrensen, och individens rättigheter i artikel 8 EKMR. Det ska 

också undersökas om det finns några andra, för individen mindre ingripande, tillvägagångssätt 

för att skydda den fria konkurrensen. 

Det finns flera argument som talar för att  effektivitetsintresset väger tyngre än ingreppet i 

privatlivet.  Ett  argument är  att  det  är  svårt  att  dra  en  klar  gräns  mellan arbetslivet  och 

privatlivet. Det förekommer att dokument med bevisvärde i konkurrensutredningar förvaras i 

hemmet som i  t.ex. SAS/Maersk -  beslutet.  Det  är  inte heller  speciellt  ovanligt  att  arbeta 

hemifrån, vilket leder till att hemmet i vissa avseenden kan betraktas som en arbetsplats. Att en 

överträdelse av konkurrensrätten måste vara ”allvarlig”, innebär att reglerna om inspektioner i 

privata hem endast kommer att appliceras vid de mest allvarligaste överträdelserna, exempelvis 

i kartellmål. 

Vi  kan  inte  tänka  oss  något  annat  sätt  som  i  tillfredställande  utsträckning  säkerställer 

ekonomiskt välstånd och förebygger brott  tillräckligt effektivt  än att  ha regler som tillåter 

inspektioner i  privata hem, vilket var en av anledningarna till  att  den gamla förordningen 

(17/62) ersattes med en ny (1/2003). Hade inte reglerna om gryningsräder i privata hem funnits 

skulle det medföra att dokument med bevisvärde skulle kunna undanhållas genom att dessa 

förvaras i privata utrymmen.
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Ytterligare argument som tyder på att inspektioner i privata hem är proportionerliga är kravet på 

förhandsgodkännande  från  nationell  domstol.  Det  finns  också argument som tyder  på  att 

reglerna om förhandsgodkännande inte  är  tillräckliga för att  ge ett  effektivt rättsskydd för 

individen.  Det  fastslogs  i  Keslassy -  målet  att  en  nationell  domstol ska  ha  möjlighet  att 

godkänna beslutet att göra en husrannsakan och även ha tillgång till den bevisning som finns i 

ärendet. Enligt artikel 21.3 i förordning 1/2003 kan inte en nationell domstol ifrågasätta att en 

inspektion behövs eller begära att få tillgång till uppgifter i kommissionens handlingar i ärendet. 

Eftersom det har visat sig att Europadomstolens tolkningar har slagkraft även inom EG, är 

frågan om inte  förordningen bör  ändras för att  följa  Europadomstolens tolkning. Men om 

lagenligheten av kommissionens beslut att företa inspektion i privat bostad skulle kunna prövas 

av nationell domstol skulle EU förlora sin funktion som en överstatlig organisation. Om de 

nationella  domstolarna i  medlemsstaterna skulle  ha  den möjligheten, skulle  det  betyda att 

rättstillämpningen  inte  skulle  vara  enhetlig,  vilket  går  emot  målen  med  EU  d.v.s.  att 

harmonisera regler och skapa en enhetlig tillämpning av EU:s  regler i  alla  medlemsstater. 

Individen måste kunna förvänta sig att EG: s konkurrensrättsliga regler tillämpas på samma sätt 

i alla medlemsstater. Det faktum att om individen i det aktuella målet, efter utförd gryningsräd, 

anser att gryningsräden var oproportionerlig har individen möjlighet till att ogiltighetsförklara 

beslutet vid EGD eller vid nationell domstol beroende på vilket regelverk som applicerades. 

Individen som utsatts för gryningsräden i sitt privata hem har följaktligen möjlighet att inför en 

domstol föra sin talan och eventuellt  erhålla skadestånd. Eftersom vi anser att reglerna om 

inspektioner  i  privata  hem  uppfyller  kraven  på  ändamålsenlighet,  nödvändighet  och 

proportionalitet i strikt mening är dessa regler nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att 

upprätthålla ekonomiskt välstånd och förebygga brott och oordning.

6. Slutsats

I delfrågeställningen: ”Skiljer sig tillämpningen av förordning 1/2003 från tillämpningen av KL 

i samband med gryningsräder i privata hem?” drar vi slutsatsen att det inte förekommer 

skillnader. Därför kunde de två regelverken analyseras samtidigt. 

I huvudfrågeställningen: ”Strider EG:s eller svenska konkurrensrättens regler om gryningsräder 

i privata hem mot artikel 8 Europakonventionen?” kommer vi fram till slutsatsen att reglerna 

om inspektioner i privata hem, vare sig i KL eller i förordning 1/2003, står i strid med artikel 8 

EKMR.
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