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Sammanfattning 

EU:s konkurrensrätt innehåller regler och praxis i syfte att skydda den effektiva konkurrensen. 

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samarbeten, artikel 101.1 FEUF, är konkur-

renslagstiftningens viktigaste bestämmelse. Regeln består av olika kriterier, varav avtalskrite-

riet är ett. I avtalskriteriets gränsland befinner sig det samordnade förfarandet. Detta beteende 

är otillåtet och därmed förbjudet. Det kan vara svårt att som företag exakt veta vilka mark-

nadsbeteenden som räknas som samordnade och därmed omfattas av avtalskriteriet. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka omfattningen av avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF vad gäll-

er företagens samordning och på så sätt reda ut vad som är tillåtet respektive otillåtet beteen-

de. Arbetet fokuserar därmed på det samordnade förfarandets innebörd. 

Begreppet samordnat förfarande har utvecklats och definierats i rättspraxis. Grundläggande 

för betydelsen är att ett samarbete mellan företag, genom ömsesidiga kontakter, medvetet 

skall ha åsidosatt konkurrensens risker. Även om tre kriterier för en definition av samordnat 

förfarande uppställts, ligger tyngdpunkten på det första av dessa enligt presumtionen om or-

sakssamband. Rättspraxis visar att endast ett enda möte med ömsesidig kommunikation kan 

innefattas av begreppet samordnat förfarande. För att kunna utreda omfattningen av begreppet 

samordnat förfarande är det viktigt att klargöra innebörden av termen ömsesidig kommunika-

tion. Denna innefattar ett informationsutbyte och det är framförallt strategisk information som 

minskar osäkerheten på marknaden som är förbjuden. Som ömsesidighet inräknas även ensi-

diga informationsutbyten, vilka kan sägas utgöra den yttersta gränsen för omfattningen av 

begreppet samordnat förfarande. Ett företag som deltar i ett möte där strategisk information 

ensidigt delges måste klart och tydligt frånsäga sig den typen av information för att undkom-

ma ansvar för samordning. Omfattningen av det samordnade förfarandet kan på detta sätt an-

ses som relativt stor. 

I vissa situationer finns inget bevis på att någon kommunikation mellan företag i misstänkt 

samförstånd har skett, frågan blir då huruvida företagens parallella beteende kan utgöra ett 

tecken på samordning. Praxis har angående gränsdragningen mellan samordnat förfarande och 

parallellt uppträdande klargjort att det senare kan vara ett indicium på det förstnämnda, men 

endast om inga andra förklaringar till det aktuella beteendet finns. Kommissionen har den 

primära och äkta bevisbördan i EU-rättsliga konkurrensmål. I frågan om hur stark bevisning 

som krävs för att påvisa samordning står det naturligt att detta är enklare när direkta bevis 

finns. När sådana inte finns blir det snarare en fråga om med vilken styrka indicier på ett visst 

beteende kan utgöra bevis på ett samordnat förfarande. Praxis visar att parallellism måste ut-

göra en tung och samstämmig bevisning och endast kan vara en indikation på samordning om 

inget annat kan förklara ett beteende. Företag kan även komma med motbevisning, genom den 

falska bevisbördan, och kan därmed visa sig oskyldiga till samordnat förfarande.  

Sammantaget är begreppet samordnat förfarande enligt avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF 

relativt omfattande. Även till synes oskyldiga beteenden kan anses misstänkta och förekoms-

ten av samordning kan i praktiken bli en bevisfråga. Det är således viktigt att företagen håller 

sig uppdaterade med aktuell lagstiftning och praxis för att förstå innebörden av det samordna-

de förfarandet.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Monopolprisbildningens problem är inte längre en företeelse, avgränsad inom de enskilda, 

ett visst land omfattande folkhushållen. Det har kommit att omslingra hela världen. Liksom en 

parasitväxt på sin moderplanta har monopolprisbildningen svällt ut med den geografiska 

marknaden. Det finns väl nu för tiden knappast någon avkrok av världen, som förblivit immun 

mot de elakartade inflytelserna från dess modernaste och lömskaste form, kartellerna.”
1
  

Mr. Wendell Berge
2
, 1946  

Så länge som det har funnits kommers, har det funnits konkurrens. Konkurrens innebär en 

strävan efter överlägsenhet vilken i den kommersiella världen kan beskrivas som en kamp om 

kunderna.
3
 Denna kamp kan ta sig olika uttryck och ske på många sätt i sin strävan efter vins-

ter. Kanske går företagen på marknaden stundtals för långt i sin iver att profitera? Även om 

det kan tyckas något överdrivet att uttrycka sig som Mr. Wendell Berge här ovan, har han 

möjligtvis en poäng i att det finns skäl att reglera oönskade marknadsbeteenden.  

Konkurrensrätten består av regler som syftar till att skydda konkurrensen för att på så sätt 

maximera konsumenternas välfärd.
4
 Detta innebär att företag på marknaden måste anpassa sitt 

beteende för att följa spelreglerna. Klara och tydliga regler ger företagen goda förutsättningar 

att uppträda i enlighet med dessa. Det är även viktigt att reglerna och tolkningen av dessa ger 

önskat resultat, det vill säga att de fångar in och eliminerar rätt sorts beteende. På så sätt är 

klargörandet av konkurrensreglernas omfattning av vikt.  

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samarbeten, artikel 101.1 FEUF, är konkur-

renslagstiftningens viktigaste bestämmelse.
5
 Regeln består av olika kriterier, varav avtalskrite-

riet är ett. I avtalskriteriets gränsland befinner sig det samordnade förfarandet. Detta beteende 

är otillåtet och därmed förbjudet. Det kan vara svårt att som företag exakt veta vilka mark-

nadsbeteenden som räknas som samordnade och därmed omfattas av avtalskriteriet. Detta 

arbete kommer att rikta fokus på det samordnade förfarandets innebörd.      

1.2 Ämne och syfte 

Ämnet för uppsatsen är EU:s förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, i synnerhet gäl-

lande avtalskriteriets yttersta gräns; det samordnade förfarandet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka omfattningen av avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF vad gäller företagens samord-

ning och på så sätt reda ut vad som är tillåtet respektive otillåtet beteende. För att uppnå målet 

måste förbudet som helhet samt överträdelsernas vanligaste uttrycksform först översiktligt 

undersökas. För en grundligare förståelse kommer bedömningen av konkurrensbegränsande 

samordning genom informationsutbyte därefter att granskas. Genom att utreda vad som karak-

täriserar det otillåtna samordnade förfarandet respektive det tillåtna parallella uppträdandet 

                                                 
1
 Berge, Wendell, Kartellerna – ett världshot. Apell för en fri värld, s. 27. 

2
 Högt uppsatt juridisk fackman inom den amerikanska monopolövervakningen i början och mitten på förra sek-

let. 
3
 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 3. 

4
 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 1. 

5
 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 98. 
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och klargöra vilken betydelse bevisningen av olika beteenden har, samt även förstå vilka kon-

sekvenser detta får för företagen, är avsikten att komma fram till vad som konstruerar en för-

bjuden samordning.  

1.3 Frågeställning 

Vad är ett samordnat förfarande enligt avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF? 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt. Eftersom EU-

rätten har en klar normhierarki vad gäller rättskällor har dessa systematiskt gåtts igenom. Ut-

gångspunkten för studien är funktionsfördragets artikel om konkurrensbegränsande samarbete 

(artikel 101). Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 101.1 har direkt effekt, det 

vill säga att det gäller direkt i medlemsstaterna, och det tillhör EU:s primärrätt vilken till alla 

delar är bindande. För att utreda aspekter på artikelns tillämpning har bindande sekundärrätt i 

form av konkurrensförordningen 1/2003 studerats. Rättspraxis utvecklad av EU-domstolen 

och Tribunalen fyller en rättsskapande funktion och har därmed varit en mycket värdefull 

rättskälla vad gäller tolkningen och bedömningen av aktuella regler och begrepp. Av stort 

värde har även icke-bindande mjuk normbildning (så kallad ”soft law”) i form av kommissio-

nens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal varit. Riktlinjerna har juridisk betydelse efter-

som de klargör tolkningen av och på ett sammanfattande sätt beskriver bedömningen av i ar-

betet aktuella samordnande beteenden. Doktrin i form av artiklar och litteratur har i viss mån 

använts för att komplettera utredningen.    

1.5 Avgränsning 

Fokus i detta arbete ligger på avtalskriteriets yttre gräns; begreppet samordnat förfarande, sett 

ur ett EU-rättsligt perspektiv. Eftersom full konvergens skall råda mellan nationell och EU:s 

konkurrensrätt på detta område har inga nationella aspekter tagits upp. För att ett samarbete 

enligt artikel 101.1 FEUF skall vara förbjudet krävs förutom att förfarandet skall vara sam-

ordnat och falla in under avtalskriteriet att det uppfyller ytterligare kriterier. De övriga kriteri-

erna redogörs översiktligt för i arbetet men dess närmare innebörd kommer inte att grundligt 

analyseras. Uppsatsen behandlar uteslutande horisontella avtal i form av karteller, eftersom 

dessa i praktiken utgör de främsta exemplen på otillåtet samarbete genom samordning av för-

faranden.     

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet beskriver uppsatsens syfte, metod, av-

gränsning samt upplägg. I det andra kapitlet kommer konkurrensrättens bakgrund och syfte 

samt dess plats i marknadsekonomin att beskrivas för att ge en bred och översiktlig helhets-

bild av ämnet. Kapitel tre kommer därefter att gå in på vad ett konkurrensbegränsande samar-

bete enligt EU-rätten innebär. Kapitlet redogör översiktligt för de kriterier som har uppställts 

för ett förbud enligt artikel 101.1 funktionsfördraget samt beskriver innebörden av horisontel-

la samarbeten, speciellt i form av karteller. Kommissionens riktlinjer för horisontella samar-

beten kommer även här att introduceras. Kapitel fyra kommer att fokusera närmare på kon-

kurrensbegränsande samordning i form av informationsutbyte och samordnat förfarande. Av-

snittet om informationsutbyte beskriver hur begreppet skall bedömas konkurrensrättsligt och 
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efter detta följer en presentation av det samordnade förfarandet samt dess i rättspraxis utveck-

lade kriterier. Förhållandet mellan ett otillåtet samordnat förfarande och ett tillåtet parallellt 

uppträdande kommer sedan att utforskas. Därefter redogörs för bevisföringens betydelse i 

bedömningen av detta. Det femte kapitlet kommer att analysera ovanstående fakta i syfte att 

strukturera det gällande rättsläget. Ur detta kommer eventuella konsekvenser att framträda 

och slutsatser dras i kapitel sex.   
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2. Konkurrensrätt 

2.1 Konkurrensrättens bakgrund 

Konkurrensreglerande bestämmelser har funnits mycket länge. Även om redan det medeltida 

England uppvisade konkurrensrättsliga rättsfall anses dagens konkurrensrätt ha sitt ursprung i 

den mer nutida amerikanska antitrustlagstiftningen vilken tog sin början i den välkända Sher-

man Act från år 1890.
6
 I Europa kom rättsutvecklingen på området igång något senare, det var 

först i och med tillkomsten av EG och Romfördraget år 1957 som konkurrensrättens utveck-

ling satte fart. De amerikanska antitrustreglerna var betydelsefulla vid utformningen av Rom-

fördragets konkurrensbestämmelser och de parallella systemen grundar sig således båda på en 

förbudsprincip och en missbruksprincip.
7
 Detta innebär att lagstiftningen bygger på ett grund-

läggande förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt även ger möjlighet att ingripa mot 

skadliga konkurrensbegränsningar i vissa fall av missbruk.
8
  

EU:s konkurrensrätt har genom sin snabba och omfångsrika utveckling kommit att bli en fö-

regångare för senare utformning av konkurrensregler i medlemsstaterna.
9
 Det är inte bara i 

EU som konkurrensrätten växt obegränsat de senaste åren, denna utveckling sker även i allra 

högsta grad globalt. Det finns över 120 konkurrensrättsliga system i världen, konkurrensrätten 

är nu närvarande på alla kontinenter och i alla ekonomiska system.
10

             

2.2 Konkurrensrättens syfte och skyddsintresse 

Det primära syftet för konkurrensrätten är att skydda den effektiva konkurrensen. Målet är att 

använda samhällets resurser på bästa möjliga sätt till gagn för konsumenterna, eftersom priser 

då pressas och utbudet breddas.
11

 Konsumenternas välfärd är därmed av central betydelse vid 

tillämpningen av konkurrensrätten, denna välfärd beskyddas dock ofta indirekt via skydd för 

konkurrensen som helhet.
12

 Konkurrensrätten har således inte som primärt syfte att skydda 

enskilda konkurrenters eller konsumenters direkta intressen, utan den skall skydda markna-

dens struktur och därmed konkurrensen som sådan.
13

 Skyddsintresset är därmed först och 

främst det samhällsekonomiska, där konkurrensen skall vara den centrala marknadsregulatorn, 

ett ökat konkurrenstryck anses viktigt för en väl fungerande marknadsekonomi.  

Det är därmed ur denna synpunkt viktigt att företag inte får fria händer och sätter konkurren-

sen ur spel. Olika konkurrensbegränsande åtgärder från företag kan minska konkurrenstrycket 

och det skulle kunna leda till långsiktiga förluster för samhällsekonomin. Konkurrenslagstift-

ningen är ett medel för att främja ett rörligt och anpassningsbart näringsliv där effektiv kon-

kurrens och resursfördelning bestämmer prisnivån. Detta uppnås genom att lagstifta mot olika 

former av konkurrensbegränsningar.
14

         

                                                 
6
 Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt, s. 19. 

7
 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 317. 

8
 Bernitz, Ulf, Den svenska konkurrenslagen, s. 16. 

9
 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 317. 

10
 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 1. 

11
 Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 9. 

12
 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 19.  

13
 Mål C-8/08, T-mobile Netherlands BV m.fl., p. 38. 

14
 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 83 ff. 
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2.3 Betydelsen av ekonomisk teori 

Sverige och övriga EU-länder tillämpar en social marknadsekonomi. Denna präglas av ett 

självständigt näringsliv och består av ett decentraliserat ekonomiskt system där produktion 

och omsättning styrs av företag i konkurrens med varandra. Systemet fungerar inom ett ram-

verk av marknadsrättsliga regler som drar upp gränserna för företagens agerande. En central 

del av marknadsrätten är konkurrensrätten.
15

      

Konkurrensrätten är inte enbart en juridisk disciplin. Som tidigare nämnts är det centrala syf-

tet för konkurrensrätten att skydda konsumenterna via effektiv konkurrens. Företag med 

marknadsmakt kan genom sina ageranden orsaka skada på konsumenternas välfärd genom att 

exempelvis höja priset, sänka kvalitén samt begränsa produktionen och utbudet, detta till kon-

sumenternas nackdel. Vid tillämpningen av de materiella konkurrensreglerna krävs således 

även ekonomiska överväganden och en förståelse för de ekonomiska begrepp som är inblan-

dade. Detta betyder praktiskt att både juridisk och ekonomisk analys är nödvändig i komplexa 

fall. Betydelsen av ett mer ekonomiskt angreppssätt i konkurrensrätten har ökat betydligt un-

der senare år.
16

 Ekonomisk teori används i den juridiska argumentationen och kan i vissa fall 

fungera som en vägledare för domstolen i tillämpningen av konkurrensreglerna.
17

      

2.4 EU:s konkurrensrätt 

Ett av EU:s övergripande mål är skapandet av en inre marknad. Unionen skall bygga på en 

social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg 

eftersträvas.
18

 För att uppnå målet skall den ekonomiska politiken bedrivas enligt principen 

om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.
19

 En enhetlig marknad skall skapas och 

genom att avskaffa alla handelshinder kommer medlemsländerna att kunna utnyttja sina för-

delar vad gäller resurser och produktionen kommer att ske där det är ekonomiskt lämpligast. 

För att kunna skapa dessa förutsättningar krävs gemensamma konkurrensbestämmelser. EU:s 

konkurrensrätt har således, förutom tidigare nämnda huvudsyfte att skapa förutsättningar för 

en effektiv konkurrens, också ett bakomliggande syfte; att integrera den inre marknaden. 

Konkurrenspolitiken är en hörnsten i denna integration och fyller en viktig funktion för att 

uppnå målet.
20

  

EU:s grundläggande konkurrenslagstiftning består av artikel 101 och 102 FEUF (före detta 

artikel 81 och 82 i EG-fördraget). Dessa regler innehåller förbud mot konkurrensbegränsande 

avtal och missbruk av dominerande ställning, och är oförändrade sedan de infördes i Romför-

draget. Artiklarna utgör således utgångspunkten för den EU-rättsliga konkurrensrätten och har 

fortlöpande kompletterats med en betydande del sekundärrätt, en väldigt omfattande rättsprax-

is samt betydelsefull mjuk normbildning. 

                                                 
15

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 15 ff. 
16

 Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 7 f, Whish, Richard & 

Bailey, David, Competition Law, s. 1 f. 
17

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämp-

ning, s. 80. 
18

 Artikel 3.3 FEU. 
19

 Artikel 119 FEUF. 
20

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 23 f, Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkur-

rensrätt, s. 20 f. 
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3. Konkurrensbegränsande samarbete 

3.1 Artikel 101 FEUF 

EU:s konkurrensrätt skall verka för en effektiv konkurrens på den inre marknaden. Därmed 

ses konkurrensbegränsande samarbete som motverkar den ekonomiska integrationen som sär-

skilt allvarligt. Den centrala lagregeln på området är artikel 101 i funktionsfördraget. Artikeln 

består av tre led. I punkt 1 stadgas ett allmänt förbud mot konkurrensbegränsande samarbete 

kompletterat med en uppräkning av åtgärder som anses vara av särskilt allvarlig karaktär, för-

budets hårda kärna. Hit hör exempelvis marknadsuppdelning samt samarbete rörande priser 

och kontroll av produktion eller marknader. Punkt 2 stadgar att förbjudna samarbeten är ogil-

tiga. Dock kan otillåtna förfaranden enligt vissa premisser i punkt 3 få undantag från förbudet, 

så kallat legalundantag. 

Artikel 101.1 FEUF lyder: 

”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…” 

 

Ur artikel 101.1 kan vissa kriterier utläsas. Dessa måste således alla vara uppfyllda för att för-

budet skall vara tillämpligt. Följande avsnitt kommer att översiktligt beskriva dessa kriterier 

samt möjligheten till undantag från förbudet enligt artikel 101.3. 

3.1.1 Samhandelskriteriet 

Grundläggande för tillämpningen av EU:s konkurrensregler är att handeln mellan medlems-

länderna påverkas. Detta innebär att ett konkurrensbegränsande samarbete måste ha en gräns-

överskridande effekt. Kommissionen har sammanställt ett tillkännagivande med riktlinjer om 

tolkningen av samhandelsbegreppet enligt den praxis som utarbetats i EU-domstolen.
21

 Med 

”handel” likställs alla tänkbara former av gränsöverskridande kommersiell aktivitet.
22

 En ”på-

verkan” innebär att det måste med en tillräcklig grad av sannolikhet vara möjligt att förfaran-

det direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan påverka handelsmönstret och på så sätt 

även ge upphov till märkbara effekter.
23

 Denna bedömning är en del av det så kallade han-

delsmönstertestet
24

 vilket EU-domstolen använder sig av för att fastställa om förfarandet i 

fråga kan få återverkningar på konkurrensstrukturen. Om samarbetet i fråga uppfyller de i 

testet ingående inslagen anses samhandel ligga för handen. Sammantaget kan sägas att sam-

handelskriteriet har fått en mycket vidsträckt tolkning.
25

 

                                                 
21

 Tillkännagivande från kommissionen. Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 

EG-fördraget. 
22

 Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln, p. 19. 
23

 Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln, p. 23 samt avsnitt 2.4. 
24

 Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln, p. 24.  
25

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 319, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, 

Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 47 ff. 
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3.1.2 Företagsbegreppet 

Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är tillämpligt för företag. Begreppet definie-

ras inte närmare i fördraget men har flera gånger varit föremål för tolkning i EU-domstolen, 

exempelvis i rättsfallet Höfner
26

. Domstolen definierar där att begreppet företag inom ramen 

för konkurrensrätten omfattar varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess 

rättsliga form och oavsett hur den finansieras.
27

 Denna definition ger begreppet en mycket 

vidsträckt tolkning.
28

 

3.1.3 Avtalskriteriet 

Ett konkurrensbegränsande samarbete kan endast förbjudas om det föreligger avtal mellan 

företag, beslut av företagssammanslutningar eller samordnat förfarande. Det är inte alltid lätt 

att skilja på dessa former av samarbete, men i praktiken spelar detta dock ingen roll eftersom 

det för de konkurrensrättsliga följderna är företagens faktiska agerande som är avgörande.
29

  

Ett avtal i konkurrensrättslig mening behöver inte vara civilrättsligt bindande. Begreppet tol-

kas vidsträckt och även andra former av samverkan faller därunder. Det konkurrensbegrän-

sande avtalets juridiska form spelar således ingen roll, det kan vara skriftligt eller muntligt. 

Enligt rättspraxis är avtalskriteriet uppfyllt enligt konkurrensrättslig mening så fort de aktuella 

företagen har gett uttryck för en gemensam vilja att agera på marknaden på ett bestämt sätt.
30

 

På så sätt faller även helt informella överenskommelser och juridiskt oförbindande uppgörel-

ser in under det vida begreppet. Avgörande är som sagt att det rör sig om någon form av sam-

ordning och en gemensam vilja mellan minst två parter. Ett ensidigt agerande omfattas där-

med inte av förbudet.
31

 

Beslut av företagssammanslutningar jämställs med avtal i artikel 101.1 och omfattas således 

också av ett förbud. Uttrycket avser till exempel beslut av branschorganisationer utformade 

som stadgar eller rekommendationer.
32

 Även här är det organisationens faktiska agerande som 

avgör, finns en vilja att samordna medlemsföreningarnas beteende på marknaden faller hand-

landet under avtalskriteriet och är därmed förbjudet.
33

 

Även samordnade förfaranden mellan företag omfattas av avtalskriteriet. På så sätt fångas 

även mer osynliga och ostrukturerade kontakter upp av förbudet mot konkurrensbegränsande 

samarbete. Begreppet innebär att företag i samförstånd tillämpar ett visst beteende utan att ett 

                                                 
26

 Mål C-41/90, Höfner mot Macrotron GmbH. 
27

 Mål C-41/90, p. 21. 
28

 Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 64 f.   
29

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 102 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 145 ff. 
30

 Se förenade målen T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 till T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-

329/94 och T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV mot kommissionen, p. 715. 
31

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 102 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 145 ff. 
32

 Exempelvis ansågs ett beslut av en organisation som det nederländska advokatsamfundet utgöra ett beslut av 

en företagssammanslutning, så som avses i artikel 101.1. Se mål C-309/99, Wouters m.fl., p. 71. 
33

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 104 f, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 153 ff. 
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direkt avtal föreligger, och kan sägas vara avtalskriteriets yttre gräns.
34

 Innebörden och kon-

sekvenserna av detta begrepp kommer att utredas utförligt i detta arbete. 

3.1.4 Konkurrensbegränsningskriteriet 

Ett avtal, beslut mellan företagssammanslutningar eller samordnat förfarande måste enligt 

artikel 101.1 ha till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen för att 

vara förbjudet. Samarbetet måste ha konkurrensbegränsande syfte eller effekt. Det räcker så-

ledes att förfarandet syftar till ett hämmande av konkurrensen. I målet Grundig
35

 slog EU-

domstolen fast att de faktiska verkningarna av ett avtal inte behöver beaktas om avtalets syfte 

är att begränsa, hindra eller snedvrida konkurrensen. Detta innebär att om ett konkurrensbe-

gränsande syfte konstateras behöver en eventuell effekt inte utredas. Granskningen av avtalets 

syfte görs utifrån vad som objektivt från en utomstående betraktares synvinkel framstår som 

målet med förfarandet i fråga, inte utifrån företagens subjektiva synpunkt. Om ett syfte inte 

kan påvisas måste en bedömning av ett eventuellt konkurrensbegränsande resultat göras. Det-

ta sker genom det så kallade konkurrenstestet, där föreliggande situation jämförs med en hy-

potetisk situation där förfarandet inte finns. Här beaktas förfarandets faktiska eller potentiella 

påverkan på konkurrensen.
36

  

3.1.5 Märkbarhetskriteriet 

Även om ett samarbete påverkar konkurrensen på så sätt som avses i artikel 101.1 måste det 

även nå upp till ett visst märkbarhetskriterium. Processer mot konkurrensbegränsande avtal är 

av resursskäl tänkta att enbart rikta in sig på samarbeten av större ekonomisk vikt. Den så 

kallade de minimis-doktrinen har utvecklats inom EU-rätten via rättspraxis. I målet Völk mot 

Vervaecke
37

 fastslogs att ett avtal kan undgå att träffas av förbudet i artikel 101.1 om det, med 

hänsyn till de berörda parternas svaga ställning på den relevanta marknaden, endast obetydligt 

påverkar marknaden.
38

 På så sätt undantas avtal med små ekonomiska verkningar, så kallade 

bagatellavtal från förbudet. Kommissionen har utfärdat ett tillkännagivande där principerna 

för tillämpningen av de minimis-doktrinen preciseras.
39

 Meddelandet anger vissa kvantitativa 

tröskelvärden som grundas på de inblandade företagens marknadsandelar. Samarbeten som 

inte når upp till dessa tröskelvärden anses inte märkbart begränsa konkurrensen och är därmed 

tillåtna enligt detta kriterium. Dock finns det i tillkännagivandet även uppräknat en lista med 

särskilt allvarliga förfaranden som alltid anses otillåtna, förbudets så kallade hårda kärna. 

Märkbarhetsprövningen innehåller inte bara en kvantitativ prövning, utan även en kvalitativ 

sådan. Avtalets påverkan på konkurrensen måste även ses från bakgrunden av ett rättsligt och 

                                                 
34

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 105 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 155 f. 
35

 Förenade målen 56/64 och 58/64, Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH mot kom-

missionen. 
36

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 112 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 164 ff. 
37

 Mål 5/69, Völk mot Vervaecke. 
38

 Mål 5/69, p. 7. 
39

 Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen 

enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis). 
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ekonomiskt sammanhang, där avtalets art och inriktning beaktas. Även stora företag kan be-

driva samarbeten med svag konkurrensbegränsande verkan, och kan därmed vara tillåtna.
40

  

3.1.6 Undantag 

Det grundläggande förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i artikel 101.1 är inte ab-

solut. Samarbeten som har positiva effekter, som exempelvis är effektivitetsfrämjande och 

kostnadsbesparande, kan undantas från förbudet enligt artikel 101.3. Det är företagen själva 

som avgör om deras förfarande faller under undantaget. Kommissionen har i ett tillkännagi-

vande utfärdat riktlinjer för tillämpningen av artikel 101.3 (dåvarande artikel 81.3) där väg-

ledning ges för hur villkoren för undantag skall tolkas.
41

 I riktlinjerna fastställs att bedöm-

ningen av artikel 101 består av två delar. Det första steget är en bedömning av samarbetet 

enligt tidigare nämnda kriterier i artikel 101.1. Om förfarandet i enlighet med denna bedöm-

ning konstateras begränsa konkurrensen medför det andra steget ett fastställande av eventuella 

konkurrensfrämjande fördelar. Detta görs för att bedöma om de konkurrensfrämjande effek-

terna uppväger de konkurrensbegränsande. För att kunna falla under det så kallade legalun-

dantaget måste ett antal kumulativa villkor vara uppfyllda. Konkurrensbegränsande samarbete 

kan således vara tillåtet om det bidrar till effektivitetsvinster samt tillförsäkrar konsumenterna 

en skälig del av den vinst som därmed uppnås. Samarbetet får däremot inte ålägga berörda 

företag begränsningar som inte är nödvändiga, proportionalitet måste föreligga, och slutligen 

får samarbetet inte sätta konkurrensen ur spel. Kommissionens bedömningsprinciper för un-

dantag är strama och möjligheten att falla under undantagsvillkoren är relativt liten.
42

  

3.2 Horisontella samarbeten 

Olika slags samarbeten ger olika slags konkurrensbegränsningar. Konkurrensrätten är mer 

restriktiv mot horisontella samarbeten, eftersom dessa generellt anses vara allvarligare än ver-

tikala sådana. Vertikala avtal mellan aktörer i olika handelsled kan föra med sig positiva 

aspekter så som exempelvis inköps- eller distributionsavtal vilka i slutändan gynnar konsu-

menten. Horisontella samarbeten avser avtal mellan aktörer i samma handelsled, det vill säga 

mellan faktiska eller potentiella konkurrenter. I det horisontella samarbetets natur ligger ofta 

huvudsyftet att på olika vis negativt påverka konkurrensen. Detta kan ske via olika överens-

kommelser; exempelvis om pris, begränsning av produktion eller uppdelning av marknader. 

På så sätt medför horisontella samarbeten större risk för skadliga konkurrensbegränsningar 

vilka inte är eftersträvansvärda i konkurrenspolitiken.
43

 

3.2.1 Karteller   

Horisontella samarbeten tar sig ofta uttryck i karteller. Begreppet kartell har ingen i juridiken 

fastslagen definition men brukar användas för att beskriva situationer där konkurrenter ingår 

avtal eller samverkar i syfte att begränsa eller avlägsna konkurrens. Sådant ur konkurrenssyn-

punkt särskilt allvarligt samarbete kan uppnås via samverkan inte bara genom avtal, utan även 

i mer lösa former. Inte sällan är karteller av förståeliga skäl hemliga, med en utåt riktad klan-

                                                 
40

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 120 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 174 ff, Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 140 ff. 
41

 Meddelande från kommissionen. Tillkännagivande. Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget. 
42

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 128 ff, Whish, Richard & Bailey, David, Competition 

Law, s. 159 f. 
43

 Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 239 f. 
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derfri fasad. Inom kartellen utbyts information som syftar till att bevara kartellens funktion 

och sanktioner brukar avhålla de ingående företagen från att bryta samarbetet. Karteller före-

kommer inom alla branscher och brukar på grund av den skada som i slutändan tillfogas kon-

sumenterna ses som den allvarligaste typen av konkurrensbegränsning.
44

 

Det är speciellt viktigt att hindra vissa typer av karteller. De värsta formerna av samarbete 

anses enligt presumtion vara förbjudna, de återfinns i artikel 101.1 och är uppräknade i arti-

kelns hårda kärna. Dessa typer har mycket svårt att falla utanför tillämpningen av förbudet 

och har i princip inte stora chanser att uppfylla förutsättningarna för undantag. Förbudets hår-

da kärna nämner tre former av horisontellt samarbete som är särskilt förbjudna: prissamarbete, 

samarbete om kontroll av produktion eller marknader samt marknadsuppdelning.
45

 

Priskartellen är urtypen för konkurrensbegränsande horisontellt samarbete. Priset på en pro-

dukt eller tjänst anses normalt vara det viktigaste konkurrensmedlet, därför riktas extra kraft 

och fokus från konkurrensvårdande myndigheter på att motverka olika typer av prissamarbete. 

Avtal som påverkar prisbildningen på marknaden hämmar denna och en utebliven priskonkur-

rens leder till förluster för konsumenter och för samhällsekonomin i stort. Ett prissamarbete 

kan uppträda i olika former, det behöver till exempel inte avse hela priset utan bara delar av 

det. Priset behöver även bara indirekt påverkas, exempelvis genom olika system av rabatter 

och villkor. Även prissamarbeten där priser endast rekommenderas genom exempelvis cirka-

prislistor och dylikt är förbjudet. Anbudskarteller utgör en speciell form av förbjudet samarbe-

te om pris. De företag som deltar i upphandlingar som anbudsgivare skall göra detta i fri kon-

kurrens, att genom samarbete organisera och dela upp anbud mellan sig utgör icke tillåtet an-

budssamarbete.
46

 

3.2.2 Kommissionens riktlinjer       

För att kunna avgöra om ett horisontellt samarbete faller in under artikel 101 behövs en ade-

kvat bedömning göras. Kommissionen har utfärdat ett meddelande med riktlinjer för tillämp-

ningen av artikel 101 FEUF på horisontella samarbetsavtal.
47

 Riktlinjerna meddelar princi-

perna för en bedömning enligt artikel 101 och syftar till att skapa ett underlag för analys av 

horisontella samarbetsavtal. På så sätt kan ett avtals sannolika marknadseffekt bedömas. Ut-

gångspunkten för bedömningen är en analys grundad på rättsliga och ekonomiska kriterier 

utifrån det sammanhang det horisontella avtalet befinner sig i.
48

  

Den praktiska bedömningen skall göras i två steg. För det första skall det horisontella avtalet 

bedömas enligt artikel 101.1 för att konstatera ett eventuellt konkurrensbegränsande syfte 

eller faktiska eller potentiella sådana effekter. Om konkurrensbegränsningar kan konstateras 

är nästa steg att fastställa om avtalet medför konkurrensfrämjande fördelar. Dessa vägs sedan 

                                                 
44

 Simonsson, Ingeborg, Bevisbörda och beviskrav i kartellmål, s. 556 och 559, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & 

Östman, Marie, Konkurrensrätt - en kommentar, s. 254 f. 
45

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 114, Gustafsson, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkur-

rensrätt, s. 74. 
46

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 115 ff, Wetter, Carl; Karlsson, Johan & Östman, Marie, 

Konkurrensrätt - en kommentar, s. 337 f. 
47

 Meddelande från kommissionen. Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unio-

nens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal. 
48

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 5. 
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mot de konkurrensbegränsande effekterna för att enligt artikel 101.3 bedöma om undantag är 

tillämpligt.
49

 Kommissionens riktlinjer betonar vikten av att i bedömningen av ett horisontellt 

avtals konkurrensbegränsande syfte eller effekt speciellt beakta avtalets art samt dess inne-

håll. Genom utformningen av avtalet kan konkurrensen begränsas på olika sätt, det kan leda 

till minskat konkurrenstryck och ett samordnande av företagens beteende som på så sätt kan 

avskärma marknaden. Det är även viktigt att se till parternas marknadsstyrka och egenskaper 

på marknaden. Marknadsstyrka uppkommer när konkurrenstrycket på en marknad blir för 

svagt för att hålla priser, produktion och utbud på en normal nivå. På så sätt kan inblandade 

företag exempelvis hålla priser över den normala nivån. Marknadsstyrka beräknas bland annat 

utifrån parternas marknadsandelar på relevant marknad, samt om inträdeshinder finns, det vill 

säga hur lätt det är för nya aktörer att komma in och etablera sig på marknaden.
50

 Kommissio-

nen betonar dock att riktlinjerna för bedömningen av horisontella samarbetsavtal inte är en 

fast mall att exakt gå efter utan måste tillämpas på ett flexibelt sätt. Detta innebär att bedöm-

ningen alltid skall ske utifrån de i det enskilda fallet föreliggande förhållandena.
51

 

  

                                                 
49

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 20. 
50

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 32-47. 
51

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 7.  
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4. Samordnande beteende 

4.1 Informationsutbyte 

Företag kan agera olika beroende på positionen på marknaden, dess marknadsbeteende kan 

förklaras utifrån flera faktorer och omständigheter. Samordning genom informationsutbyte är 

en faktor som kan påverka företagens beteende. Utbyte av information kan minska eller un-

danröja osäkerheten om andra företags ageranden på en viss marknad och kan därmed begrän-

sa konkurrensen. Med anledning av detta faller informationsutbyte ofta under förbudet i arti-

kel 101.1 och det kan vara svårt att veta om utbytet är tillåtet eller ej. Kommissionens riktlin-

jer för tillämpningen av artikel 101 i FEUF på horisontella samarbetsavtal
52

 bygger till stor 

del på rättspraxis från EU-domstolen och ger anvisningar för hur informationsutbyte skall 

bedömas. 

4.1.1 Definition och tillämpningsområde  

Ett informationsutbyte kan äga rum i olika sammanhang. Dels kan det ske i ett horisontellt 

samarbetsavtal, antingen som en direkt del av detta avtal eller som en del i upprätthållandet av 

det. Annars kan informationen utbytas i kontexter där avtal, beslut av företagssammanslut-

ningar eller samordnade förfaranden är en del av syftet med förfarandet. Informationen kan 

även ha olika form och utväxlas direkt mellan parterna, eller utbytas indirekt via exempelvis 

en gemensam organisation.
53

  

Vid en konkurrensrättslig bedömning av informationsutbyte är det viktigt att förstå att utbytet 

är ett vanligt fenomen på olika marknader och att det kan generera effektivitetsvinster för ak-

törer och konsumenter.
54

 Ju mer information företagen har om förhållandena på den omkring-

liggande marknaden, desto lättare är det att agera på det för dem adekvataste sättet angående 

framtida marknadsstrategier. Genom att på så sätt anpassa sitt beteende utan att konsumenter-

na kommer i kläm kan informationsutbytet således leda till positiva effekter för konkurren-

sen.
55

 Utväxlandet av information kan dock även leda till en begränsning av konkurrensen. 

Detta kan ske när konkurrenter får vetskap om varandras marknadsstrategier och beror i 

mångt och mycket på vilka egenskaper marknaden där informationsutbytet sker har, exempel-

vis hur öppen, stabil eller komplex en marknad är. Det har också stor betydelse vilken typ av 

information som skiftas.
56

 

4.1.2 Centrala konkurrensproblem 

Kommissionen tar i sina riktlinjer upp två centrala konkurrensrättsliga problem som aktualise-

ras i situationer med informationsutbyte. Listan är enligt kommissionen varken exkluderande 

eller uttömmande, men kan ses som en beskrivning av de främsta problemen.  

Det första problemet rör samverkan. Samordning kan enligt riktlinjerna underlätta en ökad 

insyn och ett utbyte av strategisk information på en marknad på så sätt att företagen anpassar 

                                                 
52

 Meddelande från kommissionen. Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unio-

nens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal. 
53

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 55 och 56. 
54

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 57. 
55

 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 540.  
56

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 58. 
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sitt beteende, därmed kan samverkan ge upphov till en konkurrensbegränsning. Informations-

utbyte kan konkurrensbegränsa genom samverkan på olika sätt. Företagen kan exempelvis 

genom utbyte av information nå samstämmighet i sina förväntningar gällande diverse osäkra 

faktorer på marknaden. Genom att växla information om framtida agerande kan parterna nå 

samförstånd även utan att bestämt ha avtalat om det. En konkurrensbegränsande verkan kan 

även uppkomma när ett informationsutbyte ger inblandade parter möjlighet att övervaka följ-

samheten hos en samverkan. På så sätt stärks den inre stabiliteten hos samarbetet och företa-

gen kan genom repressalier straffa medlemmar som avviker från det samordnade beteendet. 

En samverkan kan också genom informationsutbyte bli stabilare externt. Med detta menas att 

utbytet av information leder till att marknaden blir öppnare. Företagen i samverkan kan då 

lättare se om nya aktörer är på väg in på marknaden och kan därmed försöka anpassa sitt upp-

trädande för att hindra dessa nya konkurrenter.
57

 

Informationsutbyte kan även underlätta för konkurrensbegränsande avskärmning. Om parter 

utbyter information av ur näringslivsperspektiv känslig karaktär kan detta leda till att övriga 

aktörer på marknaden kommer i konkurrensmässigt underläge. De blir avskärmade inom den 

relevanta marknaden, förutsatt att en betydande del av denna marknad är berörd samt beroen-

de på betydelsen av informationen. Ett informationsutbyte kan även få konsekvenser för aktö-

rer på angränsande marknader. Exempelvis kan företag i ett föregående marknadsled utväxla 

information som leder till en prishöjning och ökade kostnader för konkurrenter i ett efterföl-

jande marknadsled.
58

 

4.1.3 Bedömning av informationsutbyte 

Situationer där informationsutbyte förekommer kan alltså vara både positiva, i den meningen 

att de bidrar till ökad effektivitet, men även negativa, eftersom de kan bidra till en begräns-

ning av konkurrensen. Vid tillämpningen av artikel 101.1 gäller det att kunna särskilja olika 

situationer där information har utbytts och på så sätt bedöma om de är tillåtna eller förbjudna. 

Kommissionen har i sina riktlinjer belyst två olika situationer, grundat på tidigare praxis och i 

samspel med konkurrensbegränsningskriteriet, som vägledning för bedömning av informa-

tionsutbyte.
59

  

Information kan utbytas till syfte att begränsa konkurrensen. Information som innehåller upp-

gifter om parternas framtida agerande, gällande exempelvis priser och kvantitativa faktorer så 

som försäljning eller marknadsandelar med mera, kan underlätta för konkurrenter att höja 

prisnivån utan att förlora andelar på marknaden. På så sätt anses utbyte av information angå-

ende framtida agerande inte ske på grund av konkurrensfrämjande skäl, utan bör betraktas 

som konkurrensbegränsande avtal. Detta leder dessutom till att samarbetet normalt anses ut-

göra en kartell. Karteller anses, som tidigare beskrivits, vara en särskilt allvarlig typ av kon-

kurrensbegränsning, och informationsutbyte som bedrivs i form av karteller innebär således 

att samarbetet bryter mot artikel 101.1 och det är även högst osannolikt med undantag enligt 

artikel 101.3.
60

 Kommissionen har i målet Bananas
61

 praktiskt visat hur man bedömer infor-

                                                 
57

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 65-68.  
58

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 69-71. 
59

 Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, s. 542 
60

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 72-74. 



19 

 

mationsutbyte som har till syfte att begränsa konkurrensen. Parterna i ärendet utbytte informa-

tion veckovis där de diskuterade olika faktorer för prissättning av bananer. Diskussionerna 

innehöll samtal om trender i prissättning och indikationer på fastställande av referenspriser för 

kommande vecka. Företagen kommunicerade således före prissättning, detta skedde på en 

reguljär basis under närmare tre års tid. Det konsekventa och återkommande utväxlandet av 

information innan prissättningen gjorde det möjligt för parterna att hålla koll på varandra och 

sätta priser mot bakgrund av det som diskuterats. Kommissionen ansåg att syftet med denna 

kommunikation innan prissättningen var att minska osäkerheten om företagens agerande, den 

gav således genom sin art upphov till en överträdelse av artikel 101.1.
62

 Det faktum att företa-

gen hade samverkat under en så pass lång period gjorde dessutom överträdelsens syfte ännu 

starkare.
63

  

Om ett informationsutbyte inte har till syfte att begränsa framtida konkurrens, kan det ändå ha 

en konkurrenshämmande effekt. Enligt riktlinjerna måste ett informationsutbytes eventuella 

konkurrenseffekter undersökas från fall till fall och jämföras med en situation där utbytet inte 

ägt rum. Utväxlandet av information måste ha en sannolik och märkbar effekt på exempelvis 

pris, utbud, produktion eller kvalitet. Hänsyn måste vid bedömningen tas till de olika mark-

nadsvillkor som föreligger eftersom det är större risk att företag samverkar på marknader som 

är öppna, koncentrerade, okomplicerade, stabila och symmetriska. Villkoren kan leda till att 

ett utbyte av information kan få större effekter än det annars skulle. Det är viktigt att se in-

formationsutbytet mot bakgrund av villkoren för att kunna utreda om det har förändrat förut-

sättningarna. Detta görs genom att undersöka informationsutbytets uppbyggnad, syfte och de 

ingående parterna. Strategisk information som minskar osäkerheten på marknaden är med 

större sannolikhet förbjudet enligt artikel 101. Detta gäller i allmänhet information om priser 

och kvantiteter, som ses som mest strategisk. Innehållet i informationen skall vid bedömning-

en ses i skenet av den speciella struktur som föreligger på aktuell marknad. På detta sätt 

kommer ett informationsutbyte ha konkurrensbegränsande effekter beroende på de ekonomis-

ka förhållandena på den relevanta marknaden och innehållet i den utväxlade informationen.
64

  

Ett praktiskt exempel på en effektbaserad bedömning finns i målet Asnef-Equifax
65

. Fallet 

utgjorde ett förhandsavgörande angående tolkningen av artikel 101 (dåvarande artikel 81), där 

parterna tvistade om ett system för utbyte av uppgifter mellan finansinstitut om kunders kre-

ditvärdighet. Domstolen konstaterade att det i fallet aktuella registret inte i sig hade till syfte 

att begränsa konkurrensen, därmed skulle bedömning ske huruvida det hade en sådan effekt. 

Denna bedömning skulle inte ske på ett abstrakt sätt, domstolen menade att en prövning var 

beroende av de ekonomiska villkoren på de relevanta marknaderna och hur systemet var upp-

byggt, exempelvis dess syfte samt villkoren för att kunna delta i utbytet.  Det berodde även på 

vilken typ av information det handlade om, om den var offentlig eller hemlig, bara en sam-

manställning eller noggrant utarbetad, om den var gammal eller ny. Dessutom var av betydel-
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se om informationsutbytet var återkommande och vilken inverkan det hade på fastställandet 

av priser, volymer och villkor. Domstolen klargjorde att ett i fallet aktuellt system inte be-

gränsade konkurrensen eftersom den relevanta marknaden inte var koncentrerad, snarare 

splittrad. Systemet var dessutom inte diskriminerande i sina villkor för åtkomst och identifie-

ring av långivarna var heller inte möjligt.
66

                    

4.2 Samordnat förfarande 

För att kunna granska och bedöma om ett informationsutbyte är förbjudet enligt artikel 101 

krävs att det faller under avtalskriteriet och därmed utgör del av eller på något sätt grundar ett 

avtal.
67

 Begreppet avtal har, som tidigare nämnts, i konkurrensrättsligt sammanhang fått en 

vidsträckt tolkning. Förbudet i artikel 101.1 innefattar inte bara regelrätta skriftliga avtal utan 

även mer lösliga former av överenskommelser. Detta är nödvändigt eftersom företag annars 

för lätt skulle kunna undkomma ansvar genom att bedriva samarbete utanför det strikta avta-

lets former.
68

 Tribunalen fastslog i målet Bayer
69

 att det som krävs är en gemensam vilja mel-

lan parterna samt att formen på avtalet inte har någon betydelse. Begreppet avtal innefattar 

olika former av samförstånd som är av samma art men som skiljer sig åt i intensitet. Det är 

egentligen inte nödvändigt att precisera formen av överträdelsen eftersom denna skall ses som 

en komplex helhet bestående av faktiska omständigheter och ändå under alla förhållanden 

omfattas av artikel 101.1.
70

 På så sätt kan alltså mycket olika former av konkurrensbegränsan-

de samarbete omfattas av förbudet, varav det samordnade förfarandet är en viktig del.    

4.2.1 Definition och utveckling av begreppet 

Begreppet samordnat förfarande innebär en form av samarbete mellan två eller flera företag 

där, utan att ett avtal slutits, de medverkande medvetet har låtit konkurrensens risker ersättas 

av samarbetet.
71

 Samordningen bygger på kommunikation i olika form.
72

 

Det första viktiga målet angående samordnat förfarande kom upp i EU-domstolen år 1969. I 

målet Dyestuffs
73

 hade kommissionen bötfällt ett antal producenter av anilinfärgämnen på 

grund av ett påstått priskartellsamarbete. De inblandade företagen hade gjort ett antal likartade 

prishöjningar på samma färgämnen ungefär samtidigt, dessutom hade informella kontakter 

förts.
74

 Domstolen definierade för första gången begreppet samordnat förfarande som: 

”… en form av samordning mellan företag som utan att det har lett fram till att det ingåtts ett 

egentligt avtal medvetet ersätter den fria konkurrensens risker med ett praktiskt inbördes 

samarbete.”
75

  

                                                 
66

 Mål C-238/05, p. 54, 58 och 61. 
67

 Kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal, p. 60.  
68

 Albors-Llorens, Albertina, Horizontal agreements and concerted practices in EC competition law: Unlawful 

and legitimate contacts between competitors, s. 840. 
69

 Mål T-41/96, Bayer AG mot kommissionen. 
70

 Mål T-186/06, Solvay SA mot kommissionen, p. 90-92. 
71

 Se bland annat mål C-8/08, T-mobile Netherlands, p. 26 samt förenade målen 40/73-48/73, 50/73, 54/73-

56/73, 111/73, 113/73 och 114/73, Suiker Unie, p. 26. 
72

 Black, Oliver, Communication, Concerted Practices and the Oligopoly Problem, s. 341. 
73

 Mål 48/69, ICI mot kommissionen. 
74

 Mål 48/69, p. 52 och 54. 
75

 Mål 48/69, p. 64. 



21 

 

Domstolen konstaterade att företagen hade samrått genom öppna tillkännagivanden vilka hade 

undanröjt osäkerheten om parternas framtida uppträdande på marknaden. När producenterna 

samarbetade på detta sätt stred det mot konkurrensreglerna och förfarandet var förbjudet.
76

 

Utvecklingen av begreppet fortsatte i målet Suiker Unie
77

 där kommissionen påstod att ett 

antal producenter av socker hade samordnat sitt förfarande i syfte att skydda den holländska 

marknaden. Sockerproducenterna menade att det inte hade förekommit något samordnat förfa-

rande eftersom de inte hade utarbetat någon konkret plan. Domstolen gick dock på kommis-

sionens linje och meddelade att ett samordnat förfarande inte kräver att en faktisk plan för 

detta finns. Ett samordnat förfarande skulle ses i ljuset av att varje ekonomisk aktör oberoende 

skulle bestämma sitt agerande på marknaden.
78

 Visserligen behövde inte kravet på oberoende 

ta ifrån aktörerna rätten att anpassa sig efter varandra, men för att uppfylla villkoren för ett 

samordnat förfarande räckte det med direkta eller indirekta kontakter mellan aktörerna med 

syfte eller effekt att påverka en konkurrents uppträdande på marknaden.
79

  

Sammantaget ställde således tidig rättspraxis vissa kriterier för samordnat förfarande. För det 

första krävdes en samordning som medvetet satte företagens fria och oberoende handlande åt 

sidan. Denna samordning uppnåddes genom direkta eller indirekta kontakter mellan företa-

gen, oavsett utarbetandet av en faktisk plan. Dessutom skulle kontakterna ha som syfte eller 

effekt att undanröja osäkerheten om konkurrenternas handlande i framtiden.
80

  

Senare praxis har fortsatt att utveckla det samordnade förfarandets egentliga innebörd och 

definition. I de så kallade polypropen-fallen kom begreppet än en gång under granskning. Två 

av de inblandade målen är Anic
81

 och Hüls
82

. I målet Anic hade ett antal polypropenproducen-

ter återkommande träffats och fastställt målpriser för försäljningen. Företagen hade även 

sammanställt ett system där den årliga försäljningen kontrollerades i kvoter för att på så sätt 

dela upp marknaden mellan sig.
83

 Domstolen bekräftade de tidigare kriterierna för samord-

ning och höll det uteslutet att aktörer på marknaden kunde föra kontakter, när dessa syftade 

till eller resulterade i konkurrensvillkor som inte motsvarade de normala på aktuell marknad.
84

 

Domstolen nöjde sig dock inte med detta utan tillade att ett samförstånd även förutsatte ett 

beteende som svarade mot samförståndet, dessutom krävdes ett kausalsamband.
85

 På så sätt 

delade domstolen upp definitionen i tre rekvisit:  

1. ett samförstånd måste finnas, och 

2. det skall finnas ett marknadsbeteende som svarar mot detta samförstånd, samt 

3. ett orsakssamband mellan dessa måste finnas.
86
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Domstolen förklarade även att ett samordnat förfarande, enligt den definition man precis klar-

lagt, omfattades av förbudet i artikel 101.1 (dåvarande artikel 85.1) även om det inte hade 

någon konkurrensbegränsande effekt. På så sätt gjorde domstolen klart att ett samordnat förfa-

rande, enligt ordalydelsen i fördraget, skall bedömas på grundval av sitt syfte. Det är först om 

ett konkurrensbegränsande syfte inte kan konstateras som en bedömning av en eventuell så-

dan effekt skall göras.
87

 

Målet Hüls
88

 hade samma förutsättningar som Anic. Hüls var en av polypropenproducenterna, 

och hade enligt kommissionen överträtt konkurrensbestämmelserna genom att delta i ett sam-

ordnat förfarande där man regelbundet träffades och fastställde målpriser samt genom kvoter 

delade upp marknaden.
89

 Domstolen upprepade de tre rekvisit för samordnat förfarande som 

tidigare fastställts, men tillade även: 

”Det måste emellertid, såvida motsatsen inte bevisas vilket åvilar de berörda aktörerna att 

göra, antas att de företag som deltar i det samordnade förfarandet och som fortsätter vara 

aktiva på marknaden tar hänsyn till de uppgifter som de har lämnat till varandra när de be-

stämmer sitt beteende på marknaden. Detta gäller i än högre grad när samordningen har 

skett regelbundet under en lång period… ”
90

  

Det fanns således enligt domstolen en presumtion att företag tar hänsyn till den information 

som de utbyter i syfte att minska osäkerheten omkring framtida agerande. På så sätt behövde 

kommissionen inte bevisa att ett samordnat förfarande hade satts i verkan eller hade en kon-

kurrensbegränsande effekt, endast kommunikation var nödvändig.
91

  

I målet Züchner
92

 hade domstolen att ta ställning till arten av kontakter och om ett samordnat 

förfarande kunde anses föreligga när olika banker vid transaktioner tog ut en enhetlig avgift. I 

målet förklarades att de kontakter som förutsattes vid ett samordnat förfarande åtminstone 

skulle bestå av utväxlade upplysningar. Karaktären av utelämnandet av information klargjor-

des ytterligare i de förenade målen Cimenteries
93

. Tribunalen meddelade att begreppet sam-

ordnat förfarande förutsatte kontakter som kännetecknades av ömsesidighet. Villkoret på öm-

sesidighet var enligt domstolen uppfyllt när ett företag meddelade sina avsikter eller framtida 

marknadsbeteende antingen på begäran av ett annat inblandat företag, eller åtminstone med 

dettas samtycke.
94

 Därmed kunde såsom ömsesidiga kontakter i ett samordnat förfarande även 

räknas ett ensidigt utelämnande av information som accepterades av den andra parten.  

I de förenade målen Tate & Lyle
95

 bekräftade tribunalen denna ståndpunkt. Målen avsåg några 

sockerproducenter i Storbritannien som vid ett antal tillfällen hade träffats. Under dessa möten 

                                                 
87

 Mål C-49/92 P, p. 122 och 123. 
88

 Mål C-199/92 P, Hüls AG mot kommissionen. 
89

 Mål C-199/92 P, p. 7. 
90

 Mål C-199/92 P, p. 162. 
91

 Albors-Llorens, Albertina, Horizontal agreements and concerted practices in EC competition law: Unlawful 

and legitimate contacts between competitors, s. 846 ff. 
92

 Mål 172/80, Züchner mot Bayerische Vereinsbank. 
93

 Förenade målen T-25/95 o.s.v., Cimenteries CBR m.fl. mot kommissionen. 
94

 Förenade målen T-25/95 o.s.v., p. 1849. 
95

 Förenade målen T-202/98, T-204/98 och T-207/98, Tate & Lyle m.fl. mot kommissionen. 



23 

 

hade ett av företagen underrättat de andra om dess framtida prissättning samt försäljningsvo-

lym. Domstolen menade att kommissionen i sin tidigare bedömning av förfarandet hade rätt 

vad gällde att syftet med mötena var att begränsa konkurrensen genom en samordnad prisstra-

tegi. Dessutom ansåg man att den omständigheten att det bara var ett av företagen som hade 

avslöjat sina framtida intentioner inte räckte för att utesluta att en samordning förekommit. 

Det räckte alltså att en deltagare lämnade ut information vid möten för att ett samordnat förfa-

rande eventuellt skulle föreligga.
96

 I nyss nämnda fall Cimenteries
97

 klargjordes även ytterli-

gare en aspekt av det ensidiga informationsutbytets karaktär. Cementproducenterna i fallet 

hade för att kunna samverka bildat en grupp som kallades European Task Force (ETF).
98

 Ett 

av de inblandade företagen motsatte sig ansvar på den grunden att det endast hade deltagit i 

ett fåtal möten och att det gjort detta i ett helt annat, lagligt, syfte.
99

 Tribunalen underkände 

dock detta argument och uttalade att eftersom företaget inte öppet tog avstånd från det kon-

kurrensbegränsande syftet med bildandet av ETF, eller tydligt underrättade de övriga delta-

garna om att det deltog i mötet i helt annat syfte, ansågs det ansluta sig till upprättandet av 

gruppen.
100

  Själva deltagandet i mötena innebar därmed att bolaget samtyckte till det som 

beslutades. Eftersom företaget inte vid mötet klart och tydligt, aktivt, tog avstånd från beslutet 

ansågs det samtycka.
101

 

Målet T-mobile
102

 avsåg en begäran om förhandsavgörande från en holländsk domstol. I fallet 

hade representanter för holländska operatörer som tillhandahöll mobila telekommunikations-

tjänster samlats till ett möte. Vid mötet utbytte man konfidentiella uppgifter och diskuterade 

ersättningen till återförsäljare. Operatörerna hävdade att presumtionen om orsakssamband 

enligt tidigare rättspraxis
103

 endast skulle tillämpas om företagen mötts regelbundet. EU-

domstolen klargjorde att det kunde räcka med en enda kontakt för att företagen skulle kunna 

uppnå ett konkurrensbegränsande syfte. Domstolen ansåg därmed att det som var mest avgö-

rande inte var antalet möten, utan huruvida de kontakter som skett hade gett företagen möjlig-

het att ta hänsyn till den information som utbytts, och på så sätt låtit denna kunskap bestämma 

deras framtida beteende. Genom att göra så valde företagen medvetet att samordna sig istället 

för att utsätta sig för konkurrensens risker.
104

 Därmed fastställdes att ett förfarande kunde vara 

samordnat och eventuellt förbjudet även om endast ett möte ägt rum. Presumtionen om or-

sakssamband var således tillämplig även i situationer där samverkan hade sin grund i endast 

ett kontakttillfälle.  

Tribunalen har nyligen i målet Solvay
105

 tagit ställning till omfattningen och syftet med ett 

samordnat förfarande. Kommissionen hade i ett beslut konstaterat en överträdelse av artikel 
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81 i EG-fördraget
106

 gällande producenter av väteperoxid och perborat. Överträdelsen bestod 

av informationsutbyte av viktiga upplysningar om marknaden och företagen i fråga, vilket 

ledde till att aktörerna begränsade produktionen, fördelade marknadsandelar samt fastställde 

målpriser.
107

 En producent hävdade som försvar att dess ombud hade lämnat ett av mötena 

uppretad på de andra och således inte hade deltagit i mötet med konkurrensbegränsande avsik-

ter. Mötet utmynnade således i ett misslyckande, vilket enligt de inblandade företagen innebar 

att ett konkurrensbegränsande syfte inte kunde påvisas. Tribunalen tillbakavisade detta argu-

ment genom att påminna om att ett avtal ansågs slutet när det förelåg en gemensam vilja att 

begränsa konkurrensen, detta gällde trots att de inblandade företagen fortfarande förhandlade 

om hur begränsningen skulle se ut. Förutom att erinra om det grundläggande rekvisitet för 

avtalskriteriet, den gemensamma viljan, påpekade domstolen även att det enligt praxis räckte 

att en part lämnade uppgifter till konkurrenterna för att det skulle anses styrkt att ett samord-

nat förfarande förelåg.
108

 Därmed klargjorde domstolen att den omständigheten att det förelåg 

bristande förtroende mellan parterna inte kunde ha någon betydelse vad gällde avsikten.  

4.2.2 Kommissionens riktlinjer 

De tidigare i detta arbete berörda riktlinjerna för tillämpningen av artikel 101 i FEUF på ho-

risontella samarbetsavtal
109

 behandlar begreppet samordnat förfarande. Den i praxis utarbeta-

de definitionen och kriterierna sammanfattas där. Kommissionen lägger huvudfokus på det 

faktum att kontakter som innebär att information utväxlas kan minska den strategiska osäker-

heten på marknaden. På så sätt försvagas incitamentet att konkurrera och konkurrenternas 

möjligheter att självständigt agera blir sämre.
110

 Kommissionen berör därmed den situation 

där företag oberoende av varandra uppträder likartat. Detta beteende skall behandlas i det föl-

jande. 

4.3 Parallellt uppträdande 

Ett förbud enligt artikel 101.1 FEUF kräver som tidigare konstaterats att någon form av ömse-

sidig kontakt har skett mellan aktörer på marknaden.
111

 Ett likartat marknadsbeteende kan 

dock uppkomma utan att någon kommunikation skett mellan företagen. Detta är fullt tillåtet 

och brukar benämnas som ett parallellt uppträdande (parallellt marknadsbeteende).
112

  

4.3.1 Oligopol 

Det parallella beteendet är särskilt vanligt och naturligt på oligopolmarknader. Ett oligopol 

består av en marknad med ett fåtal aktörer, vanligen cirka 3-5 stycken stora bolag. Dessa kon-

kurrenter är strategiskt sammankopplade och beroende av varandra eftersom de handlar med 

eller producerar likvärdiga produkter och känner varandra väl. Ett företag på en oligopolistisk 

marknad måste alltid räkna med att dess beteende kommer att påverka resten av de ingående 

aktörerna, genom den strategiska interaktionen dem emellan. Bolagen är alltså ömsesidigt 
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beroende av varandra. På grund av de homogena produkterna och det höga konkurrenstrycket 

på en oligopolistisk marknad kommer bolagen att naturligt följa varandra, exempelvis vad 

gäller prissättning. Ett av de främsta exemplen på en oligopolistisk marknad är bensinbran-

schen, som präglas av ett hårt konkurrenstryck på grund av en identisk råvara och små margi-

naler.
113

 

4.3.2 Definition och bedömning i praxis 

Grundtanken bakom konkurrensbestämmelserna är att varje företag självständigt skall be-

stämma det beteende och de villkor som det har för avsikt att föra.
114

 Detta slås fast i kommis-

sionens riktlinjer som gällande parallellt marknadsbeteende även hänvisar till målet John 

Deere
115

. Fallet rörde en brittisk branschorganisation för tillverkare och importörer av jord-

brukstraktorer. Organisationen hade uppfört ett informationssystem genom ett avtal om utbyte 

av information, vilket kommissionen ansåg förbjudet. Domstolen hade i ärendet bland annat 

att ta hänsyn till om denna informationsutväxling undanröjde graden av osäkerhet på markna-

den i fråga. Domstolen inledde med att konstatera att varje ekonomisk aktör skall agera själv-

ständigt på marknaden. Man fortsatte med att slå fast att även om: 

”… detta krav på självständighet inte utesluter att aktörerna har rätt att rationellt anpassa 

sig till det konstaterade uppträdandet eller förutse sina konkurrenters uppträdande, hindrar 

det emellertid strikt att det förekommer direkt eller indirekt kontakt mellan sådana aktörer, 

vilken har till syfte eller resultat att utmynna i konkurrensvillkor som inte motsvarar de nor-

mala villkoren på marknaden i fråga…”
116

  

Det var därmed tillåtet för konkurrenter att strategiskt anpassa sig till varandra så länge osä-

kerheten på marknaden kvarstod.  

I målet Dyestuffs
117

 hade domstolen, som tidigare beskrivits, att bedöma ett uppträdande på en 

oligopolistisk marknad. Företagen i fråga försvarade sitt beteende på marknaden med argu-

mentet att det just rörde sig om en oligopolistisk situation och att detta därmed var ett natur-

ligt uppträdande. Domstolen klargjorde att ett samordnat förfarande kan vara resultatet av en 

samordning som visar sig genom deltagarnas uppträdande. Vad gällde särskiljningen mellan 

parallellt uppträdande och samordnat förfarande uttalade man att ett parallellt uppträdande i 

sig inte kunde likställas med ett samordnat förfarande, men det kunde vara ett starkt indicium 

för detta när det ledde till konkurrensvillkor som inte var normala för marknaden i fråga.
118

 

Det parallella uppträdandet var således inte i sig tillräckligt för att anse att ett samordnat förfa-

rande förelåg, dock kunde det vara en indikation på detta.  

Denna tankegång utvecklades i fallet Woodpulp II
119

 där kommissionen i sitt tidigare beslut 

hävdat att ett fyrtiotal amerikanska och skandinaviska pappersmassaproducenter samordnat 

                                                 
113

 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 53, Friedman, James, Oligopoly Theory, s. 1 f, Gustafs-

son, Leif & Westin, Jacob, Svensk konkurrensrätt, s. 94 f. 
114

 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i FEUF på horisontella samarbetsavtal, p. 60. 
115

 Mål C-7/95 P, John Deere mot kommissionen. 
116

 Mål C-7/95 P, p. 87. 
117

 Mål 48/69, ICI mot kommissionen. 
118

 Mål 48/69, p. 66. 
119

 Förenade målen C-89/85 o.s.v., A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot kommissionen. 



26 

 

sitt beteende genom att komma överens om priser på blekt sulfatmassa. Kommissionen på-

stådde att företagen regelbundet hade aviserat prisinformation vilket ledde till en onaturlig 

öppenhet på marknaden, samt att denna marknad inte var ett oligopol och att företagen där 

således inte präglades av ett naturligt parallellt beteende.
120

 Dessa argument tillbakavisades 

dock av EU-domstolen. Angående de regelbundna prisaviseringarna uttalade domstolen att de 

utgjorde en sorts åtgärd på marknaden som inte minskade osäkerheten hos de inblandade före-

tagen angående framtida agerande. Domstolen tog även i sin bedömning hjälp av ett antal 

ekonomiska experter för att undersöka och förklara det parallella beteendet. Resultatet av des-

sa undersökningar hade stor betydelse för domstolens bedömning, eftersom de visade på flera 

alternativa förklaringar till företagens uppträdande.
121

 Domstolen klargjorde att: 

”… ett parallellt beteende endast kan anses som bevis på samordning, om samordningen är 

den enda rimliga förklaringen till ett sådant beteende.”
122

  

På så sätt utvecklade domstolen begreppet, parallellt beteende kunde alltså vara en indikation 

på samordnat förfarande men var ett bevis på detta endast om det inte fanns någon annan al-

ternativ förklaring.  

Det kan således vara svårt att skilja ett naturligt parallellt uppträdande från ett samordnat för-

farande. Skillnaden ligger i att ett samordnat förfarande uppfyller avtalskriteriet i artikel 101.1 

FEUF och är därmed förbjudet, ett parallellt uppträdande är ett resultat av att företag på en 

marknad reagerar på ett liknande sätt, vilket är fullt tillåtet.
123

 Det blir därmed ytterst en fråga 

om bevisning, vilken skall behandlas i det följande.  

4.4 Bevisföring 

Rådet har i sin förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna
124

 fastställt vem 

som skall ha bevisbördan i konkurrensrättsliga mål. Huvudregeln är att den som gör gällande 

att artikel 101.1 eller artikel 102 har överträtts, har bevisbördan.
125

 Detta innebär att den pri-

mära bevisbördan i EU-rättsliga konkurrensmål ligger på kommissionen. I förordningens in-

gress förklaras ytterligare att det är den part som påstår att en överträdelse har skett som skall 

visa detta på ett rättsligt tillfredsställande sätt. Om en överträdelse kan konstateras flyttas 

dock bevisbördan och det är då upp till det företag som vill försvara sig att bevisa att villkoren 

för detta är uppfyllda.
126

  

Den som har bevisbördan skall alltså bevisa att ett samordnat förfarande har förekommit. Det 

är således i praktiken en bevisfråga huruvida uppträdandet existerat. Eftersom det av det sam-

ordnade förfarandets natur följer att de inblandade företagen strävar efter att hålla detta hem-

ligt, inklusive eventuella konkreta dokumentära bevis på kontakt såsom exempelvis protokoll, 

e-post och andra anteckningar, kan bevisningen vara problematisk. Om direkta bevis saknas 
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blir det istället viktigt med indirekta sådana.
127

 Då måste en analys av kontakterna och efter-

följande beteende göras för att bedöma om uppträdandet är naturligt eller ett tecken på sam-

ordning.
128

 EU-domstolen har i praxis gett ledning för huruvida olika sorters beteende och 

kontakter mellan företagen kan utgöra tillräcklig bevisning. 

 I målet Dyestuffs
129

 bedömde, som tidigare i detta arbete konstaterats, domstolen det parallel-

la uppträdandets värde som bevis för samordning. Domstolen slog fast att ett parallellt bete-

ende kunde utgöra ett starkt bevis på samordning, det var dock inte likställt med samarbete.
130

 

Det parallella beteendet kunde således vara en faktor som pekade på samordning, som en del 

av bevisningen. Fallet Suiker Unie
131

 bekräftade denna synpunkt, då domstolen tillerkände 

aktörer på marknaden rätten att anpassa sig till sina konkurrenters uppträdande.
132

 På så sätt 

var inte ett parallellt uppträdande på en oligopolmarknad i sig självt bevis på ett samordnat 

förfarande. I målet Woodpulp II
133

 hade kommissionen inga direkta bevis på kontakter mellan 

de inblandade företagen och baserade sin uppfattning om samordnat förfarande på det faktum 

att ett system med kvartalsvisa prisaviseringar som sådant utgjorde bevis på en överträdelse 

av artikel 101 (dåvarande artikel 85).
134

 Domstolen tillbakavisade detta och meddelade att 

eftersom inga direkta bevis på samordning fanns, var det: 

”… viktigt att pröva om systemet med kvartalsvisa prisaviseringar, den omständigheten att 

priserna aviserades samtidigt eller nästan samtidigt liksom den parallellism mellan de avise-

rade priserna som konstaterats … utgör en räcka tungt vägande, exakta och samstämmiga 

bevis på en tidigare samordning.”
135

  

Domstolen påminde även om att, med tanke på de olika faktorernas bevisvärde, ett parallellt 

beteende endast kunde anses som bevis på samordnat förfarande om detta var den enda tänk-

bara förklaringen. I domslutet meddelade domstolen att kommissionen, i brist på de tungt vä-

gande bevis man tidigare hade aviserat skulle prövas, inte hade kunnat bevisa att det före-

kommit någon samordning. Detta grundades på faktumet att en samordning i detta fall inte var 

den enda tänkbara förklaringen till det parallella beteendet.
136

 

Huvudregeln om bevisbördans placering är, som tidigare anförts, att det är den part som på-

står att en överträdelse har begåtts som skall bevisa detta. I EU-rättsliga konkurrensmål är 

detta således vanligtvis kommissionen. Regeln om bevisbördans placering kan dock kastas 

om, exempelvis vid den tidigare diskuterade presumtionen om orsakssamband. Enligt rätts-

praxis
137

 antas det att det finns ett samband mellan företagens kontakter med varandra och 

dess efterföljande marknadsbeteende. På så sätt behöver endast själva kommunikationen bevi-
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sas, såvida inte företaget motbevisar detta.
138

 Om företagen lägger fram bevis som övertygar 

om dess oskuld är det upp till kommissionen att visa varför denna bevisning inte håller.
139

 Det 

är således fråga om en falsk bevisbörda. Eftersom kommissionen har den äkta bevisbördan, 

det vill säga den primära bevisskyldigheten, övergår bevisbördan först när kommissionen en-

ligt presumtionsregeln fullgjort denna. Om den äkta bevisbördan kräver stark bevisning be-

hövs det inte mycket från företagen som motbevisning för att den falska bevisbördan skall 

återgå till kommissionen.
140

 

I de förenade målen Compagnie Royale Asturienne des Mines och Rheinzink mot kommissio-

nen
141

 menade kommissionen att två zinkproducenter hade samordnat sitt förfarande gentemot 

ett tredje företag i syfte att skydda den tyska marknaden. Den påstådda samordningen bestod 

av leveransvägran från de två zinkproducenterna till det tredje företaget för att förhindra pa-

rallellimport. Kommissionen baserade sin åsikt på att det inte fanns någon annan tänkbar för-

klaring till producenternas uppträdande.
142

 Domstolen kontrade dock i domslutet med: 

”… Faced with such an argument, it is sufficient for the applicants to prove circumstances 

which cast the facts established by the Commission in a different light and which thus allow 

another explanation of the facts to be substituted for the one adopted by the contested deci-

sion. The applicants have in fact proved the existence of such circumstances…“
143

  

Det räckte alltså för företagen att visa att det förekom andra omständigheter, vilka kunde ge 

en annan förklaring till beteendet. Domstolen ansåg att företagen hade visat på detta, eftersom 

det fanns en alternativ förklaring till leveransvägran. Det tredje företaget hade nämligen inte 

betalat sina fakturor i tid och producenterna hade på grund av detta inte levererat. Eftersom 

kommissionen inte hade tagit denna möjlighet med i beräkningen ansågs bevisningen inte 

räcka till för en fällande dom.
144
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5. Analys 

5.1 Grundläggande policykonflikter 

Konkurrensrätten har genom den sociala marknadsekonomins framfart och utveckling kommit 

att bli en mycket viktig och central del av rättsystemet, nationellt och globalt. EU:s konkur-

renspolitik syftar till att skydda den effektiva konkurrensen för att på så sätt skapa förutsätt-

ningar för en integration av den inre marknaden. Genom att skydda konkurrensen som helhet 

skall konsumenterna skyddas och de samhällsekonomiska målen uppnås. För att uppnå målet 

med en effektiv konkurrens har ett omfattande ramverk av konkurrensregler byggts upp. Detta 

syftar till att reglera konkurrensen på ett sätt som gagnar det av EU uppsatta målet med kon-

kurrenspolitiken. Reglerna kan ibland inverka på företagens rörelsefrihet i dessas strävan mot 

ekonomisk maximering vilket innebär att det kan uppstå konflikter mellan olika mål och poli-

cys. Eftersom konkurrensreglerna bygger på en grundläggande tro att konsumenternas och 

samhällets välfärd ökar på en konkurrensutsatt marknad, kommer reglerna sträva efter att be-

gränsa företagens beteende i vissa konkurrenshämmande situationer. Mot intresset att begrän-

sa och förbjuda vissa beteenden ligger företagens vilja att fritt kunna agera på marknaden i 

syfte att på konkurrensens bekostnad expandera och utveckla sig. Lite förenklat kan dessa 

intressen benämnas som två motverkande krafter, och där de möts i konkurrensreglernas mer 

tvetydiga gränsområden, kommer konflikten dem emellan att märkas mest. Exempelvis kom-

mer en svårdefinierad gränsdragning i konkurrensreglerna att få betydelse för om ett företags 

beteende är legalt eller inte och på så sätt styra hur bolaget i den aktuella situationen agerar. 

För att undvika onödiga konflikter är det således av stort värde för företagen att så exakt som 

möjligt veta omfattningen och innebörden av olika begrepp samt hur olika förfaranden be-

döms enligt EU:s konkurrensrätt.  

En viktig del av konkurrensrätten är den som berör otillåtna samarbeten. EU har på detta om-

råde skapat ett omfattande regelverk och en rik rättspraxis har utvecklats. Även om det kan 

tyckas vara stor skillnad på ett företag som ingår i en ansenlig priskartell och ett bolag som 

bara på en normal basis försöker överleva, krävs kunskaper om detta regelverk och om inne-

börden av dess begrepp. Linjen mellan att uppträda legalt eller illegalt är som nyss påpekats 

mycket fin. I utkanten av omfattningen av artikel 101.1 FEUF befinner sig det samordnade 

förfarandet. I dessa gränstrakter kan ett beteende antingen omfattas av ett förbud mot konkur-

rensbegränsande samarbete eller betraktas som ett parallellt uppträdande och falla utanför. För 

att inte drabbas av ett ingripande med påföljande kraftfulla böter är det som företag viktigt att 

veta vad EU:s regler om informationsutbyte och samordnade förfaranden innebär. 

5.2 Konkurrensbegränsande samarbete och avtalskriteriets omfattning 

Ett konkurrensbegränsande samarbete är förbjudet enligt artikel 101.1 FEUF. Om ett visst 

förfarande uppfyller de kriterier som ställs är det olagligt. Det är viktigt att komma ihåg att det 

vid en bedömning av ett företags beteende krävs att alla dessa kriterier är uppfyllda för att ett 

förbud skall inträda. Som konstaterats i detta arbete tenderar vissa kriterier enligt EU-rättslig 

praxis att få en mycket vidsträckt tolkning. Det är på så sätt lätt att falla in under begreppen 

och uppfylla kriterierna för ett förbud. Vissa kriterier kan tyckas vara mer klara i sin defini-

tion än andra, och vissa är mer suddiga i sin gränsdragning av vad som faller innanför eller 

utanför dess omfattning. Detta arbete har koncentrerat sig på avtalskriteriet och dess ytterom-
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råde. Bedömningen av huruvida ett beteende i en speciell situation uppfyller kriteriet för avtal 

kan vara avgörande för om ett samarbete faller in under artikel 101.1, är förbjudet och därmed 

olagligt.  

Den enklaste formen av samarbete att bevisa är när det i situationen står klart att de inblanda-

de aktörerna tydligt har uttryckt en gemensam vilja att agera på ett visst sätt, skriftligt eller 

muntligt. Avtalskriteriet är då uppfyllt. Problemet och tvetydigheten uppstår när en annan 

form av samarbete ligger för handen, nämligen det som ofta bedrivs i form av karteller och 

därmed är mer svårbedömt. Samarbete i kartellform anses vara särskilt allvarligt och kan där-

för vara svårt att upptäcka eftersom inblandade företag söker bedriva samordningen på ett löst 

och svårfångat sätt. Artikel 101.1 i funktionsfördraget stadgar att även samordnade förfaran-

den är oförenliga med den inre marknaden, det är därmed tydligt att även mer suddiga former 

av samarbete skall anses omfattas av förbudet. Det har i avtalskriteriets yttersta område ut-

vecklats en betydande del praxis vilken definierar omfattningen av begreppet samordnat förfa-

rande. 

5.3 Begreppet samordnat förfarande och dess utveckling 

Utvecklingen av begreppet samordnat förfarande började redan år 1969 i målet Dyestuffs. 

Med hjälp av Suiker Unie lades grunden till en definition och vissa kriterier började utkristal-

liseras. Det kan redan ur dessa domar utläsas vissa grundläggande tankar som sedan följer 

utvecklingen av begreppet. För det första krävdes någon typ av samordning som medvetet 

ersatte företagens fria oberoende handlande. Domstolen poängterade därmed det faktum att 

alla företag fritt skulle bestämma sitt beteende. Att samordna detta var inte tillåtet. Samord-

ningen uppnåddes genom ömsesidiga kontakter mellan företagen, dessa kunde vara direkta 

eller indirekta. Kontakterna behövde inte vara en del av en utarbetad plan, således var det inte 

nödvändigt att företagen agerade utifrån ett fastställt system. Dock skulle syftet eller effekten 

med kontakterna vara att i förväg undanröja osäkerheten om konkurrenternas framtida age-

rande. Redan här betonades vikten av osäkerhet på marknaden som en grundsats för konkur-

rens. Med andra ord inskränktes företagens beteende på så sätt att de vid någon typ av kontak-

ter, om så vore endast för att förutsättningslöst utbyta olika handelspolicys, hade skäl att vara 

försiktiga eftersom detta kunde minska osäkerheten om medaktörernas framtida handlande. 

Det var således viktigt att som aktör på marknaden handla oberoende, utan vetskap om sina 

konkurrenters planer, för att inte omfattas av begreppet samordnat förfarande.  

I de så kallade polypropenfallen definierades det samordnade förfarandet ytterligare. Enligt de 

tre kriterier som ställdes upp i målet Anic skulle ett samordnat förfarande bestå av ett samför-

stånd och ett marknadsbeteende som svarade mot detta. Dessutom skulle det finnas ett or-

sakssamband mellan dessa. Detta innebar att företag som uppnått samförstånd, för att omfat-

tas av definitionen, även behövde ha agerat på ett visst sätt på grund av samförståndet. Detta 

kunde uppfattas som att företagen därmed fick större rörelsefrihet vad gällde kontakter och 

beteende på marknaden. Dock innebar domen också att det för att ett samordnat förfarande 

skulle anses föreligga räckte att det hade ett konkurrensbegränsande syfte. Någon konkur-

rensbegränsande effekt behövde således då inte påvisas. Dessutom utvecklades i målet Hüls 

denna tankegång till att bli en presumtion om orsakssamband. Följden av detta blev att tyngd-

punkten på kriterierna lades på den första delen, om existerandet av ett samförstånd. Så fort 
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det förelåg kontakter mellan företag förutsattes bolagen ta hänsyn till den utväxlade informa-

tionen och sedan agera utifrån detta. Detta innebar att även om det enligt kriterierna förutsat-

tes ett beteende på marknaden, behövde det inte leda till något konkurrensbegränsande resul-

tat. På så sätt kunde ett samordnat förfarande bevisas enbart genom att påvisa kommunikation 

mellan parterna. Presumtionen om orsakssamband torde således ha fått stor inverkan på om-

fattningen av begreppet. Trots att det enligt domstolen förutsattes att tre kriterier var uppfyllda 

för att ett samordnat förfarande skulle föreligga, krävdes det i praktiken, på grund av presum-

tionen, bevisning av bara ett av dessa. Hade det krävts att alla kriterier för sig skulle påvisas 

kunde det ha medfört en annan innebörd av begreppet. Bolagen hade då kunnat lita på att ett 

samordnat förfarande krävde att samförståndet, genom det efterföljande beteendet, skulle på-

visa en effekt och på så sätt konkret påverka konkurrensen. I och med presumtionen blev det 

alltså mycket lättare att påvisa ett otillåtet förfarande, genom att endast behöva konstatera att 

ett samförstånd i form av ömsesidig kommunikation förelegat. Målet T-mobile utvecklade 

presumtionen om orsakssamband ytterligare. På grund av presumtionen räckte det att företa-

gen träffades endast en gång för att ett konkurrensbegränsande syfte skulle vara uppnått och 

ett samordnat förfarande därmed förelåg. Detta torde ha fått stora konsekvenser för omfatt-

ningen av det samordnade förfarandet. Inte bara räckte det att ett konkurrensbegränsande syfte 

ansågs föreligga endast genom kontakter företagen emellan, det kunde dessutom vara tillräck-

ligt att dessa kontakter bestod av ett enda möte. Presumtionen om orsakssamband medför så-

ledes att företag inte går säkra även om endast en kontakt förekommit, denna enda ömsesidiga 

kommunikation kan innebära att ett samordnat förfarande föreligger. 

5.4 Typer av informationsutbyte och marknadsbeteende som omfattas av det 

samordnade förfarandet i artikel 101.1 FEUF 

Knäckfrågan i bedömningen om ett samarbete är förbjudet blir således huruvida ömsesidig 

kommunikation med konkurrensbegränsande syfte förekommit. Det väsentliga blir därmed att 

bedöma om någon kommunikation i denna mening existerat, för att göra detta krävs kunskap 

om vilka typer av kontakter som omfattas av det samordnade förfarandet i artikel 101.1 

FEUF. Kontakter mellan företag består enligt Züchner åtminstone av att man utväxlar infor-

mation, formen och innehållet i informationsutbytet kan vara olika. Som aktör på marknaden 

gäller det att kunna bedöma vilka typer av informationsutbyte som är otillåtna enligt innebör-

den av det samordnade förfarandet. Även om kommissionen i sina riktlinjer medger att ett 

informationsutbyte kan medföra vissa fördelar anses det ofta vara konkurrensbegränsande 

eftersom olika aktörer får reda på varandras marknadsstrategier och anpassar sig därefter. Det 

är därför enligt riktlinjerna sammantaget först och främst strategisk information som minskar 

osäkerheten på marknaden som är bannlyst. Strategisk information är inte exakt definierad 

utan varierar naturligt från bransch till bransch. Eftersom informationen i princip skulle kunna 

innehålla vad som helst som tolkas som strategiskt innebär detta att företagen på marknaden 

bör vara mycket försiktiga. Särskild uppmärksamma torde företagen vara när det gäller infor-

mation avseende priser och kvantiteter som av kommissionen ses som mest strategisk. Infor-

mation av sådan art anses normalt utgöra samordning i form av en kartell och ses därmed inte 

med blida ögon av kommissionen. Ett prissamarbete där information utbyts angående företa-

gens framtida agerande anses i sig självt ha ett konkurrensbegränsande syfte och inblandade 

företag riskerar höga böter. Möjligheten att via artikel 101.3 åtnjuta legalundantag är också i 
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princip obefintlig. Även om exempelvis delar av ett lagligt avtal skulle kunna medföra positi-

va ekonomiska effekter för marknaden kommer därmed troligtvis inblandade företag att dra 

sig för att införa några sådana överenskommelser i avtalet.    

Ett samordnat förfarande kräver som tidigare konstaterats ett samförstånd i form av ömsesidig 

kommunikation. Dock har det i praxis, bland annat i fallet Cimenteries, klargjorts att det för 

denna ömsesidighet räcker att endast en part utelämnar information. Med andra ord behöver 

ett informationsutbyte inte vara ett aktivt agerande från båda eller flera sidor i en kontaktsitua-

tion. Om bara en av deltagarna i ett möte avslöjar strategisk information, utan att få någon 

tillbaka, anses mottagarna ha accepterat denna även om de deltog i mötet i ett lagligt syfte. 

Inte nog med det, företagen anses även samtycka till den information de serveras, om de inte 

klart och tydligt tar avstånd från den. Kombinerat med den tidigare i detta arbete analyserade 

presumtionen om orsakssamband innebär detta därmed att ett företag som på ett enda möte 

endast mottar information, presumeras ta hänsyn till denna och kan därmed ingå i ett otillåtet 

samarbete. Det börjar här närma sig den yttersta gränsen för omfattningen av begreppet sam-

ordnat förfarande och därmed vad som är förbjudet enligt avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF. 

De företag som befinner sig i misstänkta situationer bör vara mycket uppmärksamma på vad 

som enligt reglerna gäller. Praktiskt betyder detta att en marknadsaktör som exempelvis be-

finner sig på ett möte och där upptäcker att en av deltagarna lämnar strategisk information, 

bör avsluta mötet och lämna det samt klart och tydligt avsäga sig den typen av information. 

Det kan till och med vara olämpligt och anses misstänkt om ett företag mottar korrespondens, 

exempelvis i form av e-post, om denna innehåller viss information. Företaget skulle då för att 

vara på den säkra sidan skicka ett svar där det tydligt framgår att man inte önskat informatio-

nen och inte vill ha mer i framtiden. Sammantaget betyder detta att omfattningen av det sam-

ordnade förfarandet kan tyckas vara relativt stor. Bolag bör vara extremt försiktiga och upp-

märksamma på den information som inkommer och vid minsta tvekan klart reagera på denna. 

Ett företag som förhåller sig passivt till information riskerar på grund av detta att misstänkas 

för inblandning i otillåtna samordnade förfaranden. 

5.5 Bedömningen av parallellt uppträdande i förhållande till samordnat förfa-

rande 

Det är en sak om det som i ovan analyserade fall finns någon typ av bevis för att företag har 

varit i kontakt med varandra. I vissa fall finns det dock ingen som helst bevisning som tyder 

på att kommunikation har skett. Det enda som möjligtvis skulle kunna påvisa att företag har 

agerat i samförstånd kan vara det faktum att företagen har betett sig på ett liknande sätt vid 

samma tidpunkter, de har med andra ord uppträtt parallellt. Ett parallellt marknadsbeteende 

innebär att olika företag uppträder självständigt och endast anpassar sig efter varandra. Före-

tagen har när de uppträder parallellt inte fört några diskussioner eller haft andra typer av kon-

takter som kan leda till ett agerande i samförstånd och som därmed minskar osäkerheten på 

marknaden. Ett sådant naturligt uppträdande är tillåtet. Eftersom aktörer som följer varandra 

utåt sett beter sig på liknande vis, både när de agerar i förbjudet samförstånd och när de bara 

på ett lagligt sätt uppträder parallellt, är det mycket svårt att utifrån skilja dessa båda åt. Re-

sultatet av agerandet, exempelvis höjda priser, ser likadant ut. Vägen dit är dock olika efter-

som det samordnade förfarandet förutsätter att kommunikation har föregått handlandet. För att 
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kunna bedöma och särskilja de olika beteendena krävs mycket information om den enskilda 

situationen.    

Grundläggande för bedömningen av ett beteende är tanken om att alla ekonomiska aktörer på 

EU:s inre marknad självständigt skall bestämma sitt framtida agerande. En självständig mark-

nad präglas av stor osäkerhet för ingående företag då de inte har vetskap om sina konkurren-

ters planer. Det har därför för domstolen blivit viktigt att bedöma om olika beteenden anses 

undanröja eller minska graden av osäkerhet som måste finnas på en konkurrensutsatt mark-

nad. I fallet John Deere blev det klart att aktörer på en marknad har rätt att förutse sina kon-

kurrenters uppträdande och strategiskt anpassa sig till det. Domstolen erkände lagligheten i 

det parallella uppträdandet men poängterade i sin bedömning att rätten att anpassa sig förut-

sätter att den strategiska osäkerheten på marknaden måste kvarstå. Detta kan för företagen 

innebära att man vid en anpassning till varandra, exempelvis via ett informationssystem för 

marknadskännedom, måste vara uppmärksamma på graden av osäkerhet på marknaden i hel-

het, gällande förutsebarheten av konkurrenternas beteende. Enligt kommissionens riktlinjer, 

vilket även visade sig i fallet Bananas, kan ett informationsutbyte syfta till att minska osäker-

heten på marknaden, det kan därmed ha ett konkurrensbegränsande syfte och har då överträtt 

artikel 101.1 FEUF. Även om osäkerheten på marknaden inte kan anses ha minskat på grund 

av ett konkurrensbegränsande syfte, kan detta ske via en konkurrenshämmande effekt. Vid 

bedömningen av om en sådan effekt föreligger skall enligt riktlinjerna hänsyn tas till mark-

nadsvillkoren. Effekterna av ett samarbete kan bli större på en marknad som är öppen, kon-

centrerad och stabil. Det kan få till följd att ett företags beteende på en sådan marknad kraftigt 

minskar osäkerheten. På så sätt kan det för bedömningen av en eventuell samordning komma 

att spela stor roll vilken typ av marknad den ingår i. En speciell typ av marknad är oligopolet.      

Oligopolmarknadens struktur och uppbyggnad karaktäriseras av att företag naturligt följer 

varandra. Särskilt uppenbart blir detta vid prissättning. Ett företag agerar ofta som prisledare 

och de andra följer efter. Eftersom marknaden präglas av närhet mellan aktörerna kommer 

dessa att naturligt lära känna varandra och i viss mån bli beroende av varandra, utan att för 

den skull bedriva samordning. Det kan dock för konkurrenter på en sådan marknad präglad av 

närhet vara frestande att ingå överenskommelser, om exempelvis priser och begränsning av 

produktionen, i form av karteller. Vissa typer av karteller är enligt artikel 101.1 FEUF för-

bjudna i sig och det kan således för ingående aktörer vara av vikt att lämna så få spår som 

möjligt på att kontakter har förekommit. Eftersom det parallella uppträdandet anses som na-

turligt och inte leder till ingripanden har det använts som förklaring till vissa av kommissio-

nen ifrågasatta beteenden. Väsentligt blir i dessa situationer att kunna särskilja på de olika 

beteendena och framförallt klargöra förhållandet dem emellan. I fallet Dyestuffs utreddes just 

detta varvid det konstaterades att ett parallellt uppträdande inte kunde likställas med ett sam-

ordnat förfarande. Däremot kunde det vara ett indicium på samordning och skulle således tas 

med i beräkningen vid en bedömning. Detta var möjligtvis lite vagt definierat och torde såle-

des ha gjort det relativt svårt för olika aktörer att bedöma vilket beteende som var tillåtet. Det 

som däremot med relativt stor säkerhet kunde uttolkas av domen var att parallellt uppträdande 

på en oligopolistisk marknad, på grund av de normala marknadsvillkoren där, inte i sig själv 

utgjorde bevis på ett samordnat förfarande.  



34 

 

I och med fallet Woodpulp II klarnade gränsdragningen för och bedömningen av det parallella 

uppträdandet ytterligare. Kommissionen hade inga konkreta bevis på kontakter mellan de in-

blandade företagen, men menade att bolagen hade aviserat prisinformation vilket ledde till en 

onaturlig öppenhet på marknaden. Kommissionen hävdade även att denna marknad inte be-

stod av ett oligopol vilket betydde att det parallella beteendet således inte var normalt. På så 

sätt skulle prissystemet i sig självt utgöra bevis på en samordning. Domstolen tyckte dock 

annorlunda. För det första ansågs systemet med den aviserade prisinformationen inte leda till 

en minskad osäkerhet på marknaden. För det andra, vad gällde det parallella uppträdandet, 

gjordes en grundlig ekonomisk undersökning. Resultatet av denna medförde att domstolen 

inskränkte betydelsen av ett parallellt uppträdande som bevis för samordnat förfarande. Dom-

stolen medgav visserligen att det parallella beteendet, som tidigare konstaterats, kunde vara en 

indikation på samordnat förfarande, men endast om ingen annan alternativ förklaring fanns. 

Detta torde medföra viktiga slutsatser som kan påverka omfattningen av det samordnade för-

farandet. Om det inte finns några bevis på kontakter mellan olika företag, och kommissionen 

på så sätt ser ett parallellt beteende i sig självt som bevis för samordning, kan beteendet endast 

utgöra bevis om samordning är den enda rimliga förklaringen. Innebörden av detta är att före-

tag borde kunna räkna med att ett system för prisannonsering är tillåtet, så länge det finns för 

den relevanta marknaden acceptabla rationella förklaringar. För att kunna tillämpa förbudet 

för samordnade förfaranden på oligopolistiska marknader måste det således stå mycket klart 

att de inblandade företagens beteende inte har en annan förklaring och därmed härstammar 

från en rationell anpassning efter rådande marknadsvillkor. Med tanke på tidigare rättspraxis 

torde utvecklingen i Woodpulp II därmed upplevas som en lättnad för företag som agerar på 

oligopolistiska marknader. 

På grund av utvecklingen i rättspraxis har bedömningen av om ett förfarande är samordnat 

eller bara parallellt i praktiken kommit att bli en bevisfråga. Inblandade företag som hävdar att 

beteendet är strategiskt och för den typ av marknad de agerar på naturligt, kommer att försöka 

visa på andra förklaringar. Kommissionen som vill motverka en onaturlig öppenhet kommer 

att sträva efter att bevisa motsatsen. Frågan är hur mycket bevisning som krävs för att ett pa-

rallellt beteende enligt domstolen skall anses som en indikation på och enda förklaring till 

samordning. Bevisningens styrka skall analyseras härnäst. 

5.6 Bevisningens styrka 

Den primära bevisbördan i EU-rättsliga konkurrensmål ligger enligt konkurrensförordningens 

artikel 2 på kommissionen. Detta innebär att kommissionen har huvudbördan för att bevis-

ningen är tillräckligt stark för att visa på de omständigheter man åberopar för ett visst påstå-

ende eller beteende. I fall som rör bevisningen av ett konkurrensbegränsande avtal är proble-

met, som tidigare visats, inte att bevisa vilken form samarbetet har utan snarare hur man kan 

bevisa att samordning överhuvudtaget existerar. Olika bevis skattas på olika sätt av EU-

domstolen och man har därmed i rättspraxis i vissa avseenden avgjort hur stark bevisning som 

krävs för att visa att ett beteende är ett tecken på samordning. Givet är att det är enklare att 

bevisa samordning när direkta bevis på detta finns, så som exempelvis dokumentation i form 

av mötesprotokoll och e-post. Sådan bevisning torde i allmänhet uppfylla kravet på bevisning 

om att samarbete skett, åtminstone borde den påvisa att någon form av kontakt och informa-
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tionsutbyte har skett. Det har av domstolen i målet Anic konstaterats att det är uteslutet för 

företag att föra kontakter som har ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat. I fallet T-

mobile framgick det av begäran av förhandsavgörande att deltagarna hade samlats till ett möte 

och där utbytt konfidentiella uppgifter. Det blir i sådana fall, när kontakter mellan företag 

klart är bevisade, frågan om att konkurrensrättsligt bedöma dessa efter syfte eller resultat. Mer 

problematiskt blir det när direkta bevis på samordning inte finns, det blir då frågan om huru-

vida och med vilken styrka indicier kan användas som bevis på ett sådant beteende.       

Gällande gränsdragningen mellan det parallella beteendet och samordnat förfarande har som 

tidigare analyserats domstolen klargjort vissa viktiga förutsättningar. Inledningsvis konstate-

rade rättspraxis i målet Dyestuffs att ett parallellt uppträdande kunde utgöra ett starkt indicium 

på samordning om det ledde till för marknaden onormala konkurrensvillkor. Det kan därmed 

konstateras att kommissionen i och med detta hade ganska gott på fötterna när man i en miss-

tänkt situation kunde påvisa ett parallellt uppträdande på en viss marknad. Konsekvenser för 

olika företag på en marknad av exempelvis oligopolistisk karaktär kunde därmed bli att man, 

om avvikelser från det normala på marknaden fanns, riskerade repressalier endast för att ha 

uppträtt på liknande sätt. Det kan tyckas att indicier på samordning i och med detta tillmättes 

väldigt starkt bevisvärde. Detta kom dock att ändras i fallet Woodpulp II. Även i detta fall 

hade kommissionen inga direkta bevis på samordning och hävdade att ett system med kvar-

talsvisa prisaviseringar i sig utgjorde ett starkt indicium och därmed bevis på samordnat förfa-

rande. Möjligtvis kände sig kommissionen stärkt av det värde som tidigare praxis tilldelat det 

parallella uppträdandet som bevis. Detta tillbakavisades dock av domstolen som i fallet klar-

gjorde att parallellismen, för att påvisa samordning, var tvungen att utgöra väldigt tung, exakt 

och samstämmig bevisning. Fanns en annan tänkbar förklaring till företagens beteende upp-

nåddes inte denna grad av bevisning. I och med denna utveckling i praxis svängde situationen 

till förmån för aktörerna på marknaden. Parallellism, som förut hade tillmätts starkt bevisvär-

de som tecken på samordning, kunde nu endast ha det om inget annat förklarade uppträdan-

det. Detta torde för företagen inneburit en lättnad eftersom andra faktorer tillmättes större 

betydelse än det naturliga beteendet i en bedömning av om ett samordnat förfarande före-

kommit.  

Hittills hade i praxis, när inga direkta bevis fanns, fokuserats på hur stark bevisning som 

krävdes för att kommissionen skulle kunna bevisa att ett samordnat förfarande förekommit. 

Det handlade därmed om hur långt den primära bevisskyldigheten, den äkta bevisbördan, be-

hövde gå för att vara tillgodosedd. Presumtionsregler kan dock kasta om bevisbördans placer-

ing. Exempelvis vid presumtionen om orsakssamband där enbart tillgången till information 

presumeras påverka företagens efterföljande marknadsbeteende. Enligt praxis, vilket bland 

annat bekräftas i fallet Hüls, förutsätts att företag tar hänsyn till mottagen information, om 

detta inte motbevisas. Presumtionen kan på så sätt mildras lite eftersom det för företagen, ge-

nom den falska bevisbördan, finns chans att visa att den erhållna informationen inte alls på-

verkat deras beteende. Det som blir avgörande i dessa situationer är hur stark bevisning som 

krävs för att bryta presumtionen. Om det för ett företag i en situation är enkelt att presumera 

att dess beteende leder till en viss effekt, sätts kravet på motbevisning därefter. Det vill säga 

om det inte krävs så starka bevis för att uppfylla en presumtion måste företagen motbevisa 
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desto starkare för att kunna bryta presumtionen, och tvärtom. Detta kan appliceras på en situa-

tion där kommissionen har att bevisa det parallella beteendets betydelse för förekomsten av 

samordning. Som tidigare analyserats krävs det enligt praxis stark bevisning från kommissio-

nen för att utesluta alternativa förklaringar till ett beteende. Eftersom den äkta bevisbördan på 

så sätt kräver stark bevisning, behövs det inte mycket från det anklagade företaget att motbe-

visa detta. Detta bekräftas i fallet Compagnie Royale Asturienne des Mines och Rheinzink mot 

kommissionen. Kommissionen hade att bevisa samordning mellan företagen utan konkreta 

bevis och menade därför att det inte fanns någon annan förklaring till de inblandade aktörer-

nas beteende. Domstolen klargjorde att det i en sådan situation räckte att företagen framförde 

bevis som ”kastade ett annat ljus” på kommissionens bevis. Det tycks därmed inte behövas 

särskilt mycket för att motbevisa kommissionen och på så sätt återbörda den falska bevisbör-

dan. Detta får som konsekvens att det för anklagade företag är av stort värde att ha kunskap 

om det samordnade förfarandets eventuella presumtioner och krav på bevisningens styrka. 

Presumtionen om orsakssamband, exempelvis, är lätt för kommissionen att uppfylla och det 

kan således se mörkt ut för en aktör som har deltagit i ett möte där ensidig information utde-

lats. Dock finns ändå möjligheten att med tillräckligt stark motbevisning tydligt och klart visa 

att informationen inte alls påverkat bolagets efterföljande marknadsbeteende. Genom denna 

möjlighet kan företag i blåsväder bryta det samordnade förfarandets presumtion och bevisa 

sin oskuld.                                                                                    

5.7 Avvägning av omfattningen av det samordnade förfarandet 

Artikel 101.1 i funktionsfördraget förbjuder all form av samverkan. Uppgiften i detta arbete 

har varit att beskriva omfattningen av det samordnade förfarandet i avtalskriteriets gränsom-

råde och på så sätt utreda vad som konstituerar legala respektive illegala beteenden. Å ena 

sidan visar den EU-rättsliga bedömningen av vissa ageranden på en förståelse och tillåtelse 

för på marknaden naturliga och konkurrensfrämjande beteenden. Å andra sidan kan begreppet 

tyckas gå långt, eftersom det som konstaterats omfattar alla typer av ömsesidig kommunika-

tion mellan företag, ner till minsta ensidiga information mottagen vid ett enda tillfälle. Det 

bakomliggande intresset med ett förbud vilket inkluderar så många olika typer av samarbeten 

är att förhindra att företag annars på enkla sätt skulle kunna slippa undan med konkurrensbe-

gränsande beteenden. Ett samordnat förfarande enligt avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF är 

därmed relativt omfattande, även om förekomsten av en sådan samordning i praktiken kan bli 

en bevisfråga. I och med att så många olika beteenden kan strida mot avtalskriteriet och arti-

kel 101.1 FEUF gäller det att företag är medvetna om den konkurrensrättsliga bedömningen 

av dessa och håller sig uppdaterade med aktuell praxis på området. Det kan säkert för många 

företag komma som en överraskning att till synes oskyldiga marknadsbeteenden i EU:s kon-

kurrensrätt anses som samordnade förfaranden och är förbjudna.   
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6. Slutsatser 

EU:s konkurrensrätt innehåller regler och praxis i syfte att skydda den effektiva konkurrensen. 

Dessa regler kan inkräkta på företagens frihet att bete sig på ett ekonomiskt maximerande och 

konkurrensbegränsande sätt. När de två intressena möts kan det, speciellt i de mer otydliga 

ytterområdena av konkurrensreglernas omfattning, uppstå konflikter. För att undvika förbud 

enligt reglerna om otillåtet samarbete är det viktigt att på nära håll känna till bestämmelserna, 

men även i det stora förstå drivkrafterna bakom dem. 

För att falla in under förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i artikel 101.1 FEUF 

krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Avtalskriteriet innefattar alla typer av samarbete, även de 

mer svårfångade och lösliga varianterna av samordnade förfaranden, vilka ibland består av 

horisontella samarbetsavtal i kartellform. Det har i avtalskriteriets yttergränser utvecklats 

praxis som tydliggör vad ett samordnat förfarande är, vilka beteenden som omfattas av be-

greppet och vilka som är tillåtna. 

Grundläggande för begreppet samordnat förfarande är att ett samarbete mellan företag medve-

tet skall ha åsidosatt konkurrensens risker. Detta skall ha skett genom ömsesidiga kontakter 

som syftat till att undanröja osäkerheten om företagens framtida ageranden. Även om tre kri-

terier för en definition av samordnat förfarande uppställts, ligger tyngdpunkten på det första 

av dessa enligt presumtionen om orsakssamband. Det är således tillräckligt att visa på att en 

ömsesidig kommunikation med ett konkurrensbegränsande syfte förekommit, det är även till-

räckligt att företag endast träffas en gång för att presumtionen skall vara uppfylld. Innebörden 

av detta är att endast ett enda möte med ömsesidig kommunikation kan innefattas av begrep-

pet samordnat förfarande och generera konkurrensrättsliga följder. 

För att kunna utreda omfattningen av begreppet samordnat förfarande är det viktigt att klargö-

ra innebörden av termen ömsesidig kommunikation. Denna består av ett informationsutbyte 

vilket i sin tur kan delas upp i olika typer av information. Det är framförallt strategisk infor-

mation som minskar osäkerheten på marknaden som är förbjuden. Som ömsesidighet inräknas 

även ensidiga informationsutbyten, det börjar här närma sig den yttersta gränsen för omfatt-

ningen av begreppet samordnat förfarande. Passivitet genom att endast motta information 

räknas som ömsesidig kommunikation och kan anses utgöra ett samordnat förfarande även om 

ett företag närvarar på ett möte i ett lagligt syfte. Ett företag som deltar i ett möte där strate-

gisk information ensidigt delges måste klart och tydligt frånsäga sig den typen av information 

för att undkomma ansvar för samordning. Omfattningen av det samordnade förfarandet kan på 

detta sätt anses som relativt stor och det kan tyckas lägga stort ansvar på marknadens aktörer. 

I vissa situationer finns inget bevis på att någon kommunikation mellan företag i misstänkt 

samförstånd har skett, frågan blir då huruvida företagens parallella beteende kan utgöra ett 

tecken på samordning. Det har i praxis slagits fast att det är fullt lagligt att strategiskt anpassa 

sig efter sina konkurrenter så länge osäkerheten på marknaden består. Oligopolmarknaden 

kännetecknas av en naturlig närhet mellan de ingående aktörerna och det blir således där extra 

viktigt att kunna särskilja företagens olika beteenden. Praxis har angående gränsdragningen 

mellan samordnat förfarande och parallellt uppträdande klargjort att det senare kan vara ett 

indicium på det förstnämnda, men endast om inga andra förklaringar till det aktuella beteen-
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det finns. Därmed torde vissa parallella beteenden på en oligopolistisk marknad vara tillåtna 

så länge det finns rationella förklaringar till dessa. 

Kommissionen har den primära och äkta bevisbördan i EU-rättsliga konkurrensmål. I frågan 

om hur stark bevisning som krävs för att påvisa samordning står det naturligt att detta är enk-

lare när direkta bevis i form av dokumentation finns. Mer problematiskt blir det när sådana 

inte finns, det blir då snarare en fråga om med vilken styrka indicier på ett visst beteende kan 

utgöra bevis på ett samordnat förfarande. Utvecklingen i praxis visar att parallellism måste 

utgöra en tung och samstämmig bevisning och kan endast vara en indikation på samordning 

om inget annat kan förklara ett beteende. Företag kan även komma med motbevisning, genom 

den falska bevisbördan, för att till exempel bryta en presumtion om ansvar vid ett visst bete-

ende. Detta innebär att företag, om de på grund av ett beteende har hamnat i en situation där 

detta presumeras leda till samordning, har möjligheten att motbevisa och bryta presumtionen 

och därmed visa sig oskyldiga till samordnat förfarande.                   

Sammantaget är begreppet samordnat förfarande enligt avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF 

relativt omfattande. Även till synes oskyldiga beteenden kan anses misstänkta och riskerar 

repressalier. Förekomsten av ett samordnat förfarande kan i praktiken bli en bevisfråga. Det är 

således viktigt att företagen håller sig uppdaterade med aktuell lagstiftning och praxis för att 

förstå innebörden av det samordnade förfarandet.  
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