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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar vissa av de konkurrensproblem som offentliga företags 
närvaro på den öppna marknaden kan ge upphov till. Offentliga företag har 
av flera olika anledningar i större utsträckning än privata möjlighet att 
tillämpa låga prissättningar. När ett lågt pris har sin grund i något annat än 
företagets effektivitet kan priset leda till att konkurrensen på marknaden 
snedvrids. I uppsatsen redogörs relativt ingående för 
missbruksbestämmelsen i konkurrenslagen (KL) och de missbruksformer 
som innebär konkurrensbegränsande beteende genom låga prissättningar. 
Vidare diskuteras i vilken utsträckning nämnda missbruksreglering kan 
skydda konkurrensen så att den inte begränsas genom att den prissättning ett 
offentligt företag tillämpar för sina produkter är illojalt låg. Förslag på 
åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med konkurrensproblem 
som missbruksbestämmelsen inte kan lösa vad gäller dels den sedvanliga 
offentliga sektorn, dels f.d. monopolföretag läggs fram. För att öka 
konkurrensneutraliteten på marknader där den offentliga sektorn bedriver 
verksamhet har bl.a. föreslagits att missbruksregleringen bör göras 
tillämplig på den offentliga sektorn även om den inte bedriver sin 
verksamhet i dominerande ställning. Uppsatsen ansluter sig också till 
förslaget att den offentliga sektorns konkurrensutsatta verksamhet bör 
redovisas separat, vilket tidigare framförts av bl.a. Konkurrensverket 
(KKV). Beträffande f.d. monopolföretag har främst 
underprissättningsproblematiken diskuterats. Härvid har förslag lämnats på 
införandet av en delad bevisbörda. Praxis har använts i stor utsträckning för 
att belysa aktuella problem. En genomgång av ärenden från KKV mellan 
åren 1995 och 2002 har av denna anledning gjorts.  
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Förkortningar 
EG EG-fördraget 
KKV Konkurrensverket 
KL Konkurrenslag (1993:20) 
KomL Kommunallag (1991:900) 
LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 
MD  Marknadsdomstolen 
NO Näringsfrihetsombudsmannen 
SJ Statens Järnvägar 
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1 Inledning 

1.1 Konkurrens och snedvridning därav 

Ett upprätthållande av en fungerande konkurrens på marknaden fyller flera 
olika syften. Konkurrens anses ge samhällsekonomiska fördelar genom ökad 
effektivitet och bättre resurshushållning.1 Konkurrens från andra aktörer 
pressar företag att effektivisera sin verksamhet så att varor och tjänster av så 
hög kvalitet som möjligt kan erbjudas till så låg kostnad som möjligt. 
Risken för att bli utkonkurrerad leder till att företag satsar på utveckling och 
förbättring av produkter och produktionsmetoder för att på det sättet skaffa 
sig en bättre konkurrensposition och öka vinsten. Genom att produktionen 
styrs av kundernas efterfrågan allokeras resurser till den verksamhet som 
kunderna har behov av.2 Då konkurrens syftar både till att minska 
kostnaderna och att öka kvaliteten uppnås en rimlig avvägning mellan pris 
och standard. 
 
Trots att konkurrensregleringen eftersträvar sänkta priser kan alltför låga 
priser i vissa fall leda till skador på konkurrensen. Skador kan uppkomma 
när ett företag använder en låg prissättning, som inte har sin grund i 
företagets effektivitet, som ett medel för att slå ut konkurrenter. Särskilt om 
företaget har en dominerande ställning på den aktuella marknaden kan en 
alltför låg prissättning leda till att konkurrenterna elimineras. De fördelar 
konkurrens medför kan därmed gå förlorade. För att säkerställa att 
konkurrensen upprätthålls på marknaden förbjuder både den svenska 
nationella rätten och EG-rätten företag med en dominerande ställning på en 
viss marknad att missbruka denna ställning.3 En alltför låg prissättning kan 
under vissa förutsättningar konstituera missbruk. 
 
Offentliga företags närvaro på marknaden kan i många fall leda till 
snedvridningar av konkurrensen genom att dessa företag arbetar under andra 
förutsättningar och med andra mål än privata företag. Många offentliga 
företag, särskilt f.d. monopolföretag, är dominerande på den marknad de 
agerar och det har visat sig att det i stor utsträckning är dessa företag som 
sätter sina priser så lågt att konkurrensen riskerar att skadas. Även 
kommunalt bedriven verksamhet har i många fall tillämpat prissättning av 
denna typ.4 Kommunal verksamhet innehar dock endast undantagsvis en 
dominerande ställning på marknaden, vilket innebär att de sällan träffas av 
missbruksregleringen. En alltför låg prissättning kan emellertid leda till 
allvarliga skador på konkurrensen även i dessa fall.  
 

                                                 
1 SOU 1995:105, s. 91. 
2 Bergdahl, s. 13-14. 
3 19 § KL och art. 82 EG. 
4 Wetter m.fl., 1999, s. 434.   
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1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen behandlar offentliga företags prissättning i de fall den är så låg att 
den riskerar att få en snedvridning av konkurrensen på marknaden som 
följd. Befintlig lagstiftning på området, särskilt bestämmelserna om 
missbruk av dominerande ställning i KL, undersöks för att utreda i vilken 
utsträckning konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata företag på 
det angivna området härigenom säkerställs. Slutligen redogörs för möjliga 
åtgärder som kan skapa ytterligare garantier för att konkurrens på lika 
villkor upprätthålls i fråga om prissättning.  
 
Den speciella situation som kan uppkomma när en konkurrent till ett 
offentligt företag för sin verksamhet är beroende av inköp av produkter från 
det offentliga företaget och de prisdiskrimineringssituationer som därvid 
kan uppstå har av utrymmesskäl inte behandlats. Vidare är föremålet för 
uppsatsen endast offentliga företags egen prissättning. Den prissättning som 
privata aktörer tillämpar efter att ha erhållit offentligt stöd omfattas inte av 
framställningen.  
 
Uppsatsen fokuserar på juridiska frågeställningar. Konkurrensrätten har 
dock inte endast en juridisk utan även en ekonomisk aspekt. I många fall 
hade en ekonomisk analys gagnat framställningen eftersom de åtgärder som 
vidtas inom ramen för konkurrensrätten med nödvändighet kommer att få 
ekonomiska konsekvenser. Då jag saknar djupare kunskap i de ekonomiska 
disciplinerna har en sådan analys av nödvändighet utelämnats. 
 
 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i missbruksbestämmelsen i 19 § KL och 
fokuserar särskilt på missbruksformen underprissättning. För förståelsen av 
underprissättningsregleringen redovisas grunderna för tillämpningen av 19 § 
KL och en jämförelse görs med missbruk genom otillåtna rabatter och 
otillåten selektiv prissättning som har gemensamma drag med 
underprissättning. Huvudsakligen svenska nationella rättskällor har använts 
då det är svenska förhållanden som undersöks i uppsatsen. Uppgifter om 
den svenska marknaden har främst hämtats från två utredningar om 
underprissättning respektive konkurrensneutralitet och ett antal rapporter 
från KKV.5 Doktrin har varit den huvudsakliga rättskällan vid 
beskrivningen av innehållet i svensk rätt både vad gäller KL och de 
särskilda rättsregler och principer som är tillämpliga på offentliga företag. 
Vad gäller missbruksregleringen har EG-rätten behandlats i stor 
utsträckning. Anledningen till detta är att missbruksbestämmelsen i KL är 
utformad med art. 82 EG som modell. Såväl praxis från EG-domstolen som 
EG-rättslig doktrin är därför av betydelse för svensk rättstillämpning.6  

                                                 
5 SOU 1995:105 och SOU 2000:117. 
6 Prop. 1992/93:56, s. 19 och 21. 
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I uppsatsen lämnas stort utrymme till redogörelser för avgörande från såväl 
svensk som EG-rättslig praxis. Domar och beslut används dels som 
rättskälla, dels för att ge de aktuella rättsområdena och rättsfrågorna ett 
praktiskt perspektiv. Med anledning av uppsatsen har en genomgång av 
KKV:s beslut under perioden 1995 till 2002 genomförts.7 Av de granskade 
ärendena var 31 stycken föranledda av klagomål på offentliga företags 
prissättning som ansågs snedvrida konkurrensen pga. sin låga nivå. De 
aktuella ärendena finns refererade i bilaga A. Samtliga 31 avgöranden som 
närmare studerats redovisas trots att inte alla blivit föremål för närmare 
diskussion i uppsatsen. Undersökningen genomfördes i syfte att ge en bild 
av de beteenden som ifrågasatts av offentliga företags konkurrenter och ge 
en praktiskt belysning av KL:s missbruksbestämmelser.  
 
 

1.4 Disposition 

I nästa avsnitt följer en definition av vad som i uppsatsen avsetts med 
begreppet offentligt företag. Termen innefattar i princip all verksamhet som 
bedrivs med någon form av statligt eller kommunalt inflytande. För vissa av 
de organ som avses gäller särskilda regler som inte gäller privata företag. 
Dessa regler beskrivs i kapitel två om offentlig sektors näringsverksamhet. 
Därefter följer en redogörelse för grunderna i de konkurrensrättsliga 
missbruksbestämmelserna i kapitel tre och fyra. I kapitel fem och sex 
behandlas missbruksformerna underprissättning respektive otillåtna rabatter 
och otillåten selektiv prissättning. I det avslutande kapitel sju görs en 
sammanställning av de konkurrensproblem som kan uppkomma när 
offentliga företag agerar på den konkurrensutsatta marknaden. Förslag ges 
härvid på åtgärder som kan vidtas för att öka konkurrensneutraliteten mellan 
offentliga och privata företag på det undersökta området.  
 
 

1.5 Definition av offentliga företag och offentlig 
sektor 

Statlig verksamhet, av intresse för den här uppsatsen, bedrivs av 
förvaltningsmyndigheter, affärsverk och bolag. Myndighetsverksamhet är 
huvudsakligen anslagsfinansierad. Den övervägande delen av 
förvaltningsmyndigheterna bedriver dock avgiftsfinansierad verksamhet i 
större eller mindre utsträckning.8 Att en verksamhet är avgiftsfinansierad 
innebär ofta att den är utsatt för någon form av konkurrens. I de flesta fall är 
endast en mindre del av en förvaltningsmyndighets verksamhet 
                                                 
7 Avgörandena är hämtade från databasen KonkurrensrättPlus som finns att tillgå på 
www.thomsonfakta.se. Denna databas har valts då endast ärenden av viss signifikans 
redovisas däri. Databasen har inte uppdaterats efter januari 2003 varför ingen undersökning 
av årets ärenden har gjorts. 
8 SOU 2000:117, s. 26-27. 
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konkurrensutsatt men det finns också många exempel på 
förvaltningsmyndigheter som till övervägande del bedriver 
avgiftsfinansierad verksamhet i konkurrens med privata aktörer.9 De flesta 
statliga förvaltningsmyndigheter lyder under regeringen.10 Dessa 
myndigheters verksamhet regleras i deras respektive instruktioner som 
utfärdas i form av regeringsförordningar.11  
 
För statliga bolag finns, till skillnad mot vad som gäller kommunala bolag, 
ingen formell begränsning av vilken verksamhet som får bedrivas. Statliga 
bolag styrs normalt på samma sätt som privata. Statens möjlighet att utöva 
inflytande över aktiebolag är formellt begränsad till reglering av 
verksamheten i bolagsordningen, utfärdandet av ägardirektiv och utövande 
av sin ägarmakt på bolagsstämman.12 Ofta har dock staten slutit avtal med 
statliga bolag, varigenom bolagen förbundit sig att utföra vissa angivna 
uppgifter. En del statliga bolag mottar anslag från staten, och staten kan då 
styra bolagen genom anvisningar om hur medlen ska användas.13 De flesta 
statliga bolag är emellertid huvudsakligen avgiftsfinansierade, vilket innebär 
att de bedriver sin verksamhet på villkor som liknar de som gäller för 
privata företag.14 Den huvudsakliga skillnaden mellan privata och statliga 
bolag är att statliga bolag sällan är strikt kommersiella då det huvudsakliga 
målet med verksamheten normalt inte är att generera vinst.15  
 
Affärsverk är myndigheter med vissa karaktäristiska drag gemensamma med 
bolag. Att affärsverken är myndigheter innebär att de inte är några 
självständiga juridiska enheter utan en del av den statliga verksamheten.16 
Vidare är de statliga förvaltningsrättsliga föreskrifterna tillämpliga på 
verksamheten. Verksamheten i affärsverken är till viss del 
anslagsfinansierad.17 Affärsverken intar dock i ekonomiskt hänseende en 
särställning jämfört med andra myndigheter. I enlighet med 
affärsbokföringsprincipen redovisas endast eventuell vinst över 
statsbudgeten, vilket får till följd att affärsverken kan resultatstyras enligt 
företagsekonomiska principer.18 Beslut om avgifter ankommer på 
regeringen. Verken har dock i många fall bemyndigats att fatta sådana beslut 
själva i enlighet med riktlinjer från regeringen och riksdagen. För 
verksamhet som bedrivs på den konkurrensutsatta marknaden ska 
prissättning ske på samma villkor som hos de privata aktörerna. De fyra 
affärsverk som finns kvar i Sverige är emellertid till viss del beroende av 

                                                 
9 SOU 2000:117, s. 27-28. 
10 Strömberg, s. 25. Under riksdagen lyder bl.a. riksbanken, riksdagens ombudsmän och 
riksrevisorerna. 
11 För de flesta statliga förvaltningsmyndigheter gäller även Verksförordning (1995:1322). 
12 SOU 2000:117, s. 67. 
13 SOU 2000:117, s. 67-68. 
14 SOU 2000:117, s. 26. 
15 SOU 2000:117, s. 67. 
16 SOU 1985:41, s. 24. 
17 SOU 2000:117, s. 30. 
18 SOU 1985:41, s. 25. 
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anslag från staten.19 De verksamheter som kan avgiftsfinansieras fullt ut och 
som tidigare bedrevs i affärsverksform har ombildats till bolag. Exempel på 
sådana bolag är Posten och Telia som tidigare innehade en monopolställning 
men numera bedriver sin verksamhet i konkurrens med andra företag på den 
avreglerade marknaden.20  
 
Kommunal verksamhet bedrivs av kommunala förvaltningsmyndigheter och 
kommunala bolag.21 Den anslagsfinansierade obligatoriska verksamheten 
möter i väldigt liten utsträckning konkurrens. Ofta uppkommer konkurrens 
endast om kommunerna väljer att konkurrensutsätta sin verksamhet genom 
upphandlingsförfarande där externa aktörer har möjlighet att delta.22 
Kommunal avgiftsfinansierad verksamhet är däremot, i likhet med statlig 
sådan verksamhet, i väsentlig grad konkurrensutsatt vare sig den är 
obligatorisk eller frivillig.23 Vinstförbud råder för all kommunal 
verksamhet.24 Kommuner kan överlämna uppgifter till ett kommunalt 
bolag.25 Dessa bolag får endast bedriva verksamhet som faller inom den 
kommunala kompetensen, vilket innebär att kommunala bolag inte har 
större möjlighet att bedriva näringsverksamhet än kommunala 
förvaltningsmyndigheter. Alla regler som gäller kommunala 
förvaltningsmyndigheter och som är av betydelse för den här uppsatsen är 
även tillämpliga på kommunala bolag.26   
 
Oavsett i vilken av de ovan redovisade formerna statlig och kommunal 
konkurrensutsatt verksamhet bedrivs är det sällan som villkoren för denna 
verksamhet fullt ut korresponderar med de villkor som gäller för de privata 
aktörerna på den aktuella marknaden. För en stor del av den verksamhet 
som bedrivs av stat och kommun gäller särskilda regler som inte gäller för 
privata företag på samma marknad och vars tillämpning kan få effekter på 
konkurrensen. Vidare bedrivs många statliga och kommunala verksamheter 
till viss del genom anslagsfinansiering eller i monopolställning. Delar av 
anslagen respektive monopolintäkterna kan då misstänkas utnyttjas för att 
finansiera den konkurrensutsatta verksamheten, trots att denna är tänkt att 
vara fullt ut avgiftsfinansierad.  
 
Denna uppsats behandlar prissättningen av de prestationer som stat och 
kommun utför på den konkurrensutsatta marknaden och de 
konkurrensproblem som härvid kan uppstå pga. den statliga och kommunala 
verksamhetens särdrag. Då statlig och kommunal verksamhet kan få effekter 
på konkurrensen oavsett i vilken form den bedrivs är det inte alltid 
nödvändigt att skilja de olika formerna åt. Av denna anledning och för att 
underlätta begreppshanteringen har jag valt att sammanföra alla de olika 
                                                 
19 SOU 2000:117, s. 26 och 30. De fyra affärsverk som finns kvar är SJ, Sjöfartsverket, 
Svenska Kraftnät och Luftfartsverket. 
20 SOU 2000:117, s. 30. 
21 KomL gäller även landsting. Landsting tas därför inte upp särskilt i uppsatsen.  
22 SOU 2000:117, s. 32. 
23 SOU 2000:117, s. 33-34. 
24 2 kap. 7 § KomL. 
25 3 kap. 16 § KomL. 
26 Bohlin, s. 59. 
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verksamhetsformerna under den gemensamma benämningen ”offentliga 
företag”. Detta begrepp innefattar således, inom ramen för den här 
uppsatsen, statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter och bolag såväl 
som affärsverk. I vissa fall har det varit lämpligt att pga. vinstförbudet som 
gäller för statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter och kommunala 
bolag särskilja dessa organ från övriga offentliga företag.27 
Samlingsbegreppet ”offentlig sektor” används för de verksamheter för vilka 
vinstförbudet gäller.28  
 
 

 

                                                 
27 Vinstförbudet beskrivs närmare nedan, se kap. 2. 2 och 2. 4. 
28 Trots att affärsverken är myndigheter omfattas de inte av detta begrepp eftersom deras 
verksamhet normalt syftar till att generera vinst. 
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2 Näringsverksamhet i offentlig 
sektor 

2.1 Särskilda rättsregler och principer 

För näringsverksamhet som bedrivs av den offentliga sektorn gäller ett antal 
regler som inte är tillämpliga på privata företag. Reglerna gäller t.ex. under 
vilka förutsättningar näringsverksamhet får bedrivas och vilka priser som får 
tas ut som vederlag för tjänster och produkter som erbjuds på marknaden. 
Flertalet av reglerna syftar till att säkerställa andra mål än 
konkurrensneutralitet. Många gånger kan de trots detta ge upphov till 
konkurrensrättsliga effekter. Närmast följer en redogörelse för dessa regler. 
 
 

2.2 Tillåten näringsverksamhet 

Kommuner bedriver många former av verksamheter varigenom allmänheten 
tillhandahålls olika slags prestationer mot avgifter. En kommun får endast 
bedriva näringsverksamhet om den är allmännyttig och inte huvudsakligen 
syftar till att generera vinst.29 Det saknar härvid betydelse om verksamheten 
bedrivs av en förvaltningsmyndighet eller ett bolag.30 Den typ av 
näringsverksamhet en kommun får bedriva benämns sedvanlig kommunal 
affärsverksamhet. I författning och rättspraxis har närmare slagits fast vilka 
typer av verksamheter som omfattas av detta begrepp. Exempel på sedvanlig 
kommunal verksamhet är tillhandahållande av el, vatten och transporter.31  
 
En kommuns möjlighet att agera på den konkurrensutsatta marknaden är 
begränsad. Denna del av näringslivet benämns ofta ”det egentliga 
näringslivet” och är normalt förbehållen den enskilda företagsamheten.32 I 
undantagsfall kan kommunen dock agera även på den konkurrensutsatta 
marknaden. Verksamhet som har en naturlig anknytning till befintlig 
kommunal verksamhet och som bedrivs i mindre skala, t.ex. kioskrörelse på 
sjukhus och i simhallar, accepteras normalt.33 Kommunen har även i viss 
mån möjlighet att erbjuda sina tjänster på den konkurrensutsatta marknaden 
vid tillfällig överkapacitet i mindre omfattning för att undvika 
kapitalförstöring.34 Det är främst i verksamheter där det är svårt att i förväg 

                                                 
29 2 kap. 7 § KomL. 
30 3 kap. 16 § KomL. Se även Bohlin, s. 59. 
31 Bohlin, s. 92. 
32 Sundbom, s. 35. 
33 Bohlin, s. 93. 
34 RÅ 1993:12, s. 71. I det aktuella fallet som rörde landstings erbjudande av 
tvätteriverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden framhöll Regeringsrätten att det är 
etablerat och erkänt att landsting får ta befattning med tvätteriverksamhet och att den 
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dimensionera rätt volym som överskottsförsäljning är tillåten.35 En 
permanent överskottsproduktion accepteras inte. Då riskeras 
samhällsekonomiskt skadliga överinvesteringar inom den offentliga sektorn. 
Överskottsförsäljning godtas därför endast när den är av tillfällig karaktär, 
har en liten andel av den producerade totalvolymen och är en följd av att 
organisationen inte kunnat eller inte hunnit anpassas efter den interna 
efterfrågan.  
 
Kommunen kan, förutom i de fall som redogjorts för ovan, normalt träda in 
på den del av marknaden som betecknas som det egentliga näringslivet i de 
fall det privata näringslivet inte tillhandahåller en viss produkt eller tjänst.36 
Oftast innebär detta inget konkurrensrättsligt problem eftersom kommunen 
endast agerar pga. avsaknad av initiativ från det privata näringslivet och 
denna situation kommer därför inte att behandlas vidare.  
 
Statliga myndigheters huvudsakliga uppgifter anges i deras respektive 
instruktioner.37 Instruktionen är normalt relativt tydlig men samtidigt 
översiktlig i sin beskrivning av vilken verksamhet myndigheten ska bedriva. 
Ofta bedrivs både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet. Den 
verksamhet som finansieras genom frivilliga avgifter, dvs. avgifter som inte 
är tvingande offentligrättsliga avgifter, benämns vanligen 
uppdragsverksamhet. Denna verksamhet är normalt utsatt för någon form av 
konkurrenstryck, reellt eller potentiellt, eftersom det inte finns några 
formella hinder för en privat aktör att bedriva samma typ av verksamhet. 
Den uppdragsverksamhet som bedrivs av myndigheter anknyter till dess 
huvudsakliga uppgifter men instruktionen är ofta kortfattad vad gäller vilken 
typ av anknytande verksamheter myndigheten får lov att bedriva. Det finns 
inte någon generell reglering liknande den i KomL som gäller statliga 
myndigheter. Inte heller finns det någon möjlighet att överklaga statliga 
myndigheters beslut att bedriva viss verksamhet, vilket är en möjlighet 
enligt KomL. Detta innebär att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
en statlig myndighet får bedriva konkurrensutsatt uppdragsverksamhet.38  
 
 

2.3 KomL:s lokaliseringsprincip 

I enlighet med den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen får kommuner 
endast bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens geografiska 
område och dess medlemmar.39 Verksamheten ska således i första hand 
bedrivas för att tillgodose intressen inom kommunen. 
Lokaliseringsprincipen motiveras av att de skattemedel som kommunen har 

                                                                                                                            
verksamhet som det ifrågavarande tvätteriet bedrev till helt övervägande del var inriktad på 
att tillgodose det egna behovet.  
35 Se SOU 2000:117, s. 124-125.  
36 Sundbom, s. 35f. 
37 SOU 2000:117, s. 55-57. 
38 SOU 2000:117, s. 57. 
39 Lokaliseringsprincipen finns uttryckt i 2 kap. 1 § KomL. 
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att disponera över endast ska komma kommunalskattebetalarna, dvs. i 
princip kommunmedlemmarna, till del.40 Det är varken tillräckligt eller 
nödvändigt att verksamheten bedrivs inom kommunens gränser utan det 
avgörande är om verksamheten är till nytta för kommunen.41 Av denna 
anledning har det t.ex. ansetts ligga inom en kommuns kompetens att 
utanför den egna kommunens område på entreprenad utföra 
vägkonstruktion. Normalt förhindrar lokaliseringsprincipen sådan 
verksamhet men då den väg som byggdes var en tillfartsled till en större 
trafikled som kommunen uppförde och då kommunen ansågs ha nytta även 
av tillfartsleden ansågs lokaliseringsprincipen vara tillgodosedd. 
Verksamheten innebar av den anledningen inte något 
befogenhetsöverskridande från kommunens sida.42 Avgörande för om 
lokaliseringsprincipen tillåter viss verksamhet är således om den behövs 
eller är till nytta för den egna kommunen och dess invånare. Normalt 
förhindrar lokaliseringsprincipen kommunen att agera på marknaden utanför 
den egna kommunen. Tillfälliga kapacitetsöverskott kan dock säljas till 
andra kommuner utan att detta innebär en överträdelse av principen.43  
 
 

2.4 Självkostnadsprincipen och 
avgiftsförordningen  

Som tidigare nämnts får kommunal näringsverksamhet inte syfta till att 
generera vinst. Den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen innebär att 
kommunala förvaltningsmyndigheter och bolag inte får ta ut högre avgifter 
för de nyttigheter som tillhandahålls än som svarar mot kostnaderna för 
desamma.44 Principen hindrar kommunerna från att otillbörligt utnyttja den 
monopolsituation som ofta föreligger.45 Utgångspunkten är därför att 
avgifter som överstiger självkostnaden är olagliga.46 Det är emellertid ofta 
svårt att i förhand beräkna vilken självkostnaden är och fullständig 
överensstämmelse mellan kostnader och avgifter uppnås inte alltid. 
Självkostnadsprincipen har därför karaktären av ett målsättningsstadgande. 
Så länge avgifterna inte väsentligt överstiger kostnaden för verksamheten är 
ett tillfälligt överuttag tillåtet. Överskottet måste kvarstanna i den aktuella 
verksamheten.47 Tillförs det istället den allmänna kommunala budgeten 
betecknas det som en olaga särbeskattning eftersom avgiftskollektivet då 

                                                 
40 SOU 2000:117, s. 110. 
41 Bohlin, s. 84. 
42 RÅ 1977:77, s. 209. 
43 Sundbom, s. 33. 
44 8 kap. 3 c § KomL. 
45 Bohlin, s. 97. 
46 Bohlin, s. 103. För vissa kommunala verksamheter är det dock naturligt att en vinst 
genereras. Detta är fallet vid exempelvis parkeringsavgifter. För dessa avgifter är det 
trafikens ordnande och inte självkostnadsprincipen som ligger till grund för bestämmandet 
av beloppet. För andra exempel på situationer då självkostnadsprincipen inte är tillämplig 
se Bohlin, s. 98-99. 
47 Bohlin, s. 105. 
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särbehandlats till fördel för skattekollektivet.48 Självkostnadsprincipen utgör 
endast ett tak för storleken på de avgifter kommunen tar ut för sin 
verksamhet. Kommunen kan välja att helt underlåta att ta ut avgifter för en 
viss verksamhet eller att ta ut en avgift som understiger självkostnaden.49  
 
I enlighet med avgiftsförordningen är även statliga myndigheter förhindrade 
att ta ut avgifter som överstiger kostnaden för den aktuella verksamheten.50 
Avgifterna ska normalt sättas så att intäkterna täcker samtliga 
verksamhetens direkta och indirekta kostnader.51 Regeringen kan besluta om 
att en viss verksamhet ska avgiftssättas lägre än till full kostnadstäckning.52 
För viss verksamhet som bedrivs i mindre omfattning och som är av 
tillfällig natur får myndigheten själv bestämma avgiftens storlek.53 Precis 
som är fallet med kommunala organ innebär en prissättning som genererar 
vinst en förtäckt skatt och det krävs således ett riksdagsbeslut för att en 
statlig myndighet ska kunna ta ut ett högre pris än vad som krävs för full 
kostnadstäckning.54  
 
Självkostnadsprincipen och avgiftsförordningen är tillämpliga även när den 
offentliga sektorn bedriver verksamhet på den konkurrensutsatta 
marknaden.55 Detta kan få till effekt att konkurrensen snedvrids eftersom det 
offentliga och privata företag då konkurrerar på olika villkor. Medan privata 
företags prissättning inkluderar vinst ger offentliga företags prissättning 
endast kostnadstäckning vilket innebär att den offentliga sektorns priser ofta 
är lägre trots att de inte nödvändigtvis är effektivare än de privata företagen. 
 
 

2.5 Sambruksprincipen 

Sambruksprincipen introducerades i början på 1990-talet för att främja att 
myndigheter av besparingsskäl samutnyttjar t.ex. en telefonväxel eller 
kopieringscentral. Sambruk innebär att organ inom den offentliga sektorn, 
för att rationalisera sin verksamhet, samutnyttjar vissa resurser och 
funktioner som tidigare tillhandahållits av varje enskilt organ för sig.56 Vid 
tillfälliga kapacitets ges även en möjlighet att sälja produkter och tjänster till 
andra offentliga organ. Avsikten är att försäljning endast får ske om köparen 
inte har möjlighet att få tillgång till resursen på något annat sätt. Denna 
tolkning har dock inte formulerats skriftligt och det finns därför inte någon 
enhetlig definition av begreppet sambruk.57 Det har inte heller klart framgått 

                                                 
48 Bohlin, s. 103. 
49 Bohlin, s. 97.  
50 5 § Avgiftsförordning (1992:191). Avgiftsförordningen är dock inte tillämplig på statliga 
bolag och endast delvis tillämplig på affärsverk, vilket följer av 1 a §. 
51 RRV 1995:4, s. 17.  
52 SOU 2000:117, s. 59. 
53 4 § Avgiftsförordning (1992:191). 
54 SOU 2000:117, s. 59. 
55 SOU 2000:117, s. 48 och s. 58. 
56 Bergdahl, s. 9. 
57 Bergdahl, s. 7. 
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vilket pris som ska åsättas sambruksresurser. I praktiken har dock ofta 
endast den rörliga kostnaden för dess tillhandahållande uttagits, vilket 
innebär att full kostnadstäckning inte erhållits.58 Den oklara innebörden av 
sambruksprincipen har fått till effekt att den använts för att rättfärdiga 
åtgärder som troligen inte avsetts träffas av sambruksprincipen, exempelvis 
när den offentliga sektorn agerat på en marknad med fungerande 
konkurrens.59

 
Sambruk har förordats som ett medel att effektivisera den offentliga 
sektorn.60 Syftet med konkurrens är bl.a. en generell effektivisering och 
ökad resurshushållning i samhället.61 Det offentliga kan således uppnå 
kostnadsbesparingar antingen genom sambruk eller genom att köpa tjänster 
på en konkurrensutsatt marknad. Dessa metoder motstrider dock varandra 
och att använda sig av dem samtidigt kan därför ge en motsatt effekt.62 Detta 
beror på att sambruk kan leda till en försvagning av konkurrensen eftersom 
det finns en risk att privata företag slås ut när de möter konkurrens från den 
offentliga sektorn vars priser ofta endast täcker de rörliga kostnaderna och i 
vart fall inte inkluderar någon vinst. När andra offentliga organ i dessa fall 
försöker använda sig av konkurrensen på den aktuella marknaden för att få 
till stånd kostnadsbesparingar kan dessa inte bli maximala eftersom 
konkurrensen försvagats genom det offentligas närvaro på marknaden. En 
försvagning av konkurrensen innebär också negativa effekter för samhället i 
stort eftersom målen med konkurrensen, att effektivisera och att hushålla 
med samhällets resurser, är svårare att uppnå när konkurrensen inte 
fungerar. 
 
 

2.6 LOU 

Många av den offentliga sektorns uppgifter kan utföras av privata aktörer.  
Detta gäller den faktiska verksamheten som dessa organ är ålagda att utföra, 
t.ex. gaturenhållning, såväl som stödfunktioner som krävs för att den dagliga 
verksamheten inom ett organ ska fungera, exempelvis städning. Offentliga 
organ kan i dessa fall välja om uppgiften ska utföras i egen regi eller om den 
ska läggas ut på entreprenad till ett privat företag. Det finns ingen skyldighet 
att upphandla tjänster som utförs i egen regi och med egen personal. Ett 
privat alternativ måste inte anlitas även om ett sådant finns.63 
Anbudsupphandling framhålls dock av regeringen som ett verksamt medel 
att öka effektiviteten inom de statliga myndigheterna.64 Väljer det offentliga 
organet att konkurrensutsätta sin verksamhet för att på det sättet 
effektivisera den är det skyldigt att följa LOU som ska säkerställa att 

                                                 
58 Bergdahl, s. 10. 
59 Sundbom, s. 58. 
60 Bergdahl, s. 24.  
61 Bergdahl, s. 13. 
62 Bergdahl, s. 24.  
63 SOU 1995:105, s. 167. 
64 Prop. 1997/98:136, s. 36. 
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upphandlingsförfarandet sker på konkurrensneutrala villkor. Upphandling 
ska enligt lagen genomföras så att befintliga konkurrensmöjligheter 
utnyttjas och den ska ske affärsmässigt med särskilt iakttagande av att anbud 
behandlas objektivt.65  
 
I många fall konkurrerar privata företag med upphandlarens egen-regienhet 
om det aktuella uppdraget.66 En egen-regienhet kan vara en del av den egna 
förvaltningen eller ett bolag. Lagen gäller endast upphandling från externa 
företag. När en uppgift utförs av en annan enhet inom samma juridiska 
person är lagen således inte tillämplig. Det innebär att köp mellan olika 
statliga myndigheter och köp inom en kommun inte omfattas av lagen. 
Beträffande egen-regienheter är det endast bolagiserade sådana som träffas 
av lagens tillämpningsområde. Ett anbud från en egen-regienhet som ingår i 
upphandlarens organisation omfattas inte och det är därför inte oförenligt 
med lagen att ge en sådan enhet mer fördelaktiga villkor än övriga 
anbudsgivare. Sådana fördelaktiga villkor kan bestå i att verksamheten inte 
själv måste bära alla relevanta kostnader.67 Lagen hindrar inte heller att 
upphandlingsförfarandet avbryts och att verksamheten därefter fortsätter att 
bedrivas av egen-regienheten.68 Det saknar härvid betydelse om enheten är 
en del av samma juridiska person eller ett fristående bolag. Upphandlaren är 
vidare inte skyldig att tillse att alla anbudsgivare vid arbetet med att ta fram 
ett anbud haft samma förutsättningar.69 Vid valet av entreprenör behöver 
således den upphandlande enheten inte ta hänsyn till om egen-regienheten 
eller någon annan offentlig aktör haft fördelar genom t.ex. större möjlighet 
till insyn i upphandlarens verksamhet än övriga anbudsgivare.  
 
Då den offentliga sektorn har en relativt begränsad möjlighet att bedriva 
verksamhet på den öppna konkurrensutsatta marknaden är det rimligt att 
anta att det oftast är vid offentlig upphandling som det privata näringslivet 
möter konkurrens från den offentliga sektorn. Genom kraven på 
affärsmässighet, objektivitet och ett utnyttjande av befintliga 
konkurrensmöjligheter bidrar LOU till att öka konkurrensneutraliteten i 
sådana situationer. Som framgått löser dock lagen inte alla 
konkurrensproblem som kan uppkomma i samband med att den offentliga 
sektorn väljer att upphandla viss verksamhet. Då lagen tar sin utgångspunkt 
i det offentliga som köpare och inte som säljare kommer den emellertid inte 
att behandlas vidare i uppsatsen.   
 
 

                                                 
65 1 kap. 4 § LOU. 
66 En egen-regienhet är en enhet som lyder under det offentliga organet och som haft till 
uppgift att bedriva den aktuella verksamheten innan det beslutades att tjänsten skulle 
upphandlas.  
67 SOU 2000:117, s. 44. 
68 Överskrider upphandlingen ett visst i lagen angivet belopp krävs dock en motivering för 
att förfarandet avbrutits, se 2 kap. 7 a §, 3 kap. 11 § och 5 kap. 13 § LOU. 
69 SOU 2000:117, s. 44. 
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2.7 Missbruksreglerna och offentliga företag 

Enligt både den svenska missbruksregleringen i 19 § KL och den EG-
rättsliga i art. 82 EG är det endast företag som kan göra sig skyldiga till 
missbruk av en dominerande ställning.70 Det EG-rättsliga begreppet företag 
har av EG-domstolen tolkats vidsträckt.71 Enligt förarbetena ska begreppet 
företag i KL tolkas på samma sätt som inom EG-rätten.72 I KL definieras ett 
företag som en fysisk eller juridisk person som bedriver verksamhet av 
ekonomisk eller kommersiell natur, vilket överensstämmer med den EG-
rättsliga definitionen.73 Uttrycket verksamhet av ekonomisk eller 
kommersiell natur torde omfatta all verksamhet som normalt utförs mot 
betalning. Det är härvid betydelselöst om verksamheten syftar till att 
generera ekonomisk vinst.74 Offentliga organ som bedriver verksamhet av 
ovan beskrivet slag räknas som företag i KL:s, såväl som i EG-rättslig, 
mening. Avgiftsfinansiering, i motsats till skattefinansiering, av en offentlig 
verksamhet är ett tecken på att verksamheten i fråga är av ekonomisk eller 
kommersiell natur, liksom befintligheten av privata företag som 
tillhandahåller liknande produkter.75

 
Utanför KL:s tillämpningsområde faller myndighetsutövning.76 
Myndighetsutövning föreligger när en myndighet utövar ensidig 
beslutanderätt gentemot en enskild, vare sig det är fråga om betungande 
eller gynnade beslut.77 Normalt anses beslut som fattas med stöd av 
kompetens som följer av lag, förordning eller föreskrift utgöra 
myndighetsutövning.78 I enlighet med den EG-rättsliga 
missbruksregleringen är fiskala monopol och företag som har till uppgift att 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse undantagna från 
regleringens tillämpningsområde i den mån en tillämpning skulle försvåra 
för eller förhindra dessa företag att fullgöra ålagda uppgifter.79 Något 
liknande undantag finns inte i svensk rätt utan KL är tillämplig på dessa 
företag även om tillämpningen av lagen hindrar eller försvårar fullgörandet 
uppgifterna.80

                                                 
70 Se art. 82 EG respektive 19 § KL. På engelska används termen undertaking. 
71 För en genomgång av relevanta rättsfall se Wetter m.fl., 1999, s. 16-17. 
72 Prop. 1992/93:56, s. 19. 
73 3 § 1 st. KL och prop. 1992/93:56, s. 19-20. 
74 Wetter m.fl., 1995, s. 49. 
75 SOU 2000:117, s. 25. 
76 3 § 1 st. KL. 
77 Strömberg, s. 19-20. 
78 Wetter m.fl., 1999, s. 23. 
79 Art. 86 (2) EG. 
80 Wetter m.fl., 1999, s. 15. 
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3 Dominerande ställning 

3.1 Inledning 

I enlighet med missbruksbestämmelserna i 19 § KL och art. 82 EG kan 
konkurrensbegränsande åtgärder som företas av ett företag med en 
dominerande ställning på en viss marknad betecknas som missbruk av den 
ställningen. I detta kapitel ska redogöras för hur konkurrensmyndigheterna 
avgör om ett företag innehar en dominerande ställning på en viss marknad. 
För att det ska vara möjligt måste den relevanta marknaden, dvs. den 
marknad företaget bedriver sin verksamhet på, identifieras. Därefter kan en 
dominansbedömning göras. Närmast följer en beskrivning av hur 
avgränsningen av den relevanta marknaden görs. Därpå följer en 
redogörelse för de olika faktorer som kan tyda på att ett företag innehar en 
dominerande ställning. Kapitlet avslutas med ett exempel från MD på hur 
dominansbedömningen i praktiken går till.  
 
 

3.2 Relevant marknad 

3.2.1 Identifiering av den relevanta marknaden 

Vid fastställandet av den relevanta marknaden görs en utredning av vilka 
produkter som konkurrerar med de som företaget i fråga tillhandahåller på 
ett visst geografiskt område.81 Den relevanta marknaden är således dels 
produktmässigt, dels geografiskt bestämd. Fastställandet av den relevanta 
marknaden görs särskilt i varje enskilt fall.82 Ju snävare avgränsningen görs, 
desto troligare är det att företaget anses vara dominerande. Då åtgärder som 
betraktas som missbruk endast är otillåtna om de vidtas av företag som 
innehar en dominerande ställning är avgränsandet av den relevanta 
marknaden av avgörande betydelse i många mål.83 Kommissionen har i ett 
meddelande angett hur den produktmässiga och geografiska marknaden 
avgränsas.84 I meddelandet sammanfattas den generella bedömningen av 
den relevanta marknaden som gjorts i praxis. Dessutom anges vilka 
konkreta faktorer som i praktiken kan läggas till grund för avgörandet och 
sättet på vilket information om marknadsstrukturen inhämtas. Nedan 
redogörs kortfattat för innehållet i kommissionens meddelande i samband 
med beskrivningen av bedömningsgrunderna för marknadsavgränsningen.       

                                                 
81 Carlsson m.fl., s. 338-339. 
82 Wetter m.fl. 1995, s. 160. 
83 Craig och de Búrca, s. 942. 
84 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning. 
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3.2.2 Produktmarknad 

Den relevanta produktmarknaden består av produkter som är inbördes 
utbytbara mot varandra.85 Härvid krävs inte fullständig utbytbarhet men 
produkterna ska vara utbytbara i mer än begränsad utsträckning.86 
Produkters utbytbarhet ses i första hand ur ett efterfrågeperspektiv.87 
Avgörande är normalt om det föreligger korspriselasticitet mellan 
produkterna.88 Vid korspriselasticitet mellan två produkter resulterar en 
liten, men inte obetydlig höjning (ca fem till tio procent) av den ena 
produktens pris i att kunderna övergår till att köpa den andra produkten i så 
stor omfattning att prishöjningen inte genererar någon vinst.89  
 
Utbytbarhet kan även föreligga på utbudssidan. En produkt som visserligen 
inte är ett substitut ur ett köparperspektiv men som kan förändras till att bli 
det utan någon väsentlig ökning av risken eller kostnaderna, ses som 
utbytbar på utbudssidan.90 Även dessa produkter hänförs till den relevanta 
produktmarknaden.91 Anledningen är att de, precis som produkter som är 
utbytbara på efterfrågesidan, utgör ett hinder mot alltför kraftiga 
prishöjningar.92   
 
 

3.2.3 Geografisk marknad 

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område där de berörda 
företagen huvudsakligen tillhandahåller sina produkter och inom vilket 
konkurrensvillkoren är likartade.93 Området bestäms av ekonomiska faktorer 
och, precis som vid bestämningen av den relevanta produktmarknaden, 
grundar sig bedömningen på om utbytbarhet föreligger. När det gäller den 
relevanta geografiska marknaden undersöks om en prishöjning skulle 
resultera i att kunderna vände sig till leverantörer någon annanstans på kort 
sikt och till försumbara kostnader.94 Avgörande är främst produktens 
                                                 
85 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 7. Se även C-27/76 United Brands v. Commission, s. I-272, p. 28. 
86 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 57. Se även Carlsson m.fl., s 339. 
87 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 13. 
88 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 39. 
89 Detta är SSNIP-testet (small but significant non-transitory increase in price), se 
Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 17. 
90 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 20. 
91 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 21. 
92 Bellamy och Child, s. 693. 
93 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 8. 
94 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 29. 
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rörlighet. Faktorer såsom transportkostnader, transportkänslighet och 
förekomsten av tekniska standarder och förpackningsbestämmelser är härvid 
relevanta.95 Förhandenvaron av aktörer som tillhandahåller utbytbara 
produkter endast utanför den primärt relevanta geografiska marknaden men 
som enkelt kan träda in på den aktuella marknaden kan också medföra en 
utvidgning av det område som utgör den relevanta geografiska marknaden.96

 
Den EG-rättsliga missbruksbestämmelsen är endast tillämplig om den 
relevanta marknaden utgörs av hela eller en väsentlig del av den 
gemensamma marknaden.97 Avgörande för om en viss avgränsad geografisk 
marknad ska anses vara en väsentlig del av den gemensamma marknaden är 
inte dess geografiska storlek utan dess ekonomiska betydelse. Följaktligen 
kan enstaka länder eller t.o.m. delar av länder eller enskilda platser såsom 
hamnar eller flygplatser utgöra en väsentlig del av den gemensamma 
marknaden.98 Om inget annat framkommer presumeras den relevanta 
marknaden vara hela Europeiska Unionen.99

 
Den svenska missbruksbestämmelsen är tillämplig vid missbruk av en 
dominerande ställning på den svenska marknaden. Den aktuella marknaden 
kan omfatta hela eller en mindre del av landet. Det finns inga krav på att det 
geografiska området ska ha en viss storlek eller att marknaden ska ha någon 
väsentlig ekonomisk betydelse för tillämpligheten av 19§ KL.100  
 
 

3.3 Tecken på dominans 

3.3.1 Marknadsandelar och andra tecken på dominans 

Ett företag som intar en dominerande ställning på en viss marknad har enligt 
EG-domstolen en ekonomisk styrka som gör det möjligt för företaget att 
hindra en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden.101 Detta beror på 
att företaget i stor utsträckning kan agera oberoende både av sina 
konkurrenter och av sina kunder utan att detta skadar dess verksamhet. Även 
ett företag som inte har fullt så stor handlingsfrihet men som ändå utövar ett 
avsevärt inflytande över utvecklingen av konkurrensen på den aktuella 
marknaden anses vara dominerande.102 Dominans kan även föreligga 
kollektivt. Företag som inte var för sig innehar en dominerande ställning 
kan anses inneha en sådan ställning gemensamt om konkurrensen dem 
                                                 
95 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 30-31. 
96 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, p. 57.  
97 Detta framgår direkt av art. 82 EG. 
98 Se t.ex. C-40-48 etc./73 Suiker Unie v. Commission, s. III-1977, p. 371 och C-179/90 
Porto di Genova s. I-5928, p. 15. 
99 Craig och de Búrca, s. 948. 
100 Wetter m.fl., s.170.  
101 C-27/76 United Brands v. Commission, s. I-277, p. 65. 
102 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission, s. I-520, p. 39. 
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emellan är begränsad och de har bindningar av ekonomisk eller annan art 
som leder till att de agerar gemensamt på marknaden.103 Dominans i sig är 
inte otillåtet men ett dominerande företag har ett särskilt ansvar för att dess 
agerande inte skadar konkurrensen.104  
 
Vid avgörandet av om ett visst företag intar en dominerande ställning på den 
relevanta marknaden måste en helhetsbedömning av dess marknadsposition 
göras. Det finns ett flertal faktorer som utgör tecken på dominans.105 Dessa 
behöver inte var för sig vara avgörande men kan sammantagna läggas till 
grund för ett konstaterande av en dominerande ställning. Företagets 
marknadsandel är den enskilt viktigaste faktorn vid dominansprövningen.106 
En marknadsandel under 40 procent utgör normalt inte en omständighet som 
tyder på dominans medan en marknadsandel över 50 procent kan skapa en 
presumtion för dominans.107 De angivna procentsatserna är endast 
vägledande. Betydelsen av marknadsandelens storlek kan variera mellan 
olika marknader. Dessutom måste hänsyn tas till marknadsandelens 
stabilitet över tid och dess storleksförhållande till andra aktörer på 
marknaden.108 Vid dominansbedömningen beaktas, förutom 
marknadsandelen, bl.a. finansiell styrka, vertikal integration, teknologiskt 
och kunskapsmässigt övertag och tillgång till kapitalmarknader.109 Ett 
agerande som kan karaktäriseras som missbruk är också ett tecken på 
dominans eftersom ett sådant agerande normalt endast är lönsamt om 
företaget är dominerande och därmed kan agera oberoende av sina 
konkurrenter.110  
 
 

3.3.2 Inträdeshinder 

En stark ställning på en marknad kan vara mer eller mindre säker. 
Potentiella konkurrenter kan begränsa handlingsfriheten även för företag 
med betydande marknadsstyrka. Oavsett hur stark ställning ett företag har, 
är den ställningen omöjlig att behålla om företagets prissättning leder till att 
potentiella konkurrenter träder in på marknaden.111 Särskilt när ett snabbt 
marknadsinträde är möjligt utövar potentiella konkurrenter ett reellt 
konkurrenstryck och inskränker därigenom möjligheterna för ett företag 
med en framskjuten marknadsposition att agera oberoende på marknaden. 
Under sådana omständigheter kan inte ens en faktisk monopolställning alltid 
tas till intäkt för att en dominerande ställning föreligger. Låga inträdeshinder 
                                                 
103 Bellamy och Child, s. 713-714. 
104 C 322/81 Michelin v. Commission, s. V-3511, p. 57.                                                                                                         
105 Wetter m.fl., 1999, s. 408. 
106 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission, s. I-520, p. 39. 
107 Prop. 1992/93:56, s. 85-86. Se även Faull och Nikpay, s. 126 och C-62/86 AKZO  v. 
Commission, s. I-3453, p. 60.  
108 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission, s. I-521, p. 41 (tidsaspekten), C-27/76 
United Brands v. Commission, s. I-282, p. 110 (storleksförhållandet). 
109 Craig och de Búrca, s. 953. 
110 Bellamy och Child, s. 713. Se även C-27/76 United Brands v. Commission s. I-278,      
p. 68.  
111 Faull och Nikpay, s. 128. 
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minskar således även starka företags marknadsinflytande och har en 
begränsande effekt på deras agerande, vilket i sin tur innebär att de inte kan 
anses inneha en dominerande ställning på marknaden. Är inträdeshindrena 
höga blir bedömningen den omvända eftersom potentiella konkurrenter då 
avhålls från att inträda på marknaden även om den misstänkte dominanten 
tar ut ett för högt pris. Därför är förekomsten eller frånvaron av 
inträdeshinder av vikt vid dominansbedömningen.112  
 
Vilka faktorer som konstituerar inträdeshinder har diskuterats. 
Kommissionen och EG-domstolen har gett begreppet en ganska vid 
definition.113 Kritikerna menar dock att dess innehåll bör vara förhållandevis 
snävt begränsat för att förhindra att sådana omständigheter som är 
hänförliga till ett företags överlägsna effektivitet ses som inträdeshinder.114 
Inträdeshindrena kan inordnas i fyra kategorier. Dessa är legala 
inträdeshinder, inträdeskostnader, kundernas kostnader för utbyte och den 
misstänkte dominantens strategiska agerande.115  
 
Legala inträdeshinder är sådana offentliga regleringar som omöjliggör eller 
försvårar marknadsinträde, t.ex. legala monopol, införselavgifter eller 
certifieringskrav. Ett företags innehav av immateriella rättigheter, särskilt 
patent och copyright, är också ett slags legalt inträdeshinder. 
Inträdeskostnader, såsom kapitalinvesteringar, marknadsföringskostnader 
och uppbyggnad av distributionskanaler, utgör inträdeshinder om de inte är 
möjliga att återfå om inträdet misslyckas. Även befintligheten av 
stordriftsfördelar tillhör denna kategori. Inträdeshinder kan vidare utgöras 
av de kostnader som uppstår för kunderna vid ett leverantörsbyte, t.ex. 
investeringar i nya anläggningar eller utbildning av personal. Dessa får 
normalt bäras av det nya företaget för att det ska ha en möjlighet att slå sig 
in på marknaden. Slutligen kan strategiskt beteende från den misstänkte 
dominanten, såsom hot om priskrig eller produktionsexpansion avhålla 
potentiella konkurrenter från att träda in på marknaden. Särskilt outnyttjad 
produktionskapacitet som möjliggör en snabb produktionsökning som svar 
på agerandet från en konkurrent kan konstituera inträdeshinder.  
 
  

3.3.3 Dominans på en näraliggande marknad 

En åtgärd som ett företag vidtar på en marknad som inte egentligen 
domineras av det företaget kan bli föremål för en tillämpning av 
missbruksbestämmelserna om företaget har en dominerande ställning på en 
näraliggande produktmarknad eller geografisk marknad.116 Normalt är ett 
med missbruk jämställt agerande endast lönsamt för ett företag som innehar 
                                                 
112 Wetter m.fl., 1999, s. 413. 
113 Bellamy och Child, s. 708. 
114 Craig och de Búrca, s. 951. 
115 Faull och Nikpay, s. 128-132. 
116 Faull och Nikpay, s. 142-143. Den svenska missbruksbestämmelsen kan dock inte 
tillämpas vid dominans på enbart en geografisk marknad utanför Sverige. Se KKV:s beslut: 
dnr 925/94 France Telecom Network Services Nordic AB (1995-11-06). 
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en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Av den anledningen 
har EG-domstolen uttalat att dominans enbart på en näraliggande marknad 
endast kan rättfärdiga tillämpningen av art. 82 i undantagsfall.117 Enligt EG-
domstolen kan dominans på en näraliggande marknad vara av betydelse för 
dominansbedömningen om det finns en stark anknytning mellan den 
marknaden och den marknad på vilken den ifrågasatta åtgärden vidtagits. 
Detta i samband med att kundunderlaget eller konkurrenterna är desamma 
på de båda marknaderna kan berättiga en tillämpning av 
missbruksbestämmelsen även om dominerande ställning enbart föreligger på 
en näraliggande marknad. För att dominans enbart på en näraliggande 
marknad ska kunna ligga till grund för en tillämpning av 
missbruksbestämmelsen måste dock företagets ställning på den relevanta 
marknaden vara relativt stark även om den inte kan sägas vara 
dominerande.118

 
I ett ärende som gällde Posten uttalade KKV att åtgärder som Posten vidtog 
på utskrifts- och kuverteringsmarknaden skulle ses som missbruk trots att 
Posten inte innehade någon egentlig dominerande ställning på denna 
marknad.119 Posten innehade en dominerande ställning på marknaden för 
brevutdelning. Beslutet motiverades med den koppling som finns mellan 
denna marknad och utskrifts- och kuverteringsmarknaden, som gör det 
möjligt för Posten att utnyttja sin dominerande ställning på den förstnämnda 
marknaden för att också tillskansa sig marknadsmakt över den senare. KKV 
menade att det nära sambandet mellan de båda tjänsterna och Postens 
särställning på marknaden för brevutdelning var tillräckligt för att 
dominanskriteriet skulle anses uppfyllt också vad gällde utskrifts- och 
kuverteringsmarknaden. 
 
 

3.4 Dominansbedömningen i MD 2000:2 

I ett mål i MD påstods SJ ha gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande 
ställning.120 1988 genomfördes en partiell avreglering av 
tågtrafikmarknaden. Efter avregleringen har SJ monopol på 
tågtransportverksamhet på vissa delar av marknaden, medan andra delar av 
marknaden är konkurrensutsatt. Målet gällde ett upphandlingsförfarande 
som genomförts för tågtrafiken på järnvägsnäten i tre län i Halland och 
Småland.  
 
MD anför i sina domskäl, i likhet med övriga instanser, att den relevanta 
produktmarknaden utgörs av drift av all järnvägsburen persontrafik på den 
konkurrensutsatta delen av marknaden. SJ menar i målet att persontrafik 
med buss är en del av den relevanta marknaden men enligt MD föreligger 

                                                 
117 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6008, p. 27. 
118 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6008-6009, p. 28-30. 
119 KKV:s beslut: dnr 719/93 Posten Distribution AB (1994-04-15) 
120 MD 2000:2. Det påstådda missbruket bestod i underprissättning. En redogörelse för 
MD:s bedömning i underprissättningsfrågan görs i kap. 5. 3.  
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inte utbytbarhet vare sig på efterfrågesidan eller utbudssidan. Med hänsyn 
till de stora investeringar och den långsiktiga planering som upphandlaren 
gör avseende järnvägstrafik är sådan trafik, enligt MD, inte utbytbar mot 
transport med buss. Då inträdeshindrena på marknaden för tågtrafik är 
relativt höga är trafikslagen inte heller på utbudssidan utbytbara mot 
varandra. En utvidgning av busstrafikverksamhet till att också omfatta 
tågtrafik medför stora omställningskostnader, särskilt vad gäller utbildning 
av personal, vilket i sin tur får till konsekvens att en renodlad bussoperatör 
inte på kort sikt kan förändra sin verksamhet så att seriösa anbud för 
bedrivande av tågtrafik kan lämnas.  
 
Vad gäller den relevanta geografiska marknaden fastslår MD att den utgörs 
av hela landet. MD menar att konkurrensvillkoren är likartade i hela landet 
då operatörer kan lämna anbud på all persontågtrafik oavsett var operatören 
är etablerad och upphandling sker på samma sätt oberoende av var den ska 
bedrivas. Vidare konstaterar MD, med hänvisning till de skäl som anförts av 
Stockholms tingsrätt, att SJ innehar en dominerande ställning på den 
relevanta marknaden såsom den definierats i domen. Tingsrätten tar i sina 
domskäl hänsyn till SJ:s marknadsandel, som av tingsrätten anses vara över 
90 procent och dess jämförelsevis mycket stora årsomsättning. Vidare 
betonas SJ:s överlägsna erfarenhet av tågtrafik, vilken är en följd av dess 
tidigare monopolställning. Tingsrätten framhåller också att SJ har kontroll 
över merparten av de funktioner som är nödvändiga för att bedriva 
järnvägstrafik, t.ex. biljettsystem, trafikledning och läggandet av tidtabell, 
vilket gör övriga operatörer beroende av SJ för bedrivandet av sin 
verksamhet. Slutligen anför tingsrätten att SJ kan erbjuda anslutning till den 
trafik som bedrivs i monopolställning, vilket ingen annan operatör har 
möjlighet att göra. 
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4 Allmänt om missbruk 

4.1 Vertikalt och horisontellt missbruk 

Ensidiga förfaranden som vanligtvis är tillåtna kan, om de företas av 
dominanter, betecknas som missbruk och därmed vara otillåtna. Missbruk 
kan vara vertikalt eller horisontellt. Vertikalt missbruk föreligger när ett 
företag utnyttjar sin dominerande ställning i en avtalssituation för att 
tillskansa sig handelsfördelar som inte skulle ha varit tillgängliga för 
företaget om det varit utsatt för effektiv konkurrens.121 Vertikalt missbruk 
kan rikta sig mot ett företags leverantörer om företaget är dominerande på 
uppköpsmarknaden.122 Det är dock främst konsumenter och andra kunder 
som är föremål för denna form av missbruk, vilket medfört att den ofta 
benämns kundinriktat missbruk.123 Överprissättning och leveransvägran är 
typiska former av kundinriktat missbruk.  
 
Vid horisontellt, eller konkurrentinriktat, missbruk använder det 
dominerande företaget sin marknadsstyrka för att försvaga eller eliminera 
sina konkurrenter.124 I motsats till vertikalt missbruk innebär ett horisontellt 
missbruk inte alltid någon direkt negativ effekt för kunderna utan kan 
många gånger leda till fördelar för dem.125 Dessa är dock ofta övergående. 
När konkurrensen försvagats har dominanten större möjligheter att vidta 
åtgärder som utgör kundinriktat missbruk eller som åtminstone tangerar 
detta. Ett belysande exempel på horisontellt missbruk är underprissättning. 
Vid underprissättning används en prissänkning som medel för att försvaga 
konkurrenterna. Prissänkningen innebär en förmån för kunderna. Den är 
dock ofta endast tillfällig då dess syfte enbart är att stärka det dominerande 
företagets ställning på marknaden i så stor omfattning att dominanten kan 
genomföra en prishöjning och ändå öka sin vinst. Andra exempel på 
horisontellt missbruk är trohetsrabatter och vägran att tillhandahålla 
nödvändiga nyttigheter.  
 
Både den svenska och den gemenskapsrättsliga konkurrensregleringen  
värnar primärt konsumentintresset.126 Det är således naturligt att ett 
kundinriktat missbruk av en dominerande ställning är otillåtet. Anledningen 
till att konkurrentinriktat missbruk är förbjudet är att konsumenterna i regel 
gagnas av en effektiv konkurrens. Det bör betonas att det är konkurrensen i 
sig och inte enskilda konkurrenter som skyddas av missbruksregleringen.127 
Små och medelstora företag som en grupp avses dock att skyddas gentemot 
                                                 
121 C-27/76 United Brands v. Commission, s. I-301, p. 249. 
122 Wetter m.fl., 1995, s. 181. 
123 Wetter m.fl., 1999, s. 420. 
124 Wetter m.fl., 1999, s. 420. 
125 Faull och Nikpay, s. 146. 
126 Craig och de Búrca, s. 891. 
127 Wetter m.fl., 1999, s. 5. Se även generaladvokat Fennellys yttrande i C-395 och 396/96 
Compagnie maritime belge mot kommissionen, s. I – 1418, p. 132. 
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starka konkurrenter, eftersom deras existens i längden leder till fördelar för 
konsumentkollektivet.128

 
I denna uppsats behandlas låga prissättningar som riskerar att försvaga 
konkurrensen på marknaden. Detta är en form av horisontellt missbruk. Det 
vertikala missbruket kommer därför inte att beröras i den följande 
framställningen. 
 
 

4.2 Ansvaret för och bemötandet av konkurrens  

Dominerande företag har som tidigare nämnts ett särskilt ansvar för att 
konkurrensen upprätthålls på marknaden. Ju starkare ställning ett företag har 
på marknaden desto strängare krav ställs på att det inte agerar på ett sätt som 
inverkar menligt på konkurrensen.129 Graden av ansvar som företaget har för 
konkurrensen avgörs av de faktiska konkurrensförhållandena på den aktuella 
marknaden vid tiden för det påstådda missbruket. Hur dominansen har 
uppstått har ingen betydelse för den bedömningen. F.d. monopolföretag 
torde således inte ha större ansvar för att konkurrensen upprätthålls än andra 
företag med samma marknadsställning.130 MD har dock uttalat att en stark 
marknadsdominans som har sin grund i en tidigare monopolställning 
innebär att särskilt höga krav ställs på företagets agerande i 
konkurrenshänseende.131 Detta tyder på att f.d. monopolföretag trots allt har 
en viss ökad skyldighet att tillse att konkurrensen på den relevanta 
marknaden upprätthålls. Möjligen kommer samma bedömning att göras 
inom gemenskapsrätten.132

 
Varken företag som uppnått sin dominans på en konkurrensutsatt marknad 
eller f.d. monopolföretag är förhindrade att bemöta konkurrens. Även en 
dominant har rätt att skydda sina kommersiella intressen och att konkurrera 
genom att optimera produktionens effektivitet i enlighet med normalt 
branschförfarande, så länge det finns objektivt godtagbara skäl för företagets 
agerande.133 Ett dominerande företag får således sträva efter ett bevarande 
och även ett framflyttande av sin marknadsposition.134 En dominant kan inte 
heller tvingas att allvarligt skada sin egen verksamhet eller riskera sin 
existens på marknaden på lång sikt för att en konkurrent ska kunna vara 
kvar på marknaden.135 Förfaranden som leder till att konkurrenterna 
försvagas kan inte betecknas som missbruk om anledningen till det 
dominerande företagets framgångar är att dess faktiska prestationer är bättre 
än dess konkurrenters. Åtgärder som reducerar dominantens kostnader eller 
på annat sätt höjer dess effektivitet är således att betrakta som normal 
                                                 
128 Prop. 1992/93:56, s. 22, Craig & De Búrca, s. 891. 
129 Wetter m.fl., 1995, s. 157.    
130 Wetter m.fl., 1999, s. 421, C-322/81 Michelin v. Commission, s. V-3511, p. 57. 
131 MD 1998:15, s. 213. 
132 Bellamy och Child, s. 719. 
133 Wetter m.fl., 1999, s. 426-427, Faull och Nikpay, s. 148. 
134 MD 1998:15, s. 214. 
135 Carlsson m.fl., s. 336. 
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konkurrens även om de leder till att konkurrenterna går tillbaka eller slås 
ut.136  
 
Då konkurrensen på en marknad som domineras av ett företag redan är 
försvagad får den åtgärd som dominanten vidtar för att bemöta 
konkurrensen inte vara överdimensionerad. För att bedöma den tillåtna 
omfattningen av motåtgärderna görs en proportionalitetsavvägning. De av 
dominanten vidtagna åtgärderna måste därvid stå i rimlig proportion till det 
kommersiella hotet från konkurrenterna med hänsyn till den ekonomiska 
styrkan hos de berörda företagen.137 Vid proportionalitetsbedömningen 
beaktas såväl åtgärdens omfattning som marknadens känslighet för det 
dominerande företagets agerande. Den befintliga konkurrensen på 
marknaden får inte försvagas och en ökad konkurrens får inte förhindras i 
större omfattning än som är nödvändigt för att dominanten ska uppnå 
åtgärdens legitima mål.138  
 
 

4.3 Syfte och effekt  

EG-domstolen har slagit fast att missbruksbedömningen ska vara objektiv, 
vilket innebär att dominantens subjektiva syfte med åtgärden och åtgärdens 
verkliga effekt är ovidkommande vid prövningen av om ett visst förfarande 
ska betecknas som missbruk.139 Enligt EG-domstolen föreligger missbruk 
när ett dominerande företag uppvisar ett beteende som kan få en 
strukturförändrande verkan på marknaden. Upprätthållandet eller 
utvecklingen av konkurrensen på marknaden får inte äventyras av att 
dominanten använder sig av andra metoder än sådana som är objektivt 
motiverade och som kan betecknas som normala i konkurrenssammanhang.  
 
Det är inte nödvändigt att visa ett konkurrensbegränsande syfte för att 
missbruk ska kunna konstateras men ett sådant syfte kan vara tillräckligt för 
en tillämpning av missbruksbestämmelsen vid konkurrentinriktade 
förfaranden. Härvid är det objektiva syftet avgörande, vilket är vanligt inom 
konkurrensrätten. Det krävs ingen bevisning om att dominantens verkliga 
avsikt med ett visst agerande varit att begränsa konkurrensen. Istället är det 
tillräckligt att åtgärden, sedd i sin ekonomiska och rättsliga kontext, för en 
utomstående betraktare framstår som vidtagen med ett 
konkurrensbegränsande syfte.140 Då åtgärden ska ses i hela sitt sammanhang 
är det således möjligt för dominanten att rättfärdiga sitt agerande genom att 
visa objektivt godtagbara skäl för det.141  
 

                                                 
136 Faull och Nikpay, s. 148. 
137 C-27/76 United Brands v. Commission, s. I-293, p. 190. 
138 Wetter m.fl., 1999, s. 427. 
139 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission s. I-541, p. 91.  
140 Wetter m.fl., 1999, s. 425. 
141 Bellamy & Child, s. 681. 
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Som nämnts ovan är det inte nödvändigt att visa att en viss åtgärd har en 
faktisk konkurrensbegränsande effekt för att den ska kunna konstateras 
utgöra missbruk. För att bevara en effektiv konkurrens krävs att ingripanden 
mot missbruk kan ske innan någon konkurrent slagits ut. Av den 
anledningen är det inte lämpligt att göra tillämpningen av 
missbruksregleringen beroende av att en faktisk konkurrensbegränsande 
effekt av en viss åtgärd kan visas.142 Å andra sidan finns det inget behov av 
sanktioner mot åtgärder som inte ger upphov till ens en risk att 
konkurrensen försvagas eller försvinner. Därför är risken för en 
konkurrensbegränsande effekt av stor betydelse vid 
missbruksbedömningen.143 Det är av denna anledning inte troligt att en 
åtgärd som har till syfte att begränsa konkurrensen bedöms som missbruk 
om den är att betrakta som ett otjänligt försök, dvs. om den inte typiskt sett 
kan medföra den åsyftade effekten.144 Däremot kan ett agerande bedömas 
som missbruk om det syftar till att begränsa konkurrensen även om denna 
effekt inte uppnås, så länge effekten inte varit utesluten.145

 
 

                                                 
142 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6013, p. 44.  
143 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission s. I-541, p. 91.  
144 Wetter m.fl., 1999, s. 424.  
145 T-24-28/93 Compagnie Maritime Belge mot kommissionen, s. II-1253, p. 149. 
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5 Underprissättning  

5.1 Inledning  

Underprissättning är en form av konkurrentinriktat prisrelaterat missbruk av 
dominerande ställning som företas för att slå ut konkurrenter från 
marknaden eller för att förhindra marknadsinträde. Kännetecknande för 
underprissättning är att ett lägre pris än det som skulle behövas för 
kostnadstäckning och vinst tas ut.146 Nivån på ett företags priser syftar 
normalt till att generera så stor vinst till företaget som möjligt. Vid 
underprissättning är istället föresatsen att eliminera konkurrensen för att 
långsiktigt kunna ta ut ett högre pris än det ursprungliga.147 
Underprissättningen finansieras ofta genom denna efterföljande prishöjning. 
Ett annat finansieringsalternativ är s.k. korssubventionering.148 
Korssubventionering kommer att diskuteras mer ingående nedan men kan i 
korthet beskrivas som en allokering av medel från en verksamhetsgren till 
en annan.149 Vanligen överförs resurserna från en marknad där konkurrensen 
av någon anledning är satt ur spel till en marknad där företaget är utsatt för 
reell konkurrens.  
 
Det är i realiteten ofta svårt att ingripa mot underprissättning. Vid 
bedömningen av om en otillåten underprissättning föreligger är 
konkurrenter och myndigheter hänvisade till det dominerande företagets 
egna kostnadskalkyler, vilka kan vara mer eller mindre tillförlitliga i 
sammanhanget.150 Dessutom är ett av huvudsyftena med KL att främja 
priskonkurrens. Prissänkningar är ett av målen med KL. Det ligger därför i 
sakens natur att övertygande bevisning krävs för att ett förfarande ska anses 
vara otillåten underprissättning, eftersom en sådan bedömning innebär att 
företaget i fråga tvingas höja sina priser.151 Underprissättningsregleringens 
kritiker menar att de konkurrensmässiga nackdelarna med att betrakta 
underprissättning som missbruk överväger fördelarna.  
 
Många av de ärenden gällande underprissättning som KKV behandlat har 
rört offentliga företag.152 Det är främst denna typ av företag som har 
möjlighet att finansiera en underprissättning. De har ofta möjlighet att 
korssubventionera en underprissättning , då de i stor utsträckning bedriver 
både konkurrensutsatt och icke-konkurrensutsatt verksamhet. När det gäller 
f.d. monopolföretag har dessa naturligen en betydande marknadsstyrka och 
kan därför i större utsträckning än mindre företag bära de tillfälliga förluster 

                                                 
146 Prop. 1992/93:56, s. 87 
147 Bellamy & Child, s. 724, Wetter m.fl. 1995, s. 185. 
148 Wetter m.fl. 1999, s. 431 och s. 444. 
149 Se nedan, kap. 5. 4. 
150 Wetter m.fl. 1999, s. 434. 
151 Delveborn, s. 6. 
152 Wetter m.fl. 1999, s. 434.  
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som en underprissättning medför om den inte finansieras genom 
korssubventionering.  
 
Närmast följer en beskrivning av den kostnadsbaserade metoden, som är det 
instrument som idag används för att avgöra om en underprissättning 
föreligger. Därefter ges en redogörelse den bedömning i 
underprissättningsfrågan som MD gjorde i målet mot SJ som beskrivits 
ovan.153 I detta kapitel behandlas vidare korssubventionering främst som ett 
medel att finansiera underprissättning. Slutligen diskuteras om 
underprissättning verkligen utgör ett hot mot konkurrensen, varvid de 
argument som framförts mot att betrakta underprissättning som missbruk 
redovisas. 
 
 

5.2 Kostnadsbaserad metod 

5.2.1 Den kostnadsbaserade metoden 

Normalt används den s.k. kostnadsbaserade metoden för att undersöka om 
en viss prissättning är att bedöma som underprissättning.154 Denna metod 
har förespråkats av EG-domstolen i bl.a. AKZO-målet och Tetra Pak-
målet.155 Även svenska domstolar har användt sig av den kostnadsbaserade 
metoden i enlighet med EG-domstolens uttalanden vid bedömningen av om 
underprissättning föreligger.156

 
I enlighet med den kostnadsbaserade metoden presumeras ett pris som är 
lägre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna utgöra en 
underprissättning.157 En prissättning som överstiger de genomsnittliga 
rörliga kostnaderna men som understiger de genomsnittliga totala 
kostnaderna betraktas som en underprissättning om prissättningen har som 
syfte att eliminera konkurrensen.158 I denna del av den kostnadsbaserade 
metoden introduceras således ett subjektivt kriterium. 
 
Den kostnadsbaserade metoden har kritiserats för att den baserar sig på 
företagets fasta och rörliga kostnader. 159 Uppdelningen i fasta och rörliga 
kostnader är en stark förenkling av ett företags kostnader i förhållande till 
dess produktion. Kortsiktigt varierar endast ett fåtal kostnader kontinuerligt 
med produktionsvolymen. Istället sker de flesta kostnadsförändringar, 
såsom i fråga om t.ex. lönekostnader, språngvis och inte successivt med 

                                                 
153 Se kap. 3. 4.  
154 Wetter m.fl. 1999, s. 432. 
155 C-62/86 AKZO  v. Commission, s. I – 3455-3456, C-333/94 Tetra Pak mot 
kommissionen,     s. I – 6012, p. 41. 
156 Se bl.a. MD 2000:2, s 44. 
157 De rörliga kostnaderna är de kostnader som varierar med kvantiteten som produceras.  
158 De totala kostnaderna är de rörliga och fasta kostnaderna sammantagna. Fasta är de 
kostnader som är desamma oberoende av hur stor kvantitet som produceras. 
159 För uppgifter i detta stycke se Delveborn, s. 6-7. 
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varje ökning eller minskning av produktionen. Långsiktigt är å andra sidan 
få kostnader fasta, dvs. oberoende av produktionsvolymen. Över tid kan ett 
företag anpassa verksamheten till produktionsvolymen, vilket innebär att 
den övervägande delen av företagets kostnader, sett ur ett längre perspektiv, 
är  rörliga. Det är därför svårt att klart definiera vilka av företagets kostnader 
som ska betraktas som fasta respektive rörliga, vilket är en nackdel vid 
tillämpningen av den kostnadsbaserade metoden. Det har föreslagits att 
underprissättningsbedömningen istället bör baseras på marginalkostnaden 
eftersom detta är ett mer klart definierat begrepp.160 Det är dock i praktiken 
svårt att räkna fram marginalkostnaden. Dels varierar den ständigt i det 
korta perspektivet, dels finns normalt endast uppgifter om en viss 
produktions totalkostnader tillgängliga. Trots de invändningar som finns 
mot den kostnadsbaserade metoden lämpar den sig därför, enligt min 
uppfattning, bättre för en användning vid domstol än en metod baserad på 
marginalkostnad.  
 
 

5.2.2 Prissättningens syfte och effekt 

Som redovisats ovan är missbruksbedömningen objektiv.161 Vad gäller 
definitionen av underprissättning har EG-domstolen uttalat att även den 
huvudsakligen är objektiv trots att den, som nämnts ovan, har ett subjektivt 
inslag.162  
 
EG-domstolen har slagit fast att en presumtion för underprissättning inträder 
vid en prissättning som understiger de genomsnittliga rörliga kostnaderna.163 
För detta krävs ingen bevisning om att det finns ett konkurrensbegränsande 
syfte. Med en sådan prissättning ger nämligen varje försäljning upphov till 
en förlust och något annat syfte än att eliminera konkurrensen anses av EG-
domstolen vara uteslutet: 
 

”A dominant undertaking has no interest in applying [prices below average 

variable costs] except that of eliminating competitors so as to enable it 

subsequently to raise its prices by taking advantage of its monopolistic position, 

since each sale generates a loss, namely the total amount of the fixed costs […] 

and, at least, part of the variable cost relating to the unit produced.”164

 
Då domstolen hävdar att det inte kan finnas något annat syfte med en 
prissättning under de genomsnittliga rörliga kostnaderna än att eliminera 
konkurrensen förefaller domstolen ha avsett att skapa en presumtion juris et 
de jure,165 dvs. en presumtion som inte kan motbevisas, för att det 
                                                 
160 Marginalkostnad är den ökning av de totala kostnaderna som uppstår vid en 
produktionsökning med en enhet. 
161 Se ovan, kap. 4. 3. 
162 C-62/86 AKZO v. Commission s. I – 3455, p. 69. 
163 C-62/86 AKZO v. Commission s. I – 3455, p. 71. 
164 C-62/86 AKZO v. Commission s. I – 3455, p. 71. 
165 Se Ekelöf, s. 90. 
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dominerande företaget gjort sig skyldigt till missbruk. Domen har kritiserats 
eftersom det dominerande företaget inte ges någon möjlighet att försvara 
den vidtagna åtgärden med objektivt godtagbara skäl, vilket enligt 
missbruksregleringen i princip ska vara möjligt.166 Det finns fall när ett 
företag kan ha legitima skäl att tillämpa priser även under de genomsnittliga 
rörliga kostnaderna. Exempel på sådana fall är att ett lågt pris krävs för 
introduktionen av en ny produkt på marknaden, att kostnaderna på en viktig 
råvara oväntat ökat eller att efterfrågan på en produkt snabbt viker.167 Det är 
oklart om, och i så fall, i vilken utsträckning en prissättning som inte ger 
täckning ens för de genomsnittliga rörliga kostnaderna är tillåten i de 
exemplifierade situationerna. Enligt min uppfattning bör en produktion som 
bedrivs med insikt om att prissättningen kommer att ligga under de rörliga 
kostnaderna alltid betraktas som missbruk eftersom företaget medvetet ökar 
sin förlust genom varje producerad enhet. I dessa fall kan jag inte se några 
skäl som skulle kunna motivera prissättningen. Att det är genomsnittet av de 
rörliga respektive totala kostnaderna som valts som utgångspunkt har av 
vissa ansetts tala för att tillfälliga prissänkningar normalt är tillåtna.168 
Endast om prissättningen systematiskt tillämpats skulle den utgöra 
missbruk. Jag anser inte detta resonemang vara hållbart. Dominanten ges 
inte en möjlighet att tillämpa ett lägre pris under en kortare period genom att 
det är genomsnittet av de rörliga kostnaderna som läggs till grund för 
bedömningen. Priset måste, i enlighet med den kostnadsbaserade metoden, 
vara högre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna vid varje tidpunkt. För 
att en kortvarig prissänkning skulle vara tillåten krävs att bedömningen även 
grundas på ett genomsnitt av det pris dominanten tar ut för produkten. 
   
Det är som tidigare nämnts oklart om objektivt godtagbara skäl kan 
rättfärdiga en prissättning under det genomsnittliga rörliga priset. EG-
domstolen skulle troligtvis ha lättast att acceptera en sådan prissättning om 
den är nödvändig för att det dominerande företaget ska kunna möta 
konkurrensen på marknaden. Det finns indikationer på att domstolen är mer 
tolerant mot även mycket låga prissättningar om konkurrensen på den 
aktuella marknaden är intensiv och effektiv.169 Enligt min bedömning bör 
det, i sådana situationer som de ovan exemplifierade, finnas en möjlighet att 
tillåta en prissättning under de genomsnittliga rörliga kostnaderna. Då en 
prissänkning i dessa situationer i många fall kan ses som en normal 
konkurrensmetod stämmer detta väl överens med EG-domstolens 
uttalanden.170 Presumtionen för att en underprissättning föreligger vid en 
prissättning under den genomsnittliga rörliga kostnaden är således troligtvis 
en presumtion juris, dvs. en presumtion som kan motbevisas av det 
dominerande företaget.171  
 

                                                 
166 Faull & Nikpay, s. 148 och 172. 
167 Delveborn, s. 7. 
168 Wetter m.fl. 1999, s. 432.   
169 Faull & Nikpay, s. 176. 
170 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission s. I-541, p. 91, C-62/86 AKZO  v. 
Commission, s. I – 3455, p. 70. 
171 Ekelöf, s. 91, Faull & Nikpay, s. 172. 
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Överstiger priset de genomsnittliga rörliga kostnaderna ger varje försäljning 
ett visst bidrag till finansieringen av de fasta kostnaderna även om 
prissättningen ligger under de genomsnittliga totala kostnaderna. Trots att 
inte hela den proportionerliga andel av de fasta kostnaderna som är    
hänförliga till den aktuella  produktionen blir täckta, kan det, i enlighet med 
EG-domstolens resonemang, finnas andra orsaker till en sådan prissättning 
än en önskan att eliminera konkurrensen. För att prissättningen ska bedömas 
som en underprissättning måste det visas att prissättningen är en del av en 
konkurrensbegränsande plan.172 I denna del av den kostnadsbaserade 
metoden är det således dominantens subjektiva syfte med åtgärden som är 
avgörande för bedömningen av om den ska ses som en underprissättning. 
Kraven på bevisningens styrka för att bevisbördan ska anses uppfylld är 
sannolikt mycket högt ställda.173 I AKZO-målet fanns t.ex. otvetydiga bevis 
som avslöjade dominantens intentioner.174 Det ska poängteras att denna del 
av den kostnadsbaserade metoden inte är en presumtionsregel. Kan 
dominantens motpart prestera övertygande bevisning för att prissättningen 
är en del av en konkurrensbegränsande plan har dominanten gjort sig 
skyldig till missbruk av sin ställning.  
  
Som tidigare nämnts, har den verkliga effekten av en viss prissättning ingen 
betydelse för bedömningen av om den är en underprissättning.175 Däremot 
har det hävdats att risken för att faktisk eller potentiell konkurrens från 
företag som är lika effektiva som dominanten elimineras är avgörande för 
om en viss prissättning ska ses som en underprissättning.176 Den 
kostnadsbaserade metoden tjänar härvid endast som ett hjälpmedel vid 
identifieringen av en underprissättning genom uppställandet av en 
presumtionsregel. Det har framhållits att en prissättning under de 
genomsnittliga rörliga kostnaderna är otillåten eftersom en sådan alltid 
skadar företag som är lika effektiva men saknar dominantens finansiella 
uthållighet. I sina domskäl i AKZO-målet fokuserade dock EG-domstolen på 
dominantens syfte med prissättningen. Domstolen menade att en 
prissättning under den genomsnittliga rörliga kostnaden var att betrakta som 
en underprissättning av den anledning att en sådan prissättning endast kunde 
företas i syfte att eliminera konkurrenterna. Vidare menade domstolen att en 
prissättning över den genomsnittliga rörliga kostnaden men under den 
genomsnittliga totala kostnaden var att betrakta som en underprissättning 
om prissättningen var en del av en konkurrensbegränsande plan, dvs. om 
dominantens syfte med prissättningen varit att eliminera konkurrensen. 
Domstolen nämner endast i förbigående prissättningens 
konkurrensbegränsande effekt då den påpekar att även en prissättning som 
                                                 
172 C-62/86 AKZO  v. Commission, s. I – 3455, p. 72. 
173 Delveborn, s. 6. 
174 AKZO hade t.ex. erbjudit motpartens kunder ett pris som understeg AKZO:s 
genomsnittliga totala kostnader medan detta fördelaktiga pris inte erbjudits de köpare som 
redan var kunder hos AKZO. Dessa kunder hade  istället fått betala ett pris som låg över 
AKZO:s genomsnittliga totala kostnader. C-62/86 AKZO v. Commission, s. I – 3465,         
p. 112-115.    
175 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6013, p. 44, för en närmare redogörelse se 
nedan, kap. 5. 2. 3. 
176 Wetter m.fl., 1999, s. 432. 
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ger täckning för alla de rörliga kostnaderna kan eliminera företag som är 
lika effektiva men mindre finansiellt uthålliga än dominanten.177 Att döma 
av EG-domstolens motivering i AKZO-målet är risken för en 
konkurrensbegränsande effekt inte avgörande för bedömningen av om en 
underprissättning föreligger. 
 
Enligt min uppfattning bör dock risken för en konkurrensbegränsande effekt 
och inte dominantens syfte vara avgörande för om en underprissättning ska 
anses föreligga. Den kostnadsbaserade metoden bör ligga till grund för 
bedömningen. Priser som inte ger täckning för ens de genomsnittliga rörliga 
kostnaderna bör ses som missbruk om inte dominanten kan visa objektivt 
godtagbara skäl för sin prissättning eller kan visa att det inte föreligger ens 
en risk att konkurrensen försvagas eller elimineras. Kan dominantens 
motpart således visa att dominanten tillämpat priser som understiger de 
genomsnittliga rörliga kostnaderna bör en stark presumtion för att en 
underprissättning föreligger inträda. Priser som är högre än den 
genomsnittliga rörliga kostnaden men som inte ger täckning för hela den 
genomsnittliga totala kostnaden bör endast i samband med bevisning om att 
prissättningen vidtagits för att begränsa konkurrensen och bevisning om en 
risk för en negativ effekt på konkurrensen bedömas som underprissättning. 
Risken för en försvagning av konkurrensen bör finnas med som en naturlig 
del av bedömningen i mål om underprissättning. Om det inte föreligger ens 
en risk att konkurrensen påverkas negativt av en dominants prissättning 
finns det ingen anledning att ingripa mot prissättningen. Målsättningen med 
missbruksregleringen är att främja konkurrensen och därför är det åtgärder 
som kan äventyra denna som ska vara otillåtna. Det bör vara möjligt att 
rättfärdiga åtgärder genom att ge objektivt godtagbara skäl men detta bör 
inte vara det centrala i missbruksbedömningen. 
 
 

5.2.3 Förlusttäckning 

I Tetra-Pak-målet fastslog EG-domstolen att bevisning om förlusttäckning 
inte är nödvändig i mål om underprissättning.178 Tetra Pak, som var 
dominerande på marknaden för icke-aseptiska kartonger, hävdade i målet att 
underprissättning endast utgör missbruk om dominanten rimligen kan räkna 
med att de förluster som uppkommer kan återhämtas.179 EG-domstolen 
framhöll emellertid att: 
 

…”det inte [var] lämpligt att som ytterligare bevisning kräva att det dessutom 

visades att Tetra Pak hade en verklig möjlighet att återhämta sina förluster. Det 

måste nämligen vara möjligt att vidta sanktionsåtgärder mot underprissättning så 

snart det finns en risk för att konkurrenterna slås ut. […] Målsättningen, som är 

                                                 
177 C-62/86 AKZO  v. Commission, s. I – 3456, p. 72. 
178 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6013, p. 44. 
179 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6011-6012, p. 39-40.  
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att bevara en konkurrens som inte är snedvriden, medger inte att man inväntar att 

en sådan strategi leder till att konkurrenterna faktiskt slås ut.”180 

 
Det står klart att en verklig återhämtning av förlusterna inte måste visas vid 
fastställandet av att en viss prissättning är en underprissättning. Däremot 
framstår det som osäkert om domstolen menar att det inte heller är 
nödvändigt att visa att dominanten rimligen kan räkna med förlusttäckning 
för att en underprissättning ska kunna konstateras. Som framgår av citatet 
motiverar domstolen sitt ställningstagande med att de verkliga effekterna 
inte kan inväntas vid ett ingripande mot en underprissättning. Detta 
uttalande tyder närmast på att domen endast avser ett verkligt återhämtande 
av förlusterna och att domstolen underlåtit att ta ställning till frågan om en 
förväntan om förlusttäckning är nödvändig för att en viss prissättning ska 
vara ett missbruk i form av underprissättning. 
 
En verklig förlusttäckning kan fastställas med säkerhet först efter att 
konkurrenterna slagits ut. En förväntan att förlusterna ska kunna återhämtas 
föreligger med all sannolikhet redan när dominanten fattar beslut om 
underprissättning och kan således visas innan konkurrenterna eliminerats 
från marknaden. Om dominanten inte räknar med att kunna höja priserna när 
konkurrensen eliminerats för att på det sättet täcka de uppkomna förlusterna 
skadar underprissättningen inte konsumenterna. Med utgångspunkt i att 
målen med konkurrenslagstiftningen i första hand är att skydda 
konsumentkollektivet och inte konkurrenterna talar detta för att ett krav på 
bevisning om en förväntad förlusttäckning bör krävas.181 På lång sikt är 
dock en effektiv konkurrens på marknaden i de flesta fall mest gynnsamt för 
konsumenterna.  
 
Enligt min uppfattning är det inte lämpligt att kräva bevisning om en 
förväntad förlusttäckning i mål om underprissättning. Sådan bevisning 
skulle troligen i många fall bestå av rena spekulationer om hur dominanten 
skulle agera och hur marknaden skulle reagera i framtiden efter att en eller 
flera konkurrenter eliminerats. Dessutom torde bevisning om förväntad 
förlusttäckning bli alltför omfattande och kostsam då täckning av förlusterna 
kan ske på flera olika sätt och över en varierande tidsperiod. Fokus riskerar 
att läggas på detta istället för på en tillämpning av den kostnadsbaserade 
metoden, vilken enligt min mening är tillräcklig vid konstaterandet av 
underprissättning. Även om en återhämtning av förlusterna är utesluten kan 
en prissättning utan kostnadstäckning ha en negativ påverkan på 
konkurrensen. För att missbruk ska kunna konstateras krävs att det finns en 
risk att konkurrensen försvagas. Om en sådan risk uppstår till följd av att ett 
dominerande företag tillämpat underprissättning finns det ingen anledning 
att utreda om underprissättningen kan förutsättas vara till gagn för 
dominanten. Beteendet bör vara att betrakta som missbruk enbart av den 
anledningen att dominanten använt sig av en konkurrensmetod som inte 

                                                 
180 C-333/94 Tetra Pak mot kommissionen, s. I – 6013, p. 44. 
181 Craig och De Búrca, s. 891. 
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varit objektivt motiverad och som inneburit en risk för en försvagning av 
konkurrensen på marknaden.  
 
 

5.3 Underprissättningsbedömningen i MD 
2000:2 

MD behandlade i det mål mot SJ som beskrivits ovan, en anmälan om att 
företaget underprissatt ett anbud som lämnats i ett upphandlingsförfarande 
avseende bedrivande av länstrafik med tåg.182 SJ vann upphandlingen mot 
konkurrenten BK Tåg. BK Tåg anmälde SJ:s anbud till KKV och menade 
att SJ:s anbudspris var lägre än vad som krävdes för att täcka de rörliga 
kostnaderna. MD gjorde, såväl som Stockholms tingsrätt och KKV, 
bedömningen att så var fallet och SJ hade följaktligen gjort sig skyldigt till 
missbruk av dominerande ställning genom underprissättning.  
 
I domen använder MD den kostnadsbaserade metoden som utgångspunkt för 
bedömningen av om anbudspriset är att betrakta som en underprissättning. 
MD framhåller att en prissättning som inte ger täckning för de rörliga 
kostnaderna presumeras ha till syfte att eliminera eller allvarligt försvaga 
konkurrensen. Det pris som SJ lämnat i anbudsförfarandet jämförs med de 
kostnader som SJ vid tidpunkten för anbudets avgivande hade att räkna med 
och MD konstaterar att SJ härvid är skyldigt att göra en realistisk och 
rimligt noggrann kalkyl. I domen görs en genomgång av alla relevanta 
kostnader. SJ:s verksamhet är uppdelad på fyra divisioner. Trots att 
interndebitering sker vid köp mellan divisionerna menar MD en kostnad 
som är fast för den säljande divisionen ska behandlas som en fast kostnad 
även för den köpande divisionens räkning.  
 
MD anser att utredningen talar för att SJ borde ha räknat med åtminstone 28 
miljoner kronor i rörliga kostnader när anbudet avgavs. SJ begärde i sitt 
anbud endast 23,5 miljoner kronor för att utföra uppdraget. Då det måste ha 
stått klart för SJ att det angivna priset understeg de rörliga kostnaderna och 
då det inte framkommit något som tyder på att prissättningen var objektivt 
motiverad var anbudet underprissatt och SJ hade genom dess avgivande 
gjort sig skyldigt till missbruk av sin dominerande ställning. MD berör i 
domen kortfattat frågan om förlusttäckning. Domstolen tar härvid inte direkt 
ställning till om bevisning för förlusttäckning är nödvändig. Det konstateras 
dock att det funnits en risk att konkurrensen vid kommande upphandlingar 
pga. SJ:s prissättning i det aktuella målet skulle vara allvarligt försvagad 
och att SJ därmed skulle ha möjlighet att kompensera för den uppkomna 
förlusten. 
 

                                                 
182 MD 2000:2. Se kap. 3. 4.  
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5.4 Korssubventionering 

Som tidigare nämnts kan en underprissättning finansieras genom den 
prishöjning som dominanten förväntar sig kunna genomföra efter att 
konkurrenterna försvagats eller slagits ut. Det är i dessa fall det 
dominerande företagets finansiella uthållighet i förhållande till dess 
konkurrenters som är avgörande för om strategin lyckas. Ett annat sätt att 
finansiera en underprissättning är korssubventionering. Den ekonomiska 
risken med en underprissättning minskas härmed. Vid korssubventionering 
överförs medel eller kostnader inom ett företag eller en företagsgrupp från 
en verksamhetsgren till en annan.183 En sådan resursöverföring aktualiserar 
normalt inte tillämpningen av missbruksregleringen eftersom sådan kan ske 
inom de flesta företag som är verksamma på fler än en marknad. 
Korssubventionering kan emellertid leda till en försvagning av en 
existerande effektiv konkurrens på en marknad om ett dominerande företag 
överför resurser till denna marknad från en marknad där konkurrensen är 
försvagad.184 Redan korssubventioneringen i sig kan i vissa fall innebära en 
risk för negativa konsekvenser för konkurrensen och kan möjligtvis av den 
anledningen anses vara en form av missbruk.185  
 
Två varianter av korssubventionering är av intresse för den här uppsatsen. 
Företag som bedriver viss verksamhet i monopolställning kan höja priset på 
monopolmarknaden och använda den ökade vinsten för att subventionera 
produkter som erbjuds på en konkurrensutsatt marknad. 
Korssubventionering kan också bestå i att resurser överförs från en 
anslagsfinansierad till en avgiftsfinansierad verksamhetsgren inom ett 
offentligt företag. Situationen kan jämföras med den då ett offentligt företag 
vars produktion subventioneras erbjuder dessa produkter på den 
konkurrensutsatta marknaden. Detta är inte korssubventionering i egentlig 
mening eftersom det inte sker någon resursöverföring mellan olika delar av 
ett företag men jag anser att den principiellt överensstämmer med de båda 
andra formerna som redogjorts för. På samma sätt som i de två regelrätta 
varianterna av korssubventionering används offentliga resurser på ett icke 
avsett, konkurrensskadligt sätt.  
 
Korssubventionering är lättare att upptäcka om den konkurrensutsatta 
verksamheten redovisas separat.186 Genom krav på särredovisning kan 
konkurrensmyndigheterna tydligare kontrollera att en verksamhetsgren som 
verkar på en konkurrensutsatt marknad står för den del av företagets totala 
kostnader som belöper på grenen och att det inte sker försäljningar inom 
företaget till underpris. KKV har i ett ärende där Gatukontoret i Växjö 
kommun misstänktes för korssubventionering vid ett anbudsförfarande som 
gällde renhållning uttalat att en faktisk särredovisning av totalkostnaderna 
för den aktuella verksamheten innebar en begränsning av risken för 

                                                 
183 Wetter m.fl., 1999, s. 443. 
184 Faull & Nikpay, s. 184. 
185 Faull & Nikpay, s. 184. 
186 Faull & Nikpay, s. 185. 
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korssubventionering.187 Upphandlingen gällde renhållningen i tre områden i 
Växjö kommun. Gatukontoret skötte renhållningen i Växjö stad och gick där 
med vinst. Anmälaren misstänkte att en del av kostnaderna för 
renhållningen i de tre områdena som upphandlingen gällde skulle bekostas 
med hjälp av denna vinst. Då de olika verksamhetsgrenarna särredovisades 
menade KKV att risken för korssubventionering minimerats och vidtog 
därför inga åtgärder mot Gatukontoret. 
 
 

5.5 Hotet mot konkurrensen188 

Underprissättningsregleringens berättigande har ifrågasatts. Kritikerna 
menar att underprissättning inte utgör något verkligt hot mot konkurrensen 
och därför inte bör bedömas som missbruk. I många fall är utsikterna för att 
en underprissättning ska leda till ökade vinster alltför små för att rationella 
företag ska använda sig av denna strategi. Dels är en underprissättning 
oerhört kostsam, dels är den eftersträvade monopolställningen – om den 
uppnås – många gånger väldigt osäker. Stor finansiell uthållighet krävs. 
Dominanten måste vara beredd att ådra sig större förluster än 
konkurrenterna under en lång tid för att projektet ska lyckas. En prishöjning 
innan konkurrensen eliminerats eller i vart fall allvarligt skadats innebär att 
de förluster som dominanten tillfogats varit meningslösa. Lyckas 
dominanten uppnå en monopolställning måste inte bara förlusterna utan 
även ränta på dessa avräknas från vinsten innan denna utgör någon reell 
förtjänst. Dessutom är det många gånger omöjligt för den nyblivne 
monopolisten att prissätta som en sådan. Med alltför hög vinstmarginal är 
risken stor att nya aktörer gör entré på marknaden, särskilt om 
inträdeshindrena är låga. Nya konkurrenter kan möjligtvis avskräckas från 
att träda in på marknaden av dominantens tidigare agerande men det 
dominerande företaget avstår i de flesta fall från att upprepa de vidtagna 
prisåtgärderna för att undvika ytterligare stora förluster. De monopolvinster 
som en underprissätting möjliggör kan således förväntas bli små och osäkra 
och legitimerar inte det ekonomiska risktagande en underprissättning utgör. 
 
Förespråkarna för att underprissättning ska vara lovligt menar att de 
konkurrensmässiga vinsterna med en missbruksreglering i detta fall är 
mindre än förlusterna. Dominerande företag hindras från att bedriva en aktiv 
priskonkurrens av rädsla för anklagelser om missbruk. Regleringen kan 
utnyttjas av dominantens konkurrenter som genom att framföra anklagelser 
om underprissättning har möjlighet att skada dominanten. Dominerande 
företag avhålls från tillåtna prissänkningar eftersom kostnaderna för en 
eventuell process kan beräknas bli alltför höga även om 
konkurrensmyndigheterna i slutändan finner att beskyllningarna är 
ogrundade. Det har av dessa anledningar hävdats att en karaktärisering av 
underprissättning som missbruk begränsar konkurrensen snarare än främjar 
den, vilket i slutändan skadar konsumenterna. 
                                                 
187 KKV:s beslut: dnr 563/93 Gatukontoret i Växjö kommun (1993-11-02). 
188 Se Craig och de Búrca, s. 971 för uppgifter i denna del. 
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Trots att kritiken av missbruksregleringen vad gäller underprissättning är 
välgrundad anser jag att den har vissa brister. I de fall en underprissättning 
finansieras genom korssubventionering orsakas dominanten inte några 
egentliga förluster av prissänkningen. Även om de ekonomiska 
resonemangen vad gäller avräkning av kostnader och ränta för 
underprissättningen blir desamma är det ekonomiska risktagandet inte lika 
stort med en sådan finansiering. Vidare kan det, oaktat att det i åtskilliga fall 
inte är möjligt att prissätta som monopolist, ändå löna sig att eliminera 
konkurrensen för att möjliggöra en viss höjning av priserna. Särskilt f.d. 
monopolföretag har många gånger stora möjligheter att lyckas uppnå målen 
med en underprissättningsstrategi. Som tidigare nämnts, har f.d. 
monopolföretag ofta förutsättningar att korssubventionera. Dessutom är det 
ofta svårt för nya aktörer att ta sig in på en marknad som domineras av en 
f.d. monopolist eftersom kunder som varit vana vid att det endast funnits en 
producent ska förmås att vända sig till en ny. Då beviskraven för 
underprissättning är högt ställda ser jag inte någon direkt fara med att 
underprissättningsregleringen kan användas som ett medel för illojal 
konkurrens av mindre aktörer på marknaden. Som framgår nedan är det få 
fall i praktiken där dominantens konkurrenter lyckats visa på en 
underprissättning.189

 
 

                                                 
189 Se kap. 7. 4. 2.  
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6 Annat prisrelaterat missbruk                    

6.1 Prisrelaterat missbruk  

En dominant kan göra sig skyldig till prisrelaterat missbruk även om 
priserna ger kostnadstäckning. Det sätt på vilket prissättningen sker kan 
innebära konkurrensnackdelar för andra mindre aktörer på marknaden. Jag 
har valt att i denna del redogöra för otillåtna rabatter och otillåten selektiv 
prissättning.190 Dessa former av missbruk har ett nära samband med 
underprissättning i det att en låg prissättning, som inte har sin grund i 
dominantens eventuella överlägsna effektivitet, används som ett medel för 
att försvaga eller eliminera konkurrenter från marknaden. Särskilt otillåten 
selektiv prissättning är relevant för denna uppsats eftersom det ofta är 
företag som innehar en faktisk monopolställning på marknaden som kan 
begagna sig av denna missbruksform. I princip alla dominerande företag kan 
gagnas av att ge kunder otillåtna rabatter men eftersom det visat sig att 
offentliga företag i flera fall använt sig av denna otillåtna konkurrensmetod 
berörs den kortfattat. Då selektiv prissättning kan sägas vara en specifik typ 
av riktade rabatter redogörs för de otillåtna rabatterna först för att ge en 
allmän översikt över vilka former av rabatter som anses vara otillåtna. För 
att ytterligare belysa de aktuella typerna av missbruk ges även exempel på 
mål vari offentliga företag gjort sig skyldiga till missbruk av de respektive 
slagen. 
 
 

6.2 Otillåtna rabatter 

Dominerande företag får ge rabatter om rabatterna har sin grund i företagets 
kostnader. Kvantitetsrabatter, varvid proportionerlig rabatt i förhållande till 
inköpsvolym ges och funktionsrabatter, varvid kunden får rabatt pga. att den 
utför vissa prestationer, är normalt tillåtna om rabatterna tillämpas 
objektivt.191 Rabatter som är ägnade att utestänga andra företag från 
marknaden genom att de binder kunderna till dominanten på ett 
konkurrensskadligt sätt är däremot otillåtna.192 Sådana rabatter är t.ex. 
trohetsrabatter, målrabatter och aggregerade rabatter.  
 
Trohetsrabatter innebär att kunderna premieras i förhållande till hur stora 
delar av sitt behov av den aktuella produkten de köper. De är således inte 
enbart baserade på inköpsvolymen utan även kundens lojalitet belönas.193 I 
Hoffman-La Roche-målet uttalde EG-domstolen att trohetsrabatterna hindrar 
kunderna från att göra sina inköp hos konkurrenter och att de därför utgör 
                                                 
190 Då inte alla former av rabatter eller ens alla former av selektiv prissättning är otillåtna 
har jag valt att precisera begreppen genom tillägget otillåtna.  
191 Wetter m.fl., 1995, s. 191-192. 
192 Faull & Nikpay, s. 177. 
193 Wetter m.fl., 1999, s. 446. 
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ett starkt hot mot konkurrensen.194 Domen har tolkats som att EG-domstolen 
skapat en presumtion för att missbruk föreligger vid trohetsrabatter.195  
 
Målrabatter baseras på en kunds förväntade inköp under en viss tidsperiod. 
Målet sätts individuellt för varje kund, vilket innebär att det inte är fråga om 
en ren kvantitetsrabatt.196 Särskilt när tidsperioden inom vilken målet ska 
uppnås är lång får målrabatten en trohetsskapande effekt som kan leda till en 
begränsning av konkurrensen. Kunden pressas att nå målet, vilket minskar 
kundens benägenhet att acceptera anbud från dominantens konkurrenter. 
Normalt kan den konkurrenshämmande effekten minskas om de tidsperioder 
som ligger till grund för bedömningen av målrabatten kortas ner. 197 Till 
skillnad från vad som anses gälla trohetsrabatter är målrabatter således inte 
alltid otillåtna. Endast om kunderna genom de föreskrivna målrabatterna 
knyts för hårt vid dominanten betraktas de som missbruk.198 En bedömning 
av målrabattens trohetsskapande effekt måste därför göras i varje enskilt 
fall.  
 
När en målrabatt baseras på kundens förväntade totala inköp inom 
referensperioden uppvisar denna typ av rabatt stora likheter med en 
trohetsrabatt. Syftet med målrabatten är i dessa fall att förmå kunden att 
göra alla sina inköp hos dominanten, vilket syfte är detsamma som det som 
föreligger vid beviljandet av trohetsrabatter. I dessa fall är det endast den 
formella utformningen av avtalet som skiljer de två rabatterna åt. KKV har i 
ett ärende mot Posten behandlat denna typ av kombinerade trohets- och 
målrabatt.199 Posten innehade en dominerande ställning på den svenska 
marknaden för distribution av postorderpaket. Postorderföretagen erhöll av 
Posten väsentligt lägre priser för sina försändelser än de som normalt togs ut 
per distribuerat paket. De priser Posten erbjöd baserades på att 
postorderföretagen uppnådde en i de respektive distributionsavtalen 
föreskriven årsvolym. Posten utfäste en målrabatt. Den årsvolym som 
föreskrevs motsvarade kundens beräknade totala individuella årsbehov, 
vilket innebar att målrabatten fick den ovan beskrivna karaktären av en 
trohetsrabatt. I avtalet framgick inte vilken effekten skulle bli på priserna 
om den angivna målsättningsvolymen inte uppnåddes. KKV menade att 
detta i kombination med den stora skillnaden mellan Postens ordinarie priser 
och de priser som erbjöds i avtalen med postorderföretagen fick till följd att 
postorderföretagen bands vid Posten. Postorderföretagen fråntogs 
möjligheten att under den relativt långa avtalsperioden med Posten fritt välja 
distributör, vilket i sin tur försvårade situationen för Postens konkurrenter på 
marknaden för distribution av postorderpaket. Förfarandet bedömdes därför 
som missbruk. Enligt min uppfattning kunde den föreskrivna målrabatten ha 
betecknas som en trohetsrabatt. Detta hade fått till följd att presumtionen för 
missbruk i enlighet med EG-domstolens avgörande i Hoffman-La Roche-

                                                 
194 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission s. I-541, p. 90. 
195 Faull & Nikpay, s. 178. 
196 Wetter m.fl., 1999, s. 447. 
197 Wetter m.fl., 1999, s. 447. 
198 Faull & Nikpay, s. 179. 
199 KKV:s beslut: dnr 152/94 Posten Distribution AB (1994-05-30). 
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målet inträtt.200 Någon bedömning av rabattens konkurrensbegränsande 
effekt hade då varit obehövlig. 
 
Aggregerade rabatter är rabatter vars storlek är beroende av kundens totala 
inköp av flera olika produkter.201 Genom aggregerade rabatter kan ett 
företag som är dominerande på en viss marknad stärka sin ställning även på 
en annan marknad. För att framgångsrikt kunna konkurrera med en 
dominerande leverantör som tillämpar aggregerade rabatter måste så höga 
rabatter ges att de kompenserar för bortfallet av rabatter på de produkter 
som kunden även fortsättningsvis inhandlar hos dominanten. Rabattsystemet 
leder till att kunderna köper produkter från dominanten även om 
konkurrenten erbjuder ett billigare pris eftersom kundens sammanlagda 
kostnad blir lägre om inköp endast görs hos dominanten. Aggregerade 
rabatter får således en trohetsskapande effekt. Vid bedömningen av om en 
aggregerad rabatt är otillåten är sambandet mellan de i rabattsystemet 
ingående produkterna avgörande. Är det med hänsyn till 
branschförhållandena rimligt att produkterna samlas i ett enda rabattsystem 
är det också tillåtet att göra så.202

 
KKV har i ett ärende mot Tekniska Verken i Linköping AB (Tekniska 
Verken) behandlat aggregerade rabatter.203 Tekniska Verken tillhandahöll el 
och fjärrvärme till sina kunder. På den relevanta marknaden för fjärrvärme i 
kommunen var Tekniska Verken helt dominerande då företaget var den ende 
leverantören. Däremot ansågs inte någon dominerande ställning föreligga på 
den relevanta marknaden för el. Tekniska Verken tillämpade ett 
rabattsystem varvid kunder som köpte hela sitt behov av el från företaget 
fick rabatt om tre till fyra procent på fjärrvärme. Företaget hävdade att 
rabatten var objektivt motiverad. Administrationskostnaderna för helkunder 
var proportionellt sett lägre och en ökad elproduktion minskade kostnaderna 
för fjärrvärme eftersom el- och värmeproduktionen var integrerad. 
Rabattsystemet bedömdes av KKV som missbruk. KKV anförde att många 
kunder hade betydligt högre kostnader för fjärrvärme än för el och att endast 
en tredjedel av kundernas totala kostnad för el var föremål för 
konkurrens.204 Det aggregerade rabattsystemet försvårade 
konkurrenssituationen kraftigt och kunde enligt KKV på sikt få till effekt att 
Tekniska Verken uppnådde en monopolställning avseende eldistribution 
inom det område företaget levererade fjärrvärme. KKV ålade därför 
Tekniska Verken att upphöra med tillämpningen av rabattsystemet. KKV 
framhöll att rabattsystem är tillåtna om de är objektivt motiverade från 
kostnadssynpunkt men KKV menade att Tekniska Verkens rabattsystem i 
detta fall föreföll felkonstruerat för att få till stånd den önskade effekten. 
KKV framhöll att kostnadsbesparingarna hade sin grund i om 
fjärrvärmekunderna överhuvudtaget köpte el och i så fall i hur stor kvantitet 
de köpte. Om kunderna köpte all sin el eller inte från Tekniska Verken hade 

                                                 
200 C-85/76 Hoffman-La Roche v. Commission s. I-541, p. 90. 
201 Wetter m.fl., 1999, s. 448. 
202 Wetter m.fl., 1999, s. 449. 
203 KKV:s beslut: dnr 533/1998 Tekniska Verken i Linköping AB (1998-12-22). 
204 De resterande två tredjedelarna utgjordes av skatt och fasta avgifter. 
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däremot ingen betydelse för företagets kostnader. Missbruket i det här fallet 
torde inte bestå i att produkterna el och värme samlats i samma 
rabattsystem. Produkterna hade ett påtagligt samband med varandra 
eftersom kostnaderna för fjärrvärmeproduktionen minskade vid en ökad 
elproduktion. Istället torde missbruket utgöras av det faktum att rabattens 
erhållande gjordes beroende av kundens lojalitet och inte den inköpta 
kvantiteten. Även i detta fall har således rabatten karaktären av en 
trohetsrabatt och enligt min uppfattning skulle det varit lämpligt att 
beteckna den så.   
 
 

6.3 Otillåten selektiv prissättning 

En i och för sig kostnadstäckt prissänkning kan, om den vidtas av ett 
dominerande företag endast i förhållande till vissa kunder eller på en viss 
del av marknaden utgöra en otillåten selektiv prissättning.205 Otillåten 
selektiv prissättning föreligger i vissa fall när ett företag i dominerande 
ställning sänker sina priser gentemot konkurrenternas kunder medan de 
tidigare högre priserna bibehålls gentemot de egna kunderna. Dominanten 
sänker således priserna endast på den del av produktmarknaden eller den del 
av den geografiska marknaden på vilken konkurrenten bedriver sin 
verksamhet. Missbruksformen otillåten selektiv prissättning innehåller ett 
subjektivt rekvisit. Eftersom missbruksbestämmelserna inte har till ändamål 
att förhindra priskonkurrens som har sin grund i det dominerande företagets 
effektivitet är selektiv prissättning endast otillåten om den syftar till 
antingen att försvaga konkurrensen på marknaden eller att förhindra 
uppkomsten av ny konkurrens.206  
 
Otillåten selektiv prissättning har i princip samma mål som en 
underprissättning. Dominanten genomför prissänkningar för att 
konkurrenterna ska slås ut för att sedan återigen kunna höja priserna. Det 
som skiljer en otillåten selektiv prissättning från en underprissättning är, 
som framgått ovan, att dominanten i det förra fallet har kostnadstäckning. 
Anledningen till att prissänkningen ses som missbruk är att den endast 
vidtas på den del av marknaden där konkurrens existerar medan priserna på 
övriga delar av marknaden bibehålls eller i vissa fall höjs. Precis som vid 
underprissättning är det svårt att dra gränsen mellan åtgärder som rätten att 
möta konkurrens tillåter och åtgärder som utgör missbruk. De faktorer som 
ligger till grund för bedömningen om en viss selektiv prissättningsåtgärd ska 
anses vara missbruk är desamma som vid annan form av missbruk.207 
Konkurrensmyndigheten tar i sitt avgörande hänsyn till bl.a. åtgärdens 
omfattning, dess proportionalitet i förhållande till konkurrenshotet och 
marknadens känslighet för dominantens agerande.208  
 

                                                 
205 Wetter m.fl., 1999, s. 435. 
206 Wetter m.fl., 1999, s. 436. 
207 Se kap. 4. 2. 
208 Wetter m.fl., 1999, s. 436. 
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Särskilt för företag med en faktisk monopolställning, såsom f.d. 
monopolföretag som verkar på en marknad på vilken det ännu inte 
uppkommit någon konkurrens, kan selektiv prissättning vara en effektiv 
metod för att eliminera nya aktörer som träder in på marknaden. Det är 
främst företag med en väldigt stark ställning på marknaden som har 
möjlighet att använda sig av denna otillåtna konkurrensmetod. MD har 
behandlat selektiv prissättning i ett mål mot Posten som innehade en faktisk 
monopolställning på marknaden för postdistribution innan konkurrenten 
CityMail trädde in på marknaden.209 Posten hade aviserat och infört nya 
zonprislistor för utdelning av storsändningar av brev. Storsändningar företas 
av företag av olika storlek och består av samtidigt inlämnade, försorterade 
försändelser. De nya zonprislistorna innebar att Posten debiterade 
storsändningar olika beroende på destination. Störst rabatter gavs i 
storstadsområdena, i vilka områden CityMail, som utför just utdelning av 
storsändningar, etablerat sig. KKV anförde att Posten skulle hållas ansvarig 
för missbruk av sin dominerande ställning.  
 
Med anledning av Postens tidigare monopolställning på marknaden kan 
konkurrens endast uppkomma om konkurrenterna lyckas överta kunder från 
Posten. Ett sådant övertagande försvåras av att Posten på vissa delar av 
postmarknaden fortfarande innehar en monopolställning och att kunderna 
därför för vissa tjänster måste anlita Posten. Vid anlitande av mer än en 
distributör ökar transaktionskostnaderna. Detta innebär att de nya 
konkurrenterna, för att kunna slå sig in på postmarknaden, måste tillämpa 
inte oväsentligt lägre priser än Posten. KKV menade att Postens zonprislista 
innebar att konkurrenssituationen för de nya aktörerna på postmarknaden 
ytterligare försvårades allvarligt. Vidare menade KKV att syftet med 
zonprislistan inte kunde varit annat än att eliminera konkurrenterna. Detta 
framgick enligt KKV bl.a. genom att prissänkningarna genomförts endast på 
den produktmarknad och den geografiska marknad på vilken konkurrens 
uppkommit och genom att de genomförda prissänkningarna inte varit 
kostnadsmotiverade. Posten hävdade att syftet med den nya zonprislistan 
inte varit att eliminera utan endast att möta konkurrensen från CityMail. 
Zonprislistan var, enligt Posten, kostnadsmotiverad då den innebar att 
rabatter gavs i förhållande till ett visst områdes företags-, box- och 
utdelningstäthet, vilka alla faktorer leder till sänkta utdelningskostnader.  
 
MD anförde att även väldigt starkt dominerande företag är berättigade att 
vidta åtgärder för att försöka bevara och stärka sin marknadsandel om 
åtgärderna är att betrakta som ett normalt och legitimt bemötande av 
konkurrens. Posten hade emellertid genom zonprislistan höjt priserna på 
delar av marknaden som inte var konkurrensutsatt och sänkt dem på de delar 
där CityMail påbörjat sin expansion. Vid tiden för domen hade Posten 
visserligen tagit fram kostnadskalkyler som visade att de genomförda 
prissänkningarna var motiverade från kostnadssynpunkt men dessa 
kostnadskalkyler hade Posten inte haft tillgång till vid genomförandet av 
zonprislistorna. Prisdifferentieringen hade skett utan klart underbyggd 

                                                 
209 MD 1998:15. 
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kunskap om kostnaderna för distribution i olika geografiska områden. 
Genomförandet av zonprislistorna bedömdes därför av MD som missbruk 
genom otillåten selektiv prissättning. Eftersom Posten i efterhand kunnat 
visa att prissänkningarna varit kostnadsmotiverade förbjöds prislistorna 
dock inte. MD föreskriver som framgått, en delad bevisbörda. KKV har 
bevisbördan för att prissänkningen utgör missbruk. Bevisbördan går dock 
över på dominanten när KKV visat grundade skäl för sitt påstående av 
missbruk. Dominanten måste då visa att prissättningen varit objektivt 
motiverad.  
 
EG-domstolen hade i ett mål mot en linjekonferens som trafikerade 
fartygslinjer mellan Europa och Afrika att ta ställning till om 
linjekonferensen gjort sig skyldig till otillåten selektiv prissättning.210 
Linjekonferensen intog en faktisk monopolställning på den relevanta 
marknaden. När en ny aktör trädde in på en del av marknaden sänkte 
linjekonferensen priserna för de sträckor och på de dagar som sträckorna 
trafikerades av konkurrenten. Linjekonferensen medgav att dess agerande 
syftade till att eliminera konkurrenten från marknaden. EG-domstolen fann 
att prissättningen var att betrakta som missbruk. Omständigheterna i målet 
var dock speciella och EG-domstolen angav uttryckligen att domen inte är 
att betrakta som ett generellt ställningstagande i frågan om selektiv 
prissättning.211 Det är oklart i vilken utsträckning och på vilka grunder EG-
domstolen kommer att hålla dominerande företag ansvariga för otillåten 
selektiv prissättning. 
 

                                                 
210 C-395 och 396/96 Compagnie maritime belge mot kommissionen, s. I – 1365.  
211 C-395 och 396/96 Compagnie maritime belge mot kommissionen, s. I – 1476-1477,        
p. 115-119. 
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7 Konkurrensproblem och 
möjliga lösningar     

7.1 Inledning 

Arbetet med uppsatsen har föranlett en genomgång av KKV:s ärenden 
mellan 1995 och 2002. Antalet ärenden föranledda av klagomål på 
offentliga företags tillämpning av låga priser med konkurrensbegränsande 
effekter var 31 stycken.212 Med utgångspunkt i dessa ärenden beskrivs i 
detta kapitel de konkurrensproblem som kan uppstå när offentliga företag 
bedriver verksamhet på den öppna marknaden och de brister i KL som leder 
till att konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata företag inte 
kan garanteras. Det ges vidare förslag på åtgärder som möjligen kan öka 
konkurrensneutraliteten.  
 
Antalet ärenden som granskats är för litet för att det ska vara möjligt att dra 
några statistiskt säkra slutsatser med dem som grund. Det kan dock noteras 
att i det granskade materialet endast påträffades tolv ärenden som gällde 
privata företags prissättning av det slag som berörs i uppsatsen.213 Det ger 
således visst stöd för uppfattningen att det i stor utsträckning är just 
offentliga företag som har finansiell möjlighet att konkurrera med andra 
medel än överlägsen effektivitet. 
 
Mer än hälften av de undersökta ärendena, 17 stycken, avgjordes år 1995. 
År 2002 avgjordes inget ärende som rörde offentliga företags tillämpning av 
låga, konkurrensskadliga priser. Detta år gällde 64 respektive 14 av de 
genomgångna ärendena företagskoncentration och icke-ingripandebesked. 
Endast i två fall var anmälningar om missbruk av dominerande ställning 
föremål för KKV:s behandling. Det stora antalet avgöranden 1995 torde ha 
sin grund i Sveriges inträde i EU detta år. Nedgången i antalet avgjorda 
ärenden som rör den i uppsatsen behandlade formen av missbruk kan 
naturligtvis tyda på en ökad konkurrensneutraliteten mellan offentliga och 
privata företag men troligare är att KKV inte prioriterar nämnda 
ärendetyp.214  
                                                 
212 Se bilaga A. Vid hänvisning till de undersökta ärendena i detta kapitel används endast 
diarienumrena för att göra hänvisningarna mer överskådliga. Ärendena är i bilaga A 
refererade efter diarienummer och hittas därför enkelt där. 
213 Dnr 185/94 Undervisningsservice (1995-12-19), dnr 925/94 France Telecom (1995-11-
06), dnr 1300/94 Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (1995-02-15), dnr 304/95 
Brocon AB (1995-04-20), dnr 439/95 Fotvårdsspecialist (1995-04-20), dnr 1056/96 Alfa 
Laval AB (1998-01-27), dnr 570/97 Norra Jämtlands Taxi AB (1998-05-29), dnr 902/1998 
SAS  (1999-11-12), dnr 353/1999 Telenor (2000-04-14), dnr 840/1999 Rasterex 
International AS och CityData AB (1999-12-06), dnr 299/2001 ICA-koncernen (2001-06-
29) och dnr 454/2002 Axfood Närlivs AB (2002-06-25).  
214 Se Wetter m.fl., 1999, s. 434. KKV anser sig inte skyldigt att pröva om ett förfarande 
som uppmärksammats genom ett klagomål utgör missbruk. Med hänsyn till verkets 
arbetsbörda kan i princip endast prioriterade ärenden behandlas. Se dnr 540/96 Atrium 
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Med grund i det undersökta materialet kan två kategorier av offentliga 
företag som anmälts för beteenden av den typ som uppsatsen behandlar 
urskiljas. Dessa är dels den offentliga sektorn, dels f.d. monopolföretag. 
Medan KL:s missbruksbestämmelser i princip alltid är tillämpliga på f.d. 
monopolföretag, pga. dessa företags ofta ojämförbart starka 
marknadsposition, har det visat sig att så sällan är fallet vad gäller den 
offentliga sektorn. I förevarande kapitel diskuteras först 
missbruksbestämmelsernas tillämplighet på de två kategorierna. Därefter 
redogörs för de konkurrensproblem som offentlig sektors respektive f.d. 
monopolföretags närvaro på marknaden kan leda till och möjliga lösningar 
på dessa problem. De båda kategorierna redovisas härvid var för sig. 
 
 

7.2 Missbruksbestämmelsernas tillämplighet på 
offentliga företag 

Den konkurrensrättsliga missbruksbestämmelsen är tillämplig på 
verksamhet som bedrivs i företagsform om det aktuella företaget innehar en 
dominerande ställning på den relevanta marknaden. Definitionen av 
begreppet företag är för ändamålet vid och alla verksamheter av ekonomisk 
och kommersiell natur omfattas oavsett om syftet med verksamheten är att 
generera vinst. I de situationer som uppsatsen behandlar, offentliga företags 
bedrivande av verksamhet på konkurrensutsatta marknader, torde 
företagskriteriet alltid vara uppfyllt. Redan befintligheten av privata företag 
som tillhandahåller samma typ av produkter som det offentliga företaget 
indikerar att verksamheten är av ekonomisk eller kommersiell natur. Att 
avgifter tas ut för produkterna bidrar ytterligare till denna bedömning. 
 
Myndighetsutövning är undantagen missbruksbestämmelsens tillämplighet. 
Den verksamhet som är föremål för diskussion i den här uppsatsen består av 
försäljning av prestationer som det står kunderna fritt att välja att köpa eller 
att avstå från. Det är således fråga om frivilliga avtal. Myndighetsutövning 
karaktäriseras av att det offentliga utnyttjar en ensidig beslutanderätt 
gentemot en enskild. Frivilligt ingångna avtal utgör således aldrig 
myndighetsutövning, vilket innebär att de beteenden som undersöks i 
uppsatsen i princip aldrig innefattar myndighetsutövning. Detta undantag 
kan således bortses från för denna uppsats vidkommande.  
 
Utfallet av dominansbedömningen torde skilja sig markant åt mellan f.d. 
monopolföretag och offentlig sektor. Denna uppfattning vinner stöd i den 
genomförda undersökningen.215 F.d. monopolföretag intar fortfarande på de 

                                                                                                                            
Fastighets AB (1996-06-11) i vilket beslut det även finns en beskrivning av vilka ärenden 
som prioriteras. 
215 F.d. monopolföretag förekom i tolv av de undersökta ärendena. I endast ett av dessa 
bedömdes företaget sakna dominerande ställning på den relevanta marknaden. Detta ärende 
gällde en kommunalt ägd elleverantör. Att leverantören inte ansågs vara dominerande på 
marknaden torde bero på att den relevanta geografiska marknaden bestämdes till Sverige, 
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flesta marknader de är aktiva mycket starka marknadspositioner. Detta torde 
ha flera orsaker. Det är en relativt kort tid sedan de marknader på vilka 
verksamhet tidigare bedrivits av staten i monopolställning avreglerades.216 
Konkurrenterna har av den anledningen ännu inte hunnit arbeta upp en stark 
marknadsställning. Vidare torde inträdeshindrena på många av de 
avreglerade marknaderna vara höga. Vanligen krävs en relativt stor 
organisation för att kunna bedriva konkurrenskraftig verksamhet på de 
aktuella marknaderna med höga kapitalinsatser och stora ekonomiska risker 
för aktörerna som följd. Konkurrenssituationen kan vidare försvåras av att 
nya aktörer på marknaden måste vinna över kunder från det f.d. 
monopolföretaget för att få avsättning för sin verksamhet. Då 
konkurrenterna i många fall inte kan vara verksamma på alla de områden 
som ett f.d. monopolföretag agerar inom måste kunderna, även om de väljer 
att anlita ett privat företag för tillhandahållandet av vissa produkter, 
fortfarande vända sig till det f.d. monopolföretaget i fråga om de produkter 
som konkurrenten inte producerar. Att anlita två leverantörer medför ökade 
transaktionskostnader för kunden. För att kunna erbjuda ett 
konkurrenskraftigt pris måste således en ny aktör på en avreglerad marknad 
i sin prissättning kompensera kunden för denna extra kostnad.217 Av de 
anförda skälen torde de flesta f.d. monopolföretag som bedriver verksamhet 
på en avreglerad marknad fortfarande besitta en betydande marknadsmakt 
och därför i stor omfattning omfattas av KL:s förbud mot missbruk av 
dominerande ställning. 
 
Annorlunda är det med en stor del av den konkurrensutsatta verksamheten 
som bedrivs i offentlig sektor. Det är naturligt att den offentliga sektorn inte 
är marknadsledande inom ramen för det egentliga näringslivet. Det ligger 
sällan inom den offentliga sektorns kompetens att bedriva verksamhet på 
detta marknadssegment mer än i ringa omfattning vid t.ex. tillfällig 
överkapacitet. Verksamheten kan av denna anledning inte bedrivas i så stor 
skala att den uppnår en dominerande ställning på den aktuella marknaden. 
Detsamma gäller vid upphandling av i första hand kommunens 
verksamhetsstödjande funktioner. En sådan funktion kan, som tidigare 
nämnts, utgöras av t.ex. städning. Då den relevanta marknaden vid 
upphandling av städtjänster innefattar all konkurrensutsatt städverksamhet 
intar en kommuns egen-regienhet som deltar i anbudstävlan endast i 
                                                                                                                            
medan verksamheten innan avregleringen bedrevs i områdeskoncession, se dnr 409/2000 
och Hansing, s. 52. I övriga elva fall bedömdes de f.d. monopolföretagen inta en 
dominerande ställning på den relevanta marknaden, se dnr 63/94, dnr 254/94, dnr 414/94, 
dnr 1337/94, dnr 190/95, dnr 1074/96, dnr 1142/96, dnr 246/97, dnr 60/1998, dnr 951/1998 
och dnr 418/2000. Tretton av de undersökta ärendena gällde offentlig sektor som inte var 
f.d. monopolföretag. I endast ett av dessa ärenden bedömdes den verksamhet som var 
föremål för anmälan inta en dominerande ställning på marknaden, se dnr 744/94. I nio av 
ärendena menade KKV att dominerande ställning ej förelåg, se dnr 637/94, dnr 1041/94, 
dnr 1175/94, dnr 1325/94, dnr 1476/94, dnr 1520/94, dnr 40/95, dnr 95/95 och dnr 96/95. I 
resterande tre ärenden tog KKV inte ställning till frågan om dominans, se dnr 637/95, dnr 
744/95 och dnr 868/97. I de ärenden som inte gällde vare sig f.d. monopolföretag eller 
offentlig sektor var statliga bolag föremål för KKV:s bedömning.  
216 Avregleringen av marknaderna startades i mitten på 1980-talet och många marknader 
avreglerades inte förrän i mitten på 1990-talet, se Hansing, s. 7, 24, 34, och 48. 
217 KKV har i flera ärenden uppmärksammat detta problem, se t.ex. dnr 1074/96. 
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undantagsfall en dominerande ställning. Vid upphandling av en kommuns 
faktiska uppgifter som den är ålagd att utföra, t.ex. gaturenhållning, kan 
kommunens egen-regienhet normalt inte heller anses vara dominerande trots 
att enheten i många fall varit den enda aktör som bedrivit verksamheten 
inom kommunen innan den konkurrensutsattes. Detta har sin grund i att den 
relevanta geografiska marknaden i dessa fall ofta bör bestämmas till Sverige 
eftersom det är vanligt att anbudsgivare från hela landet deltar. Detsamma 
gäller vanlig försäljning av produkter som behövs inom den offentliga 
sektorns verksamhet.218 Det kan således konstateras att den offentliga 
sektorns verksamhet ofta faller utanför missbruksregleringens 
tillämpningsområde pga. att någon dominerande ställning inte föreligger. De 
konkurrenssnedvridningar som den offentliga sektorn kan ge upphov till 
även utan marknadsdominans och hur detta kan förhindras diskuteras 
närmare i den följande framställningen. 
 
 

7.3 Den offentliga sektorn219 

7.3.1 Konkurrensproblem 

I det förevarande kapitlet behandlas den offentliga sektorns närvaro på en 
fungerande konkurrensmarknad. Härvid är det främst det egentliga 
näringslivet som avses men även sådana situationer då det offentliga valt att 
konkurrensutsätta viss egen verksamhet omfattas av framställningen. De 
argument som finns för respektive emot avvecklande av det offentligas 
produktionskapacitet för sådan verksamhet som den har en skyldighet att 
tillhandahålla men för vilken det finns privata alternativ, berörs dock inte.220

 
När den offentliga sektorn agerar på en konkurrensutsatt marknad kan 
konkurrenssnedvridningar uppkomma även om den bedrivna verksamheten 
inte intar en dominerande ställning på den relevanta marknaden.221 De 
villkor som gäller för den offentliga sektorns verksamhet överensstämmer 
inte med de som privata aktörer har att utgå från. Den offentliga sektorn har 
ofta möjlighet att tillämpa priser som är lägre än de privata företagens även 
om verksamheten inte är mer effektiv. Detta beror främst på att det i många 
fall finns möjlighet till korssubventionering och att självkostnadsprincipen 
respektive avgiftsförordningen gäller för den offentliga verksamheten. När 
den offentliga sektorn tillämpar lägre priser än privata företag riskeras en 
förstärkning av den offentliga aktörens marknadsställning på bekostnad av 
den privatas. Främst enskilda småföretagare kan få svårigheter att överleva 
på en marknad där den offentliga sektorn tillämpar lägre priser än dess 
                                                 
218 Se dnr 95/95 och dnr 96/95. 
219 I detta avsnitt avses med den offentliga sektorn endast sådan verksamhet som inte intar 
en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Då det hör till ovanligheterna att 
offentlig sektor intar en dominerande marknadsposition redogörs inte för problemen som är 
förknippade därmed särskilt. 
220 Se SOU 2000:117, s. 118. 
221 Se t.ex. dnr 637/94, dnr 1175/94 och dnr 62/95. 
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effektivitet tillåter, även om verksamheten bedrivs i en relativt liten skala. 
När marknadsframgångar uppnås med hjälp av andra medel än överlägsen 
effektivitet blir det svårare att uppnå de fördelar som konkurrens anses ge 
upphov till. På kort sikt är visserligen anledningen till att ett lågt pris kan 
erbjudas ur konsumenternas perspektiv ointressant. I ett längre perspektiv 
kan emellertid ett lågt pris som inte föranletts av effektiviseringar leda till 
högre priser än som skulle varit fallet om marknaden fått utvecklas normalt. 
Det är av denna anledning viktigt att säkerställa att konkurrenskraft grundas 
på effektivitet. 
 
I inga av de fall den offentliga sektorns verksamhet kan leda till 
begränsningar av konkurrensen torde detta resultat vara syftet med de 
åtgärder som föranlett konkurrensproblematiken. I två av de undersökta 
ärendena från KKV har verket anfört att syftet med åtgärder som vidtagits 
av den offentliga sektorn sällan är att begränsa konkurrensen.222 Detta 
ansågs av verket utesluta missbruk i enlighet med 19 § KL. Enligt min 
uppfattning är uttalandena felaktiga. Missbruksbedömningen är objektiv och 
något konkurrensbegränsande syfte är inte nödvändigt. 
Konkurrensbegränsande effekter kan vidare uppkomma vare sig detta var 
syftet med en vidtagen åtgärd eller inte. KKV:s bedömning ger intrycket att 
verket inte ser lika allvarligt på åtgärder med konkurrensbegränsande effekt 
vidtagna av den offentliga sektorn som på liknande åtgärder företagna av ett 
privat företag. Bedömningen borde enligt min uppfattning vara den rakt 
motsatta med hänsyn till de fördelaktiga konkurrensvillkor som gäller för 
den offentliga sektorn.  
    
 

7.3.2 Kommunalrättsliga kompetensregler och konkurrens 

Den offentliga sektorns kompetens att bedriva näringsverksamhet är starkt 
begränsad, särskilt vad gäller kommunala förvaltningsmyndigheter och 
bolag. Statliga förvaltningsmyndigheter får endast bedriva verksamhet inom 
ramen för myndighetsinstruktionen. Det finns dock inte några generella 
regler för vilken typ av produktion som får bedrivas och det finns heller inte 
någon möjlighet att överklaga ett beslut att bedriva viss verksamhet. För 
kommunala förvaltningsmyndigheter och bolag gäller bl.a. att verksamhet 
som bedrivs ska vara allmännyttig och att lokaliseringsprincipen ska iakttas. 
Befintlig lagstiftning lägger, enligt min uppfattning, betydande och rimliga 
hinder i vägen för kommunen att bedriva verksamhet på fungerande 
konkurrensmarknader. Reglerna synes dock inte alltid åtföljas. I ett av de 
undersökta ärendena från KKV riktades 85 procent av ett kommunalt 
tvätteris verksamhet mot externa köpare.223 Av den totala verksamheten 
såldes 55 procent av tjänsterna till kunder utanför kommunen. Tvätteriets 
verksamhet, i den mån den inte utfördes på uppdrag av kommunen, stod 
enligt min uppfattning i uppenbar strid med såväl kravet på allmännyttighet 

                                                 
222 Dnr 637/95, dnr 744/95. I ärendena togs inte ställning till om verksamheterna intog en 
dominerande ställning på de relevanta marknaderna. 
223 Dnr 1041/94. Se även 96/95, 637/95 och 744/95. 
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som lokaliseringsprincipen. Den verksamhet som såldes till köpare utanför 
kommunen kan inte rättfärdigas med att tvätten behandlades inom 
kommunens geografiska område, såsom tvätteriet hävdade. Mot denna typ 
av överträdelse av KomL har KKV ingen möjlighet att ingripa. Kommunala 
beslut överprövas genom kommunalbesvär av länsrätten och överklagan 
måste lämnas in tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla.224 Endast kommunens medlemmar är besvärsberättigade.225 
Det finns således i praktiken små möjligheter för en konkurrent att förmå en 
kommun att upphöra med icke kompetensenlig verksamhet på dessa 
grunder.  
 
De kommunalrättsliga reglerna syftar inte till att skydda kommunens 
konkurrenter och det är därför inte enligt min mening lämpligt att 
genomföra några lagändringar för att förbättra situationen för 
konkurrenterna i detta hänseende. Det skulle inte vara förenligt med 
KomL:s systematik att utvidga överklagandereglerna så att konkurrenterna 
ges en ökad möjlighet att anföra besvär. Av samma anledning är det inte 
lämpligt att låta KKV beakta kommunalrättsliga regler efter anmälan om att 
en kommunal förvaltningsmyndighet eller kommunalt bolag gjort sig 
skyldigt till konkurrensbegränsande beteende.  
 
 

7.3.3 Analys 

Den offentliga sektorn bör, enligt min åsikt, i så liten utsträckning som 
möjligt bedriva verksamhet på marknader med effektiv konkurrens. Privata 
företag är ofta mer flexibla och innovativa och har därför bättre 
förutsättningar att tillhandahålla en marknadsanpassad produktion. 
Konkurrens har störst möjlighet att leda till samhällsekonomisk nytta vad 
gäller effektiv resursanvändning om den får verka fritt utan de störningar 
som offentlig produktion på marknaden kan ge upphov till. Den offentliga 
sektorns uppgifter bör avgränsas tydligt till att i första hand tillhandahålla 
allmännyttig verksamhet på områden där privata alternativ inte finns eller 
inte är tillräckligt bra eller billiga för att tillgodose allmänhetens behov.226 
Det bör även i fortsättningen vara tillåtet för den offentliga sektorn att sälja 
tillfällig överskottsproduktion på den konkurrensutsatta marknaden för att 
undvika resursförstöring. De regler som härvid utarbetats bör tillämpas.227  
 
Som anförts kan den offentliga sektorns närvaro på marknaden leda till 
konkurrenssnedvridningar även om någon dominerande ställning inte kan 
anses föreligga. KL:s missbruksbestämmelser är därför inte tillräckliga för 
att garantera ett upprätthållande av konkurrensen i denna del. Min 
uppfattning är att lagstiftning krävs för att komma tillrätta med de 
                                                 
224 10 kap. 5 § och 6 § KomL. 
225 10 kap. 1 § KomL. 
226 I prop. 1997/98:136, s. 35-36 uttalas att den statliga verksamheten bör renodlas för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan staten och andra rättsubjekt och att uppgifter som är 
artfrämmande för staten bör avvecklas eller överlåtas till annan huvudman. 
227 Se kap. 2. 2. 
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konkurrensproblem som kan uppkomma när den offentliga sektorn agerar på 
effektiva konkurrensmarknader. Eventuellt bör KKV ges möjlighet att 
använda sig av de rättsmedel som är tillgängliga vid dominansmissbruk när 
det kan konstateras att den offentliga sektorns agerande begränsar 
konkurrensen och det inte finns några objektivt godtagbara skäl för närvaron 
på den aktuella marknaden. 
 
Åtgärder måste vidtas för att förhindra korssubventionering. En användning 
av skattemedel för att subventionera  offentlig sektors verksamhet på den 
konkurrensutsatta marknaden leder, enligt min uppfattning, till stora 
samhällsekonomiska förluster då en sådan subventionering får till effekt att 
förverkligandet av målen med konkurrens försvåras samtidigt som 
skattebetalarkollektivet missgynnas.  
För att säkerställa att konkurrensutsatt verksamhet bär alla sina egna 
kostnader bör denna verksamhet hålls organisatoriskt och 
redovisningsmässigt åtskild från annan den offentliga sektorns 
verksamhet.228 Vidare bör krävas att rimliga kostnadsfördelningssystem 
upprättas så att den icke konkurrensutsatta delen av verksamheten inte bär 
en större andel av de gemensamma kostnaderna än vad som är 
proportionerligt hänförligt till denna verksamhet.  
 
I två av de undersökta ärendena från KKV hänvisade offentliga aktörer till 
sambruksprincipen för att rättfärdiga beteenden som av deras konkurrenter 
ansetts utgöra missbruk.229 KKV lämnade inga kommentarer till 
åberopandena av principen. Enligt min åsikt måste sambruksprincipens 
innebörd klargöras. Tillämpningsområdet bör härvid hållas relativt snävt. 
Sambruksprincipen ska inte kunna tas till intäkt för tillåtlighet av försäljning 
till privata kunder då sådan annars skulle varit otillåten.    
 
För att öka konkurrensneutraliteten mellan offentlig sektor och privata 
aktörer bör möjligen självkostnadsprincipens och avgiftsförordningens 
tillämplighet på verksamhet som bedrivs på en fungerande 
konkurrensmarknad omprövas. Reglerna är avsedda att försäkra att den 
offentliga sektorn inte tar ut monopolpriser på den verksamhet som bedrivs i 
ensamställning. För verksamhet i konkurrens med privata företag gör sig 
detta resonemang inte längre gällande och visst vinstpåslag kan därför vara 
godtagbart. Möjligen skulle detta kunna leda till en tillnärmning av villkoren 
för offentlig och privat sektors bedrivande av näringsverksamhet. 
 
 

                                                 
228 Se SOU 2000:117, s. 156. Se även dnr 637/94. 
229 Dnr 1325/94 och dnr 1476/94. 
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7.4 F.d. monopolföretag 

7.4.1 Konkurrensproblem 

Betydande konkurrensproblem kan uppstå på marknader som domineras av 
ett f.d. monopolföretag. Redan det faktum att sådana företag normalt har en 
helt ojämförlig marknadsmakt leder till att det är svårare för konkurrenter att 
hävda sig på nyligen avreglerade marknader. Vidare anlitas det f.d. 
monopolföretaget av i princip alla den nya aktörens potentiella kunder. För 
att nå framgång på marknaden måste ett så konkurrenskraftigt alternativ 
erbjudas att kunder, som varit vana vid att det bara funnits ett alternativ för 
att erhålla den ifrågavarande produkten, väljer att byta leverantör. I de fall 
kunderna även efter ett byte av leverantör måste fortsätta att anlita det f.d. 
monopolföretaget för utförande av vissa tjänster måste den nya aktören hålla 
ett så lågt pris att kunderna även kompenseras för de ökade 
transaktionskostnader som därvid uppstår. 
 
Då f.d. monopolföretag ofta under en längre tid efter avregleringen behåller 
en ensamställning för vissa delar av sin verksamhet finns ofta en risk för 
korssubventionering av den konkurrensutsatta verksamheten. Vid 
korssubventionering används en konkurrensmetod som inte har sin grund i 
företagets effektivitet. För att kunna konkurrera med en verksamhet som 
korssubventioneras måste en betydligt högre effektivitet uppnås. 
Effektiviteten måste dessutom arbetas upp relativt snabbt innan företaget 
slås ut från marknaden. En ny marknadsaktör bedriver med nödvändighet 
sin verksamhet i betydligt mindre skala än den f.d. monopolisten. 
Stordriftsfördelar kan i dessa fall leda till svårigheter att uppnå 
konkurrenskraft.   
 
 

7.4.2 Bevisning av missbruk 

Av de ärenden från KKV som undersökts rörde elva stycken f.d. 
monopolföretag med en dominerande ställning. I sex av dessa konstaterade 
KKV att missbruk av dominerande ställning förelåg. Dessa ärenden gällde 
otillåtna rabatter och selektiv prissättning.230 Av de fem ärenden där 
missbruk inte kunde konstateras gällde fyra underprissättning och ett 
otillåtna rabatter.231 De genomgångna ärendena antyder att det är betydligt 
lättare att bevisa otillåtna rabatter och i viss mån även selektiv prissättning 
än det är att bevisa underprissättning. Det finns, enligt min uppfattning, en 
teoretisk förklaring till detta. Missbruk genom otillåtna rabatter baserar sig 

                                                 
230 Otillåtna rabatter: dnr 63/94, dnr 414/94, dnr 246/97 och dnr 418/2000. Selektiv 
prissättning: dnr 1074/96 och dnr 1142/96.  
231 Underprissättning: dnr 254/94 dnr 1337/94, dnr 190/95 och dnr 60/1998. Otillåtna 
rabatter: dnr 951/1998. I ärendet med otillåtna rabatter, som gällde aggregerade rabatter för 
NMT- och GSM- abonnemang, torde utgången till stor del bero på att marknaden för NMT-
tjänster minskat drastiskt. 
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på ett avtal mellan två från varandra fristående aktörer medan 
underprissättning har sin grund i dominantens interna överväganden och 
beslut. Det torde därför med nödvändighet vara lättare att få tillgång till 
bevisning för otillåtna rabatter. Ofta finns klausuler som kan betecknas som 
missbruk genom rabatter nedtecknade i avtal. Vid selektiv prissättning kan 
externt iakttagbara omständigheter visa på missbruk, särskilt om en 
prishöjning vidtas på områden där konkurrens inte föreligger samtidigt som 
priserna sänks på en marknad där en ny aktör trätt in. För att kunna 
konstatera en underprissättning krävs en betydligt mer komplicerad 
utredning som måste utgå från det material dominanten tillhandahåller. Det 
krävs en omfattande analys av dominantens verksamhet och kostnader i 
olika verksamhetsgrenar för att kunna fastställa att dominanten tagit ut ett 
pris som understeg de rörliga kostnaderna. Bevisbördan åvilar i denna del 
konkurrenten. I ett av ärendena hos KKV hade konkurrenten visat på tre 
upphandlingar då det f.d. monopolföretaget understeg övriga konkurrenters 
anbud med mellan 25 och 50 procent.232 Trots det menade KKV att det inte 
framkommit några uppgifter som gav belägg för att en underprissättning 
förelegat. Bevisbördan torde således vara ganska tung. Det räcker inte att 
konkurrenten lyckas visa på priser som ger en stark indikation på att det f.d. 
monopolföretaget använder andra konkurrensmedel än sin effektivitet utan 
troligen måste en verklig analys av intäkter och kostnader göras. Lyckas 
konkurrenten visa att dominanten prissatt under sina totala kostnader, men 
inte under sina rörliga kostnader, krävs bevisning för att prissättningen 
utgjorde ett led i en konkurrensbegränsande plan. Även denna bevisbörda är 
svår för konkurrenten att uppfylla. I princip torde det vara nödvändigt att 
visa på konkreta uttalanden från det f.d. monopolföretaget om att ett syfte att 
eliminera konkurrensen föreligger. Omständigheter som ger anledning att 
misstänka att en konkurrensbegränsande plan föranlett en viss prissättning 
är inte tillräckligt för att underprissättning ska anses vara för handen.233

 
 

7.4.3 Analys 

De konkurrensproblem som kan föranledas av en f.d. monopolists närvaro 
på marknaden och som uppmärksammats i denna uppsats är det f.d. 
monopolföretagets marknadsmakt, dess ofta förekommande möjlighet att 
korssubventionera verksamhet och svårigheterna att bevisa 
underprissättning. Den starka marknadsmakten är svår att förhindra. Många 
av de verksamheter som tidigare bedrivits i  monopol är 
samhällsnödvändiga och det är i nuläget inte möjligt att överlämna allt 
ansvar för de ifrågavarande funktionerna till privata aktörer då de i de flesta 
fall ännu inte kan erbjuda en heltäckande verksamhet. Möjligheten att 
korssubventionera kan leda till betydande snedvridningar av konkurrensen. 
För att förhindra korssubventionering inom den offentliga sektorn föreslogs 
ovan att konkurrensutsatt och icke konkurrensutsatt verksamhet ska hållas 

                                                 
232 Dnr 254/94. Se även dnr 190/95 och dnr 60/1998. 
233 Se dnr1337/94. 
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åtskild vad gäller organisation och redovisning.234 Detta förslag lämpar sig 
inte lika bra för f.d. monopolföretag. Den föreslagna ordningen skulle 
innebära att företaget åläggs en skyldighet att omorganisera sin verksamhet 
och redovisningssystem varje gång en ny aktör träder på ett 
marknadssegment som tidigare inte varit utsatt för konkurrens. Detta skulle 
medföra orimliga kostnader för det f.d. monopolföretaget.  
 
Då det huvudsakliga skälet för att avreglera en marknad är att 
effektivitetsvinster ska erhållas genom konkurrens är det av största vikt att 
f.d. monopolföretag inte använder sig av andra konkurrensmedel än sin 
effektivitet. Vid brukandet av andra konkurrensmetoder riskerar ett rättsligt 
monopol att ersättas med ett faktiskt och de förväntade samhällsekonomiska 
vinsterna av avregleringen erhålls inte. Långtgående ansträngningar bör 
göras för att förhindra missbruk av den starka dominerande ställning som ett 
f.d. monopolföretag normalt besitter. Det bör i detta hänseende kunna ställas 
extra höga krav på en dominant som uppnått sin ställning pga. ett tidigare 
monopol och inte med hjälp av sin överlägsna effektivitet. 
 
Jag är av uppfattningen att en delad bevisbörda bör föreskrivas i ärenden om 
underprissättning av en f.d. monopolist. Bevisbördan bör vara konstruerad 
så att konkurrenten ska göra troligt att det f.d. monopolföretaget använder 
sig av andra konkurrensmetoder än effektivitet. Detta skulle t.ex. vara 
möjligt genom att visa att företaget tillämpar ett avsevärt lägre pris än övriga 
aktörer på marknaden. Det bör vidare finnas någon ytterligare omständighet 
som tyder på illojal konkurrens, t.ex. att priset radikalt sänkts i samband 
med konkurrenters inträde på marknaden eller att en höjning av priser på 
marknader där företaget innehar en ensamställning vidtagits om höjningen 
ger anledning att misstänka en korssubventionering. Även bevisning om att 
konkurrentens egna priser är starkt pressade skulle kunna utgöra en sådan 
omständighet i fall då dominantens priser visats vara väsentligt lägre. 
 
När bevisbördan övergått på det f.d. monopolföretaget måste det ta fram 
bevisning för att prissättningen inte utgör missbruk. Detta kan göras genom 
att t.ex. visa objektivt godtagbara skäl för prissättningen eller genom att visa 
att verksamhetens intäkter faktiskt överstiger kostnaderna. Det f.d. 
monopolföretaget har betydligt större möjlighet än sina konkurrenter att 
producera denna form av bevisning, eftersom denna torde bestå i interna 
dokument. Med tanke på det särskilda ansvar för konkurrensen som bör 
läggas på dominanten är denna form av bevisbörda enligt min uppfattning 
inte orimligt tung. För att inte utsätta det f.d. monopolföretaget för onödiga 
rättsprocesser bör konkurrentens bevisbörda i utgångsläget sättas relativt 
högt. Det kan krävas att konkurrenten frambringar klara och entydiga 
indikationer på att dominanten gjort sig skyldig till illojal konkurrens. Det 
bör dock inte vara nödvändigt att producera någon fullständig 
kostnadsanalys. 
 

                                                 
234 Se kap. 7. 3. 3.  
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Den delade bevisbördan bär bara tillämpas så länge den avreglerade 
marknaden i konkurrenshänseende uppvisar skillnader mot vanliga 
konkurrensmarknader på vilka en stark dominant agerar. För att sätta en 
gräns för när den delade bevisbördan ska upphöra att tillämpas skulle det 
t.ex. vara möjligt att föreskriva en viss tid efter avregleringen som den ska 
gälla eller ännu hellre en viss marknadsandel som en f.d. monopolist ska 
inneha för att den delade bevisbördan ska vara tillämplig. Ett annat 
alternativ är att göra tillämpligheten av bevisbördan beroende av vilken 
andel av den f.d. monopolistens verksamhet som fortfarande bedrivs i 
monopolställning. 
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Bilaga A  
Inom ramen för arbetet med den förevarande uppsatsen har en undersökning 
av 31 avgörande från KKV under perioden 1995 till 2002 genomförts. 
Undersökningen har gjorts för att belysa i vilken utsträckning och på vilket 
sätt offentliga företag använder en låg prissättning som inte har sin grund i 
företagets överlägsna effektivitet som konkurrensmetod och för att få en 
uppfattning om i vilken utsträckning missbruksregleringen upprätthåller 
konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata företag i detta avseende. 
Nedan följer kortfattade redogörelser för de ifrågavarande ärendena.235

 
 

Dnr 63/94 Telia AB (1996-06-26) 
Telia hade i ett avtal med Stattel-delegationen som representerade de statliga 
myndigheterna kommit överens om vissa grundvillkor som kunde användas 
då en statlig myndighet ingick avtal med Telia. I avtalet åtog sig Telia att 
lämna rabatter på mobilteletjänster beräknade på kundens sammanlagda 
antal NMT- och GSM-abonnemang. Telia innehade i princip en faktisk 
monopolställning på marknaden för NMT-tjänster. Enligt Europolitan AB, 
som konkurrerade med Telia på GSM-marknaden fick rabattsystemet till 
effekt att bolaget, för att kunna konkurrera med Telia, var tvunget att lämna 
rabatter som inte bara motiveras av kundens köp av GSM-tjänster utan som 
dessutom motsvarade de rabatter kunden av Telia erhöll på NMT-tjänster. 
KKV gjorde bedömningen att NMT- och GSM-tjänster utgjorde två från 
varandra skilda produktmarknader. Detta motiverade KKV i huvudsak med 
att tjänsterna inte var utbytbara med varandra på efterfrågesidan eftersom 
deras geografiska täckning i Sverige och Europa skilde sig åt. Verket 
menade att tjänsterna inte heller på utbudssidan var utbytbara eftersom det 
rådde betydande etableringshinder för bedrivandet av NMT-tjänster främst 
med hänsyn till de stora investeringar som var nödvändiga för 
uppbyggnaden av ett analogt nät parallellt med Telias. Då NMT- och GSM-
tjänster var hänförliga till olika marknader var förfarandet att ha ett 
gemensamt rabattsystem för de båda tjänsterna att beteckna som missbruk i 
form av tillämpning av aggregerade rabatter. KKV framförde härvid samma 
synpunkter på rabattsystemets konkurrensbegränsande karaktär som de som 
Europolitan framfört och som refererats ovan. Telia ålades att inte tillämpa 
den aktuella rabatten. 
 
 
Dnr 194/94 Swebus (1995-01-19) 
Swebus, som ägs av SJ, ansågs av sina konkurrenter ha, tillsammans med 
Linjebuss, underprissatt de anbud som avgavs vid upphandlingen av 
linjetrafik med buss i Kalmar län, med en eliminering av konkurrensen på 
det angivna området som följd. KKV anförde att ett företag som genom 
upphandling får till uppgift att bedriva busstrafiken inom ett visst område 
                                                 
235 Vid flera ärenden med i princip samma innehåll har i vissa fall endast ett tagits med i 
redogörelsen.  
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under den aktuella avtalsperioden kommer att utföra all trafik. Detta innebär 
dock inte att företaget därför automatiskt intar en dominerande ställning. 
Istället är dess marknadsställning beroende av vilka möjligheter 
konkurrenter har att lämna anbud vid nästa upphandling, vilket innebär att 
förekomsten av inträdeshinder till stor del är avgörande. KKV menade 
vidare att den relevanta marknaden inte kunde anses vara endast det 
upphandlade området. Många bussbolag lämnade anbud för bedrivandet av 
busstrafik inom stora geografiska områden. Enligt KKV kunde därför 
varken Swebus eller Linjebuss anses inneha en dominerande ställning på 
den relevanta marknaden vilket fick till följd att en tillämpning av 
missbruksbestämmelsen inte aktualiserades.     
 
 
Dnr 254/94 Vattenfall Transmission AB (1995-06-22) 
En konkurrent till Vattenfall, Kraftkonsult WSW AB, anmälde företaget till 
KKV för missbruk av dominerande ställning genom underprissättning av 
tekniska konsulttjänster avseende projektering och konstruktion av 
eldistributionsanläggningar. Kraftkonsult visade på tre upphandlingar då 
Vattenfalls anbud legat mellan 25 och 50 procent lägre än övriga 
anbudsgivares. Vattenfall anförde att prisskillnaden hade sin grund i 
företagens olika erfarenhet, kompetens och teknikutveckling. KKV menade 
att Vattenfall hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden 
men ansåg inte att det i ärendet framkommit några uppgifter som gav belägg 
för att underprissättning i KL:s mening förekommit. 
Konkurrensförutsättningarna hade, enligt verket, förbättrats efter anmälan 
eftersom Vattenfalls konsult- och entreprenadverksamhet avskiljts i ett 
särskilt bolag.  
 
 
Dnr 414/94 Posten Distribution AB (1995-06-06) 
I Postens avtal med flera företag om distribution av tidskrifter ingick 
trohetsklausuler. Dessa innebar att kunden fick betala enligt ordinarie 
prislista och således inte fick tillgodogöra sig överenskomna rabatter om den 
avtalade volymen väsentligen underskreds. KKV menade att de 
ifrågavarande klausulerna till sin natur var trohetsskapande och att de 
utgjorde missbruk av Postens dominerande ställning. De innebar att ett 
företag som inte kunde täcka en kunds hela distributionsbehov förutom att 
bjuda under Postens rabatterade styckepris även var tvunget att kompensera 
kunden för rabattbortfallet avseende den del av distributionsbehovet som 
Posten måste utföra, för att kunna konkurrera med Postens priser. Då Posten 
slutit tilläggsavtal med alla sina kunder med innebörd att de aktuella 
klausulerna utmönstrades vidtog KKV ingen åtgärd i ärendet. 
 
 
Dnr 637/94 Återvinningsverksamhet (1995-01-25) 
Nyköpings och Södertälje kommuner bedrev, inom ramen för ALU, 
återvinningsverksamhet av uttjänt elektronikutrustning. Technoworld AB 
som bedrev samma typ av verksamhet menade att den subventionerade 
återvinningsverksamheten i kommunerna var att beteckna som missbruk av 
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dominerande ställning då tjänsterna tillhandahölls gratis eller till mycket låg 
ersättning. KKV menade att ingen av kommunerna innehade en 
dominerande ställning på marknaden för elektronikåtervinning i Sverige. 
Kommunerna tog endast emot 100 respektive 30 ton elektronikskrot per år 
medan Technoworld tog emot mellan 600 och 1200 ton. Av denna 
anledning omfattades inte kommunerna av förbudet mot missbruk av 
dominerande ställning. KKV påpekade att konkurrensförutsättningarna med 
avseende på verksamhetens finansiering och ekonomiska risktagande är 
olika för offentliga aktörer och privata företag då offentlig verksamhet ofta 
ytterst garanteras av skattemedel. Den offentliga sektorn tar därför inte lika 
stora ekonomiska risker som privata företag. Skillnaderna kan leda till att 
konkurrensförutsättningarna på marknaden snedvridas. Konsekvensen av 
detta kan bli ineffektiv resursanvändning. KKV anförde att det från 
konkurrenssynpunkt är viktigt att offentliga aktörer håller konkurrensutsatt 
verksamhet avskild från annan verksamhet för att undvika att den 
förstnämnda verksamheten subventioneras med skattemedel. Båda 
kommunerna angav att deras avsikt var att elektronikåtervinningen skulle 
vara en självbärande verksamhet. KKV vidtog inte några åtgärder i ärendet. 
 
 
Dnr 744/94 Lantmäteriverket (1995-06-30) 
Lantmäteriverket (LMV) bedriver vid sidan av sin myndighetsutövning 
uppdragsverksamhet inom bl.a. MBK-området (mätning, beräkning och 
kartframställning). Verkets myndighetsuppgifter består huvudsakligen i att 
svara för fastighetsbildning, fastighetsregistrering, utöva tillsyn över 
mätningsverksamhet och att framställa allmänna kartor och annan 
landskapsinformation. Uppdragsverksamheten har under 1970- och 1980-
talen ökat betydligt och det är numera inte ovanligt att LMV:s lokala kontor 
har omkring hälften av sin verksamhet baserad på uppdrag. Vid 
prissättningen av sin uppdragsverksamhet eftersträvar LMV full 
kostnadstäckning. Avkastningskrav och andra ekonomiska krav såväl som 
den del av de gemensamma kostnaderna som är hänförliga till verksamheten 
ska härvid täckas.  
 
MBK Teknik är ett företag som bedriver MBK-verksamhet i konkurrens 
med LMV. Företaget hävdade i en anmälan till KKV att LMV 
underprissatte den konkurrensutsatta verksamhet och visade därvid på två 
anbud som lämnats vid upphandlingsförfaranden. MBK Teknik menade att 
LMV använde statliga medel för att subventionera sina priser på den 
konkurrensutsatta marknaden och att anslag för myndighetsutövningen 
blandades ihop med uppdrag i den konkurrensutsatta sektorn. I anmälan 
anförde MBK Teknik att prisutvecklingen på den verksamhet som LMV 
bedrev i monopolställning låg 40 procent över konsumentprisindex beräknat 
på en 20-årsperiod medan priserna inom den konkurrensutsatta 
uppdragsverksamheten sänkts med mellan 50 och 85 procent under perioden 
1991 till 1993. KKV ansåg att LMV var dominerande på marknaden för 
konkurrensutsatt MBK-verksamhet i Sverige. LMV:s marknadsandel 
uppskattades till 30 procent. KKV motiverade sitt ställningstagande att 
LMV var dominerande på marknaden med att de största konkurrenterna 

 57



hade marknadsandelar på ungefär fem procent, att LMV hade en särställning 
gentemot andra konkurrenter beroende på den unika tillgången till resurser, 
information och nödvändig infrastruktur och att LMV som statlig myndighet 
ytterst garanterades av skattemedel med lägre ekonomiskt risktagande än 
konkurrenterna som följd. Vad gällde den påstådda underprissättningen 
menade KKV att de två uppdrag som MBK Teknik uppmärksammat i sin 
anmälan inte till sin varaktighet och storlek var av den omfattningen att 
någon skada på konkurrensen kunde uppkomma pga. prissättningen. Syftet 
med LMV:s prissättning kunde därför inte anses vara att konkurrera ut 
MBK Teknik varför någon överträdelse av missbruksregleringen inte hade 
skett. KKV påpekade även att det möjligen var pga. av överkapacitet inom 
LMV som anbuden satts förhållandevis lågt. Det anfördes från KKV:s sida 
att även om något missbruk inte kunnat konstateras så hade verkets 
undersökning av frågan ändå visat på konkurrensproblem på marknaden för 
MBK-tjänster. KKV uttalade att LMV:s verksamhet på den 
konkurrensutsatta marknaden borde bedrivas i en juridisk person fristående 
från den som har myndighetsutövning till sin uppgift för att 
konkurrensneutrala villkor ska kunna upprätthållas på den öppna 
marknaden. En uppdelning av verksamheten förhindrar korssubventionering 
som kan leda till en ineffektiv resursanvändning i produktionen och en 
snedvridning av konkurrensen på marknaden. Vidare anförde KKV att ett 
sätt att skapa bättre konkurrensneutralitet på den aktuella marknaden är att 
tillgängliggöra LMV:s tillgång till landskapsinformation på lika villkor till 
alla företag på marknaden. Därigenom minskar dessutom behovet av att 
bygga upp parallella resurser, vilket i sin tur leder till att 
samhällsekonomiskt ineffektiv resursallokering också minskar.  
 
 
Dnr 1041/94 Tierptvätten (1995-03-21) 
Tierps kommun bedrev tvätteriverksamhet under namnet ”Tierpstvätten”. 
Endast ca 15 procent av Tierpstvättens verksamhet riktades till den egna 
kommunala förvaltningen. Resten av verksamheten avsåg andra kunder i 
och utanför kommunen. Kunder utanför kommunen svarade för ca 55 
procent av Tierpstvättens kundunderlag. Tierpstvätten hade bl.a. under en 
lång tid haft ett avtal med Sturebadet i Stockholms kommun. Efter att ett 
konkurrerande tvätteri, Åkersbergatvätten AB, lämnat in ett anbud för 
bedrivande av den tvätteriverksamhet Sturebadet var i behov av sänkte 
Tierpstvätten sitt pris till Sturebadet med 20 procent och kvarstod därmed 
som leverantör till badet. Tierpstvätten anförde att prissänkningen hade sin 
grund i rationaliseringar och minskade transportkostnader. 
Åkersbergatvätten menade att minskade transportkostnader inte kunde vara 
grunden till den stora prissänkningen. Vidare anförde Åkersbergatvätten att 
det stod i strid med den kommunala lokaliseringsprincipen att Tierpstvätten 
bedrev verksamhet utanför kommunens gränser. Enligt Tierpstvätten hade 
verksamhet inte utförts i strid med lokaliseringsprincipen eftersom 
tvätteriverksamheten, även den som bedrevs för kunders räkning som var 
lokaliserade utanför kommunen, utfördes inom kommunens gränser. KKV 
var av uppfattningen att Tierpstvätten inte hade någon dominerande 
ställning på den relevanta marknaden som bestämdes till tvättjänster i Tierp 
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med omnejd. Verket riktade dock skarp kritik mot Tierpstvättens bedrivande 
av verksamhet. Kostnadsredovisningen var, enligt KKV, undermålig då den 
inte gav möjlighet till en rättvisande beräkning av de kostnader som var 
hänförliga till externa kunder med en uppenbar risk att priserna till externa 
kunder subventionerades av skattemedel som följd. Subventionering var 
möjlig antingen genom att ett högt pris för tvätt debiterades kommunen eller 
genom att kommunen täckte eventuellt underskott i tvätterirörelsen. KKV 
menade att det vid en risk för korssubventionering av nämnt slag måste 
ställas särskilt höga krav på kostnadsredovisning och priskalkylering, vilka 
krav Tierpstvätten inte lyckats möta. Slutligen påpekade KKV att det inte 
ankom på verket att bedöma om de tjänster som utfördes för kunder utanför 
kommunen var förenliga med lokaliseringsprincipen.  
 
 
Dnr 1061/94 Swebus (1995-03-30) 
Klagomål riktades mot Swebus för missbruk av dominerande ställning vid 
anbudsgivning för skolskjutsverksamhet i Skara kommun då Swebus anbud 
ansågs ligga långt under en skälig nivå. KKV ansåg att Swebus hade en 
relativt stark ställning på den relevanta marknaden men vidtog inga åtgärder 
då det inte framkommit några omständigheter som understödde påståendet 
att Swebus prissättning stod i strid med KL. 
 
 
Dnr 1175/94 Aq-Va-Kul (1995-04-27) 
Vattenpalatset Aq-Va-Kul ägs av Malmö kommun. I dess lokaler erbjuds 
friskvård. Konkurrenten inom friskvård, Nautilus, menade att Aq-Va-Kul 
underprissatte träningskort och att underprissättningen finansierades av 
skattesubventioner. Ett årskort på Aq-Va-Kul kostade 1495 kronor medan 
ett årskort på någon av Nautilus anläggningar kostade 2695 kronor. Nautilus 
menade att detta snedvred konkurrensen på marknaden. KKV bestämde den 
relevanta marknaden till bedrivande av friskvård i Malmöområdet. På denna 
marknad kunde Aq-Va-Kul inte anses inneha någon dominerande ställning 
och kunde därför inte göra sig skyldig till missbruk. KKV noterade att Aq-
Va-Kul höjt priset på sitt årskort till 2400 kronor. Att under en kortare tid 
erbjuda ett lågt introduktionspris i samband med etablering på marknaden 
kunde i normalfallet inte, enligt KKV, anses utgöra underprissättning. 
Däremot pekade KKV på de konkurrensneutralitetsproblem som föreligger 
när offentliga aktörer agerar på samma marknad som privata. Dessa problem 
är föranledda av att offentlig verksamhet ytterst är finansierad av 
skattemedel, vilket innebär att det affärsmässiga risktagandet är försumbart. 
Med anledning av skillnaden i finansiering mellan offentlig och privat 
verksamhet kan den offentliga ofta hålla lägre priser. KKV menade att 
kommunen borde analysera sitt engagemang med avseende på hur det kunde 
påverka konkurrensförhållandena på den berörda marknaden. 
 
 
Dnr 1250/94 Samhall (1995-04-20) 
I en anmälan till KKV ifrågasattes om Samhall underprissatt ett anbud vid 
en upphandling av gatuentreprenad, dvs. drift och underhåll av park och 
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gator, i Stockholm. Samhall anförde att huvudprincipen i dess 
konkurrenspolicy var att företagets marknadsagerande skulle ske på lika 
villkor med övrigt näringsliv och under marknadsmässig prissättning. 
Samhall får endast ersättning av staten för att täcka de merkostnader som 
uppstår pga. att de anställda på Samhall är arbetshandikappade. Ersättningen 
gör det möjligt för Samhall att sälja sina produkter till rådande 
marknadspriser. Det aktuella anbudet täckte, enligt Samhall, samtliga 
kostnader och var således inte att betrakta som en underprissättning. KKV 
bestämde den relevanta marknaden till gatuentreprenad i 
Stockholmsområdet. Då gatuentreprenader var ett nytt verksamhetsområde 
för Samhall och då det fanns flera stora bygg- och fastighetsbolag som 
agerade på den relevanta marknaden kunde Samhall inte anses inta en 
dominerande ställning på denna marknad, varför missbruksbestämmelsen 
inte var tillämplig på företaget. KKV betonade vikten av att Samhall 
tillämpar en marknadsmässig prissättning i enlighet med sin 
konkurrenspolicy men konstaterade att verket aldrig tidigare funnit 
anledning att rikta kritik mot Samhalls marknadsagerande. För att inte 
snedvrida konkurrensen bör dock Samhall, enligt KKV, undvika att få en 
dominerande ställning på någon marknad. 
 
 
Dnr 1325/94 Försvarsmakten (1995-01-12)  
Norrlandsflyg AB, som bedrev helikopterverksamhet, menade att 
Försvarsmakten lämnat ett underprissatt anbud i samband med upphandling 
av ambulanstransporter med helikopter i Jämtlands län. Enligt Norrlandsflyg 
var anbudet subventionerat genom den militära verksamheten. Vidare 
menade Norrlandsflyg att Försvarsmakten i sitt anbud räknat med 
sambruksvinster och upptagit för låga kostnader bl.a. vad avsåg försäkringar 
och kostnader för flygtid. KKV gjorde bedömningen att Försvarsmakten inte 
hade någon dominerande ställning på marknaden för sjuktransporter med 
helikopter. Verket påpekade att både användningen av Försvarsmaktens 
resurser i fredstid och underprissättning av offentlig verksamhet vid 
tidpunkten för KKV:s beslut var föremål för utredning. Av anförda skäl 
vidtog verket inte några vidare åtgärder. (Se även dnr 1587/94 
Försvarsmakten 1995-01-12) 
 
 
Dnr 1337/94 Posten Sverige AB (1998-12-17) 
Svensk Direktreklam AB (SDR) inkom med klagomål till KKV över den 
prissättning som Posten tillämpade för distribution av oadresserad reklam. 
Posten hade sänkt sina priser gentemot de större direktreklamkunderna med 
mellan 30 och 50 procent genom ökad rabattgivning. Posten menade att 
prissänkningen kunde genomföras eftersom avtalet med brevbärarna 
omförhandlats så att utdelning av oadresserad reklam skedde inom ramen 
för den ordinarie brevutdelningen utan att några tillägg för 
gruppreklamutdelning utgick. Detta medförde betydande 
kostnadsbesparingar. Prissänkningen var även att se som ett bemötande av 
konkurrensen som ökat trycket på den aktuella marknaden. 
Prissänkningarna hade dock, enligt Posten, skett inom ramen för full 
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kostnadstäckning. SDR menade att Posten i sin kostnadsfördelning hänförde 
en oproportionerligt liten andel av kostnaderna i utdelningsledet till 
distributionen av oadresserad reklam. KKV menade att kostnadsanalysen av 
Postens verksamhet försvårades av att distributionen av oadresserad reklam 
utfördes i samproduktion med utdelningen av andra försändelser. Verket 
analyserade den kostnadsberäkning som Posten tillhandahållit och uttalade 
härvid att eftersom en viss del av de fasta gemensamma kostnaderna för 
utdelningen hänförts till utdelningen av oadresserad reklam måste 
kostnadstäckning antas föreligga för de rörliga kostnaderna. De fasta 
kostnaderna för utdelning av oadresserad reklam var däremot, enligt KKV, 
inte fullt ut täckta genom den kostnadsfördelning Posten tillämpade. Då 
prissättningen inte understeg de genomsnittliga rörliga kostnaderna inträdde 
emellertid inte presumtionen för missbruk. För att kunna hålla Posten 
ansvarig för underprissättning måste det därför visas att prissättningen var 
en del av en konkurrensbegränsande plan. KKV anförde att vissa 
omständigheter i ärendet talade för att en underprissättningsstrategi från 
Postens sida skulle kunna vara företagsekonomiska lönsam genom att en 
prishöjning skulle kunna vara möjlig om konkurrenterna försvagades. 
Verket menade emellertid att det saknades tillräcklig utredning för att kunna 
slå fast att Posten haft ett otillbörligt syfte med den aktuella prissättningen.   
 
 
Dnr 1476/94 Företagshälsovård (1995-01-19) 
Previa AB inkom med klagomål mot ett antal kommuners ageranden på 
marknaden för företagshälsovård. Enligt anmälan missbrukade de anmälda 
kommunerna sin dominerande ställning på marknaden genom 
underprissättning. Previa visade härvid på att kommunernas prissättning 
understigit Previas med mellan 25 och 35 procent. Orsaken till att 
kommunerna kunde erbjuda lägre priser var enligt Previa att verksamheten 
var skattefinansierad och att nya kunder gav marginalintäkter. Previa 
menade att konkurrensen genom kommunernas prissättning snedvreds. 
Intäkterna till företagshälsovården som erhölls från externa kunder var 
procentuellt sett relativt låg och kommunerna hänvisade till 
sambruksprincipen för att motivera sina respektive verksamheter på den 
konkurrensutsatta marknaden. KKV ansåg inte att någon av de aktuella 
kommunerna var dominerande på den relevanta marknaden som bestämdes 
till företagshälsovård i respektive län och underprissättning kunde av den 
anledningen inte anses föreligga. KKV berörde inte kommunernas 
hänvisning till sambruksprincipen. 
 
 
Dnr 1520/94 Försvarsmakten (1995-01-12) 
Bosses Gräv och Sjötransporter anförde klagomål mot Försvarsmaktens 
prissättning av sjötransporter som erbjöds civila kunder i 
Karlskronaområdet. Försvarsmaktens priser gav, enligt Bosses Gräv och 
Sjötransporter, inte full kostnadstäckning. NO hade i ett tidigare beslut i 
frågan angett att det i vissa fall var motiverat för Försvarsmakten att åta sig 
civila uppdrag i utbildningssyfte men att Försvarsmakten härvid borde 
prissätta i enlighet med marknadsmässiga principer för att inte riskera en 
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snedvridning av konkurrensen. Då Försvarsmakten till NO angav att 
priserna skulle höjas med 50-75 procent och att de därmed skulle inkludera 
vinstpåslag vidtog NO inte några vidare åtgärder i saken. KKV fann, med 
hänvisning till pågående utredningar om offentlig underprissättning och 
fredstida utnyttjande av Försvarsmaktens resurser för civila ändamål, ingen 
anledning att närmare utreda ärendet.  
  
 
Dnr 40/95 Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län (1995-06-20) 
Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län utförde manuella skogsarbeten. 
Arbetskraften utgjordes av beredskapsarbetare. Målsättningen med 
beredskapsarbete är att skapa meningsfull sysselsättning med hög 
samhällsnytta för arbetslösa. Konkurrenterna menade att skogsarbetena till 
följd av skattesubventioneringarna underprissattes. Skogsvårdsstyrelsen tog 
för de manuella skogsarbetena ut i princip samma pris som maskinell 
skogsavverkning betingade, vilket endast motsvarade hälften av det pris som 
de manuella skogsavverkarna normalt begärde. Att avverka manuellt är för 
vissa områden nödvändigt men för den övervägande delen av skogen är 
maskinell avverkning möjlig. Skogsvårdsstyrelsen anförde att det var 
nödvändigt att tillämpa priserna som gällde för maskinell avverkning i de 
områden där sådan var möjlig för att styrelsen skulle kunna erbjuda 
beredskapsarbete i enlighet med sin överenskommelse med 
Arbetsmarknadsverket. Även om maskinprislistorna användes som 
utgångspunkt vid prissättningen gjordes ett visst prispåslag eftersom 
manuell skogsavverkning ger en högre kvalitet med lägre skadefrekvens på 
kvarstående stammar. För de områden där maskinell avverkning inte var 
möjlig tillämpade Skogsvårdsstyrelsen de priser som manuell avverkning 
normalt betingade. KKV gjorde bedömningen att Skogsvårdsstyrelsen inte 
var dominerande på den relevanta marknaden varför missbruksregleringen 
inte var tillämplig. Skogsvårdsstyrelsen bedriver förutom 
uppdragsverksamhet även myndighetsutövning. KKV framförde principiella 
synpunkter på denna dubbla roll och påpekade att konkurrensutsatt 
verksamhet både organisatoriskt och redovisningsmässigt borde hållas 
åtskild från myndighetens övriga verksamhet. 
 
 
Dnr 62/95 Statens Hundskola (1995-06-14) 
Statens Hundskola, som ägdes av staten och Sollefteå kommun, bedrev i 
konkurrens med andra företag, utbildning av tjänstehundar som såldes till 
bl.a. Försvaret, Tullen, Rikspolisstyrelsen och Synskadades Riksförbund. 
Statens Hundskola hade fram till dess bolagisering 1992 monopol på 
leveranser av hundar till statliga enheter. Pga. konkurrensen från andra 
hundskolor minskade Statens Hundskolas intäkter efter bolagiseringen 
avsevärt, vilket fick till följd att en överkapacitet uppstod. Bolagets 
verksamhet omstrukturerades därför till produktion av enbart ledar- och 
sökarhundar. Vid två tillfällen efter bolagiseringen tillsköt ägarna till Statens 
Hundskola, för att undvika en kontrollbalanssituation för bolaget, 
verksamheten kapital i form av ägartillskott. Konkurrerande hundskolor 
menade att ägartillskotten innebar att Statens Hundskola kunde erbjuda 
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lägre priser än konkurrenterna vilket fick en snedvridning av konkurrensen 
som följd.  
 
KKV gjorde bedömningen att Statens Hundskola inte innehade en 
dominerande ställning på marknaden för tjänstehundar eftersom den 
levererade färre hundar än dess huvudsaklige konkurrent det undersökta 
året. Missbruk i enlighet med KL kunde därför inte anses föreligga. KKV 
påpekade dock att det faktum att ägartillskott varit nödvändigt indikerade att 
Statens Hundskolas kostnader inte täcktes av dess intäkter. Trots att Statens 
Hundskola inte gjort sig skyldig till underprissättning i KL:s mening hade 
konkurrensen på marknaden, enligt KKV, påverkats av att Statens 
Hundskolas verksamhet, på det ovan nämnda sättet, till viss del 
skattessubventionerats. KKV menade att en skattefinansiering av offentlig 
olönsam verksamhet som bedrivs på den öppna marknaden negativt kan 
påverka marknadens utveckling, vilket ytterst kan leda till ineffektiv 
resursanvändning. Då ägarna på Statens Hundskolas bolagsstämma uttalat 
att ytterligare medelstillskott var uteslutet torde snedvridningen av 
konkurrensen, enligt KKV:s uppfattning, emellertid komma att upphöra.  
 
 
Dnr 95/95 Göteborgs sjukvård (1995-03-31) 
Sisjödepån, som var en enhet inom Göteborgs kommuns 
sjukvårdsförvaltning, var den huvudsakliga leverantören av 
förbrukningsartiklar till den offentliga sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. Material såldes även till privata vårdgivare. Den 
privata intresseorganisationen Konkurrenskommissionen menade att 
Sisjödepån underprisatte de artiklar som såldes till privata vårdgivare 
eftersom den erbjöd priser som i genomsnitt var 30 procent lägre än 
konkurrenternas. Sisjödepån anförde att privata vårdgivare inte var någon 
prioriterad kundgrupp och att det inte fanns någon ambition att öka 
försäljningen till denna grupp. De artiklar som Sisjödepån tillhandahöll 
prissattes i enlighet med självkostnadsprincipen och verksamheten drevs 
utan avkastningskrav. Vid försäljning till privata vårdgivare var dock det 
debiterade priset sju till tio procent högre än det pris offentliga vårdgivare 
betalade. Den relevanta marknaden fastställdes av KKV vara försäljning i 
hela Sverige av förbrukningsartiklar som används inom sjukvården. På 
denna marknad intog Sisjödepån inte någon dominerande ställning och dess 
prissättningen kunde därmed inte anses konstituera en underprissättning. 
KKV påpekade att det inte ankom på verket att bedöma om Sisjödepån bröt 
mot den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen i sin verksamhet men 
nämnde ingenting om att verksamheten bedrevs utan vinstsyfte i enlighet 
med självkostnadsprincipen. Verket pekade avslutningsvis på de 
snedvridningar av konkurrensen som kan uppstå pga. olika förutsättningar, 
särskilt vad gäller finansiering, när offentliga aktörer konkurrerar med 
privata på fungerande konkurrensmarknader.   
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Dnr 96/95 Länia Material AB (1995-03-21) 
Länia Material AB (Länia), som ägdes av Örebro läns landsting, sålde 
förbrukningsmaterial till offentliga och privata vårdinrättningar Örebro och 
Södermanlands län. Via postorder såldes även samma typ av engångsartiklar 
till djursjukhus och veterinärer i hela Sverige. En privat 
intresseorganisation, Konkurrenskommissionen, menade att Länia 
underprissatte produkterna som såldes till djursjukvården då deras priser var 
betydligt lägre än konkurrenternas. Länia hävdade att en prissättning som 
gav vinst tillämpades. KKV fastställde att den relevanta marknaden 
omfattade försäljning av engångsartiklar till sjukvård och djursjukvård i 
Sverige. På denna marknad intog Länia inte någon dominerande ställning 
och en tillämpning av missbruksbestämmelsen aktualiserades därför inte. 
KKV anförde dock att det alltid finns en risk för snedvridning av 
konkurrensen när offentliga aktörer konkurrerar med privata eftersom 
offentlig verksamhets kapitalbehov ytterst garanteras av skattebetalarna. 
KKV pekade vidare på den konkurrensfördel som Länia fick genom att avtal 
som slutits med vårdenheter inom Örebro län innehöll s.k. 
förlängningsklausuler som innebär att avtalet automatiskt förlängs såvida 
det inte sägs upp av någon av parterna. Ett upprepat förlängande av avtalen 
kan motverka syftet med LOU eftersom avtalen då inte föregås av 
upphandling genom anbudskonkurrens. Länias försäljning till vårdenheterna 
skyddas genom avtalen mot konkurrens från andra leverantörer. Detta ger 
Länia en konkurrensfördel, särskilt då merparten av företagets 
försäljningsintäkter härrör från de ifrågavarande vårdenheterna. 
 
 
Dnr 190/95 Posten Distribution AB (1997-03-05) 
Visby Firmaservice AB menade att Posten underprissatte en tjänst som 
innebar utdelning av boxpost till mottagarens gatuadress. Posten delade ut 
postboxinnehållet i samband med den dagliga utdelningen av företagspost. 
Posten debiterade mottagaren för en utdelningsfrekvens på en eller två 
gånger i veckan med 350 respektive 600 kronor, trots att dagliga turer 
utfördes. Visby Firmaservice anförde att Posten i övriga delar av landet 
debiterade 2000 kronor för daglig utdelning och att Postens prissättning 
därför var att beteckna som illojal konkurrens. KKV menade i sin 
bedömning att det inte kommit fram någonting som med tillräcklig styrka 
talade för att Posten gjort sig skyldig till underprissättning i strid med 
bestämmelsen om missbruk av dominerande ställning. 
 
 
Dnr 637/95 Motala kommun (1996-06-05) 
Motala kommuns medieenhet ingick i en organisation om åtta kommuner 
som samordnade läromedelsinköp till 57 kommuner i landet. Samarbetets 
huvudsyfte var att hålla kostnaderna för inköp av läroböcker så låga som 
möjligt, vilket kunde ske genom att de sammanlagda beställningarna kom 
upp i stora volymer som gav höga rabatter från läromedelsförlagen. 
Mediaenhetens konkurrent, Sahlströms bokhandel, hade tidigare levererat 
läromedel till Linköpings skolor men efter upphandling 1994 gick uppdraget 
istället till Mediaenheten. Sahlströms bokhandel menade att Mediaenheten 
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underprissatt sitt anbud. Mediaenheten anförde att det pris som erbjudits var 
baserat på självkostnadsprincipen men gav full kostnadstäckning. Det var, 
enligt Mediaenheten, nödvändigt för dess verksamhet att kostnaderna och 
intäkterna inom verksamheten särredovisades på ett korrekt sätt eftersom ett 
underskott i verksamhet skulle innebära att Motala kommuns skattebetalare 
subventionerade andra kommuners läromedelsanskaffning. Full 
kostnadstäckning kunde därför visas. Att prissättningen var låg berodde inte 
på subventionering utan, förutom på de stora orderna, på att 
läromedelshanteringen till största delen skedde under sommaren då det 
fanns möjlighet för befintlig personal inom verksamheten att ägna sig åt 
distributionen av läromedlen eftersom skolorna var stängda och ingen 
utlåningsverksamhet bedrevs. KKV tog inte ställning till frågan om 
Mediaenheten innehade en dominerande ställning på den relevanta 
marknaden. Istället anförde KKV att syftet med en prissättning som den 
offentliga sektorn tillämpade normalt inte var att begränsa konkurrensen i 
eget vinstsyfte. Eftersom den aktuella prissättningen inte heller haft denna 
effekt var den inte att bettrakta som en underprissättning i KL:s mening och 
verket vidtog därför inte några åtgärder mot kommunen. KKV ställde sig 
dock kritisk till alltför långtgående samordning av inköp mellan offentliga 
aktörer. Samordningen kan, enligt verket, få en negativ påverkan på 
konkurrensen varför en analys av den aktuella marknaden bör göras innan 
samordning sker. KKV anförde vidare att det inte ankom på verket att pröva 
om Motala kommun agerat i enlighet med de i KomL fastlagda principerna. 
Sannolikt syftade verket i första hand på lokaliseringsprincipen.     
 
 
Dnr 744/95 Norrköpings kommun (1996-06-05) 
Norrköpings kommun bedrev, enligt några privata bokhandlare, genom 
Mediacentralen försäljning av läromedel till elever på komvux. 
Mediacentralen levererade böcker till vuxenskolans elevkår som sålde 
böckerna i skolans lokaler. Det var Mediacentralen som stod den 
ekonomiska risken för försäljningen då betalning erhölls först efter 
försäljning av böckerna. Någon hyra för utnyttjandet av lokalerna betalade 
elevkåren inte och kommunen hade donerat pengar för inköp av bl.a. 
inredning och datorutrustning. Vidare utnyttjades s.k. ALU-arbetare som 
försäljare. De privata bokhandlarna menade att det av Mediacentralen gjorda 
påslaget vid försäljning var så litet att verksamheten med nödvändighet trots 
detta var förlustbringande. 
 
KKV tog inte ställning till om Mediacentralen intog en dominerande 
ställning på den aktuella marknaden. Verket anförde att underprissättning 
föreligger när en viss prissättning har till syfte att eliminera faktisk eller 
potentiell konkurrens så att merinkomster på sikt kan erhållas. Enligt KKV 
har kommunala aktörer sällan en konkurrensbegränsande avsikt och i det 
förevarande fallet hade varken ett konkurrensbegränsande syfte eller effekt 
visats, varför det ifrågavarande förfarandet inte kunde betraktas som 
missbruk i KL:s mening. KKV framhöll dock att kommunen borde 
analysera effekterna av sitt engagemang på marknaden med avseende på 
dess påverkan på konkurrensförhållandena. Vidare menade KKV att 

 65



kommunen i detta fall inte behandlade de privata aktörerna på 
läromedelsmarknaden på ett lämpligt sätt.   
 
 
Dnr 1074/96 Posten Sverige AB (1996-11-22)  
Posten aviserade en prislista för storsändningar (över 500 försändelser) 
varvid portot sänktes för utdelning i 19 områden. Områdena var indelade i 
tre zoner varvid den största prissänkningen genomfördes i den zon som 
omfattade de tre storstadsregionerna. Det var främst i denna zon Posten 
mötte konkurrens från CityMail vid distribution av storsändningar. I 
samband med den nya zonprislistan genomfördes portohöjningar i de 
områden som den inte omfattade.  
 
KKV fastställde att Posten hade en dominerande ställning på den relevanta 
marknaden som bestämdes till distribution av storsändningar i Sverige. 
Verket ansåg att särskilt stränga krav i konkurrenshänseende måste ställas 
på Posten pga. företagets tidigare monopolställning på marknaden som 
nyligen avreglerats. Med anledning härav hade Posten, enligt KKV, endast 
små möjligheter att tillämpa en selektiv prissättning. För att en sådan 
prissättning skulle vara tillåten krävdes att den var motiverad av objektivt 
godtagbara skäl. Postens prissättning kunde i det aktuella fallet inte anses 
vara objektivt motiverad och KKV ansåg följaktligen att den utgjorde 
missbruk. KKV pekade på att zonprislistan innebar att de lägsta priserna i 
huvudsak tillämpades i de områden där CityMail var verksamt. Posten 
genomförde prishöjningar inom de områden där företaget innehade ett 
faktiskt monopol för att kunna möta konkurrens på övriga områden utan att 
de totala intäkterna påverkades. Postens priser tangerade CityMails. 
Postkunder som vänder sig till Postens konkurrenter är normalt tvungna att 
anlita Posten för vissa tjänster som konkurrenten ännu inte har möjlighet att 
tillhandahålla. Att anlita mer än en distributör medför ökade 
transaktionskostnader, vilket innebär att Postens konkurrenter måste erbjuda 
väsentligt lägre priser för att utgöra ett alternativ för kunden. Dessutom 
måste den nya aktören vinna över kunder från dominanten eftersom denne 
innan avregleringen haft alla kunder. Mot denna bakgrund ansåg KKV att 
den nya zonprislistan var ägnad att allvarligt försvåra konkurrenssituationen 
för övriga aktörer på marknaden. KKV ålade Posten vid vite om 50 miljoner 
kronor att inte tillämpa den nya prislistan. (Ärendet behandlades av MD 
1998. Detta avgörande har diskuterats i kap. 6. 3.) 
 
 
Dnr 1142/96 Posten Sverige AB (1996-12-19) 
Efter att KKV ålagt Posten att inte tillämpa en aviserad prislista som gav tre 
olika zonrabatter (dnr 1074/96, se ovan) införde Posten en prislista varvid de 
19 områden som omfattats av den tidigare differentierade zonprislistan gavs 
samma rabatt. Även denna nya prislista ansågs av KKV utgöra missbruk av 
dominerande ställning. KKV anförde i huvudsak samma skäl för sitt beslut 
som i det ovan nämnda ärendet. Verket påpekade att dominerande företag 
inte är förhindrade att skydda sina ekonomiska intressen och att de härvid 
får vidta rimliga åtgärder. Dessa åtgärder får dock inte ha till syfte att 
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förstärka och missbruka den dominerande ställningen. Vidare ställs särskilt 
höga krav på f.d. monopolföretags agerande på nyligen avreglerade 
marknader eftersom syftet med att öppna upp för konkurrens på dessa 
marknader är att det ska uppstå fördelar för konsumenterna. Några fördelar 
kan inte uppstå om ett legalt monopol endast ersätts med ett faktiskt 
monopol. För att uppnå maximala fördelar för konsumenterna måste dock 
även ett f.d. monopolföretag tillåtas anpassa sina priser till konkurrensen 
genom t.ex. prisdifferentiering men denna får inte syfta till att eliminera 
konkurrensen från marknaden. Prisdifferentiering får ske när den är 
kostnadsmotiverad utifrån kundernas sätt att köpa i detta fall 
postdistribution. KKV menade att Postens nya prislista, i likhet med den 
tidigare zonprislistan, inte var kostnadsmotiverad. Posten hade valt 
utdelningsorten som enda variabel för att uppnå den aktuella rabatten trots 
att det fanns flera andra omständigheter som påverkade Postens kostnader. 
Vidare var de områden som valts av Posten inte de områden som i 
genomsnitt hade den lägsta utdelningskostnaden, vilket Postens egna 
uppgifter bekräftade. Istället var rabatterna till övervägande del tillämpliga 
endast i de delar av landet där Posten mötte konkurrens, medan portot 
höjdes i övriga områden. Posten utnyttjade således sin marknadsmakt på ett 
sådant sätt att prissänkningar kunde genomföras för att möta konkurrens 
utan att Postens ekonomiska ställning nämnvärt påverkades. Prissättning 
ansågs därmed ägnad att allvarligt försvåra för andra företag att agera på 
marknaden. Posten måste enligt KKV ha insett att det fanns en beaktansvärd 
risk för att konkurrenterna pga. Postens prissättning skulle elimineras från 
marknaden och att syftet med åtgärden inte kunde ha varit något annat. 
Detta motiverade KKV med att Posten som f.d. monopolist genomfört en 
icke kostnadsmotiverad prisdifferentiering på enbart de produkter och på 
endast det geografiska område där det var utsatt för konkurrens från ett 
mindre företag med vetskap om att konkurrenten måste tillämpa ett avsevärt 
lägre pris än Posten för att kunna vinna kunder. KKV ålade Posten att inte 
tillämpa varken den nya prislistan eller någon annan prislista av väsentligen 
samma karaktär. 
 
 
Dnr 246/97 Posten Sverige AB (1997-07-03) 
Posten tillämpade en prisjusteringsklausul i avtal med sina kunder. 
Klausulen innebar att Posten hade rätt att ändra priset om 
försändelsestrukturen i olika avseenden förändrades. CityMail menade att 
avsikten med klausulen var att skapa osäkerhet för Postens kunder avseende 
den prismässiga konsekvensen av att anlita konkurrenter för viss utdelning, 
vilket medförde att kunderna avhölls från att anlita andra distributörer. KKV 
gjorde bedömningen att klausulen utgjorde missbruk av Postens 
dominerande ställning men vidtog inte någon åtgärd mot Posten eftersom 
Posten i samband med KKV:s undersökning åtog sig att ta bort klausulen 
och i kundbrev meddela att den inte längre var en gällande del av avtalet. 
  
 
Dnr 868/97 Folktandvården i Gävleborg (1998-05-20) 
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Landstinget i Gävleborg hade fastställt en prislista med lokal taxa för 
Folktandvården som ett komplement till den åtgärdstaxa som regeringen 
fastställt. Privattandläkarna Gävleborg ansåg att prislistan inte motsvarade 
de kostnader Folktandvården hade för att tillhandahålla de tjänster som 
omfattades. Då den åtgärdstaxa som fastställts av regeringen var en 
maximitaxa menade KKV att den prislista som fastställts av Landstinget var 
att betrakta som en anpassning till åtgärdstaxan och inte ett avsteg från den. 
Den nya prislistan var enligt KKV mer kostnadsanpassad än den åtgärdstaxa 
som fastställts av regeringen. Vidare framhöll KKV att de moment som 
berördes av den lokala taxan endast omfattade 5 procent av de totala 
intäkterna för den konkurrensutsatta vuxentandvården och vidtog av anförda 
skäl ingen vidare åtgärd.  
 
 
Dnr 60/1998 Telia AB (1999-12-21) 
För vissa internetabonnemang med anslutning via telenätet debiterade Telia 
inte kunderna någon öppningsavgift för internetuppkoppling. 
Konkurrenterna menade att Telia härvid gjort sig skyldigt till missbruk av 
sin dominerande ställning. Öppningsavgifterna är hänförliga till driften av 
det fasta telenätet, för vilket Telia innehar en monopolställning. Ett 
avstående från öppningsavgifter innebar därför, enligt konkurrenterna, en 
korssubventionering eftersom den del av verksamheten som bedrevs i 
monopol avstod från en intäkt till förmån för den del av verksamheten som 
bedrevs på den konkurrensutsatta marknaden. Vidare menade 
konkurrenterna att Telia saknade full kostnadstäckning och att 
prissättningen därför var att betrakta som en underprissättning. 
 
KKV beslutade att inte vidta några åtgärder. Detta motiverades med att det 
enligt verket framstod som i hög grad osäkert om det ifrågasatta förfarandet 
kunde anses utgöra missbruk. En mycket omfattande och komplicerad 
ekonomisk utredning skulle krävas för att tillfredsställande utreda frågan. 
KKV ansåg inte att någon sådan var motiverad med hänsyn till att 
kundunderlaget för telenätsanslutna internetuppkopplingar minskat betydligt 
genom den ökade tillgången till höghastighetsuppkopplingar. 
 
  
Dnr 951/1998 Telia Mobile AB (1999-06-07)  
Telia Mobile AB (Telia) erbjöd sina kunder vid övergång från NMT 900- 
till Telia GSM-abonnemang överföring av eventuell ackumulerad 
samtalspott till det nya abonnemanget. Samtalspotter på flera tusen kronor 
är inte ovanliga. Normalt går beloppet förlorat när abonnemanget avslutas. 
Telias konkurrenter menade att erbjudandet fick en trohetsskapande effekt 
eftersom det inte gällde vid tecknande av abonnemang med annan operatör.  
 
Vid avgränsandet av den relevanta produktmarknaden noterade KKV att 
verket i ett tidigare beslut (dnr 63/94 Telia AB 1996-06-26, se ovan) kommit 
till slutsatsen att NMT- och GSM-systemen inte ingick i samma 
produktmarknad. Verket menade dock att marknaden hade förändrats på så 
sätt att de båda systemen blivit utbytbara på efterfrågesidan, vilket innebär 
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att det inte finns något hinder mot att låta produkterna ingå i samma 
rabattsystem. KKV beslutade därför att inte vidta några åtgärder mot Telia. I 
beslutet beaktades att NMT 900-systemets betydelse på marknaden minskat 
avsevärt. 
 
 
Dnr 409/2000 Linde Energi AB (2000-12-19) 
Linde Energi AB ägs av Lindesbergs kommun och bedriver försäljning av 
fjärrvärme och el. Företaget erbjöd de kunder som köpte allt sitt elbehov 
från företaget en rabatt om tre till fyra procent på fjärrvärme. KKV gjorde 
bedömningen att elmarknaden och fjärrvärmemarknaden utgjorde separata 
produktmarknader och att Linde Energi hade en dominerande ställning på 
marknaden för fjärrvärme, där företaget hade en faktisk monopolställning, 
men att någon dominerande ställning inte förelåg på marknaden för el. Den 
rabatt som erbjöds av Linde Energi ansågs av KKV vara en aggregerad 
rabatt med trohetsskapande effekt. Verket anförde att även små 
aggregationsrabatter kan utgöra ett starkt incitament för kunder att fortsätta 
handla från den dominerande leverantören, då den rabatt som kunden 
riskerar att förlora kan uppgå till betydande belopp. Detta var särskilt så i 
det förevarande fallet eftersom många kunders kostnader för fjärrvärme var 
betydligt högre än de för el. Effekten blev att fjärrvärmekunderna frånhölls 
att anlita elleverantörer som konkurrerade med Linde Energi. KKV ansåg av 
anförda skäl Linde Energi gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande 
ställning och ålade företaget vid vite om en miljon kronor att upphöra med 
tillämpningen av rabattsystemet. (Se även dnr 533/1998 Tekniska Verken i 
Linköping AB 1998-12-22. Detta ärende diskuteras i kap. 6. 2.) 
 
 
Dnr 418/2000 Telia AB (2001-03-30) 
Telia erbjöd Göteborgs Stad, under förutsättning att staden valde Telia som 
ensam leverantör av fast trafik, interna lokalsamtal utan löpande avgift. 
KKV menade att Telia sammankopplat ett förmånligt pris med en 
exklusivitetsklausul som dessutom hade en varaktighet om tre år. Detta var 
enligt verket att karaktärisera som en trohetsskapande rabatt och Telia hade 
gjort sig skyldigt till missbruk av sin dominerande ställning. KKV uttalade 
att trohetsrabatter av detta slag generellt skapar strategiska fördelar för 
leverantörer med höga marknadsandelar och att de förstärker företagets 
fördelar av ett brett utbud och tillgång till infrastruktur, vilket minskar 
möjligheterna till konkurrens. Telia hade dock genom ett tilläggsavtal 
klargjort att Göteborgs stad var oförhindrad att anlita andra operatörer 
genom prefixlösningar, vilka kan programmeras in i växeln så att 
användningen därav sker automatiskt för den individuella abonnenten. I 
tilläggsavtalet angavs vidare att Göteborgs stad under avtalstiden hade 
möjlighet att teckna avtal med annan leverantör om fast trafik men att den 
aktuella rabatten då inte längre skulle tillämpas. KKV vidtog, mot bakgrund 
av implementeringen av tilläggsavtalet i det ursprungliga avtalet, inga 
åtgärder mot Telia i anledning av den tillhandahållna rabatten. 
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Dnr 637/94 Återvinningsverksamhet (1995-01-25) 

Dnr 744/94 Lantmäteriverket (1995-06-30) 

Dnr 925/94 France Telecom Network Services Nordic AB (1995-11-06) 

Dnr 1041/94 Tierptvätten (1995-03-21) 

Dnr 1061/94 Swebus (1995-03-30) 

Dnr 1175/94 Aq-Va-Kul (1995-04-27) 

Dnr 1250/94 Samhall (1995-04-20) 

Dnr 1300/94 Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (1995-02-15) 

Dnr 1325/94 Försvarsmakten (1995-01-12)  

Dnr 1337/94 Posten Sverige AB (1998-12-17) 

Dnr 1476/94 Företagshälsovård (1995-01-19) 

Dnr 1520/94 Försvarsmakten (1995-01-12) 

Dnr 1587/94 Försvarsmakten (1995-01-12) 

Dnr 40/95 Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län (1995-06-20) 

Dnr 62/95 Statens Hundskola (1995-06-14) 

Dnr 95/95 Göteborgs sjukvård (1995-03-31) 

Dnr 96/95 Länia Material AB (1995-03-21) 

Dnr 190/95 Posten Distribution AB (1997-03-05) 

Dnr 304/95 Brocon AB (1995-04-20) 

Dnr 439/95 Fotvårdsspecialist (1995-04-20) 

Dnr 637/95 Motala kommun (1996-06-05) 

Dnr 744/95 Norrköpings kommun (1996-06-05) 

Dnr 540/96 Atrium Fastighets AB (1996-06-11) 
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Dnr 1056/96 Alfa Laval AB (1998-01-27) 

Dnr 1074/96 Posten Sverige AB (1996-11-22)  

Dnr 1142/96 Posten Sverige AB (1996-12-19) 

Dnr 246/97 Posten Sverige AB (1997-07-03) 

Dnr 570/97 Norra Jämtlands Taxi AB (1998-05-29) 

Dnr 868/97 Folktandvården i Gävleborg (1998-05-20) 

Dnr 60/1998 Telia AB (1999-12-21) 

Dnr 533/1998 Tekniska Verken i Linköping AB (1998-12-22) 

Dnr 902/1998 SAS  (1999-11-12) 

Dnr 951/1998 Telia Mobile AB (1999-06-07)  

Dnr 353/1999 Telenor (2000-04-14) 

Dnr 840/1999 Rasterex International AS och CityData AB (1999-12-06)  

Dnr 409/2000 Linde Energi AB (2000-12-19) 

Dnr 418/2000 Telia AB (2001-03-30) 

Dnr 299/2001 ICA-koncernen (2001-06-29) 

Dnr 454/2002 Axfood Närlivs AB (2002-06-25).  
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