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Sammanfattning
Arbetet utreder och förklarar den svenska konkurrensrättsliga regleringen av
gemensamma styrelseledamöter och gemensamma befattningshavare i
konkurrerande bolag. Förfarandet är till sin natur konkurrenshämmande,
men då det ej existerar något per se förbud, utreds det gällande rättsläget
genom att tolka styrelsekopplingarna i enlighet med konkurrenslagens tre
förbudsparagrafer 6, 19 och 34. Slutsatserna är att gemensam
styrelserepresentation kan angripas i varierande grad med alla tre förbuden
beroende på bland annat representationens utformning, dess effekter, dess
syfte och den aktuella marknadsstrukturen.
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Förkortningar

ABL Aktiebolagslagen (1975:1385)
BrB Brottsbalken
EG Europeiska gemenskapen
EG-domstolen Europeiska gemenskapens domstol
EU Europeiska unionen
Förstainstansrätten Europeiska gemenskapens förstainstansrätt
KL Konkurrenslagen (1993:20)
KKV Konkurrensverket
Kommissionen Europeiska gemenskapens kommission
NO Näringsombudsmannen
Prop. Proposition
REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapens

domstol och förstainstansrätt
SOU Statens offentliga utredningar
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1. Inledning
”The practice of interlocking directorates is the root of many evils. It offends
laws human and divine. Applied to rival corporations it tends to suppression
of competition. Applied to corporations which deal with each other it tends
to disloyalty and to violation of the fundamental law that no man can serve
two masters. In either event it tends to inefficiency; for it removes incentive
and destroys soundness of judgement. It is undemocratic for it rejects the
platform: A fair field and no favors – substituting the pull of privilege for
the push of manhood.”

U.S. Supreme Court Justice Louis Brandel, om
gemensam styrelserepresentation, 1914

1.1 Bakgrund

En väl fungerande marknadsekonomi bygger på en utbredd och reell
konkurrens mellan företag på en given marknad. För att den effektiva
marknadsjämnvikten inte skall rubbas och konsumenter missgynnas är det
av vikt att en fri konkurrens företagen emellan upprätthålls. Konkurrensen
skall vara en tävlan på lika villkor och det måste därför finnas regler som
avhåller företag från konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av
marknadsmakt.

Effekterna på konkurrensen av gemensam styrelserepresentation i
konkurrerande bolag är något som på senare tid lyfts fram i debatten rörande
existerande konkurrensbegränsningar på den svenska marknaden. Då
företags centrala strategiska beslut såsom produktlanseringar, prispolitik,
målgruppsorientering, kapitalanskaffning och samgåenden fattas av
styrelsen kan gemensam styrelserepresentation inverka på konkurrensen
mellan berörda företag. Gemensam styrelserepresentation intar en mycket
speciell ställning bredvid karteller, minoritetsägande och fusioner. Dess
syfte och effekt är svåranalyserad och varierar från fall till fall. Gemensam
styrelserepresentation i konkurrerande bolag är till sin natur
konkurrenshämmande då ledamöterna ej rimligtvis kan bära två hattar
samtidigt. Direkta styrelsekopplingar mellan konkurrerande företag har i
andra länder, där bland USA, sedan länge bedömts vara så pass skadliga för
konkurrensen att de förbjudits. Sverige och EG intar en mellanställning där
viss representation kan förbjudas med hjälp av de generella
förbudsparagraferna.
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1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att göra en rättsutredning gällande den svenska
konkurrensrättens syn på gemensam styrelserepresentation och
gemensamma befattningshavare i ledande ställning i konkurrerande företag.
Då det ej existerar något per se förbud i den svenska konkurrensrätten gäller
det att utröna fenomenets syfte, mening och effekter och på så sätt kartlägga
lagligheten av gemensam styrelserepresentation konkurrenter emellan.

1.3 Metod

Undersökningen har utförts genom litteraturstudier, genomgång av svenska
och europarättsliga rättsfall och efterforskningar i offentligt tryck.
Ekonomisk teori har används dels för att förstå syftet bakom
styrelsekopplingar, dels för att förklara olika sorters marknadsstrukturer.

1.4 Ämnesavgränsning

Undersökningen fokuserar på behandlingen av de konkurrensrättsliga
aspekterna rörande gemensam styrelserepresentation. Angränsande
rättsområden såsom bolagsrätten och börsrätten berörs, men arbetets
huvudvikt ligger på den svenska konkurrensrätten.

1.5 Terminologi

En gemensam styrelseledamot är en ledamot som sitter i styrelsen i två eller
flera företag och således kopplar samman företagen genom en personlig
länk. Kopplingen kan vara såväl vertikal som horisontell och existera med
eller utan ägarkoppling. Man kan bedöma styrelsekopplingen utifrån dess
riktning och dess styrka. Det internationella begreppet är interlocking
directorate. Med gemensam styrelseledamot likställs gemensam
verkställande direktör eller annan ledande position.
 

1.6 Disposition

Det första kapitlet beskriver arbetets bakgrund, rättsutredningens
utgångspunkt, syfte med arbetet, dess avgränsningar och  den gällande
terminologin. Arbetet är indelad i 6 kapitel.

Kapitel 2 kommer att redogöra för de gällande förklaringsmodellerna
rörande gemensam styrelserepresentation. Kapitel 3, 4 och 5 kommer att
behandla tolkningen av gemensam styrelserepresentation utifrån
konkurrenslagens sjätte, 19:e och 34:e kapitel och avslutas med respektive
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delanalys. I kapitel 6 kommer angränsande rättsområden att redogöras för
och i kapitel 7 finner vi en avslutande analys med respektive slutsatser.
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2. Ekonomisk teori

2.1 Nätverksanalys – strukturell analys av
mellanföretagliga relationer

Sociala strukturer har i litteraturen beskrivits som ”ett långvarigt
relationsmönster bland sociala positioner”1. Dessa sociala positioner kan
besittas av både personer som organisationer, och relationsmönstren kan
variera i grad och omfattning. En så kallad struktur bildas då ett större
relationsmönster uppnår en viss grad av stabilitet och beständighet över tid.2

Strukturella tillvägagångssätt inom den sociala vetenskapen fokuserar på
studier av dessa strukturer och mönster. Genom nätverksanalyser studerar
man dessa sociala mönster för att analysera dess effekter på specifika
marknader och näringslivet i sin helhet. Man använder sig av en strukturell
analys av företagen på en marknad vilken fokuserar på de mellanföretagliga
nätverken. Affärs –och marknadsstrukturen identifieras och definieras
genom relationsmönstren mellan företagen som organisationer eller mellan
personer som uppdragstagare mellan företagen.

Nätverksanalyser av en grupp av kopplade företag kan fokusera på olika
typer av så kallade företagsaktörer och på olika relationer mellan dessa
aktörer. För att klargöra vad som kommer att analyseras i detta arbete kan en
modell framarbetad av sociologen och nätverksforskaren Scott3 användas.
Denna modell sätter företagsaktör och företagsförbindelse i relation till
varandra vilket resulterar i en illustrativ matris. Till att börja med delas
begreppet företagsaktör in i de tre subgrupperna personer, företag och
sektorer.  Med den första, personer, menas att analysen fokuserar på
förhållanden mellan personer hellre än organisationer. Den andra
subgruppen, företag, fokuserar på analysen emellan företag som
organisationer.  Med sektorer analyseras förhållandet mellan olika grupper
av företag såsom branscher eller marknader.  Scotts modell bygger vidare
på, även här, tre typer av relationer mellan dessa företagsaktörer, som är av
intresse vid en strukturell analys. Den första typen är de personliga
relationerna och då menas sådana bindningar mellan personer kopplade till
flera företag såsom anställda som flyttas mellan företag eller som i detta
fallet gemensamma styrelseledamöter. Den andra typen av relation är
kapitalrelationen, d.v.s. kopplingar mellan företagsaktörer som bygger på
överlappande ägande, aktieägande eller finansiella strukturer såsom lån och

                                                
1 Lauman, E.O. and Pappi, F.U. (1976): Networks of collective action: A perspective on
community influence systems. New York. s. 6
2 Grönmo, S. (1993): Assessing the centrality of banks in intercorporate networks. Bergen.
s. 9
3 Scott, J. (1991): Networks of corporate power: A comparative assessment”. Annual
Review of Sociology 17: s. 181-203



7

utlåning. Den tredje typen, den kommersiella relationen, utgörs av länkar
mellan företagsaktörerna som utvecklats genom dess marknadsnärvaro.

Dessa företagsaktörer och de olika förbindelserna kan sätts i relation till
varandra vilket resulterar i följande niofältsmatris.

                                    AnalysgruppTyp av relation
Personer Företag Sektorer

Personlig 1 2 3
Finansiell 4 5 6

Marknadsmässi
g

7 8 9

Fenomenet gemensamma styrelseledamöter; en personförbindelse som
bildas mellan två eller fler företag då en person gemensamt sitter i
företagens styrelser, hamnar i matrisen under personliga relationer mellan
företag, alltså fält 2. Fältet visar var detta arbete kommer att befinna sig ur
ett nätverksanalytiskt perspektiv och hur man kan  börja betrakta denna typ
av koppling ur ett juridiskt konkurrensrättsligt perspektiv.

2.2 Förklaringsmodeller – gemensamma
styrelseledamöter

”The problem with interlocks has always been that nobody really knows what they mean.
Are they mechanisms of corporate control, of conspiracy, or cooptation, or just random
consequences of relatively meaningless corporate symbolism?”4

Att ha gemensamma styrelseledamöter i flera bolag är ett komplext fenomen
som har mångdimensionella syften, orsaker och effekter. För att juridiskt
analysera hur dessa kopplingar kan tolkas inom konkurrensrätten är det
därför av högsta vikt att försöka utreda spektrumet av konsekvenser och vad
det egentligen innebär att ha styrelsekopplingar mellan företag.

Inom den internationella samhällsvetenskapliga forskning har studier av
gemensamma styrelseledamöter en tämligen lång tradition.5 Ett antal teorier
och förklaringsmodeller existerar parallellt med varandra och har under
senare tid börjat ses som komplement till varandra som skapar en

                                                
4 Mizruchi, M. (1984): ”Recension av Johannes M Pennings, Interlocking Directorates,
Jossey-Bass, 1980”. Administrative Science Quarterly, March, s. 142
5 Ottosson, J. (1993): Stabilitet och förändring i personliga nätverk – gemensamma
styrelseledamöter i bank och näringsliv 1903-1939. Uppsala. s. 9
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helhetsbild över fenomenet.6 Teorierna varierar utifrån perspektiv och har
olika utgångspunkter såsom resurser och makt och är interpersonella likaväl
som interorganisatoriska. De teorier som från arbetets vinkling har relevans
och senare tas upp bygger på resursberoende, kommunikation, koordination
och kontroll. Var av en av dessa skolor kommer nedan kort att beskrivas och
förklaras för att på så sätt skapa en inblick i vilka sorters sociala relationer
och strukturer som gemensam styrelserepresentation skapar. Detta för att
senare i arbetet kunna användas som hjälpmedel för att analysera hur
styrelsekopplingarna i sin tur påverkar konkurrensen.

2.2.1 Resursberoende

Resursberoendemodellen grundar sig på det faktum att företag är beroende
av varandra för att tillgodose vissa resursbehov. För att reducera osäkerheten
i miljön som beroendet framkallar binds företag samman, och på så sätt
regleras beroendeförhållandet.7 Bindningar mellan företagen ses som medel
för att påverka omvärldsmiljön. I denna modell ses gemensamma
styrelseledamöter som ett av flera olika sätt genom vilket ett företag kan
etablera länkar till andra organisationer. Genom att intressenten får en
styrelseplats blir det lättare för företaget att kontrollera kritiska resursflöden,
konkurrensen företagen emellan minskar och en bas för gemensamt
agerande och samförstånd etableras. 

Gemensam styrelserepresentation ses endast som en av flera strategier för att
reglera och på så sätt reducera osäkerheten i miljön. Nätverksforskaren
Poensgen8 hävdar att gemensamma styrelseledamöter, karteller,
minoritetsägande och slutligen fusioner kan ses som olika former för
koordinering med ökande grad av hierarkiska inslag. Enligt detta synsätt
skall gemensamma styrelseledamöter ses som den svagaste formen för
strategisk koordinering, dock inte utan en viss grad av hierarkiskt inslag.
Poensgen hävdar vidare att koordinering med hjälp av gemensamma
styrelseledamöter får mindre betydelse då det uppstår en hög grad av
konkurrens på en marknad, vilket i sin tur är beroende av den aktuella
marknadsstrukturen.9

2.2.2 Kommunikation

Teorin om gemensam styrelserepresentation som medel för en
kommunikationslänk mellan inblandade företag ligger nära till hands när

                                                
6 Grönmo, S.(1993) s.17
7 Mizruchi, M.S. och Schwartz, M. (1987): ”The structural analysis of business: an
emerging field” in Mizruchi, M.S. and Schwartz, M (eds), Intercorporate relations: The
structural analysis of business. New York: Cambridge University Press. s. 9
8 Poensgen, O. (1983), ”Between Market and Hierarchy”. I Power, Effiency and
Institutions. A Critical Appraisal of the ”Markets and Hierarchies” Paradigm. (red.) Francis,
Arthur, Turk, Jeremy, Willman, Paul, Heinemann Educational Books, London
9 Se avsnitt 2.3 ”Olika marknadsformer”
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man studerar fenomenet. Information är för många företag den absolut
viktigaste resursen. Styrelseledamöter får information från företagen och
företagen får information från sina styrelseledamöter. Då en person sitter på
två eller flera styrelseposter kan han eller hon komma att agera som en
förmedlare av privilegierad information företagen emellan. I ett större
nätverk med gemensamma styrelseledamöter kan styrelsemöten fungera som
ett komplext kommunikationssystem för stora massor av information
angående en större grupp företag och deras miljö.10 Vissa forskare går så
långt som att peka ut fenomenet med gemensamma styrelseledamöter som
en sorts underrättelsefunktion; informationssamlare av spionkaraktär.11

2.2.3 Koordination

Koordinationsteorin kan sägas vara en förlängning av den ovan diskuterade
kommunikationsteorin, då koordination bygger på ett tidigare utbyte av
information. Enligt koordinationsteorin används gemensamma
styrelseledamöter för att utveckla förbindelser och stabila
mellanorganisatoriska samarbeten bland företag.12 En författare, Pennings,
uttrycker saken som:

”…interlocks might have funcions resembling those of mergers and joint ventures although
they are more covert, less radical, and less consequential in reducing a firms autonomy
regarding other organizations.”13 

Gemensamma styrelseledamöter kan enligt teorin tolkas som alternativa
tillvägagångssätt till vertikal integration som horisontella samgåenden.

Pennings forskning14 tyder på tre skilda sorters koordinering som kan
härledas från gemensam styrelserepresentation. Den första typen av
koordination utövas av horisontellt konkurrerande företag som agerar på
samma marknad och som är i beroende av liknande resurser. Gemensamma
styrelseledamöter mellan dessa företag agerar som tidigare uttryckt som en
slags underrättelsetjänst Den andra och tredje typen av koordination utövas
av företag beroende av varandra i ett vertikalt led. Koordinationen mellan
dessa företag kan genom styrelsekopplingar utövas antingen genom så
kallad självsupplering15 eller övertalning16. Självsupplering sker då en
styrelsemedlem från ett företag blir invald i styrelsen i ett annat och sedan
utvecklar en lojalitet mot det senare företaget vilket begränsar
handlingsfriheten för det första. Övertalning å andra sidan sker då samma

                                                
10 Grönmo, S.(1993) s.22
11 Pennings, J.M. (1980): Interlocking directorates. Origins and consequences of
connections among organisations´boards of directors. San Francisco: fJossey-Bass
12 Grönmo, S.(1993) s.22
13 Pennings, J.M. (1980) s.21
14 Pennings, J.M. (1980) s.22
15 eng. ”cooptation”
16 eng. ”persuasion”
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styrelseledamot företräder det första företagets intressen på
styrelsesammanträden för det senare.

Det kan även nämnas att forskningen pekar på att koordinering genom
gemensam styrelserepresentation oftast påträffas bland företag som i hög
grad är beroende av varandra.17

2.2.4 Kontroll

En fjärde aspekt som ytterligare kan förklara orsakerna bakom gemensam
styrelserepresentation är kontrollaspekten.  Genom att ha gemensamma
styrelserepresentanter kan ett företag utöva kontroll över ett annat. Till
skillnad från de tidigare förklaringsmodellerna, som ej direkt ger uttryck för
någon dominansaspekt, bygger denna teori på att styrelserepresentanterna
används för att influera och kontrollera andra företag. Kontrollteorin ger
uttryck för en hierarkisk relation mellan ett dominerande och ett dominerat
företag som uppnås just genom en styrelselänk. 

De företag som har en central position i ett nätverk med gemensamma
styrelseledamöter uppnår en högre grad av kontroll och makt genom sin
strukturella positionering. De kan utöva en så kallad strukturell
positioneringsmakt18 som generellt grundar sig på en eller flera av tre
materiella maktbaser. Dessa är aktieägarskap, utlåning av kapital respektive
kund- och leverantörsinflytande.19 Då aktieägarskap är en vanlig orsak till
styrelserepresentation i ett företag bildas det ofta kluster av företag där en
kapitalstark grupp eller person äger större andelar av företag och därav
genom sin styrelserepresentationsrätt tillsätter egna eller professionella
representanter. Genom att utöva kontroll över bolagen bildas det därigenom
styrelsekopplingar mellan de berörda företagen. Detta är även fallet vid den
andra maktbasen, utlåning, då långivarna kräver styrelserepresentation för
att utöva riskkontroll. Den tredje maktbasen hänför sig till det vertikala
beroendet mellan leverantör och kund. Om ett företag är en större kund eller
leverantör till ett annat företag får den ett behov av strategisk kontroll över
det senare. Gemensam styrelserepresentation är ett viktigt instrument för
utövandet av sådan kontroll.20 Två subgrupper till kontrollteorin är
finanskapital- och finanshegemoniteorierna. Dessa skiljer sig ej mycket från
vad som har beskrivits ovan utan understryker endast kapitalets makt och att
kontroll och inflytande över berörda företag ofta utövas genom
styrelselänkar.

                                                
17 Pennings, J.M. (1980) s.23
18 Mintz, B. och Schwartz, M (1985): The Power Structure of American Business. Chicago
and London. s.135
19 Mintz, B. Och Schwartz, M (1985) s.128
20 Mintz, B. Och Schwartz, M (1985) s.130
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3. Konkurrensbegränsande
avtal, 6§ KL

3.1 Inledning

Konkurrenslagens sjätte paragraf förbjuder avtal mellan företag som har till
syfte, eller vars effekt visar sig hindra, begränsa eller snedvrida
konkurrensen på den svenska marknaden på ett märkbart sätt. Paragrafen
överensstämmer i materiellt avseende med artikel 81.1 Amsterdamfördraget
och är uppbyggd som en nyanserad förbudsprincip. Dess syfte är att
begränsa konkurrensskadliga förfaranden mellan två eller fler företag.
Effekten av förbudet är ogiltighet enligt lagens sjunde paragraf.

Då gemensam styrelserepresentation bedöms kan det tolkas som ett
konkurrensbegränsande avtal. Paragrafens kriterier kommer att behandlas
och tolkas utifrån detta perspektiv.

3.2 Konkurrensbegränsande samarbete mellan
företag

6 § KL lyder:

Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 17, 18 c eller 18 e §, är
avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida
konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller
kontrolleras,
3. marknader eller inköpskällor delas upp,
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en
konkurrensnackdel, eller
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare
förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med
föremålet för avtalet. 

Paragrafen är utformad enligt en generell lagtext och förbudet baserar sig på
bedömningskriterier. Bestämmelsen bygger på att två kriterier skall vara
uppfyllda för att ett förbjudet konkurrensbegränsande samarbete skall ha
förekommit. För det första skall det vara fråga om ett samarbete mellan två
eller flera företag som har sin grund i ett avtal, beslut eller samordnat
förfarande, det så kallade avtalskriteriet. För det andra skall avtalet, beslutet
eller det samordnade förfarandet ha till syfte att hindra, begränsa eller
snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på ett märkbart sätt eller
att ge ett sådant resultat, det så kallade konkurrensbegränsningskriteriet.
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Paragrafen omfattar såväl horisontellt som vertikalt samarbete mellan
företag. 

För att gemensam styrelserepresentation, då det inom svensk och europeisk
gemenskapsrätt ej existerar något per se förbud,  skall kunna bedömas och
eventuellt förbjudas enligt denna pargraf krävs således att både
avtalskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet skall anses vara uppfyllt.
Bägge kriterierna kommer grundligen att analyseras utifrån detta perspektiv,
startandes med avtalskriteriet.

3.2.1 Avtalskriteriet

Enligt 3§ KL skall vad som i lagen sägs om avtal även tillämpas på beslut av
en sammanslutning av företag och samordnade förfaranden av företag.
Många förfaranden företag emellan kan innehålla moment av alla tre
samarbetsformerna. Det avgörande torde vara att det finns bevis på en
samordning eller ett samarbete mellan företag som sannolikt påverkar deras
handlande.21 För att förstå innebörden av sjätte paragrafen KL är det därför
nödvändigt att i detalj analysera dessa begrepp. 

Avtal
Ett avtal enligt KL kan anta en mängd olika former där inte bara formellt
upprättade och civilrättsligt bindande avtal innefattas, utan även muntliga,
icke formellt bindande avtal och s.k. gentlemen’s agreements22. Ett
grundläggande krav för att avtal skall anses vara för handen är dock att
förfarandet innefattar minst två parter. Ett ensidigt förfarande från ett enskilt
företag inbegrips därför ej i detta förbud. Om en part anpassar sig till krav
som ställs av ett annat företag kan själva acceptansen dock innebära att ett
avtal anses ha kommit till stånd. Denna fråga aktualiserades i Bayer-målet23

där Förstainstansrätten i ett interimistiskt beslut angivit att Kommissionens
syn var väl vid:

”it should be remembered that the existence of an agreement within the
meaning of Artickl 85(1) requires a joint intention of the parties, without there being any
need for them to express their consent formally. Such consents may also arise implicitly
from clear and unequivocal conduct by undertakings in the context of continuing
commercial relations”24

Ett avtal kan även yttra sig i andra former. Ett institutionaliserat samarbete,
som exempelvis regelbundna möten mellan konkurrenter där privilegierad
information utbytes torde enligt praxis25 kunna utgöra bevis på att det
föreligger ett avtal om samarbete mellan de i samarbetet deltagande
                                                
21 Carlsson. K, Schuer. L, Söderlind. E (1995) :Konkurrenslagen. 2:a uppl. Göteborg s. 98
22 Mål T-41,44&45/69 ACF Chemiefarma mot Kommissionen; Buchler mot kommissionen;
Boehring mot Kommissionen E.C.R (1970). 661, 769.
23 Kommissionens beslut 96/478 Bayer AG, EGT nr L207, 1996 s. 1
24 Mål T-41/96 R Bayer AG mot Kommissionen, C.M.L.R. (1996) 5 s.290, domskäl 40.
25 PVC, 1994, OJ. L 293 s.3
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parterna.26 I liknande fall anses det räcka med att parterna allmänt agerar i
överensstämmelse med detta, avtalskriteriet anses uppfyllt utan att man
behöver visa att parterna formellt enats om avtalet.27

Beslut av en sammanslutning av företag
Med beslut av en sammanslutning av företag avses främst beslut av
branschföreningar och liknande organ. Dessa organs organisationsregler
eller stadgar kan ge dem möjlighet att fastställa eller ändra
medlemsföretagens agerande på marknaden. Inte bara sådana
överenskommelser som är tvingande för medlemmarna räknas, utan även
rekommendationer att agera på visst sätt kan omfattas28 och så även om
företaget skulle motsätta sig besluten men ändå är bundna av dem.29 Något
krav på att en sammanslutning skall utgöra en enskild juridisk person ställs i
praxis ej upp.

Samordnat förfarande
Ett samordnat förfarande utgör ett mindre formellt samarbete mellan företag.
Inget formellt avtal behöver ligga till grund utan det räcker med att två eller
fler företag tillämpar ett visst förfarande i samförstånd. Det som krävs är
dock att direkta eller indirekta kontakter skall ha förekommit mellan
företagen.30 Kontakterna kan exempelvis avse att påverka en konkurrents
handlande på en marknad eller avslöja för en sådan konkurrent åtgärder som
ett företag själv beslutat genomföra.31 

EG-domstolen har i det så kallade färgämneskartellmålet32 givit en klar
formulering var som avses med ett samordnat förfarande:

”…a form of coordination between undertakings which, without having
reached the stage where an agreement properly so called has been concluded, knowingly
substitutes practical cooperation between them for the risk of competition. 

By its very nature, then, a concerted practice does not have all the elements
of a contract but may inter alia arise out of coordinaion which becomes apparent from the
behaviour of the participants.”33

Således räcker det med bevisade kontakter företagen emellan i kombination
med att det kan visas att kontakterna hade till syfte eller fick till effekt att
snedvrida konkurrensen för att fastställa ett samordnat förfarande. I EG-
rätten torde rättsläget vara att ett samordnat förfarande presumeras då

                                                
26 Carlsson. K, m.fl. s. 100
27 Polypropylene, 1986 EFT nr L 230 s. 1
28 Frubo mot kommissionen, mål 71/74, REG (1975). 563 och Vereninging van
Cementhandalaaren mot kommissionen, mål 8/72, REG (1972). 977
29 Fire insurance, Verband der Sachversicherer mot kommissionen, mål 45/85, REG (1987).
404
30 Prop. 1992/93:56. s.71
31 Carlsson. K, m.fl. s. 102
32 Målen 48, 49, 51-57/69 ICI och övriga mot Kommissionen (1972) ECR s.619
33 Ibid, domskäl 64-65
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företag uppvisar ett parallellt marknadsagerande och det visats att kontakter
förelegat  mellan företagen i anslutning till det parallella uppträdandet.34

Dock har ett parallellt marknadsuppträdande utan att det finns en
underförstådd överenskommelse mellan företag, s.k. parallellt beteende, ej
ansetts vara samordnat förfarande och ej kunnat bedömas enligt
konkurrenslagens sjätte paragraf.

I målet ICI/Drestuffs35 uttalade domstolen att begreppet samordnat
förfarande måste tolkas mot bakgrund av varje ekonomisk aktörs oberoende
agerande på en marknad. Vidare uttalade de att detta krav på oberoende inte
berövar företagen rätten att anpassa sig till konkurrenternas föränderliga
planläggningar, men enligt domstolen utesluter detta varje direkt eller
indirekt kontakt företagen emellan med syfte eller effekt att dela med sig av
sina marknadsstrategier.

3.2.2 Konkurrensbegränsningskriteriet

För att förfarandet skall vara förbjudet krävs att det har till syfte att hindra,
begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt,
eller att det ger detta resultat. Syftet med ett avtal, beslut eller samordnat
förfarande torde man kunna finna genom en objektiv bedömning av målet
med förfarandet, och inte en bedömning av de involverade parternas
subjektiva uppfattningar.36 

Vad gäller resultatet av ett förfarande utför man ett s.k. konkurrenstest där
en bedömning av den negativa påverkan på konkurrensen på den relativa
markanden37 utförs. Det kan även nämnas att bedömningen av ett
förfarandes följder går utöver dess omedelbara effekter och att man även
väger in avtalets långsiktiga och kumulativa verkningar.38

Till slut krävs det att förfarandet påverkar konkurrensen på ett märkbart sätt,
d.v.s. att det konkurrensbegränsande samarbetet måste ha en viss grad av
ekonomiska verkningar på den relevanta marknaden. Begreppet märkbart
sätt har i förarbetena utvecklats enligt följande:

”Samarbete mellan mindre eller medelstora företag där avtalsprodukterna,
eller produkterna som av konsumenterna uppfattas som  likvärdiga och som tillverkas eller
säljs av avtalsparterna, omfattar en mindre del av den relevanta markanden – omkring 10
procent – torde normalt sakna betydelse för konkurrensen. Är det enbart fråga om mycket
små företag – företag med en årsomsättning under 10 miljoner kronor – som samarbetar
torde marknadsandelen kunna vara något högre än 10 procent utan att samarbetet faller
                                                
34 Carlsson. K, m.fl. s. 103
35 ICI och övriga mot kommissionen, målen 48, 49, 51-57/69, REG (1972). 619
36 AsturienneZinc, Compagnie Royale Asturienne des Mines SA och Rheinxink GmbH mot
kommissionen, målen 29, 30/83, REG (1984). 1679
37 För en redogörelse av detta begrepp se 4.???
38 British American Tobacco Company Ltd och R. J. Reynolds Industries (BAT), Inc. mot
kommissionen, målen 142 och 156/84. REG (1987). 4487
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under förbudet. Ingår däremot större företag i samarbetet torde det i allmänhet inte kunna
hävdas att konkurrensen inte påverkas på ett märkbart sätt, även om avtalsprodukterna
omfattar en mindre del av den relevanta marknaden.”39

De avgörande faktorerna är storleken på de samarbetande företagen och
marknadsandelen för avtalsprodukterna, vilket överensstämmer med EG-
rättens ”märkbar effekt”. Nämnas kan dock rule of reason doktrinen som till
skillnad från en kvantitativ utgår ifrån en kvalitativ bedömning baserad på
ett slags förnuftighetsresonemang av avtalets sammanlagda verkningar. 

3.3 Uttryckligt avtal om styrelserepresentation

Bedömningen av gemensam styrelserepresentations konkurrensbegränsande
effekt sker således utifrån förhållandet om förfarandet  i sig anses uppfylla
både avtalskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet, och i så fall utgör
ett konkurrensbegränsande samarbete. Frågan har behandlats i EG-
domstolen och berörts av de svenska konkurrensmyndigheterna.

Frågan i vilken mån en överenskommelse om gemensam
styrelserepresentation mellan två konkurrerande företag utgjorde ett
konkurrensbegränsande avtal bedömdes i Philip Morris-fallet.40 De
grundläggande relevanta premisserna i fallet var följande: I April 1981 sålde
Rembrandt Group Ltd 50 procent av sitt dotterbolag Rothmans Tobacco
Holding till konkurrenten Philip Morris. Enligt avtalet fick vardera bolag
rätten att utse hälften av styrelseledamöterna i Rothman Tobacco Holding.
Vid detta tillfälle förvärvade Philip Morris även hälften av kapitalet i
Rothmans International. Parterna ingick i samband härmed även ett
samarbetsavtal som omfattade gemensam distribution, tillverkning, tekniskt
know-how och FoU angående tobaksproduktion i Europa. Sedan tre
konkurrenter, Reynolds, Reemstra och BAT klagat till kommissionen att
Philip Morris genom avtalet fick makt att influera en stark konkurrents
marknadsagerade, motsatte sig kommissionen överenskommelsen med
motiveringen att avtalet stred mot artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Efter
förhandlingar med kommissionen ändrades avtalet företagen emellan och
ersattes med ett nytt reviderat avtal i vilket överenskommelsen om
gemensamma styrelseledamöter bland annat dragits tillbaka. Kommissionen
godtog det nya avtalet och beslöt därmed att inte gå vidare med ärendet.
Kommissionens beslut överklagades av konkurrenterna till EG-domstolen,
som senare slog fast att kommissionens bedömning av det senare avtalet var
korrekt.

Philip Morris-fallet bör tolkas med försiktighet då domstolens beslut tillkom
innan koncentrationsförordningen hade trätt i kraft. Det får också hållas i
minnet att avtalet innefattade mycket mer än endast gemensam
                                                
39 Prop. 1992/93:56. s.73
40 BAT fallet
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styrelserepresentation. Vissa slutsatser kan dock ändå dras från domstolens
bedömning. Särskilt illustrerande är premisserna 36 till 38. De lyder:

”36. It should be recalled that the agreements prohibited by Article 85 are those which have
as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the
Common Market.
37. Although the aquisition by one company of an equity interest in a competitior does not
in itself constitute conduct restricting competition, such as acquisition may nevertheless
serve as an instrument for influencing the commercial conduct of the companies in question
so as to restrict or distort competition on the market on which they carry on business.
38. That will be true in particular where, by the acquisition of a share holding  or through
subsidiary clauses in  agreement, the investing company obtains legal or de facto control of
the the commercial conduct of the other company or where the agreement provides for
commercial co-operation between the companies or creates a structure likely to be used for
such co-operation.”

Domstolen slår klart fast att själva förvärvet av en minoritetspost i ett
konkurrerande bolag inte i sig självt utlöser tillämpningen av förbudet. Dock
poängteras att ett sådant förvärv kan fungera som ett
konkurrensbegränsningsinstrument. Förvärvet  kan påverka de aktuella
företagens marknadsuppträdande så att konkurrensen begränsas eller
snedvrids. Domstolen går vidare och varnar för att risken att en
konkurrensbegränsning förstärks då kontrollaspekter aktualiseras, då avtalet
skapar kommersiellt samarbete eller speciellt om förvärvet skapar en
struktur som kan användas för samordning företagen emellan. Domstolen
slår fast att ett minoritetsförvärv kombinerat med styrelserepresentation kan
strida mot Artikel 81(1) om, inter alia, det används som ett instrument för att
påverka företagens kommersiella uppträdande eller skapar en struktur för
troliga samarbeten. Indirekt framgår därmed att överenskommelser om
gemensamma styrelseledamöter kan vara ett sätt att skapa en slags
kommersiell plattform för framtida samarbete mellan företagen; detta vilket
i sin tur kan strida mot EG-rättens förbud mot konkurrensbegränsande
samarbete. Slutligen måste dock poängteras att domstolen framhäver vikten
av att varje avtal måste bedömas utifrån sitt ekonomiska sammanhang och i
ljuset av förhållandet på den relevanta marknaden. 

Frågan om gemensam styrelserepresentation har inte behandlats i svensk
domstol men såväl Konkurrensverket som den tidigare
Näringsfrihetsombudsmannen har beaktat och behandlat fenomenet. I fallet
SCA/Modo angrep NO SCA:s representation i MoDo:s styrelse med
motiveringen att det fick konkurrenshämmande effekter.41 KKV har berört
ämnet i diverse skrivelser men ej angripit något enskilt fall med stöd av
sjätte paragrafen.

                                                
41 NO:s beslut 1993-05-12, dnr 72/1992
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3.4 Utbyte av information mellan konkurrenter

En relaterad och närliggande vinkling av gemensam styrelserepresentation är
frågan hur ett informationsutbyte mellan konkurrenter bedöms. Om man
väljer att se och bedöma styrelserepresentationen utifrån ett
informationsutbytesperspektiv, som antingen direkt eller indirekt, medvetet
eller omedvetet påverkar företagens konkurrenssituation, ställs fenomenet i
ett annorlunda ljus.

Ett utbyte av information mellan företag kan ske på en mängd olika sätt och
syftet med utbytet kan variera. Företagen kan ha ett uttryckligt avtal om
informationsutbyte, det kan existera ett väl utvecklat
informationsutbytessystem eller så kan utbytet ske sporadiskt utan någon
bakomliggande överenskommelse. Syftet med informationsutbytet  kan
variera från marknadseffektiviserande till det motsatta
konkurrenshämmande. Det är relativt lätt att se att ett informationsutbyte
konkurrenter emellan kan påverka den allmänna konkurrenssituationen på
en marknad och att det ur konkurrenssynpunkt ej är önskbart. Företag
förlorar genom denna information sitt individuella marknadsuppträdande
och får möjlighet att anpassa sig till sina konkurrenters uppträdande. Detta
är ej förenligt med grundsatsen att varje företag oberoende skall bestämma
handlingssätt efter vilket det skall agera på en marknad.42 Effekten av
utbytet blir ett underlättande av övervakningen av konkurrenter och i
förlängningen även en förenkling för företagen att agera i maskopi.

Bedömningen av om ett informationsutbytes förenlighet med
konkurrensrätten har i praxis formulerats såsom beroende av tre kriterier: (i)
vilken typ av information det rör sig om, (ii) den aktuella
marknadsstrukturen, och (iii) informationsutbytets frekvens. 

I den sjunde rapporten om konkurrenspolitik slog kommissionen fast de
gällande informationsytbytesprinciperna såsom uttryckta i fallet Suiker
Unie.43 Kommissionen uttryckte inga fundamentala motsättningar mot
informationsutbyte mellan konkurrenter så länge som inga individuella
företag gick att identifiera i informationen. Kommissionen sa vidare att de
bedömer ett organiserat utbyte av individuell data från enskilda företag,
såsom kvantiteter sålda eller producerade, priser och villkor för rabatter, och
generella villkor för försäljning, leverans och betalning samt utövanden
vilka har till syfte eller effekt att hindra eller snedvrida konkurrensen.44

Dessa utbyten skall anses stå i strid med artikel 81.1 och därför vara
förbjudna. Distinktionen görs här, och har vidare i praxis45 gjorts, mellan
företagsspecifik information och agregerad statistik. Konkurrensverket har i

                                                
42 Coöperative vereninging ”Suiker Unie” UA m.fl. mot kommissionen, målen 40-48, 50,
54-56, 111, 113, 114/73, REG (1975). 1663
43 Ibid
44 Komissionens sjunde rapport om Konkurrenspolitik
45 IFTRA Glass Container
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sitt allmänna råd KKVFS 1993:7 givit en likartad syn på vilken typ av
information som normalt skall anses tillåten för konkurrenter. En distinktion
görs även här mellan allmänt tillgänglig information och information av en
mer privilegierad natur; även så på information av historisk art kontra
framåtblickande prognoser.46 Slutsatserna är att agregerad information till
skillnad från information på individuell företagsnivå har ett så pass
begränsat inflytande på företagens agerande att konkurrenssituationen ej
märkvärt, om alls, påverkas till det sämre.

Vad gäller strukturen på marknaden där informationsutbytet tar plats gäller
enligt praxis generellt att ju mer koncentrerad och oligopolistisk en marknad
är desto troligare är det att informationen spelar en central roll i
beslutsfattandeprocessen och därmed skapar konkurrenssnedvridande
effekter.47 Domstolen menar att marknadsstrukturen är avgörande för
huruvida informationsutbytet skapar en miljö där ytterligare
konkurrensbegränsande överenskommelser skulle kunna uppstå. Även i
fallet UK Agricultural Tractor48 lade förstainstansrätten vid sin bedömning
stor vikt vid marknadsstrukturen då informationsutbytet på den aktuella
oligopolistiska marknaden tog bort varje sorts överraskningseffekt i
konkurrenternas agerande, vilket i sin tur minskade de temporära fördelarna
som skulle kunna uppnås på marknaden.

Det sista kriteriet, informationsutbytets frekvens, spelar en viktig roll för att
bedöma dess laglighet. Ju högre frekvens utbytet har, desto större effekt får
informationen på de inblandande företagens agerande och desto större blir
risken för maskopi.49 

3.5 Delananalys

För att bedöma om gemensam styrelserepresentation i konkurrerande företag
är otillåten enligt konkurrenslagens sjätte paragraf gäller det att tolka det
som ett samarbete som i sin tur är konkurrensbegränsande. Rent
nätverksteoretiskt ligger detta ganska nära till hands, då teorierna som
förklarar bakgrunden till fenomenet utgår från styrelserepresentationen som
en samarbetsform för att säkra resurser och skapa kommunikation och
koordination. Samarbetet ligger ej i själva representationen utan detta är
endast ett medel för att samarbeta. Då det ej existerar något per se förbud
mot denna form av representation blir det syftet och vidare effekterna av
kopplingen som avgör dess konkurrensrättsliga laglighet.

                                                
46 European Commission, Information Exchanges among firms and their impact on
competition (1995), 99.
47 Fatty Acids, 1987 EFT nr L 3 s. 17
48 UK Agricultural Tractor, målen T-34 och 35/92, (1994) ECR s. II-905 resp. II-957
49 Faull. J, Nikpay. A, The EC law of competition. Oxford (1999) s. 430 
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Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal bygger, som ovan redogjorts för,
på att både avtalskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet uppfylls.
Avtalskriteriet har i lagtexten och praxis givits en vid tolkning och detta
kriterie torde i de flesta fall rörande gemensam styrelserepresentation anses
vara uppfyllt. Uttryckliga avtal eller underförstådd överenskommelser om
styrelserepresentation uppfyller detta krav men i fall rörande parallellt
marknadsuppträdande torde endast den kontakt företagen emellan som
resulteras av styrelselänken räcka för att avtalskriteriet skall anses vara
uppfyllt. Styrelsekopplingen som faktum, dess symboliska effekt och dess
naturligt känsliga natur blir en bedömningsfaktor till dess nackdel då
bedömningen av dess hypotetiska syfte spelar roll vid en bedömning om ett
samordnat förfarande föreligger. 

Vad gäller konkurrensbegränsningskriteriet så kommer styrelsekopplingen
att bedömas objektivt utifrån målet med förfarandet, om en
konkurrensbegränsande effekt ej redan påvisats. Det krävs att
representationen skall har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida
konkurrensen på marknaden eller ge detta resultat. Då det ej existerar något
rättsfall där ett konkurrenstest utförts på gemensam styrelserepresentation
kan praxis ej ge ledning vid denna bedömning. Philip Morris fallet pekar
dock på att styrelselänkar skulle kunna tolkas som sådana strukturella länkar
som har till syfte att skapa en konkurrenshämmande bas. Detta område
borde dock vara dynamiskt då marknader och förutsättningar präglas av en
konstant förändring. Varje fall kommer att vara unikt och en enskild
bedömning kommer att avslöja det som påvekar just denna specifika
marknad. Vid denna bedömning får man studera den ekonomiska och
sociologiska forskningen som fortlöpande pågår om styrelsekopplingars
effekter på maktkoncentrationen och konkurrensen.

Slutligen kan vissa slutsatser dras angående gemensam
styrelserepresentation från den praxis och doktrin som existerar rörande
informationsutbyte konkurrenter emellan. Det kan börjas med att sägas att
ett faktiskt medvetet informationsutbyte måste ha skett för att man skall
kunna använda denna doktrin. I många fall kan gemensam
styrelserepresentation existera utan att ett informationsutbyte mellan
styrelserna föreligger. Styrelseledamoten kan dock agera medvetet eller på
andra sätt göra sig skyldig till konkurrensbrott, men i denna situation
behandlas endast själva informationsutbytet mellan de berörda styrelserna.
För det första kan man utgå ifrån att en styrelse alltid behandlar
företagsspecifik information och ej agregerad som annars bedöms som icke
konkurrenshämmande. De två andra bedömningsgrunderna,
marknadsstrukturen och informationsutbytets frekvens blir således
avgörande för det inom styrelserna aktuella informationsutbytet. Handlar det
om frekventa styrelsemöten innefattande detta informationsutbyte på en
oligopolistisk marknad utgör det med säkerhet en lagöverträdelse. Om det å
andra sidan handlar om sporadiska styrelsemöten på en marknad som
präglas av hög konkurrens, exempelvis en perfekt konkurrensmarknad eller
monopolistisk konkurrensmarknad, ställs förfarandet i ett annat ljus. Även
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här är den enskilda bedömningen i varje specifikt fall avgörande för att
avgöra informationsutbytets konkurrensrättsliga överensstämmelse. 
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4. Missbruk av dominerande
ställning, 19§ KL

4.1 Inledning

Konkurrenslagens nittonde paragraf förbjuder företag som innehar en stor
marknadsmakt att genom missbruk utnyttja denna. Bestämmelsen tar sikte
på situationer där konkurrensen på en marknad redan är försvagad på grund
av existensen av företag med så stark marknadsställning och att företaget
genom att agera otillbörligt skadar den faktiska konkurrens som dock finns
kvar på marknaden. EG-domstolen uttryckte i fallet Michelin50 kärnan av
förbudet på följande sätt:

 ”A finding that an undertaking has a dominant position…simply means that, irrespective of
the reasons for which it has such a dominant position, the undertaking has a special
responsibility not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition in the
common market.”

Förbudet riktar sig, till skillnad mot 6 §, mot företags ensidiga
konkurrensbegränsningar. Paragrafen överensstämmer i materiellt avseende
med artikel 82 Amsterdamfördraget med undantag för samhandelskriteriet. 

För att bedöma gemensam styrelserepresentation enligt denna paragraf gäller
det således att tolka in förfarandet som ett missbruk av en eventuell
dominerande ställning.

4.2 Missbruk av dominerande ställning

19 § KL lyder:

Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är
förbjudet.
Sådant missbruk kan särskilt bestå i att
1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra
oskäliga affärsvillkor,
2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en
konkurrensnackdel, eller
4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser
som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för
avtalet.

Förbudet är uppbyggt runt två rekvisit som skall vara uppfyllda för att
förbudet skall träda i kraft. För det första skall företaget eller företagen
                                                
50 NV Nederlandsche Baden-Industrie Michelin v Commission  mål 322/81 (1983) ECR
3461 p.57
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inneha en dominerande ställning på marknaden och för det andra skall det
röra sig om ett missbruk av denna dominans. Innebörden av dessa bägge
begrepp är inte definierade i lagtexten utan de har utvecklats i praxis.
Examplifieringen av missbruket behandlar uteslutande vertikalt missbruk,
men även horisontellt missbruk innefattas. Paragrafens bägge rekvisit
kommer nedan att behandlas, för att sedan se hur gemensam
styrelserepresentation kan och har angripits med stöd av detta förbud.

4.2.1 Dominerande marknadsställning

EG-domstolen har i fallet United Brands definierat en dominerande ställning
som:

”a position of economic strength enjoyed by and undertaking which enables it to prevent
effective competition being maintained on the relevant market by giving it the power to
behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately
of its consumers.”51

I lagtexten pratas om en ”dominerande ställning på marknaden”. Denna
dominerande marknadsställning innefattar dels ett marknadsbegrepp, dels ett
dominansbegrepp. För att utröna om ett företag innehar en dominerande
ställning krävs således att man gör en analys av företaget och dess
konkurrenter på den aktuella marknaden. I analysen bestämmer man först
den relevanta marknaden, bestående av en produktmarknad och en
geografisk marknad, för att sedan undersöka om företaget innehar en
dominant position på den utredda marknaden. 

Relevant marknad

En möjlig dominans på en marknad kan bara bestämmas genom att referera
till en definierad kategori av produkter eller tjänster i ett utstakat geografiskt
område; det är bara härigenom möjligt att slå fast huruvida ett misstänkt
dominant bolag möter det konkurrenstryck som möjliggör det att agera
oberoende av sina konkurrenter.52 Den relevanta marknaden utgörs således
av den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska
marknaden. Bedömningen av den relevanta marknaden blir central då den
uppskattade storleken i sin tur avgör det bedömda företagets
marknadsställning. En snävt definierad marknad utvisar ofta en starkare
marknadsställning för företaget än vad en bredare definition gör.53

                                                
51 United Brands mot kommissionen, mål 27/76, REG (1978). 207
52 Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of
Community competition law (1997) 97/C 372/5
53 Carlsson. K, m.fl. s. 338
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Relevant produktmarknad

Den relevanta produktmarknaden utgörs av alla de produkter som är
tillräckligt lika i fråga om funktion, pris, användningsområde och generella
egenskaper för att de som använder produkterna skall uppfatta produkterna
som utbytbara i mer än begränsad omfattning. EG-domstolen uttalade i
Hoffman-La Roche54 att:

”The comcept of the relevant market in fact implies that there can be effective competition
between the products which form part of it and this presupposes that there is a sufficient
degree of interchangeability between all the products forming part of the same market in so
far as a specific use of such products is concerned.”

Den s.k. efterfrågesidans substituerbarhet är central för att bestämma den
relevanta produktmarknaden men även utbudssidans utbytbarhet, d.v.s.
potentiell konkurrens till  en viss produkt och även korspriselasticitet på
efterfrågesidan spelar en viktig roll.

Relevant geografisk marknad

Den relevanta geografiska marknaden är i grunden det geografiska område
där det berörda företaget huvudsakligen tillhandahåller den fastställda
produkten. EG-domstolen har i United Brands55 definierat den relevanta
geografiska marknaden som det område inom vilket de objektiva
konkurrensvillkoren är tillräckligt homogena för att bolagens
marknadsandelar skall kunna uppskattas. I bedömningsgrunderna för att
fastställa den geografiska marknaden, skiljer sig den svenska bedömningen
från den EG-rättsliga. Då den svenska konkurrenslagen tillämpas är ofta den
relevanta marknaden hela landet.56 

De faktorer som definierar den geografiska marknaden, i de fall den ej är
hela landet, är bland annat transportmöjligheter, transportkostnader,
transportkänslighet som existerande möjligheter för köpare att nå olika
leverantörer.57 Som ytterligare faktorer nämns distributionsmöjligheter,
marknadsföringens målgrupp och kommunikationsmöjligheter för
presumtiva kunder.58

Dominerande ställning

Då den relevanta marknaden har fastställts blir nästa steg i analysen att
undersöka om företaget är dominerande på den definierade marknaden.
Dominans på en marknad beror i allmänhet på en kombination av ett flertal

                                                
54 Hoffman-La Roche & Co AG mot kommissionen, mål 85/76, REG (1979). 461
55 United Brands mot kommissionen, mål 27/76, REG (1978). 207
56 Carlsson. K, m.fl. s. 350
57 Prop. 1992/93:56 s. 85
58 SOU 1991:59 del 2 s. 89 
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separata omständigheter, där företagets marknadsandel av den relevanta
marknaden står i centrum för bedömningen. EG-domstolen har i fallet
Hoffman-La Roche uttalat:

”The existence of a dominant position may derive from several factors which, taken
separately, are not necessarily determinative but among these factors a highly important one
is the existence of very large market shares”59

Marknadsandelar

Marknadsandelen spelar således en central roll för bedömningen av om ett
företag innehar en dominerande position. Mycket stora marknadsandelar,
från 75% och uppåt, är enligt praxis något som nästan uteslutande är bevis
på en dominerande ställning.60 I fallet innehade Hoffman-La Roche mycket
stora marknadsandelar av den europeiska vitaminmarknaden. Domstolen
argumenterade utifrån att marknadsandelen var så stor att en vidare
undersökning av ytterligare faktorer ej ansågs nödvändig för att fastställa
dominans på marknaden. I fallen Hilti61 och Tetra Pak II62 fastslogs vidare
att marknadsandelar mellan 70% och uppåt i sig självt var bevis för en
dominerande ställning. Höga marknadsandelar, runt dryga 50%, anses som
starka prima facie bevis för att en dominerande ställning föreligger vilket
skapar en presumtion för dominans.63 Marknadsandelar under 40% å andra
sidan skapar presumtion för att dominans ej förligger, i varje fall ej utan
ytterligare omständigheter som visar på att dominans föreligger.64 Vidare är
marknadsandelar understigande 25% starka presumtioner för att företaget ej
innehar en dominerande ställning.

Ytterligare faktorer

Om marknadsandelen i sig inte är tillräckligt stor för att påvisa dominans
måste man se till ytterligare faktorer för att bedöma om dominans föreligger.
Dessa faktorer utgör alla konkurrentmässiga fördelar som gör företaget
mindre beroende av sin omgivning och ger det frihet att agera självständigt,
som domstolen uttalade i United Brands-fallet. Dessa faktorer är enligt
praxis exempelvis företagets eller marknadens struktur, den potentiella
konkurrensen på marknaden, företagets finansiella styrka, existerande
inträdeshinder på marknaden eller företagets generella uppförande på
marknaden.65 Företagets existerande nätverk skulle även detta kunna anses

                                                
59 Hoffman-La Roche, p.39
60 Hoffman –La Roche, p.41,56,60,63 och 67
61 Hilti AG mot kommissionen, mål  T-30/89, (1992) ECR II-1439 och
mål C-53/92, (1994) ECR I-667
62 Tetra Pak International mot kommissionen, mål T-89/91, (1994) ECR II-755
63 Nederlandse Banden-Industrie Michelin NV mot kommissionen, mål 19/77, REG (1983).
3461 och AKZO mot kommissionen, mål C-62/86, REG (1991). I-3359
64 Grundig, 1985 OJ. L233/1
65 Faull. J, Nikpay. A s.125ff
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vara en faktor som gör företaget starkare, mer oberoende och således
starkare.

4.2.2 Missbruk

Efter att ha fastställt att företaget innehar en dominerande ställning blir nästa
steg att undersöka huruvida det har skett ett missbruk. Den dominerande
ställningen i sig är ej förbjuden utan det är missbruket av denna ställning
som förbjuds. Missbruket i sig är ej definierat i paragrafen utan lagstiftaren
har lämnat tolkningen till de rättstillämpande instanserna. Praxis har gett en
vid och flexibel innebörd av begreppet missbruk och det kan i vid mening
sägas innefatta förfaranden vilka medför effekter som är skadliga för den
gemensamma marknaden.66

EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen definierat missbruk enligt
paragrafens lydelse enligt följande formulering:

”The concept of an abuse is an objective concept relating to the behaviour of an undertaking
in a dominant position which is such as to influence the structure of a market where, as a
result of the very presence of the undertaking in question, the degree of competition is
weakened and which, through recourse to methods different from those which condition
normal competition in products or services on the basis of the transactions of commercial
operators, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still
existing in the market of the growth of that competition.”67

Denna definition börjar med att påpeka det faktum att missbruk endast kan
begås av företag som innehar en dominerande ställning och att bedömningen
alltid sker utifrån objektiva bedömningsgrunder. Domstolen pekar sedan ut
två särskilda beståndsdelar av ett missbruk. För det första att ett missbruk
endast sker då metoder annorlunda från normal konkurrens används och för
det andra att sådana metoder hindrar upprätthållandet av graden av
konkurrens, eller dess tillväxt, som fortfarande existerar på den redan
konkurrenshämmade marknaden. Vid en missbruksbedömning görs en
helhetsbedömning i varje enskilt fall där exempelvis faktorer som
förfarandets effekter på parter på marknaden, förekomsten av konkurrens på
markanden, förfarandets natur och om förfarandet är normalt för branschen
vägs in.68

4.3 Strukturellt missbruk

En speciell form av missbruk utgörs av det av praxis formulerade
strukturella missbruket. Konceptet strukturellt missbruk består av en
kommersiell aktivitet eller transaktion genom vilken ett företag i
dominerande ställning åstadkommer en momentan strukturell förändring på

                                                
66 United Brands punkt. 183
67 Hoffman –La Roche  punkt 91.
68 United Brands p. 159, 186, 187 och Michelin, p. 73.
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marknaden med konkurrenshämmande verkan.69 Distinktionen för denna
form av missbruk utgörs av att det oftast handlar om en abrupt
engångsföreteelse som förändrar marknadens struktur till skillnad från
missbruk som grundar sig i ett visst sorts uppförande som sträcker sig över
en längre tidsperiod. Strukturellt missbruk kan enligt praxis bestå av
exempelvis förvärv av minoritetsposter av konkurrerande, förvärv av
teknologiska licenser, skapandet av ett samarbetes joint venture eller andra
långsiktiga samarbetsavtal.70 Till denna form av strukturellt missbruk hör
troligtvis även styrelserepresentation i ett konkurrerande bolag av ett på
markanden dominerande företag.
 
EG-domstolen etablerade principen om strukturellt missbruk i sitt domslut i
fallet Continental Can71. Domstolen inrättade principen att utövandesätt av
företag som är skadliga för uppehållandet av en effektiv konkurrensstruktur
på en marknad skall vara förbjudna enligt Artikel 8172. Domstolen uttryckte
saken så att syftet med artikeln:

”is not only aimed at practices which may cause damage to consumers directly, but also at
those which are detrimental to them through their impact on an effective competition
structure, such as is mentioned in Article 3(f) of the Treaty. Abuse may therefore occur if an
undertaking in a dominant position strengthens its position in such a way that the degree of
dominance reached substantially fetters competition, ie that only undertakings remain in the
market whose behaviour depends on the dominant one.”

Domstolen fortsätter med att poängtera att ett förstärkande av en redan
dominant position på en marknad kan vara ett missbruk och därigenom
förbjudet enligt Artikel 82, oavsett tillvägagångssätt, om det får de ovan
beskrivna effekterna. Artikel 82 är därigenom tillämplig på såväl strukturella
förändringar som på företags uppförande på en marknad.

I praxis kan man säga att tre rättsfall är centrala för bedömningen av om ett
strukturellt missbruk har förekommit. Dessa är de ovan diskuterade fallen
Continental Can, BAT and Reynolds samt Warner-Lambert/Gillette73.
Rättsfallen behandlar i minskande ordning graden av kontroll förvärvat av
det dominerande företaget som anses nödvändigt för att ett strukturellt
missbruk skall ha förekommit. Nedan redogörs kort för vart och ett av
fallen, startandes med Continental Can.

I rättsfallet Continental Can, som behandlade ett förvärv som gav full
kontroll över ett förvärvat företag, fastslog EG-domstolen att Artikel 82 är
tillämplig på koncentrationer som förstärker en redan dominerande ställning.
Domstolen gav motiveringen som redogjordes för ovan. 

                                                
69 Faull. J, Nikpay. A s.186
70 Faull. J, Nikpay. A s.186
71 Continental Can och Europemballage mot kommissionen, mål 6/72, REG (1973). 215
72 Motsvarande § 6 KL
73 Gillette fallet
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Då Continental Can rörde strukturella missbruk baserade på övergång av full
kontroll av ett företag, behandlar det under 6 § KL diskuterade fallet BAT
ett förvärv av en minoritetspost som inte gav det förvärvande företaget full
eller ens delad kontroll över det förvärvade företaget. Domstolen
konstaterade, då ett företag som innehar en dominerande ställning förvärvar
en minoritetsandel i ett konkurrerande företag, att ett missbruk av en sådan
position endast kan uppstå då aktieförvärvet resulterar i en faktisk kontroll
av det andra företaget eller åtminstone visst inflytande på dess kommersiella
aktiviteter.74 En slutsats som kan dras av fallet är att ett minimikrav för att
missbrukskriteriet i artikel 82 skall anses vara uppfyllt vid förvärv av
minoritetsposter är att förvärvet i varje fall skall skapa ett visst inflytande
över en konkurrents kommersiella aktiviteter. Ett minoritetsförvärv som
kombineras med styrelserepresentation torde stärka inflytandet, då speciellt
om det kombineras med vetorätt för vissa typer av beslut.75 Domstolens
utlåtande är dock allt för kort för att allt mera slutsatser skall kunnas dras.

I det senare tredje fallet, Warner-Lambert/Gillette76, gör domstolen samma
bedömning som i BAT men går då ytterligare lite längre då de konstaterar
att artikel 82 är tillämplig på ett minoretetsförvärv som gav lite, om alls
någon, faktisk kontroll över det minoritetsförvärvade företaget. Gillette, som
innehade en dominerade ställning på marknaden för våtrakningsprodukter,
förvärvade 22 procent av konkurrenten Warner-Lambert, vilket inte
medförde några rösträttigheter eller rätt till styrelserepresentation.
Kommissionen yrkade, och domstolen fann, att förvärvet stred mot artikel
82 då ”the structure of the wet-shaving market in the Community had been
changed by the creation of a link between Gillette and its leading
competitor” och att förändringen skulle få en negativ effekt på
konkurrenssituationen på marknaden. Kommissionen refererade till det
tidigare rättsfallet BAT and Reynolds och yrkade att företagsledningen av
Gillettes konkurrenter blev tvungna att ta med Gillettes ägandeintressen i
beräkningen och att detta därav skulle påverka dess kommersiella
uppförande. Kommissionen yrkade att Gillette skulle avyttra sitt
aktieinnehav i Warner-Lambert. Domstolen sänkte genom sitt domslut
kravet på faktisk kontroll över det minoritetsförvärvade företaget och
fastslog att indirekta effekter av ett minoritetsförvärv räcker för att
missbrukskriteriet i artikel 82 skall anses vara uppfyllt.

4.4 Kollektiv dominans

I lagtexten förbjuds ett missbruk från ”ett eller flera företags sida” av en
dominerande ställning. En dominerande ställning kan således innehas av ett
eller flera företag tillsammans genom en i praxis utvecklad princip av

                                                
74 BAT, p 65.
75 Konkurrensverkets rapport om Konkurrens på 1990-talet s. 314
76 Gillette fallet
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kollektiv dominans. Konceptet formulerades för första gången av domstolen
i Flat Glass fallet77 där Förstainstansrätten uttalade:

”There is nothing, in principle, to prevent two or more independent economic entities from
being, on a specific market, united by some economic links that, by virtue of the fact,
together they hold a dominant position vis-á-vis the other operators in the same market.”

EG-domstolen vidareutvecklade konceptet i Almelo fallet78 där de yttrade
följande:

”In order for such a collective dominant position to exist, the undertakings must be linked in
such a way that they adopt the same conduct on the market.”

Konceptet kollektiv dominans bygger således i huvudsak på tre
grundläggande beståndsdelar, en ekonomisk länk, gemensam dominerande
ställning och att företagen ej innefattas i samma ekonomiska enhet. 

Till att börja med är det ett grundläggande krav enligt praxis att det existerar
en ekonomisk länk företagen emellan. Praxis har definierat denna länk som
ett instrument som binder företagen samman och därmed skapar ett liknade
beteende på marknaden. Företagen skall uppföra sig som ett ensamt företag
som innehar en dominerande ställning gentemot sina kunder och
konkurrenter och det skall ej existera någon effektiv konkurrens dem
emellan. En kollektiv dominans fastställs på samma sätt som en ensamt
dominant ställning enligt ovan redogörelse. Slutligen bygger principen om
kollektiv dominans på att företagen inte redan tillhör samma företagsgrupp
utan är individuella ekonomiska enheter enligt den ekonomiska enhetens
princip79.

Enligt praxis har de ekonomiska länkarna som grundar den kollektiva
dominansen ofta byggt på kontraktuella underlag. Dessa har exempelvis
varit gemensamt kontrollerade tekonlogiska licenser, gemensam kontroll
över en viss rättighet eller gemensamt styrande över vissa faciliteter.80 Det
finns även fall i praxis då den ekonomiska länken är av en strukturell natur
istället för en kontraktuell. I fallen Compagnie Maritime Belge NV och
Dafra-Lines81 slogs det fast att korsvist aktieägarskap och gemensamma
styrelseledamöter kunde utgöra en sådan strukturell länk som fick företagen
att uppföra sig som ett enskilt företag. Således kan gemensamma
styrelseledamöter i konkurrerande företag i vissa fall få dem att bedömas
gemensamt enligt doktrinen om kollektiv dominans.

                                                
77 Fallen T-68/89, T-77/89 och T-78/89 Societa Italiano Vetro SPA, Fabrica Pisana SPA
och PPG Vernante Pennitalia SPA v Kommisionen (1992) ECR II-1403.
78 Almelo mot kommissionen, mål C-393/92, (1994) ECR I-1477
79 se senare stycke 5.1.???
80  Faull. J, Nikpay. A s.139f.
81 Fallen C-395/96P och C-396/96P Compagnie Maritime Belge NV och Dafra-Lines v
Kommissionen (1998)
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4.5 Delanalys

När man bedömer styrelsekopplingar mellan konkurrenter enligt
konkurrenslagens 19:e paragraf krävs det att representationen skall ses som
ett missbruk av ett dominerande företags ställning. Styrelserepresentationen
skall hindra uppehållandet av den konkurrens som forfarande existerar på
den konkurrenssvaga marknaden. Då förbudet vilar på att de två kriterierna
skall vara uppfyllda gäller det för det första att konstatera att det aktuella
företaget faktiskt innehar en dominerande ställning på den aktuella
marknaden. 

Då man konstaterar en dominerande ställning får man följa de gängse ovan
redogjorda reglerna. Även om det normalt är vid själva missbruket som den
aktuella representationen behandlas kan det aktualiseras fall då korsvis
representation kan vara en faktor i dominansbedömningen. Då man ser på de
enligt praxis kallade ytterligare faktorerna, utöver själva marknadsandelarna,
skulle ett starkt socialt nätverk, baserat på gemensamma styrelseledamöter,
med dithörande fördelar, mycket väl kunna ses som en styrka och således
spela en viss roll i dominansbedömningen.

Den form av missbruk där gemensam styrelserepresentation aktualiseras är
det i praxis benämnda strukturella missbruket. Som tidigare redogjorts för
förekommer ett sådant missbruk då en styrelsekoppling till en konkurrent,
med eller möjligtvis utan ett minoritetsförvärv, skapar en strukturell
förändring på marknaden med en konkurrenshämmande effekt. Genom att
koppla ett dominerande företag med en konkurrent på samma marknad finns
det en möjlighet att den s.k. effektiva konkurrenssituationen skadas med
medföljande förlust av samhällsnytta. En marknad som redan visar en svag
konkurrenssituation påverkas ytterligare då de inblandade företagen på
grund av kopplingen ej visar samma grad av oberoende och konkurrens. Då
kopplingen skapar, som ovan påpekat, informationsdelnings- och
koordinationsmöjligheter. Det kan även skapas en rubbning i makten mellan
företagen där kontrollaspekten vidare måste beaktas. Missbruket kan då
bestå i en förstärkning av en redan dominant position, men dock ej av en så
hög grad att förbudet mot företagskoncentrationer aktualiseras. Senare
praxis har visat att graden av förändrad kontroll som krävs för att ett
missbruk skall vara för handen är mycket liten, om någon faktisk kontroll
krävs över huvudtaget. Det som domstolarna fokuserat på är just den
förändrade strukturen på marknaden som resulteras i vid formationen av en
länk företagen emellan. Domstolarna har ej behandlat något fall som
uteslutande rörde styrelserepresentation, men slutsatser kan dras ur
domstolarnas motiveringar då de talar om strukturella länkar med indirekt
konkurrenshämmande verkningar.

En ytterligare effekt för företag med gemensamma styrelseledamöter är att
de i enlighet med 19§ i vissa fall kan komma att bedömas enligt doktrinen
om kollektiv dominans. De länkar som gemensamma styrelseledamöter



30

representerar kan i detta fall bedömas som ett slags instrument som binder
de berörda företagen samman och gör således att de tillsammans kan inneha
en dominerande ställning. Företagen skall enligt doktrinen dock bindas
tillsammans till den grad att själva länken yttrar sig i ett liknande beteende.
Gemensamma styrelseledamöter kan således etablera en kollektiv dominans
mellan två företag som sedan teoretiskt kan strukturellt missbrukas genom
styrelsekopplingar till ett tredje.
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5. Förbud mot
företagskoncentration, 34§
KL

5.1 Inledning

Konkurrenslagens 34:e paragraf behandlar strukturella företagstransaktioner
på den svenska markanden som kan förväntas resultera i negativa effekter på
konkurrensen. Koncentrationer ovan vissa tröskelvärden skall anmälas till
Konkurrensverket för en konkurrensanalys vilket i sin tur kan resultera i
förbud eller inskränkningar i den planerande förvärvet eller samangåendet.
En koncentration vilken skapar eller förstärker en dominerande ställning
som medför ett påtagligt hämmande av den effektiva konkurrensen, eller ett
utvecklande av denna, skall enligt bestämmelse förbjudas.

Styrelserepresentation i konkurrerande bolag, som utgör en del av en större
transaktion vilket medför varaktiga strukturella förändringar på den svenska
marknaden, kan således blir föremål för förhandsgranskning och eventuella
förbud av Konkurrensverket.

5.2 Förbud mot företagskoncentrationer

34 § KL lyder:

Med en företagskoncentration enligt denna lag avses
1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också
ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på
annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.
Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk
enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2. 

34 a § KL lyder:

Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda en företagskoncentration
som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § eller som har anmälts frivilligt enligt vad
som anges där.

Företagskoncentrationen skall förbjudas, om
1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är
ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom
landet i dess helhet eller en avsevärd del av det, och
2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller
försörjningsintressen åsidosätts.
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En koncentration föreligger enligt 34§ om två eller fler tidigare självständiga
företag slås samman, eller en eller flera personer som redan kontrollerar
minst ett eller flera företag antingen genom förvärv av värdepapper eller
tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll
helt eller delvis över ett eller flera andra företag.

Koncentrationen skall förbjudas om den skapar eller förstärker en
dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma
förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess
helhet eller en avsevärd del av det. Ett ytterligare krav är att koncentrationen
ej åsidosätter väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen. 

5.2.1 Principen om förändring av kontroll

Konkurrenslagens definition av vad som utgör en koncentration grundar sig
på principen om förändring av kontroll. Genom strukturella förändringar
med efterföljande makt- och kontrollförskjutningar kan
konkurrensförhållandena på en given marknad drastiskt förändras.

Ett förvärv av kontroll kan ske dels genom ensam kontroll eller gemensam
kontroll. Det vanliga fallet är ensam kontroll då ett bolags förvärvas i sin
helhet av en annan part på markanden. Generellt uppstår ensam kontroll
även då ett företag förvärvar en majoritet av kapitalet eller rösterna i ett
företag. Då endast en del av rösterna eller kapitalet förvärvas, ett så kallat
minoritetsförvärv, uppstår i normalfallet ej någon förändrig av kontrollen av
företaget. Ett kontrollskifte vid ett minoritetsförvärv kan dock ske om andra
omständigheter spelar in som exempelvis ett redan splittrat ägande,
långtgående finansiella relationer företagen emellan82, vetorätt83, eller andra
omständigheter eller kopplingar företagen emellan.

Gemensam kontroll uppstår då bolaget kontrolleras av två eller flera parter.
Detta kan exempelvis grunda sig på identiskt ägande, men samtliga rättsliga
och faktiska omständigheter skall vägas in i bedömningen.84 Som exempel
kan nämnas att minoritetsinnehav som är förknippade med vetorätt i
styrelsen för vissa typer av beslut kan ge upphov till gemensam kontroll.
Dock har enligt praxis vanliga minoritetsförvärv utan ytterligare
kontrollaspekter kopplade till det ej ansetts vara tillräckligt för att
gemensam kontroll har förelegat.85

                                                
82 Kommissionens 12e rapport om konkurrenspolitik p. 103
83 Faull. J, Nikpay. A s. 312
84 Konkurrensverkets rapport om Konkurrens på 1990-talet s. 315
85 ATR/BAE mot kommissionen, mål C-264, REG (1996)
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5.2.2 Dominerande ställning

Begreppet dominerande ställning är i detta sammanhang detsamma som har
behandlats vid 19§.

5.2.3 Relevant marknad

Begreppet relevant marknad har även detta behandlats vid 19§. En skillnad
vid tillämpningen av begreppet vid förvärvskontrollen är att det enligt
lagtexten skall vara fråga om den svenska marknaden i dess helhet eller en
avsevärd del av den. Den relevanta geografiska markanden skall vid denna
tillämpning var hela landet eller en relativt stor del av det; alltså en
utvidgning från 19§.86

5.2.4 Konkurrenstestet

Ett ingripande sker då ett förvärv kan antas leda till påtagliga skadliga
effekter i ett långsiktigt perspektiv. Det som är avgörande är om förvärvet
resulterar i ett väsentligt minskat konkurrenstryck eller om konkurrensen
sätts ur spel. För att avgöra om den strukturella förändringen leder till dessa
oönskade effekter görs ett s.k. konkurrenstest.

Konkurrenstestet är ämnat att avgöra huruvida koncentrationen väsentligt
hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens. I bedömningen görs en sammanvägd bedömning av hur
förvärvet eller sammanslagningen kommer att påverka konkurrensen på den
aktuella marknaden. Man gör en analys av de effekter som långsiktigt
kommer att uppstå, exempelvis negativa effekter på prisbildningen eller
effektiviteten på marknaden som i sin tur ger nettoförluster för
samhällsekonomin i sin helhet.87 En samlad bedömning görs och beslut sker
på grundval om konkurrenstrycket på marknaden efter förvärvet är
tillräckligt högt för att upprätthålla en önskad effektiv konkurrens.

5.2.5 Frivilliga åtaganden/ålägganden

Finner konkurrensverket en koncentration under prövning icke acceptabel
med tanke på dess effekter på den aktuella marknadens konkurrenssituation
kan parterna tvingas till olika typer av åtaganden för att få den anmälda
företagskoncentrationen godkänd. I praxis kan en uppdelning urskiljas
mellan tre olika sorters frivilliga åtaganden. Först rör det sig om strukturella
förbindelser företagen emellan som har ansetts skadliga för konkurrensen
och därför eliminerats. Den andra gruppen av åtaganden syftar till att

                                                
86 Carlsson. K, m.fl. s. 439
87 Prop. 1992/93:56 s.94
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begränsa inflytandet i det förvärvade företaget, och den sista gruppen
slutligen rör åtaganden till utomstående företag.

5.3 Praxis rörande styrelserepresentation

Om man ser på praxis existerande från kommissionens beslut angående
företagskoncentrationer finner man att en majoritet av kommissionens
villkorade godkännanden har föregåtts av någon form av strukturell åtgärd
som syftar till att eliminera eller minska potentiella konkurrensproblem. Ett
vanligt återkommande beslut är att företagen tvingas sälja av specifika delar
av sina verksamheter eller att de tvingas ta bort eller reducera personella
länkar företagen emellan eller till tredje parter. Inte sällan rör dessa
ålägganden gemensamma styrelseledamöter.

Fallet Magnete Marcelli/CEAC88 behandlar en situation där ett företag som
indirekt var dotterbolag till det förvärvade bolaget innehade ungefär 20
procent av den franska eftermarknaden för fordonsbatterier, vilket som en
följd av förvärvet skulle stiga till det tredubbla. Förvärvet accepterades av
kommissionen med villkoren att det förvärvade företaget minskade sin
ägarandel till 10 procent och vidare att företaget minskade antalet
styrelseledamöter till endast en medlem i vardera led.

I fallet Enichem/ICI89 handlade det om ett joint venture som kommissionen
godkände under förutsättning att ICI avstod från ett minoritetsägande och
styrelserepresentation i ett konkurrerande dotterbolag till Solvay. Ytterligare
skulle ICI ej utöva några av dessa rösträttigheter fram till dess att
försäljningen hade gått igenom.

Från svensk rättstillämpning finns ett beslut från 1999 då Konkurrensverket,
i förvärvsprövningsärendet Swedish Meats90, ålade Slakteriförbundet att
säkerställa att de personer som satt i förbundets eller  dess dotterbolags
styrelser eller företagsledningar ej innehade motsvarande befattningar i
konkurrerande företag i Sverige.

5.4 Delanalys

Då förvärvsärenden i grunden handlar om förändring av kontroll aktualiseras
den tidigare diskuterande kontrollaspekten som gemensam
styrelserepresentation ibland grundar sig på. Styrelsekopplingarna och den
dimension av kontroll som innefattas i dessa spelar ej någon självständig roll
då dess styrka bedöms som så pass låg. Istället spelar de en sort
                                                
88 Magnete Marcelli/CEAC, IV/M1124, OJ L222/38
89 Enichem/ICI EGT L 50, 24.2.1988, s. 18
90 Konkurrensverkets ärende dnr 591/1999
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vågmästarroll då en bedömning angående den totala förändringen av
kontrollen görs. Då ett företag exempelvis förvärvar en knapp majoritet av
de totalt rösterna i ett företag kan rätt till eller avtalad styrelserepresentation
spela en avgörande roll  för en bedömning om förändring av kontroll.
Särskild vikt fästs vid om ägarandelen är förenad med representation i
ledningen i företaget eller om någon annan form av kontrollfunktion
förligger.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är svårt att dra några generella
slutsatser gällande styrelserepresentation vid förvärvsärenden då ärendena i
Sverige är relativt få och de europarättsliga är svåra att få tag på då
kommissionens villkor vid koncentrationsärenden ej är allmänt tillgängliga.
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6 Angränsande rättsområden
Utgångspunkten i arbetet är att göra en konkurrensrättslig analys av
styrelsekopplingarnas innebörd, men vissa rättsområden är angränsande
p.g.a. ämnets natur, och en kort redogörelse för dess innebörd kommer
således att göras. De rättsområden som blir aktuella är först och främst
bolagsrätten, men även börsrätten och straffrätten får viss relevans.

6.1 Bolagsrätten

Ej heller i bolagsrätten, då specifikt aktiebolagsrätten, existerar det något per
se förbud mot gemensam styrelserepresentation i konkurrerande bolag. Dock
reglerar aktiebolagsrätten bl.a. uppgiftsskyldighet inför bolagsstämman
angående parallella styrelseuppdrag, obehörighetsgrunder för
styrelseledamot och de jävsregler som en styrelseledamot skall efterleva.
Nedan redogörs för dessa tre ämnen i tur och ordning.

6.2.1 Parallella styrelseuppdrag

Enligt ABL 8:7 skall bolagstämmans ordförande i publika aktiebolag vid val
av en styrelseledamot lämna uppgifter till stämman om vilka uppdrag den
som valet gäller innehar i andra företag. Bakgrunden till detta lagrum är just
det faktum att det ej existerar några aktiebolagsrättsliga begränsningar för en
styrelseledamot att samtidigt vara styrelseledamot i andra aktiebolag,
konkurrerande eller ej. Skälen till bestämmelsen är då i sin tur att
aktieägarna skall ha möjlighet att i varje enskilt fall ta ställning till
styrelseledamotskandidatens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Informationen bör, enligt propositionen91 till ABL, omfatta alla uppdrag
som kan påverka kandidatens förmåga att fullgöra sina styrelseuppdrag.
Informationsskyldigheten rör således ej endast uppdrag såsom
styrelseledamot eller verkställande direktör utan även andra uppdrag som
t.ex. konsultuppdrag. Genom informationen kan aktieägarna bedöma i vad
mån kandidaten har tillräckligt med tid för ett uppdrag som styrelseledamot i
bolaget, men också att denne kan ha ett mot bolaget stridande intresse t.ex.
genom att han sitter i styrelsen för ett konkurrerande företag.92 Således
baseras uppgiftsskyldigheten på mångsyssleriproblematiken och möjligt
uppkommande intressekonflikter.

                                                
91 Prop. 1997/98:99 s.90
92 Prop. 1997/98:99 s.90
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6.2.2 Obehörighetsgrunder

Aktiebolagslagen 8:9 uppradar de obehörighetsgrunder som utesluter en
kandidat från att bli styrelseledamot. Den som är underårig, är i konkurs, har
en förvaltare enligt 11kap. 7§ föräldrabalken eller har näringsförbud kan inte
vara styrelseledamot. Inget står här skrivet om uppdrag i konkurrerande
bolag.

6.2.3 Jäv för styrelseledamot

20§ 8 kap ABL behandlar de situationer då en styrelseledamot anses jävig
och således ej behörig att handlägga vissa frågor om avtal.
Jävsbestämmelserna reglerar situationerna då det rör sig om ett avtal mellan
styrelseledamoten och bolaget, avtal mellan bolaget och tredje man om
styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets och
avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam
eller tillsammans med någon annan får företräda. Med avtal jämställs
rättegång eller annan talan.

De två sistnämnda bestämmelserna kan således bli aktuella i en situation
med gemensamma styrelseledamöter. Dock rör bestämmelsen endast avtal,
och därmed jämställda rättegång eller annan talan, och ej det vardagliga
arbetet i en styrelse som ej rör avtalsmässiga eller rättsliga kopplingar
bolagen emellan. Ovan nämnda jävsregler gäller enligt 28§ även
verkställande direktör.

Även om jävsreglerna ej innefattar detta kan det vara av vikt att endast
nämna det i doktrinen behandlade delikatessjävet och det s.k. conflict of
intrests, som möjligtvis skulle kunna aktualiseras.93

6.2.4 Styrelseledamots lojalitetsplikt

 En styrelseledamot omfattas ej av någon bolagsrättslig sekretessregel utan
det är den s.k. lojalitetsplikten som reglerar detta. Styrelseledamöterna har
en allmän lojalitets- och vårdnadsplikt mot bolaget och kan enligt 15:1
drabbas av skadeståndsplikt om de bryter mot denna. För detta krävs dock
att de åsamkat bolaget eller dess aktieägare skada. 

6.3 Insiderstrafflag

Då en styrelseledamot innehar parallella styrelseuppdrag kan hon eller hans
agerande komma att bedömas enligt insiderstrafflagen94. Enligt 7§ kan, den

                                                
93 Dahlgren, Bo. Moberg, Krister. (1990): Nyckeln till styrelserummet. Andra upplagan.
Göteborg s.108
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som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt innebär att
han eller hon får kännedom om privilegierad information som har betydelse
för kursen på finansiella instrument, och som obehörigen röjer sådan
information, dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Något krav
finns inte på att röjandet av informationen skall föranleda någon att förvärva
eller avyttra finansiella instrument.95 Straffskalan sträcker sig från böter till
fängelse i högst sex månader. Således är det enligt denna bestämmelse
olagligt för en styrelseledamot att röja privilegierad information till en
konkurrerande bolagsstyrelse. 

6.4 Trolöshet mot huvudman

En styrelseledamots straffrättsliga ansvar kan även bedömas enligt
trolöshetsbrotten i brottsbalkens tionde kapitel, då specifikt BrB10:5
trolöshet mot huvudman. Enligt lagrummet kan den som på grund av
förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk
angelägenhet och som missbrukar denna förtroendeställning och därigenom
skadar huvudmannen dömas för trolöshet mot huvudman. Brottet innefattar
de tre brottsförutsättningarna åliggande på grund av förtroendeställning,
missbruk av denna och skada för huvudmannen och samtliga skall uppfyllas
och täckas av uppsåtet för att ett brott skall ha förekommit. Straffskalan går
från böter till fängelse i högst två år.

De styrelseledamöter som genom att sitta på parallella styrelser åsamkar
bolaget skada och således uppfyller brottsrekvisiten kan följaktligen göra sig
skyldiga till detta trolöshetsbrott. 

                                                                                                                           
94 SFS 2000:1086
95 Ds 2000:4
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7 Avslutande analys med
slutsatser

Gemensam styrelserepresentation får ses som en form av ett informellt
nätverk mellan företag. Styrelsekopplingarna blir en mellanform, en mjukare
form av styre, med karaktärsdrag från både hierarkin och marknaden. De
inblandade företagen finner även sig i detta mellanläge då kopplingarna
påverkar deras förhållningssätt gentemot varandra. Länken som skapas
mellan företagen är mycket intressant ur ett juridiskt perspektiv då den är
svår att bedöma och ofta är mångfacetterad. Man får sätta den i relation till
andra mellanföretagliga fenomen som avtal, minoritetsförvärv och
sammanslagningar. Alla är olika former av kopplingar mellan företag som
begränsar deras autonomi i varierande grad, ökar deras marknadsmakt,
binder dem samman och ger dem större möjlighet att skaffa
omvärldsinformation. Den gemensamma styrelserepresentationens effekter
och laglighet bedöms enligt de generella konkurrensrättsliga förbuden då det
i den svenska rätten ej existerar något per se förbud. Man får bedöma
styrelsekopplingen utifrån en juridisk tolkning av konkurrensbegränsande
avtal, missbruk eller förvärv.

Styrelsekopplingar mellan konkurrenter strider mot konkurrensrätten då de i
allt för stor utsträckning resulterar i effekter som strider mot principen om
företag som självständiga fristående enheter. Då företagen delar
styrelserepresentanter görs ett avsteg från denna grundsats och företagen
begränsar genom detta sitt självständiga handlande. I praxis rörande
styrelsebindningar förs ofta en diskussion om de band som existerar mellan
konkurrenter på en given marknad och hur dessa band förändrar marknadens
struktur. Domstolen pratar om effekterna av de länkar som växer fram
mellan konkurrenterna och hur detta i sin tur resulterar i
konkurrenshämmande verkningar. Styrelsebindningarna knyter företagen
tätare samman och en viss konsoliderande effekt drabbar marknaden. Detta
är ett genomgående tema man ser oberoende av vilken av de tre paragraferna
domstolen använder sig av för att bedöma förfarandet.

Vid en bedömning av lagligheten av gemensam styrelserepresentation i
konkurrerande bolag spelar den aktuella marknadsstrukturen en central roll.
Om man utgår från de fyra tidigare beskrivna marknadsstrukturerna blir
slutsatsen att desto närmare man befinner sig den teoretiska
monopolstrukturen och ju längre man befinner sig från den perfekta
konkurrensstrukturen, ju högre risk är det att styrelsekopplingar bedöms som
konkurrenshämmande och oförenliga med konkurrensrätten. Den aktuella
marknadsstrukturen är en viktig bedömningsfaktor vid fastställandet av
dominansbegreppet i 19 och 34§§ och vid konkurrenstestet i 6 och 34§§.
Orsaken till att marknadsstrukturen är så viktig är att styrelsekopplingar
liksom andra strukturella eller kontraktuella band åstadkommer störst
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konkurrensbegränsande verkan på marknader där konkurrensen redan är
hämmad. Ytterligare antas aktörer på exempelvis oligopolmarknader agera
strategiskt då de har möjlighet att påverka marknaden i fråga om pris och
volym. Dessa företag får således störst behov av att koordinera sina
strategier vilket i sin tur skadar den existerande konkurrensen. Slutsatsen
blir således att marknadsstrukturen intar en speciell ställning vid
bedömningar av styrelsekopplingar av detta slag.

Syftet med detta arbete var att utreda den svenska konkurrensrättens syn på
gemensam styrelserepresentation i konkurrerande företag. Syftet har ej varit
att presentera någon kartläggning av förekomsten av fenomenet eller dess
orsaker, ej heller att ge något värdeomdöme rörande den existerande
regleringen ur vare sig ett juridiskt, ekonomiskt eller någon annan
vetenskaplig grens perspektiv. Dock förefaller det, då det ligger i
förfarandets natur att direkt eller indirekt begränsa eller snedvrida
konkurrensen, att det är ett konkurrensproblem som i Sverige hitintills fått
otillräcklig uppmärksamhet och förtjänar en närmare analys. Ytterligare
tycks det konkurrensrättsliga regelverket uppvisa brister i regleringen i
denna fråga vilket skapar en otydlighet för företag och således ett hot för
rättssäkerheten. Styrelsekopplingarnas effekter på konkurrensen har dock på
sista tiden fått regeringen att börja tänka om och flera förslag rörande
inskränkning av styrelserepresentation är under utredning och ligger ute på
remiss. Möjligen kan vi inom en snar framtid få se en skärpt reglering av
gemensam styrelserepresentation i konkurrerande företag.
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