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Sammanfattning
Konkurrensrätt måste för att vara effektiv, fånga inte endast juridiskt
bindande avtal utan också mer informella samordningar av beteenden. Inom
EG-fördraget och KL återfinns ett begrepp som skall täcka dessa samarbeten
– det samordnade förfarandet. 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att utreda vad som krävs för att ett
samordnat förfarande skall anses existera. EG-fördraget har jämförts med
den svenska KL. De båda bestämmelserna är nästintill ordagrant identiska,
men då harmoniseringen är resultatet av ett ensidigt svenskt initiativ
föreligger inget krav på att bestämmelserna skall tolkas på samma sätt. 

Det samordnade förfarandet definieras varken i den EG-rättsliga eller
svenska lagstiftningen. Uppsatsen inleds därför med att försöka precisera
begreppet. Från hur begreppet definierats i rättspraxis kan tre rekvisit
utläsas. 

1) Det måste existera ett samordnat agerande på marknaden,
2) det samordnade agerandet måste vara ett resultat av direkta eller indirekta
kontakter mellan företagen och
3) syftet med kontakterna måste ha varit att inverka på konkurrenternas
framtida handlande.

Det är främst ageranden i form direkta kontakter som är av vikt för att
bestämma existensen av ett samordnat förfarande. 

Om ett företag deltagit i direkta kontakter med en konkurrent, kommer
företaget ha stora svårigheter att kunna friskriva sig från ansvar om det anser
sig oskyldigt. Då ett företag närvarar vid ett möte med konkurrenstridigt
innehåll presumeras det ha deltagit i överträdelsen. Att företaget inte agerade
aktivt eller att det sedermera inte fogade sig efter de beslut som togs under
mötet hjälper inte. Presumtionen kvarstår. 

När indirekta kontakter konstaterats blir konsekvensen en annan. Istället för
att presumera att företaget deltagit i en överträdelse, ställs istället frågan om
det finns några affärsmässiga och därmed legitima skäl som kan förklara de
indirekta kontakterna. Om så är fallet anses kontakterna oskyldiga och
tillåtna. Berättigade skäl kan vara att kunderna begärt att information om
kommande priser skall gå ut tidigt så att kunderna i sin tur kan planera sin
verksamhet. 

Vid sidan av kontakter mellan företag ställs ett krav på att kontakterna skall
ha mynnat ut i ett agerande på marknaden. Kravet är, när vi tittar närmare på
det, fiktivt. I detta sammanhang återfinns nämligen återigen en presumtion.
Presumtionen anger att företag som deltar i möten med konkurrensstridigt
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innehåll och därefter agerar på marknaden förutsätts ta hänsyn till denna
information. Denna presumtion innebär således att det inte föreligger ett
krav på att företagen efter sin samordning skall ha agerat på marknaden. 

Vid en jämförelse mellan hur artikel 81.1 EG-fördraget och 3 och 6 § KL
tillämpas är det svårt att dra särskilt många slutsatser då den svenska
rättspraxisen är mycket begränsad. Från KKV härrör visserligen ett flertal
beslut, men domarna från MD ännu är få på området. Jag väljer därför att
inte dra några längre gående slutsatser kring skillnaden mellan hur
rättssystemen tillämpar bestämmelserna. Den svenska praxis som jag
emellertid har funnit på området framstår som enhetlig med den EG-
rättsliga. Det anges dessutom såväl i förarbetena som i praxis att den EG-
rättsliga praxisen skall utgöra en förebild för den svenska tillämpningen. Då
avsikten med att harmonisera bestämmelserna är att underlätta företagens
arbete, vore det olämpligt att tolka bestämmelserna på olika sätt, då syftet på
detta vis skulle omintetgöras. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Artikel 81.1 EG-fördraget och 3 och 6 § KL är de bestämmelser som, inom
EU och på ett nationellt svenskt plan, förbjuder att företag genom avtal,
samordnade förfaranden och beslut av företagssammanslutningar hindrar,
begränsar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. I fråga om karteller
(inom näringslivet överenskommelser mellan företag eller andra
självständiga enheter om att samarbeta i stället för att konkurrera) sker
samarbetena främst i formen av samordnade förfaranden. Anledningen till
detta är att samordnade förfaranden löper lägre risk att upptäckas då de till
sin form är mindre formella.

Lagstiftarna, domstolarna och myndigheterna måste göra en avvägning i
fråga om de omständigheter som skall föreligga för att ett samordnat
förfarande skall anses existera. 

Att straffa och bötesbelägga företag så fort samtidiga och identiska
prisändringar på marknaden observeras kan vara riskabelt. De normala
marknadsmekanismerna riskerar då att störas. Prissättningen kanske inte var
resultatet av en olaglig samordning utan i själva verket endast en
konsekvens av ett företags försök att anpassa sig till en oligopolistisk
marknad. Men, avstår myndigheterna från att ingripa när parallella prisbilder
och eventuell kartellverksamhet observeras på marknaden ligger en risk
också i detta. De normala mekanismerna på marknaden riskerar att ersättas
av ett skede där företag som trots att de är mindre effektiva får stanna kvar
på marknaden till förmån för mer produktiva företag. Konsumenterna får
betala högre priser än vad som annars vore fallet och en
förmögenhetsöverföring sker från konsumenterna till producenterna. 1 

1.2 Syfte och problemställningar

Detta arbete syftar till att utreda vad som krävs för att ett samordnat
förfarande i artikel 81.1 EG-fördraget och 3 och 6 § KL skall existera.

De problemställningar som använts i arbetet för att uppnå syftet är de
följande;

Hur definieras det samordnade förfarandet? 

                                                
1 KKV, Konkurrensen i Sverige 2002, 2002, s. 381.
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Vilka rekvisit är erforderliga för existensen av ett samordnade förfarandet
enligt berörda myndigheter och domstolar? 

När kan dessa rekvisit anses uppfyllda? 

1.3 Metod och material

I studien används en rättsdogmatisk metod för att systematisera och tolka
begreppet samordnade förfarandet. En systematisk genomgång av
lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin har gjorts. 

Utformningen av den nya KL innebär att den rättspraxis som utvecklats vid
tillämpningen av den i Sverige tidigare gällande konkurrenslagen förlorat
huvuddelen av sitt intresse.2 Den svenska rättspraxisen är därför betydligt
mindre i sin omfattning än den som kommer från EU. 

En väsentlig del av materialet härrör från kommissionen och KKV. Den vikt
som läggs vid rättspraxis från dessa myndigheter är lägre än för materialet
som kommer från EG-domstolen, förstainstansrätten och MD. 

Rättspraxis från övriga europeiska länder hänvisas inte till trots att KLs
förarbeten anger att nationella domstolars utslag inom gemenskapen kan
användas vid tolkningen av begreppet.3

Doktrin i form av tidskriftsartiklar och litteratur har i viss mån använts för
att utreda rättsläget. I synnerhet artiklar har varit till god hjälp för
problematiseringen av ämnet och gett nya infallsvinklar. Doktrinen har
främst sitt ursprung i andra länder än Sverige.

Materialet har sammantaget varit sakligt och objektivt. 

1.4 Forskningsläge

Det samordnade förfarandet behandlas i svensk doktrin endast översiktligt
och i samband med mer allmänna framställningar. Dock är här att notera
Ingeborg Simonssons nyligen publicerade artikel Bevisbörda och beviskrav i
kartellmål.4 Den juridiska litteratur som härrör från övriga EU och som
behandlar de EG-rättsliga reglerna är mer omfattande.

                                                
2 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen, 1996, s. 28.
3 Prop. 1992/93; 56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 71.
4 Simonsson, Bevisbörda och beviskrav i kartellmål, JT 2001/02.
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1.5 Avgränsningar

I artikel 81.1 EG-fördraget och § 3 och 6 KL återfinns förutom
samarbetsformen samordnat förfarande även avtal och beslut av
företagssammanslutningar. Av dessa begrepp beskrivs i uppsatsen förutom
det samordnade förfarandet även kortfattat avtal, för att på så vis kunna
särskilja de två koncepten. Någon konflikt huruvida ett beteende är att
karaktärisera som ett samordnat förfarande eller som ett beslut av en
företagssammanslutning existerar normalt inte och därför beskrivs inte
denna senare samarbetsform. 

Det samordnade förfarandet utgör ett av flera rättsfakta i artikel 81.1 och 3
och 6 § KL. För att bestämmelserna skall vara tillämpliga krävs förutom att
ett samordnat förfarande existerar bland annat även att någon form av
konkurrensbegränsning förekommit. Denna uppsats behandlar enbart
rekvisiten för det samordnade förfarandet.

1.6 Disposition

Uppsatsen består av sex kapitel. Det andra kapitlet innehåller en inledande
introduktion till begreppet samordnat förfarande samt ett försök att precisera
detta begrepp. Med hjälp av definitionen av begreppet urskiljs tre rekvisit
som är nödvändiga för existensen av ett samordnat förfarande. Dessa tre
rekvisit behandlas var för sig i de följande tre kapitlen. Kapitel tre innehåller
en beskrivning av det första rekvisitet, direkta och indirekta kontakter
mellan företag. Det anges här mer utförligt vad som menas med kontakter
mellan företag och när dessa kontakter skall ses som olovliga. När så skett
behandlas i det fjärde kapitlet, som berör det andra rekvisitet, efterföljande
effekt på marknaden. På samma sätt som i kapitel tre beskrivs rekvisitet
närmare. Uppsatsens femte kapitel behandlar kontakternas syfte som utgör
det tredje erforderliga rekvisitet. Slutligen i uppsatsens sjätte och sista
kapitel sammanfattas och analyseras den föregående texten. 
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2 Definition av det samordnade
förfarandet 
För att kunna utreda vilka rekvisit som är nödvändiga för att ett samordnat
förfarande skall existera, måste vi först klargöra vad begreppet egentligen
betyder och innebär, då detta inte är helt självklart. Det samordnade
förfarandet definieras inte i EG-fördraget eller någon annanstans i unionens
lagstiftning. Som många andra begrepp inom gemenskapens lagstiftning
kräver det en självständig tolkning.5 Inte heller inom den svenska
lagstiftningen går det att finna någon definition. 

2.1 Det samordnade förfarandet

Den 14 juli 1972 kom domen i det rättsfall som varit det mest inflytelserika i
frågan om att utveckla en definition för begreppet samordnat förfarande. I
ICI ifrågasattes kommissionens beslut som angav att en rad prisökningar
som skett på färgämnesmarknaden utgjort ett samordnat förfarande. I
domslutet fastslogs att ett samordnat förfarande utgör 

”[…] en form av samordning mellan företag som utan att det har lett fram
till att det ingåtts ett egentligt avtal medvetet ersätter den fria konkurrensens
risker med ett praktiskt inbördes samarbete.” 6 

Detta första uttalande gav en mycket vid definition av vad ett samordnat
förfarande skulle kunna tänkas innebära, och kritiserades också följaktligen i
doktrinen. Betydelsen av termen ”praktiskt inbördes samarbete” ansågs vara
lika vag som innebörden av ett samordnat förfarande.7 

Definitionen vidareutvecklades tre år senare i Suiker Unie. I detta fall
överklagade de 16 sockerproducenterna kommissionens beslut att
samordnade förfaranden existerade på sockermarknaden.. De två
sockerfabrikanterna Suiker Unie UA och NV Centrale Suiker Maatschappij
hävdade att för att ett samordnat förfarande skulle kunna existera krävdes att
det utarbetats en faktisk plan beträffande företagens framtida handlande.
Domstolen avfärdade denna argumentation och angav att det var tillräckligt
att företagen informerat varandra om deras ståndpunkter i fråga om priser
etc.8 

                                                
5 Lane, EC Competition Law, 2000, s. 51.
6 Mål 48/69 Imperial Chemical Industries, p. 64. 
7 Black, Communication and obligation in arrangements and concerted practices, ECLRev
1992, s. 200.
8 Mål 40/73 m.fl.  Suiker Unie, p. 173-174.
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EG-domstolen fortsatte sedan med att säga att artikel 81.1 skall förstås
utifrån grundtanken i fördragets konkurrensbestämmelser, enligt vilken varje
ekonomisk aktör självständigt skall bestämma hur han agerar på marknaden.
Detta krav på självständighet utesluter inte aktörernas möjlighet att rationellt
anpassa sig till sina konkurrenters konstaterade eller förväntade beteende.9

Emellertid är det inte tillåtet med  ”[…] any direct or indirect contact
between operators, the object or effect whereof is either to influence the
conduct of an actual or potential competitor or to disclose to such a
competitor the course of conduct which they themselves have decided to
adopt or contemplate adopting on the market.” 10

En förutsättning för att denna typ av kontakter skall vara otillåtna är att
kontakterna syftar till eller resulterar i konkurrensvillkor som inte motsvarar
de normala villkoren på marknaden. De kriterier som domstolen hänvisade
till för att bedöma om marknadsvillkoren var normala gällde produkternas
eller tjänsternas egenskaper, antalet företag involverade samt den nämnda
marknadens totala volym.11 Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är
de normala villkoren på marknaden.12

I Hercules utvecklades ytterligare vilka slags handlingar som inte var
tillåtna. Förstainstansrätten meddelade här att Hercules hade deltagit i
sammanträden som hade till syfte att fastställa de medverkande företagens
målsättningar vad gällde försäljningspriser och försäljningsvolymer. Under
dessa sammanträden hade konkurrenterna bland annat utbytt upplysningar
om de priser som de önskade skulle tillämpas på marknaden, om deras
lönsamhetströsklar och om försäljningssiffror. Genom att delta i dessa
sammanträden deltog Hercules tillsammans med sina konkurrenter i en
samverkan som syftade till att påverka de medverkandes beteende på
marknaden, samt att informera om det beteende som producenterna själv
avsåg att iaktta på marknaden. Detta var inte tillåtet. 13

I Anic fastslogs att ett samordnat förfarande bestod av (i) samordning mellan
företag och (ii) efterföljande effekt på marknaden. Mellan dessa två moment
angav domstolen att kausalitet skulle föreligga.14 Detta krav på kausalitet är
en sanning med modifikation, vilket senare skall beröras. För närvarande är
det relevant att notera att EG-domstolen angav dessa två moment som
nödvändiga för förekomsten av ett samordnat förfarande. 

I doktrinen har angetts att de nödvändiga kriterierna för ett samordnat
förfarande är;

1) att det måste föreligga ett samordnat beteende, 
                                                
9 Ibid, p. 173.
10 Ibid, p. 173.
11 Ibid, p. 173-174.
12 Korah, The EEC dyestuffs case, JBL 1972, s. 46.
13 Mål T- 7/89 Hercules, p. 259-260.
14 Mål C-49/92P Anic, p. 256.
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2) att samordningen måste vara ett resultat av direkt eller indirekt kontakt
mellan företagen, samt 
3) att syftet med kontakten mellan företagen måste ha varit att påverka
företagens beteende på marknaden.15

Med ett samordnat beteende som anges som det första erforderliga rekvisitet
avses någon form av effekt på marknaden. Denna del brukar refereras till
som det objektiva rekvisitet.  

Ledning i fråga om hur det samordnade förfarandet i KL skall definieras
finns i de svenska förarbetena. Där anges att lagen i första hand skall tolkas
mot bakgrund av hur bestämmelserna i EG-rätten tillämpas. Dock anges i
förarbetena att det är viktigt att notera att vissa olikheter mellan de olika
rättsordningarna finns att ta fasta på. Dessa olikheter bör tas hänsyn till när
de svenska bestämmelserna tillämpas.16 Att rättsregeln om samordnat
förfarande i KL formulerats på nästan exakt samma sätt som den
bestämmelse som återfinns i EG-fördraget innebär inte att det existerar
någon skyldighet för de svenska rättstillämparna att följa den rättspraxis som
härrör från gemenskapsrätten. KLs likhet med EG-fördraget är nämligen
resultatet av en ensidig nationell anpassning.17

I förarbetena sägs vidare att ett samordnade förfarandet innebär att två eller
flera företag tillämpar ett visst förfarande i samförstånd utan att det existerar
något avtal mellan dem.18 KKVs praxis hänvisar tillbaka till uttalandena i
förarbetena.19 Inom den svenska doktrinen har på samma sätt som inom den
EG-rättsliga ett test utvecklats för att identifiera existensen av ett samordnat
förfarande. De moment som anges vara av relevans är;

1) att någon form av samordning förekommer mellan företag som ersätter
företagens oberoende handlande,
2) att samordningen måste uppnås genom direkta eller indirekta kontakter
mellan företagen, och
3) att syftet eller effekten måste vara att i förväg undanröja varje osäkerhet
om konkurrenternas framtida handlande.20 

KKV anser också att denna definition är lämplig och hänvisar tillbaka till
den i sina beslut.21

Vi kan således hos EG-rätten och den svenska rätten urskilja tre moment
som är nödvändiga för definitionen av ett samordnat förfarande. Någon form
av (i) kontakt mellan företagen skall ha förekommit som sedan utmynnar i

                                                
15 Soames, An analysis of the principles of concerted practice and collective dominance: a
distinction without a difference? , ECLR 1996, s. 27.
16 Prop 1992/93; 56, s. 21.
17 Simonsson, s. 558.
18 Prop 1992/93; 56, s. 71.
19 Dnr 1116/93, Dnr 615/93, Dnr 842/93.
20 Carlsson, Konkurrenslagen. En kommentar, 1999, s. 93.
21 Dnr 635 /1999, Dnr 725/94. 
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ett (ii) samordnat agerande på marknaden. Kontakterna måste dessutom ha
haft ett (iii) konkurrensstridigt syfte. Det EG-rättsliga och det svenska
”testet” framstår som likartade vid ett första påseende. Men, vid en närmare
betraktelse av det tredje kriteriet upptäcks en skillnad. Testet som härrör från
den EG-rättsliga doktrinen anger att syftet med en kontakt skall ha varit att
påverka företagens beteende på marknaden. Det svenska testet däremot
ställer det högre kravet att varje osäkerhet om konkurrenternas framtida
handlande skall vara undanröjt. Båda formuleringarna återfinns i den EG-
rättsliga praxisen och frågan är om de två formuleringarna är förenliga. Här
återfinns således en eventuell skillnad mellan rättssystemen som skall vidare
behandlas i kapitel 5.

2.2 Kan ett enskilt företags agerande anses
vara ett samordnat förfarande?

Att två företag som tillsammans samordnar sina ageranden på marknaden
faller in under bestämmelserna förefaller ganska självklart, men vilka
konsekvenser får det om endast ett av företagen är aktivt? 

EG-domstolen har slagit fast att klagomål som framförs av ett företag  kan
ge upphov till ett samordnat förfarande. I målet Musique Diffusion
Francaise var parterna tillverkaren Pioneer och dess distributörer i Frankrike
(MDF), Storbritannien (Shriro) och Tyskland (Melchers). I Frankrike såldes
Pioneers produkter till högre priser än i Tyskland och Storbritannien. Detta
fick till följd en omfattande parallellimport från lågprisländerna till
Frankrike. Den franske distributören MDF framförde klagomål till
tillverkaren Pioneer. Klagomålet ledde fram till att ett möte hölls mellan
distributörerna och Pioneer. Kort därefter uppmanade den brittiske
distributören sina kunder att inte sälja vidare produkterna till Frankrike och i
Tyskland vägrade distributören att sälja produkter till en kund som
misstänktes planera att sända vidare varorna till Frankrike. Kommissionen
angav i sitt beslut att det var fråga om två samordnade förfaranden. Dels ett
mellan Pioneer, MDF och Shiro och dels ett mellan Pioneer, MDF och
Melchers. Domstolen angav att Pioneer var part i det samordnade
förfarandet då företaget vidarebefordrat den franske distributörens klagomål
till de andra distributörerna. Vidare hade Pioneer också sammankallat mötet
då parallellimporten mellan länderna diskuterats.22 

Att ett företag hotar ett annat att agera som det önskar har inte ansetts
minska det hotade företagets medverkan i en kartell. I maj 1994 meddelade
Danone företaget Interbrew att det var lämpligt att Interbrew gav bolaget
Alken-Maes 5 % av marknadsandelarna på den belgiska marknaden. Om så
inte skedde hotade Danone med att Interbrew skulle ”drabbas av problem”.
Trots att skriftliga bevis på hotet återfanns ansågs Interbrew ändå ansvarig.
Motiveringen som gavs var att Interbrew haft möjlighet att gå till
                                                
22 Mål 100-103/80 Musique Diffusion Francaise, p. 37-80.
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kommissionen och berätta om hoten istället för att ge efter för Danones
varningar. Danones konkurrensskadeavgift höjdes dock med hänvisning till
hoten som en försvårande omständighet, då den inneburit en ökad
kartellverksamhet.23

Även inom svensk rätt kan det bli fråga om ett samordnat förfarande när
klagomål eller påtryckningar från ett annat företag medför att det utsatta
företaget ändrar sitt beteende.24 

Reciprok kommunikation mellan företag är inget krav för att säkerställa att
ett samordnat förfarande skett, utan enbart till god hjälp för att bevisa
förekomsten av det.25 I Tate & Lyle var det ostridigt att direkta kontakter
hade förevarit mellan de tre sökandena, varvid British Sugar hade informerat
två av sina konkurrenter om hur företaget avsåg att agera på den brittiska
sockermarknaden. Den omständigheten att endast en av deltagarna vid de
omtvistade mötena hade avslöjat sina avsikter och således var aktiv räckte
inte för att utesluta att samverkan har förekommit.26 

Inom svensk rättspraxis har det vid upprepade tillfällen slagits fast att en
leverantörs prisrekommendationer till en återförsäljare kan ses som ett
samordnat förfarande. I KKVs beslut som berörde Esselte Almanacksförlag
ansågs en prisrekommendation utfärdad av en producent utgöra ett
samordnat förfarande. Esselte distribuerade varje år en produktkatalog till
sina återförsäljare. I samband med detta erbjöd sig Esselte att trycka
information om återförsäljaren på katalogens utsida. Katalogen i fråga
innehöll information om i princip alla företagets produkter. I anslutning till
katalogen skickades med en beställningsbilaga där Esselte angivit
cirkapriser för produkterna i katalogen. Efter att bilagan med
slutkonsumenternas beställningar ifyllts skulle denna skickas till
återförsäljarna.27 

KKV menade att det här var frågan om ett samordnat förfarande. Verket
inledde med att säga att ett ensidigt utgivande av en vertikal
prisrekommendation inte var förbjuden i sig, men kunde dock i
förlängningen anses olovlig. I de fall en vertikal prisrekommendation
används på ett sådant sätt att den måste anses medföra en inskränkning i
återförsäljarens frihet att själv bestämma sina försäljningspriser, omfattas
rekommendationen av förbudet. Esselte menade att katalogen användes
endast på en frivillig basis och att återförsäljarna inte var bundna vid att
utnyttja den. Detta var dock inte av relevans menade KKV. Det var inte
huruvida återförsäljaren var bunden eller inte som var det viktiga, utan
                                                
23 The Commission fines brewers in market sharing and price fixing cartels on the Belgian
market, IP/01/1739, Brussels, 5 December 2001. 
24 Dnr 941/2001.
25 Alese, The economic theory of non-collusive oligopoly and the concept of concerted
practice under article 81, ECLRev 1999, s. 382.
26 Mål T- 202/98 m.fl.  Tate & Lyle, p. 54 och 57.
27 Dnr 835/93.
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snarare huruvida han begränsades i sin möjlighet att självständigt bestämma
priset för produkterna. KKV uttalade att i detta fall var de angivna
cirkapriserna förtryckta på beställningsbilagan som var avsedd att returneras
av kunden till återförsäljaren. Detta förhållande utgjorde en
konkurrensbegränsning enligt 6 § då det sannolikt begränsade utrymmet för
återförsäljaren att självständigt bestämma priserna på de produkter som
fanns i katalogen.28 

I ett ärende som rörde ett eventuellt konkurrensbegränsande samarbete inom
golvbranschen angav KKV att en enskilds leverantörs rekommendation till
en eller flera återförsäljare att hålla ett visst återförsäljarpris som sådant inte
omfattades av 6 § KL. KKV fortsatte med att säga att om en leverantör har
en stark marknadsställning var risken dock stor att det rekommenderade
försäljningspriset följdes av alla aktörer på marknaden. Återförsäljarna kan
ha svårt att avvika från det pris som rekommenderats.29 

Om ett enskilts företags agerande inte är att ses som ett samordnat
förfarande, exempelvis om en återförsäljare inte kan anses ha begränsats i
sin möjlighet att sätta egna priser, är de förfaranden som vidtagits ensidigt
av ett företag inte omfattade av 6 § KL.30 Ett sådant förfarande kan träffas av
KL endast om företaget har en dominerande ställning enligt 19 § KL.31 På
samma sätt kan ageranden som inte träffas av artikel 81.1 EG-fördraget,
ändå anses olovligt enligt artikel 82.32

2.3 Att särskilja avtal och samordnade
förfaranden

För att ett avtal, i artikel 81.1s mening, skall kunna anses existera är det
tillräckligt att de relevanta företagen har uttryckt en gemensam intention att
handla på marknaden på ett specifikt sätt.33 Avtal i artikel 81.1s bemärkelse
är betydligt vidare än de olika nationella tolkningarna.34 Denna vida
definition av ett avtal medför att de båda begreppen, avtal och samordnat
förfarande, blir förvirrande lika. Myndigheterna och domstolarna ställs
således inför en utmaning när de skall bedöma vilken form av samordning
det varit fråga om. Den part som har att påvisa existensen av ett samordnat
förfarande (vanligtvis kommissionen och KKV) ställs inför stora svårigheter
om det ställs ett absolut krav på att identifiera varje konkurrensstridig
handling och precisera om den utgjort ett avtal eller ett samordnat
förfarande. Anledningen till detta är dels de två begreppens nära identitet

                                                
28 Ibid.
29 Dnr 431/2000.
30 Dnr 615/93.
31 Bernitz, s. 33.
32 Soames, s. 24.
33 Mål 41/69 ACF Chemiefarma N.V, p. 112.
34 Lane, s. 51.
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och dels svårigheten att finna bevis då dessa ageranden allt som oftast sker i
hemlighet. 

Kommissionen är enligt artikel 190 i EG-fördraget skyldig att ange de
faktiska och rättsliga omständigheter som utgör den rättsliga grunden för ett
beslut samt de överväganden som fått kommissionen att fatta sitt beslut.35

Detta har dock inte hindrat kommissionen från att endast ange att ett
samarbete utgjort ett otillåtet avtal eller åtminstone ett samordnat förfarande
utan att faktiskt ange vilket.36 

Första gången detta synsätt tillämpades var i de s.k. polypropenfallen. Här
angav kommissionen att det inte var av vikt att försöka särskilja begreppen
samordnat förfarande och avtal.  Polypropenproducenterna var inte av
samma åsikt och menade istället att de rättsliga rekvisiten för de två
begreppen var olika och således var det viktigt att särskilja dem i ett rättsligt
beslut. Förstainstansrätten fastslog att överträdelsen innehöll handlingar som
samtidigt kunde karaktäriseras både som avtal och samordnade
förfaranden.37 Kommissionen behövde således inte ange om det
omdiskuterade handlingarna uppfyllde kriterierna för ett avtal eller ett
samordnat förfarande. Det räcker att ange att det varit fråga om ett avtal eller
ett samordnat förfarande. 

I doktrinen har också hävdats att det ofta inte är någon poäng i att försöka
skilja mellan de två begreppen, då ett konkurrensvidrigt beteende kan börja
som ett av begreppen och efter en tid övergå till att bli det andra. De båda
rättsfigurerna anses flytanden och överlappande.38 

Förutom att den part som det åvilar att påvisa att ett samordnat förfarande
existerar inte behöver särskilja mellan ett avtal och ett samordnat förfarande
har det vidare i praxis angivits att det ej heller är nödvändigt att identifiera
varje överträdelse under exempelvis en långdragen kartell. Samtliga
ageranden under kartellens livstid, vilket ibland kan röra sig om år, kan
istället ses som ”en enda fortlöpande överträdelse”.39 

I det mål som behandlade en kartell på fjärrvärmerörsmarknaden angav
sökanden mot bakgrund av att det existerar en skillnad mellan avtal och
samordnade förfaranden att det inte är möjligt för kommissionen att anse att
det endast är fråga om en enda överträdelse av artikel 81.1 i EG-fördraget,
då artikeln överträtts på olika sätt. Enligt oskyldighetspresumtionen krävs att
samtliga sakomständigheter som bedömts utgöra överträdelser av artikel
81.1 skall bevisas.40

                                                
35 Mål T-310/94 Gruber + Weber, p. 43.
36 Kommissionens beslut 1979-11-28, Floral Düngemittelverkaufsgesellschaft mbH, under
avdelning II - Applicability of article 85 of the treaty.
37 Mål  T-1/89 Rhône-Poulenc, p. 127.
38 Faull, Nikpay, The EC law of competition, 1999, s. 79.
39 Mål  T-1/89 Rhône-Poulenc, p. 126.
40 Mål T-9/99 HFB, p. 107.
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Förstainstansrättens angav i sin dom att när det gäller en komplex
överträdelse, i vilken flera producenter varit inblandade under flera år och
som syftat till att åstadkomma en gemensam reglering av marknaden, kan
det enligt fast rättspraxis inte krävas att kommissionen, i förhållande till
varje företag och vid varje tidpunkt, skall kunna kvalificera överträdelsen
som antingen avtal eller samordnat förfarande. Artikel 81.1 i fördraget
omfattar under alla omständigheter båda dessa slag av överträdelser.
Domstolen fortsatte med att säga att det vore onaturligt att dela upp ett
fortlöpande beteende, som karaktäriseras av ett enda syfte, genom att
behandla det som flera separata överträdelser.41 
 
Samma inställning framstår som rådande i fråga om de svenska
bestämmelserna. I rättsfallet Petroleumhandelns Riksförbund angavs inte
vilken samarbetsform det var fråga om. MD angav endast kortfattat att
samarbetet omfattades av 6 § KL, utan att närmare ange om det var fråga om
ett avtal eller ett samordnat förfarande.42 I det aktuella bensinmålet gör KKV
gällande att företagen har samarbetat genom att avtala eller i vart fall genom
att ha samordnat sig. I bevisningen i målet anges inte specifikt vilken
bevisning som syftar på att bevisa förekomsten av ett avtal respektive ett
samordnat förfarande.43 I doktrinen har angetts det faktum att skillnaden
mellan de olika samarbetsformerna avtal, beslut av en sammanslutning av
företag och samordnat förfarande inte alltid är helt klar inte spelar någon
större roll, eftersom det inte föreligger någon skillnad vad det gäller de
konkurrensrättsliga följderna.44 Vid komplexa överträdelser av
konkurrensreglerna så är det således inte nödvändigt att klargöra om varje
del av överträdelsen är ett avtal eller ett samordnat förfarande. Det räcker
istället att karaktärisera samtliga handlingar som en enda fortlöpande
överträdelse som kan karaktäriseras som ett avtal/samordnat förfarande.45

När kommissionen inte anger om ett agerande varit ett samordnat förfarande
eller ett avtal måste svarande kunna ange att dess kontakter med ett annat
företag inte utgjorde ett avtal och dessutom att svarandes
marknadsuppträdande inte var influerat av dessa kontakter och således inte
utgjorde ett samordnat förfarande.46 Synsättet att någon särskiljning inte är
nödvändig har motiverats med att resultat ändå blir det samma vid en
fällande dom. Att ett flertal handlingar kan karaktäriserar som en enda
fortlöpande har motiverats med att det annars enligt förordning 2988/7447

ibland inte är det möjligt att bötesbelägga dessa handlingar. Karteller som
avslöjas kan sträcka sig över många år och då en femårig preskriptionstid

                                                
41 Ibid, p. 108 och 109.
42 MD 1997:8, Petroleumhandlens Riksförbund.
43 Bakgrund, som i all huvudsak bygger på den sakframställan som KKV föredragit inför
Stockholms tingsrätt i september 2002.
44 Carlsson, s.  87.
45 Wetter, Konkurrenslagen en handbok, 2002, s. 118.
46 Wessely, Case C-49/92P, Commission v. Anic m.fl. , CMLR 2001, s. 762.
47 Förordning nr 2988/74 av den 26 november 1974.
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existerar kan de tidigare handlingarna i vissa fall falla utanför lagens
tillämpning.48 Idén med en enda fortlöpande överträdelse hjälper förvisso
kommissionen i dess arbete, men medför samtidigt en betungande uppgift
för de svarande.

                                                
48 Kerse, EC Antitrust procedure, 1998, s. 43.
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3 Direkta och indirekta
kontakter mellan företag
Direkta eller indirekta kontakter mellan företag är ett av de tre nödvändiga
momenten i ett samordnat förfarande. Innebörden av vad ”kontakter mellan
företag” syftar till är dock inte helt klar och måste utredas för att kunna
avgöra när ett samordnat förfarande existerar. Vissa kontakter måste
sannolikt vara lagenliga och inte utgöra indicier om en förbjuden
samordning.

3.1 Direkta kontakter mellan företag

Kontakter kan särskiljas i direkta och indirekta. Direkta kontakter innebär att
en omedelbar kontakt förekommit mellan åtminstone två företag. Vanligtvis
håller företagen hemliga möten där priser avhandlas.  Kommission lyckades
i polypropenkartellen påvisa att ett antal företag haft möten där deras
agerande på marknaden diskuterades. Denna typ av kontakter medför att
deltagarna inte kan förklara sitt parallella marknadsbeteende och friskriva
sig från ansvar med att ange en alternativ förklaring.49 Företagen måste här
istället kunna påvisa att de agerade självständigt och inte tog hänsyn till
information som utbytts vid mötena.50 

Ett exempel på ett klart samordnat förfarande på grund av direkta kontakter
gavs i målet som berörde grossistföretaget Luna AB. Företaget, vars
verksamhet omfattade försäljning av bland annat verktyg, maskiner och
arbetsplatsutrustning, ansökte om ett icke-ingripande besked avseende
företagets bruttopriser. Bruttopriserna användes ibland av återförsäljarna
som grund för prissättningen mot kund, men inget avtal angående detta
existerade. Bruttopriserna bestämdes i samråd med leverantörerna av
produkterna och också med återförsäljarna. Då leverantörerna angivit
cirkapriser vidarebefordrade Luna dessa priser genom dess huvudkatalog.
Om några priser inte angivits sattes dessa av Luna med hjälp av
överenskomna marginalpåslag som bestämts mellan Luna och
återförsäljarna. KKV uttalade att överenskommelsen om marginalpåslag vid
fastställandet av bruttopriserna innebar att ett samordnat förfarande rörande
prissättningen måste anses existera mellan Luna och dess återförsäljare. De
direkta kontakterna mellan Luna och återförsäljarna som innehöll
prisdiskussioner ledde till KKVs åsikt att en klart olovlig handling skett. Att
Luna till nästa försäljningsled vidarebefordrade tillverkarnas
prisrekommendationer för produkternas pris i detaljistledet innebar också att

                                                
49 Alese, s. 382.
50 Mål T-305/94 m.fl.  Limburgse Vinyl, p. 728. 
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det fanns ett samordnat förfarande mellan Luna och företagets
leverantörer.51

En presumtion existerar för företag som deltagit i direkta kontakter. Det
presumeras att alla företag som deltagit vid ett möte där konkurrensstridiga
ämnen avhandlats också deltagit i överträdelsen.52 I målet Tréfileurope
uttalade förstainstansrätten att faktumet att ett företag inte fogar sig efter ett
beslut som tagits under ett möte och som har ett konkurrensstridigt innehåll
inte innebär att företaget kan friskriva sig från deltagandet i en kartell om det
inte har officiellt tagit ståndpunkt mot vad som kom överens om under
mötet. 53 Ett officiellt avståndstagande kan exempelvis ta sig formen av ett
pressmeddelande. I Tyseen Stahl bekräftades detta synsätt och
förstainstansrätten menade här att närvaron av ett företag vid möten som
behandlade konkurrensstridiga aktiviteter räckte för att anse att företaget
deltog i sådant agerande om motsatsen inte kunde bevisas.54 Inom en kartell
kan interna konflikter och rivaliteter eller till och med fusk förekomma, men
inte heller detta hindrar en överenskommelsen från att vara ett samordnat
förfarande, om det finns ett enda gemensamt och beständigt mål.55 

Ett företag måste emellertid ha förstått vad mötena gick ut på. Företaget
Sigma deltog i vad det trodde var en kartell på den italienska marknaden. I
själva verket hade kartellen också till syfte att påverka agerandet på den
europeiska marknaden. Förstainstansrätten angav att kommissionen inte
hade styrkt att sökanden kände till eller borde förstått att övriga företag
bedrev konkurrensbegränsande verksamhet i Europa.56

Ett företag kan enligt rättspraxis anses ansvarigt för en övergripande
konkurrensbegränsande samverkan, även om det visas att företaget har
deltagit direkt endast i ett eller flera av de moment som tillsammans utgör
samverkan. Det krävs dock att företaget kände till eller tveklöst borde ha
känt till dels att det samförstånd i vilket det deltog ingick i en global plan
och dels att denna globala plan omfattade samtliga de moment som
tillsammans utgjorde den konkurrensbegränsande samverkan.57 Så är fallet
när det är styrkt att det ifrågavarande företaget kände till de övriga
deltagarnas överträdelser eller rimligen kunde förutse dem och var berett att
acceptera den risk som detta innebar.58 

I polypropenkartellen bevisade kommissionen att samtliga företag var
ansvariga för att ha brutit mot artikel 81.1 trots att vissa inte hade deltagit
vid varje möte och inte hade varit involverade i varje aspekt av

                                                
51 Dnr 1116/93.
52 Simonsson, s. 570.
53 Mål T-141/89 Tréfileurope Sales SARL, p. 85-86.
54 Mål T-141/94 m.fl.  Tyseen Stahl, p. 177.
55 Kommissionens beslut 2001-12-05, Archer Daniels Midland Company Inc.,  punkt 146.
56 Mål T-28/99 Sigma Tecnologie, p. 13 och 31.
57 Mål T-295/94 Buchmann, p. 121.
58 Mål T-9/99 HFB, p. 154.
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beslutstagandet. 59 Det faktum att varje kartellmedlem kan ta på sig den
uppgift som är lämplig för dess egna specifika förhållanden friar inte
företaget från dess ansvar för överträdelsen i sin helhet, inklusive de
handlingar som begåtts av de andra medlemmarna men som har samma
olagliga syfte och samma effekt.60 Om ett företag sålunda deltagit endast en
kortare tid i en kartell kan det ändå anses ansvarigt för kartellens samtliga
överträdelser under hela dess livslängd.61 Det faktum att ett företag inte
deltagit i alla delar av en överträdelse eller att det endast haft en mindre roll
skall först beaktas vid bedömningen av överträdelsens allvar och i
förekommande fall vid fastställandet av böterna.62

I svensk doktrin anses det också vara tillräckligt att konstatera att ett företag
har varit en reguljär deltagare i möten och att det vid dessa möten har
diskuterats exempelvis prisfrågor för att ett samordnat förfarande skall
existera.63 

Slutsatsen som kan dras från detta är att varje kontakt mellan konkurrenter
som rör företagens marknadsuppträdande vad gäller priser, marknader och
kunder är extremt riskabelt.64 Varför är då närvaron vid denna typ av möten
så riskabel? I det att företag närvarar vid möten där exempelvis priser
olovligt diskuteras presumeras att de också deltagit i en överträdelse. Om ett
företag inte anser sig delaktig i en överträdelse åligger företaget att påvisa att
det inte tog hänsyn till den utbytta informationen på marknaden. Detta är en
mycket betungande uppgift då det åligger företaget att påvisa en ”icke-
handling”.65 

3.2 Indirekta kontakter mellan företag

Indirekta kontakter kan ta sig en mängd olika former, exempelvis
kungörelser av kommande priser och utbyte av statistik gällande försäljning
och kunder. 

I ICI ansågs indirekta kontakter i form av tillkännagivanden av priser utgöra
bevis för att samordning förelåg. EG-domstolen uttalade att företagen angav
sina intentioner att höja priserna något i förväg vilket tillät företagen att
observera varandras reaktioner på de olika marknaderna och att anpassa sig
därefter. Genom dessa kungörelser eliminerade företagen all osäkerhet
mellan dem gällande deras framtida agerande och eliminerade också en stor

                                                
59 Mål T-1/89 Rhône-Poulence, p. 51-57.
60 Mål C-49/92P Anic, p. 83.
61 Wessely, s. 763.
62 Mål T-28/99 Sigma Tecnologie, p. 26.
63 Carlsson, s. 93.
64 Whish, Competition Law, 2001, s. 105.
65 Wessely, s. 753.
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del av den risk som normalt följer en självständig ändring av agerande på en
marknad.66

 
EG-domstolen har efter att målet fick omfattande kritik, nu omvärderat
denna ståndpunkt. Idag är det inte helt klart om ett tillkännagivande långt i
förväg till kunder eller i en facktidning, om en prisändring, konstituerar de
nödvändiga elementen för att artikel 81.1 skall bli tillämplig. Större hänsyn
ges idag till de argument som anger att ekonomiska överväganden ligger till
grund för priskungörelserna. Kungörelser som anger kommande priser
medför att det är lättare för övriga producenter att bestämma sig för om de
vill följa den annonserade prisökningen och gör det också lättare för de
ursprungliga prishöjarna att dra tillbaka sin ökning helt eller delvis om den
inte följs till fullo. Det kan emellertid finnas trovärdiga kommersiella skäl
till att annonsera priser i förväg. Kunderna kan ha kontrakt med fixerade
priser och vill därför gärna ha information i förväg om deras kommande
kostnader.67 

I Woodpulp angav EG-domstolen att systemet med tillkännagivandet av
priser kvartalsvis hade ett klart legitimt syfte med hänsyn till företagets
omtanke om sina kunder. Kunderna hade begärt ett likartat system under en
lång period för att kunna ha viss framförhållning i sin prissättning. Utöver
detta anges i domslutet att prisannonseringarna inte skall ses som en
överträdelse av artikel 81.1 då ”[…] they constitute in themselves market
behaviour which does not lessen each undertaking’s uncertainty as to the
future attitude of its competitors. At the time when each undertaking
engages in such behaviour, it cannot be sure of the future conduct of the
others.”68 Således ansågs i Woodpulp, dels att kungörelserna var tillåtna på
grund av affärsmässiga skäl samt dels att det ej var möjligt att eliminera
osäkerheten kring företagens agerande genom dessa kungörelser.

Woodpulp innebär att annonserade prisökningar i förväg inte per se medför
att ett samordnat förfarande existerar.69 Det vore orimligt att hindra företag
från att informera sina kunder i förväg om planerade prisökningar. Ett sådant
informationsutbyte är ofta nödvändigt, speciellt i råvaruintensiva branscher,
då slutproduktens pris ofta i stor grad är beroende på priset på råvaran. Men,
om någon legitim förklaring inte kan ges till prisannonseringen bör den
utgöra tillräckligt bevis för att fastslå att samordning föreligger.70 En legitim
förklaring kan vara att priset på kundernas slutprodukt är i hög grad
beroende av priset på råvaran. Kunderna måste då i god tid få information
om de priser som råvaruleverantören kommer att begära.

                                                
66 Mål 48/69 Imperial Chemical Industries, p. 66 och 68.
67 Korah, An introductory guide to EC competition law and practice, 2000, s. 48.
68 Mål 89/85, p. 64.
69 Jones, Woodpulp: Concerted practice and / or conscious parallelism? , ECLRev 1993, s.
275.
70 Van Gerven, Navarro Varona, The woodpulp case and the future of concerted practices,
CMLRev 1994, s.  593.
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KKV har också angett att indirekta kontakter inte nödvändigtvis innebär att
ett samordnat förfarande förekommer. I beslutet om mejeriföreningarna hade
KKV informerats om att samtliga mejeriföreningar höjt sina priser på bland
annat dryckesmjölk ungefär samtidigt under augusti månad 1995 och att
höjningarna föregåtts av kontakter mellan föreningarna. KKV beslöt därför
att undersöka huruvida förfarandet stred mot KL. I ärendet framkom att Arla
efter att tagit beslut om prishöjningar skickat sin nya prislista till samtliga
övriga mejeriföreningar. De övriga mejeriföreningarna fattade därefter
beslut om att höja priset på sina mjölkprodukter. Även Skånemejerier,
Milko, NNP och Norrmejerier skickade därefter sina prislistor till de andra
mejeriföretagen. Alla mejeriföreningarna hade höjt sina priser med
ungefärligen lika mycket och samtliga prishöjningar trädde i kraft den 21
augusti 1995.71

Verket angav att mejeriföretagens gemensamma utbyte av prislistor, så snart
beslut fattats om prisförändringar, innebar att konkurrenter eller potentiella
konkurrenter fick kännedom om varandras planerade prisförändringar. Ett
sådant informationsutbyte menade KKV underlättade en anpassning av
priserna till samma eller likartad nivå. Mejeriföreningarna förnekade att
prishöjningarna var samordnade. Föreningarna motiverade denna ståndpunkt
med att, anledningen till att föreningarna skickat varandra sina nya prislistor,
var att de var varandras kunder. Att så skedde långt innan själva
prisökningen skulle ske förklarades med att handeln krävde föravisering
inför prisförändringar. KKV accepterade föreningarnas förklaring och slog
fast att det inte med tillräcklig styrka kunde fastslås att prishöjningarna haft
sin grund i en sådan samordning som krävs för att avtalskriteriet i 6 § KL
skall vara uppfyllt.72 

I slutändan är den springande punkten huruvida det i praktiken finns ett
godtagbart affärsmässigt skäl för ett de indirekta kontakterna.73 Instanserna
har i hög grad godtagit företagens argument om att ett agerande varit
affärsmässigt befogat. 

3.3 Att särskilja direkta och indirekta kontakter 

Att särskilja mellan hur direkta och indirekta kontakter på olika sätt
påverkar företagens framtida agerande har kritiserats. I doktrinen har angetts
att det är olämpligt, då det innebär att det skapas ett kryphål i
lagstiftningen.74 Denna åsikt stöds av argumentet att information som ett
företag förmedlar till sina konkurrenter är mindre tillförlitlig än den som ges
till återförsäljare och klienter. Detta har sin orsak i att på en koncentrerad
marknad tenderar varje aktör att till sina konkurrenter ange priser som något

                                                
71 Dnr 860/95.
72 Dnr 860/95.
73 Van Gerven, Navarro Varona, s. 595.
74 Osti, Information exchanges in the obscure light of woodpulp, ECLRev 1994, s. 178.



24

överstiger de företaget egentligen planerar att ta ut. Anledningen till att ge
något missvisande information till sina konkurrenter är att företag själva vill
ha det lägsta priset och på så sätt ha möjligheten att vinna marknadsandelar.
Det är således riskabelt att förlita sig på de priser som konkurrenterna
anger.75 Generaladvokaten Darmon från Woodpulp uttalade att: ”I would see
no reason not to treat public announcements as an element of concertation
just because it is exchanged publicly, when the same exchanges recorded in
the minutes of a private meeting would constitute a breach of the
competition rules.”76 

Elementet av osäkerhet anses i doktrinen, i motsats till vad som fastslagits
av EG-domstolen, större i fråga om direkta kontakter än för indirekta
kontakter. Jag anser att det framstår som om de åsikter som lagts fram i
doktrinen har en viss poäng. De företag som har indirekta kontakter med
andra företag anger ofta som motivering att det ligger i kundernas intresse
att få information om kommande priser. Då ett företag informerat sina
kunder om de kommande priserna är det naturligtvis av stor vikt för
kunderna att dessa priser sedan inte förändras. Således borde osäkerheten
minska åtminstone i samma utsträckning som vid direkta kontakter med
konkurrenter. Indirekta kontakter som endast förmedlas till konkurrenterna
bör emellertid inte ses som lika säkra. 

3.4 Information som får utväxlas

All information som utbytts mellan företag, antingen direkt eller indirekt, är
naturligtvis inte olovlig. En bedömning måste ske i det enskilda fallet
huruvida informationen är legitim med hänsyn till den relevanta marknaden.
Som ovan nämnts kan prisinformation i råvaruintensiva branscher godtas
med hänvisning till att slutproduktens prissättning är beroende av
råvarupriset. 

En särskiljning sker mellan information som enbart hålls mellan
leverantörerna och sådan information som även når konsumenterna.77 Om
informationen även når kunderna ses den normalt som mer legitim än om
det endast är producenterna som tar del av den. Tidsaspekten är dessutom av
relevans här. Aktuell information kan ses som känsligare än den som är ett
halvår gammal. 

I fjärrvärmerörskartellen angav kommissionen i sitt beslut att utbytet av
sådan affärsinformation som normalt är av känslig karaktär utgör
samordnade förfaranden.78 Kommissionen anser inte att utbyte av statistisk
information som berör produktion och efterfrågan inom industrin är att se

                                                
75 Ibid, s. 178-179.
76 Ibid, s. 178. 
77 Whish, m.fl. , Fighting cartels – why and how? , 2001, s. 88.
78 Kommissionens beslut 1998-10-21 Floral Düngemittelverkaufsgesellschaft mbH.
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som olovlig. Det är endast utbytet av individuell företagsdata, vad gäller
exempelvis priser, försäljningsvolymer mm som anses falla in under artikel
81.1.79 

I Baustahlgewebe GmbH gjorde kommissionen gällande att ett direkt
informationsutbyte varje månad mellan två företag avseende
försäljningssiffror utgjorde indicier för förekomsten av en
kvotöverenskommelse. Förstainstansrätten kom dock fram till att
kommissionens slutsats inte var den enda möjliga. Agerandet kunde enligt
domstolen ha sin förklaring i ett patentlicensavtal mellan parterna som
innehöll en årlig maximigräns för leveranser och betalning kvartalsvis av
avgifter. Att varje månad utbyta information kunde enligt domstolen vara
nödvändigt för att planera produktionen på ett riktigt sätt enligt
patentlicensavtalet.80 

I Svenska Petroleum Institutet menade KKV att det statistikutbyte som
skedde inom ramen för institutet var olovligt. KKV motiverade denna
ståndpunkt med att ange att priset är en avgörande konkurrensfaktor. Om
den ifrågasatta statistiken inte fanns, skulle företagen tvingas konkurrera
med ett större mått av prissänkningar eller andra konkurrensmedel som
gynnar konsumenterna. Den företagsspecifika statistiken gav ett direkt mått
på hur vidtagna marknadsåtgärder lyckats. Statistiken hade därför en
potentiell negativ effekt på konkurrensen.81  Svenska Petroleum Institutet
menade att prissättningen på petroleumprodukter var offentlig och
bevakades av massmedia vilket medförde att statistiken inte hade någon
större effekt på oljebolagens agerande på marknaden. MD framstår som att
ha varit av samma åsikt som institutet och angav att statistiksamarbetet inte
tillförde någon information som inte redan tidigare var känd och ansåg
således inte att konkurrensen påverkades negativt.82

I ett mål som rörde mobilteleleverantörer utbyttes cirka två veckor efter
varje månads utgång information om företagens leveranser avseende
mobiltelefoner och personsökare, totala försäljningsvärden och
genomsnittspriser. KKV ansåg här att denna kännedom kunde ha stort
inflytande på varje enskilt företags agerande och kunde således vara
konkurrensbegränsande.83

3.5 Hur konstateras att möten förekommit?

Då karteller allt som oftast agerar i det fördolda torde det föreligga stora
svårigheter i att bevisa att möten förekommit. Förstainstansrätten har angivit

                                                
79 Whish m.fl., s. 88.
80 Mål T-145/89 Baustahlgewebe GmbH, p. 81 och 82.
81 MD 1999:20, Svenska Petroleum Institutet.
82 Ibid.
83 Dnr 1503/93.
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att om ett dokument återfinns i en fastighet som tillhör ett företag som
misstänks delta i en kartell kan detta dokument påvisa förekomsten av en
kartell. En förutsättning är dock att dokument ger en objektiv återspegling
av mötet.84 Med formuleringen en objektiv återspegling menar domstolen
förmodligen att dokumenten skall ge en rättvisande bild av vad som hänt
och diskuterats på mötet. Också frånvaron av dokumentation har ansetts ge
indikationer om existensen av en kartell. I Sarrio angav EG-domstolen att
det faktum att det från ett möte mellan konkurrenter inte kunde återfinnas
några som helst noteringar indikerade att deltagarna försökte hemlighålla
vad som diskuterats på mötet.85 Samma resonemang återfinns inom svensk
rätt.86 

För konkurrensmyndigheterna är det ofta svårt att frambringa bevis om
möten. Inget av de medverkande företagen i en kartell har något intresse av
att avslöja kartellen då de själva medverkat. Därför har det införts immunitet
för s.k. whistleblowers. Med whistleblowers menas företag som själva deltar
i en kartell, men som väljer avslöjar dess existensen i utbyte mot
åtalsimmunitet eller nedsättning av böterna.87 Systemet har visat sig
effektivt. I zinkfosfatkartellen angav företaget Waardal kort efter att en
gryningsräd utförts hos dem att företaget till fullo ville samarbeta med
kommissionen och gav bland annat kommissionen en fullständig lista över
alla kartellmöten som hållits mellan 1994 och 1998.88 I
karbonpapperskartellen gavs företaget Sappi full immunitet och en reduktion
med 100 % av dess konkurrensskadeavgift efter att ha samarbetat med
kommissionen. Arjo Wiggins som deltog i samma kartell fick en
konkurrensskadeavgift på 184.27 miljoner euro.89 Systemet med
whistleblowers har också införts i Sverige90 och KKV informerar på sin
hemsida liksom kommissionen hur man skall gå till väga för att anmäla sig
som whistleblower.91 

                                                
84 Mål T-3/89 Atochem, p. 56-57.
85 Mål C-291/98P Sarrio, p. 31-38.
86 Simonsson, s. 574.
87 Kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter av
kartellärenden, 19.02.2002, C 45/3.
88 Commission fines six companies in zinc phosphate cartel, IP/01/1797.
89 Commission fines ten companies for carbonless paper cartel, IP/01/1892.
90 Konkurrensverkets allmänna råd om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift
enligt 28a och 28b § konkurrenslagen (1993 :20) i kartellärenden, KKVFS 2002 :1.
91 Karteller är olagliga!, http://www.konkurrensverket.se/indexie.html. 
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4 Parallella uppträdanden och
samordnade beteenden
Det andra momentet som angivits för förekomsten av ett samordnat
förfarande är att kontakterna skall ha resulterat i ett agerande på marknaden. 

Ett parallellt uppträdande innebär att företag uppträder på ett likartat sätt
exempelvis vad gäller prissättning, trots att varje företag utformat sin
marknadspolicy individuellt på grund av marknadens utformning. Vid ett
samordnat beteende beror företagens likartade ageranden på att företagen
tillsammans bestämt hur de skall agera. Ett parallellt uppträdande är tillåtet,
medan ett samordnat beteende är olovligt.92  En omdiskuterad fråga under de
40 år av rättspraxis som det samordnade förfarandet existerat är huruvida
ett parallellt agerande på marknaden, utan bevis om att några möten
förekommit, självständigt kan utgöra ett samordnat förfarande. Frågan har
varit föremål för en hetsig diskussion och EG-domstolen har under årens
lopp ändrat sin inställning till förekomsten av parallella beteenden.

4.1 Aktörernas agerande på en
oligopolmarknad

Karteller och därmed diskussionen om ett samordnat förfarande förelegat
återfinns ofta på oligopolmarknader med homogena produkter. Typexemplet
på en homogen oligopolmarknad där karteller ofta förmodas föreligga är
oljemarknaden. Ett problem som uppstår då karteller misstänks existera på
en oligopolmarknad är att det kan vara mycket svårt att avgöra huruvida
företagens ageranden är likartade på grund av att de samordnat sig eller om
det är en naturlig följd av marknadens utseende.  Marknadsformen oligopol
kännetecknas av att antalet säljföretag på marknaden är litet och att det
ömsesidiga beroendet mellan dessa är stort. På en oligopolmarknad anser
företagen att det bästa sättet att agera på marknaden beror på de val deras
konkurrenter gör. På en konkurrensutsatt marknad existerar det så många
säljare att ett beslut som en av dem gör inte kommer att påverka de andra
och således handlar varje företag utan att överväga reaktionerna hos de
andra företagen. Företagen på en oligopolistisk marknad däremot är mycket
medvetna om att deras agerande kommer att påverka konkurrenterna och
kommer att ge en reaktion. På oligopolmarknader kommer företagen således
naturligt att ta samma priser som sina konkurrenter, inte på grund av någon
samordning, utan på grund av att företagen inser sitt inbördes

                                                
92 Bernitz, s. 32.
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beroende.93Detta fenomen brukar betecknas som oligopolistiskt ömsesidigt
beroende.94 

4.2 Kan enbart ett parallellt agerande på
marknaden medföra att ett samordnat
förfarande föreligger?

4.2.1 ICI

Färgämnesmarknaden inom gemenskapen karaktäriserades under det sena
60-talet av att 80 % av marknaden försågs av ungefärligen tio olika
producenter. Varje producent framställde var och en mer än 1000 olika
färgämnen. Möjligheten att ersätta dessa produkter med andra sågs generellt
sätt som ganska god, men det fanns också speciella färgämnen som det
förelåg stora svårigheter i att ersätta. Då priset på färgämnen i allmänhet
utgjorde en mycket liten del på det slutgiltiga priset på produkten medförde
detta att prisökningar lätt kunde ske. Vid sidan av detta förelåg också en
konstant ökad efterfrågan på färgämnen vilket hade till följd att
producenterna kunde öka sina priser.95

Målet behandlar det faktum att under åren 1964, 1965 och 1967 höjde vissa
färgämnesproducenter sina priser i ett antal olika medlemsstater med lika
stora belopp, avseende samma produkter.96 

Mellan den 7 och den 20 januari 1964 hade en identisk prisökning på 15 %
skett på färgämnen baserade på anilinfärg. Prisökningarna skedde i Italien,
Holland, Belgien, Luxemburg och i ett antal länder utanför gemenskapen. 
Den 1 januari 1965 skedde ytterligare en prisökning. Denna gång inträffade
en prishöjning med 10 % hos samtliga färgämnesproducenter inom
gemenskapen, förutom de belägna i Frankrike. I mitten av oktober 1967
skedde återigen en prisstegring hos nästintill alla färgämnesproducenterna
med undantag av de belägna i Italien. Prisökningarna uppgick till 8 % i
Tyskland, Holland, Belgien och Luxemburg och 12 % i Frankrike.97 

Två år efter den sista prisökningen meddelade kommissionen att
prisökningarna berodde på ett samordnat förfarande. I kommissionens beslut
fastställdes att det främsta beviset för att det existerade ett samordnat
förfarande var att prisökningarna införda av de olika producenterna låg på
samma nivå och att de införts under en mycket kort tidsperiod, varav vissa
på samma dag. Kommissionen ansåg att det inom gemenskapen existerade

                                                
93 Craig, De Búrca, EU Law, 2003, s. 897.
94 Van Gerven, Navarro Varona, s. 576.
95 Mål 48/69 Imperial Chemical Industries, p. 69-78.
96 Ibid., p. 1-6.
97 Ibid., p. 82-99.
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fem separata nationella marknader som var och en hade fristående
prisnivåer. Att dessa likartade prisändringar skulle ha skett på fem olika
marknader samtidigt framstod som osannolikt. Kommissionen ansåg inte att
det var möjligt att förklara dessa prisökningar enbart med hänsyn till
färgämnesmarknadens oligopolistiska karaktär och menade vidare att det var
orealistiskt att anta att producenterna utan förekommande samordning valt
att öka priserna med identiska procenttal vid i princip samma tidpunkter, för
samma produkter, i ett antal olika länder.98 

De sökande företagen ansåg att en inkorrekt analys gjorts av marknaden.
Prisökningarna berodde enligt dem på en oligopolistisk marknad där
företagens agerande styrdes av individuella överväganden och framför allt
behovet av att öka lönsamheten hos produktionen av färgämnen.
Att prisökningarna skedde med mycket korta tidsmellanrum förklarades med
att det existerade prisledare på marknaden.99

Domstolen uttalade, vilket frekvent återgivits, att: ”Although parallel
behaviour may not by itself be identified with a concerted practice, it may
however amount to strong evidence of such a practice if it leads to
conditions of competition which do not correspond to the normal conditions
of the market, having regard to the nature of the products, the size and
number of the undertakings, and the volume of the said market.”100

EG-domstolen uttalade att för att avgöra om något samordnat förfarande
existerade var det nödvändigt att klarlägga färgämnesmarknadens specifika
karaktär. De ovan nämnda karaktärsdragen hos marknaden medförde enligt
domstolen att prisökningarna inte kunde ses som naturliga.101 

Domstolen ansåg att de tre prisökningarna var sammanlänkade. De
prishöjningar som skedde 1965 ansåg domstolen omfatta de produkter som
inte höjts i pris under 1964. Det faktum att Frankrike 1967 höjde sina priser
med 12 % jämfört med övriga länders 8 % berodde på att Frankrike var
tvungen att kompensera de prishöjningar som skett de föregående åren då
Frankrike inte haft möjlighet att höja priserna, på grund av ett nationellt
priskontrollsystem.102

Prisökningen under 1964 introducerades först i Italien. Efter tre dagar hade
samma ökning skett i Holland, Belgien och Luxemburg. Då dessa
marknader hade lite gemensamt ansågs det av domstolen omöjligt att dessa
prisökningar så snabbt skulle ha kunnat ske utan att det föregåtts av
samordning. Ökningarna 1965 och 1967 skedde efter publika
offentliggöranden om kommande prishöjningar. Detta hade till konsekvens

                                                
98 Ibid, p. 109-110.
99 Ibid, p. 57-59.
100 Ibid, p. 66.
101 Ibid, p. 107-110.
102 Ibid, p. 84-86.
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menade domstolen att företagen eliminerade i förväg all osäkerhet rörande
deras framtida beteende på marknaden och var därmed konkurrensstridigt.103

Slutsatsen som domstolen drog var således att agerandet var att se som ett
samordnat förfarande som hade sin grund i att företagen samordnat hur de
skulle agera då de enligt domstolen inte var möjligt agera på samma sätt
naturligt. 

Fallet fick omfattande kritik och en oro uppstod att domen skulle innebära
att även rationella beteenden på marknaden skulle omfattas av det
samordnade förfarandet.104 Det anmärktes mot domslutet att domstolen
antagligen hade ansett att samordning förelåg på grund av att den inte var
förtrogen med färgämnesmarknaden, alternativt verksamheten på en
oligopolmarknad eller båda. Ett annat alternativ kunde vara att
samordningen inte krävde att företagen pratat ihop sig utan endast ett
parallellt agerande på marknaden.105 Domstolens avsaknad av att utreda
marknadens karaktärsdrag och ta hänsyn till ekonomiska argument sågs som
den största bristen i domen.106

4.2.2 Woodpulp

30 år efter ICI kom EG-domstolen till en motsatt slutsats vad gäller parallellt
uppträdande på marknaden i fallet Woodpulp. 43 producenter av
träpappersmassa från Kanada, USA, Finland, Sverige, Norge, Portugal och
Spanien hade av kommissionen ansetts ha deltagit i samordnade
förfaranden. De samordnade förfaranden bestod i att företagen i olika
konstellationer samordnat de priser som skulle begäras för träpappersmassa
inom gemenskapen. Företagen motsatte sig att någon samordning skett och
överklagade till EG-domstolen. 

Kommissionens argumentering i fallet är en smula förvirrande. Frågan för
domstolen var dels att utreda var huruvida de tillkännagivanden av priser
som gjordes varje kvartal i sig själva utgjorde en konkurrensbegränsning
förbjuden enligt artikel 81 och dels huruvida de kunde utgöra bevis för att
samordning förekommit. 107  Några bevis om direkta kontakter fanns ej. 

Vad gällde resonemanget att kungörelserna av priser på egen hand var
konkurrensstridiga menade kommissionen att meddelandena medförde att
konkurrenterna var fullt medvetna om vilka priser som skulle begäras
framgent. Avslöjandet av priserna till tredje man, framför allt till pressen
och agenter som arbetande för flertalet av producenterna, långt innan att de

                                                
103 Ibid, p. 110-113.
104 Jones, s. 275.
105 Korah, 1972, s. 225.
106 Van Gerven, Navarro Varona, s. 590.
107 Mål 89/85 A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. , p. 59-66.
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skulle införas gav de andra producenterna tillräckligt med tid för att kunna
informera om sina egna, korresponderande priser innan nästkommande
kvartal. Vidare ansåg kommissionen att dessa meddelanden också innebar
att marknaden blev artificiellt transparent (d.v.s. att företagen på ett
onaturligt enkelt vis fick vetskap om prishöjningar) vilket gjorde det möjligt
för producenterna att kvickt få en korrekt bild av vilka priser som begärdes
av konkurrenterna.108 Domstolen motsatte sig denna argumentation då den
ansåg, som ovan nämnts, att osäkerheten inte eliminerats genom dessa
kungörelser.109

Efter att ha fastslagit detta fortsatte domstolen med att utreda huruvida de
kungörelserna som skedde kvartalsvis istället kunde utgöra bevis för att
samordning förelåg. Systemet med prismeddelanden kvartalsvis, de
samtidiga eller nästan simultana kungörelserna och det faktum att priserna
höjdes med samma belopp medförde att det kunde konstateras en effekt på
marknaden.110 Frågan var om denna effekt kunde kopplas samman till
kontakter mellan företagen.

Efter att domstolen underkänt diverse telex som bevis kvarstod endast
bevisning av kommissionen i form av faktumen att prismeddelanden
meddelats kvartalsvis, att kungörelserna varit samtidiga eller nästan
simultana och den omständighet att priserna hade höjts med samma
belopp.111

Kommissionen menade att systemet med priskungörelser utgjorde bevis för
att samordning förelåg mellan aktörerna på marknaden. De sökande
företagen hävdade å andra sidan att systemet hade sin förklaring i
pappersmassemarknadens speciella särdrag. EG-domstolen valde här att
kalla in två experter för att låta dem undersöka hur marknaden för
pappersmassa såg ut under den relevanta perioden.112  

Experterna observerade inledningsvis att priskungörelserna måste ses i sitt
sammanhang. På marknaden för träpappersmassa existerade det mycket nära
samarbeten mellan producent och köpare av den anledningen att varje
träpappersblandning hade mycket specifika karaktärsdrag och var svår att
ersätta. Systemet med kungörelser hade införts efter en begäran från
köparna. Då pappersmassan normalt utgör mellan 50-75 % av kostnaden för
papper är det av stort intresse för köparna att så tidigt som möjligt få
information om de kommande priserna.113 

Faktumet att kungörelserna skedde i princip samtidigt menade kommission
innebära att producenterna utbytte information då det annars inte skulle ha
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110 Ibid,  p. 67.
111 Ibid, p. 70.
112 Ibid, p. 73-75.
113 Ibid, p. 76-77.
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varit möjligt för konkurrenterna att så fort ändra sina egna priser. Företagen
angav att de simultana tillkännagivandena istället var en direkt följd av att
marknaden var mycket transparent. Experterna ställde sig även denna gång
på de sökande bolagens sida. De hänvisade till det faktum att en köpare ofta
var i kontakt med flera producenter och angav till de olika producenterna
vilka priser deras konkurrenter begärde. Utöver detta hade köparna
sinsemellan mycket nära kontakter och utbytte information om priser.
Producenterna köpte också i viss mån pappersmassa av andra producenter
vilket medförde att de informerades om de aktuella priserna. Slutligen fanns
det inom branschen agenter som arbetade för flera av producenterna och
även en mycket aktiv fackpress. Sammantaget innebar dessa faktorer enligt
experterna att de näraliggande priskungörelserna kunde förklaras och att de
inte nödvändigtvis berodde på samarbete bolagen emellan.114 

Den sista omständighet som kommissionen förlitade sig på var att de
kungjorda priserna var identiska ifråga om beloppen. Bland annat begärde
samtliga producenter på de olika marknaderna exakt samma priser för
samma produkter från det första kvartalet 1976 till det andra kvartalet 1977.
Detta ansåg kommissionen inte kunde ha någon annan förklaring än att
samordning hade skett. Kommissionen utvecklade denna ståndpunkt med att
säga att för det första så kunde inte det pris som begärdes av producenterna
anses vara ett jämnviktspris som naturligt skulle ha uppkommit om
marknaden hade fått agera fritt. Inte heller kunde det anses att en prisledare
lett fram till det begärda priset.  Kommissionen menade vidare att eftersom
de ekonomiska villkoren varierade mellan marknaderna borde detta också ha
inneburit att priserna varierade. Kommissionen ansåg dessutom att priserna
för pappersmassa varit onaturligt höga åren 1976, 1977 och 1981 och skiljde
sig i hög grad från priser som hade kunnat förväntas under normala
omständigheter.115

EG-domstolen frågade experterna huruvida de ansåg att de uniforma
priserna uppstått på grund av samordning eller om de kunde förklaras på
något annat sätt. Efter en grundlig genomgång av marknaden avfärdade
experterna ännu en gång kommissionen och dess argumentering.
Marknadens oligopolistiska tendenser var experternas främsta orsak till att
avspisa kommissionen.116 

Domstolen uttalade efter detta att ”[…] it must be stated that, in this case,
concertation is not the only plausible explanation for the parallel
conduct..”117 Slutsatsen som kunde dras från detta mål var att om en
alternativ förklaring fanns till ett agerande är detta tillräckligt för att det
parallella agerandet inte självständigt skall kunna medföra att ett samordnat
beteende anses föreligga. 

                                                
114 Ibid, p. 83-86.
115 Ibid, p. 89 och 91-95.
116 Ibid, p. 100 och 126.
117 Ibid, p. 126.
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Möjligheten att ange en alternativ förklaring till ett parallellt agerande
framstår inte som särskilt svår. Samordnade förfaranden uppkommer ofta på
oligopolmarknader där det kan vara svårt att särskilja om en effekt på
marknaden är resultatet av ett parallellt uppträdande eller ett samordnat
beteende. Det är emellertid inte omöjligt att dra slutsatsen att ett samordnat
förfarande föreligger endast med ett parallellt agerande som grund.118 Men,
då möjligheten att ange en alternativ förklaring är öppen, framstår
sannolikheten att med endast en effekt på marknaden fälla ett företag för ett
samordnat förfarande som obetydlig. 

Också inom svensk praxis anses enbart förekomsten av ett parallellt
agerande, när en alternativ förklaring kan ges, som otillräckligt för att ett
samordnat förfarande skall anses existera. Motormännens Riksförbund
klagade hos KKV på oljeföretagens prissättning av dieselbränsle. Under
september och oktober månad år 1993 skedde ett antal prisförändringar som
låg mycket nära varandra i tid och belopp. Den 1 augusti valde OK
Petroleum att reducera den gällande rabatten på diesel med 65 öre.
Rabattjusteringen gjordes för att den skillnad i pris som förelåg mellan
storförbrukare och privatkonsument skulle minska. Exakt en månad senare
genomfördes samma prisförändring hos Statoil och Kuwait Petroleum och
tio dagar senare hos Shell och Norsk Hydro. Uno-x sänkte rabattten den 15
september och den 17 september sänkte Texaco som sista företag rabatten.
Likartade prisförändringar skedde vid två andra tillfällen under denna
period. De inblandade oljeföretagen bestred att något samarbete kring deras
prissättning skulle ha skett. De medgav att de träffats för diskussioner, men
att dessa enbart behandlade den tekniska utformningen av föreskrifter på
grund av en förestående skatteomläggning.119 

KKV angav i sin bedömning att den relevanta marknaden var en
oligopolistisk marknad. Prissättningen under september och oktober månad
kunde antingen vara ett resultat av marknadens specifika natur eller av ett
samordnat förfarande förelåg. För att ett samordnat förfarande skall kunna
föreligga krävdes det enligt KKV åtminstone att kontakter mellan företagen
förekommit i anslutning till det parallella beteendet. Möten hade
förekommit mellan bolagen vilket bekräftades av oljebolagen, men det hade
i fallet inte förelagts något bevis för att dessa möten hade innehållet
diskussioner kring prisfrågor. Sålunda kunde inte något samordnat
förfarande anses föreligga.120

4.3 Måste ett parallellt agerande på marknaden
föreligga för att ett samordnat förfarande skall
                                                
118 Faull, Nikpay, s. 78.
119 Dnr 644/93.
120 Ibid.
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anses existera?

Vi har konstaterat att parallella ageranden självständigt normalt inte uppgår
till ett samordnat förfarande. Nästa fråga gäller om det är nödvändigt att ett
parallellt agerande existerar för förekomsten av ett samordnat förfarande. 

Enligt producenterna i Rhône-Poulenc existerar ett avtal så fort företagen
har en gemensam intention, medan det samordnade förfarandet kräver ett
faktiskt agerande på marknaden. Om det för ett samordnat förfarande endast
krävs samordning och inte något beteende på marknaden skulle
kommissionen kunna döma ett företag som haft kontakt med en konkurrent
trots att denna kontakt inte gav någon effekt på marknaden och trots att
företaget inte hade några sådana intentioner.121 

Kommissionen motsatte sig detta resonemang och menade att ur dess
synvinkel var det viktiga hur ordet ”practice” skall tolkas. Kommissionen
ansåg att polypropenproducenternas tolkning av begreppet var allt för snäv.
Företagen ansåg att ordet ”practice” hade innebörden, ”conduct on the
market”. Denna tolkning ansåg kommissionen inte vara korrekt utan menade
att begreppet istället motsvarade ”[…] the mere act of participating in
contacts, provided that they have as their purpose the restriction of the
undertakings’ autonomy”. 122

Förstainstansrätten ansåg här att kommissionens tolkning av begreppet var
den korrekta.123 

I detta sammanhang återfinns en presumtion som innebär att alla deltagare
på ett möte antas ta hänsyn till den utbytta informationen. Denna presumtion
utvecklades i fallen Anic och Hüls.124 Det presumeras att företag som deltar
i möten med konkurrenstridigt innehåll tar hänsyn till den utbytta
informationen när det sedemera agerar på marknaden. I Hüls angavs att trots
att själva konceptet samordnat förfarande förutsätter ett agerande av de
deltagande företagen på marknaden innebär det inte nödvändigtvis att
agerandet måste producera de särskilda effekterna av att begränsa, hindra
eller störa konkurrensen. Då kommissionen i detta fall hade fastställt att
parterna hade tagit del i en samordning med syfte att hindra konkurrensen,
behövde det inte tillföras bevis om att deras samordning tillsammans hade
manifesterats i agerande på marknaden eller att samordningen hade en effekt
som var konkurrensvidrig.125

I förstainstansrättens mål gällande ett antal sockerproducenter fastslogs att
när mötenas konkurrensbegränsande syfte en gång har fastställts, behövs det

                                                
121 Mål T-1/89 Rhône-Poulence, p. 109.
122 Ibid, p. 109.
123 Ibid, p. 114.
124 Mål C-199/92P Hüls och C-49/92P Anic.
125 Mål C-199/92P Hüls, p. 99, 121 och 124.
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följaktligen inte utredas huruvida samverkan även fått något resultat på
marknaden. Domstolen angav att det framgår av fast rättspraxis att
kommissionen inte är skyldig att visa att ett avtal eller ett samordnat
förfarande har haft en påverkan på handeln. En granskning av prissättningen
under den relevanta perioden visade att direkta kontakter mellan företagen
inte haft någon inverkan på prisnivåerna. Kommissionen uppgav i målet att
detta inte medförde att det saknades tillräckliga bevis för att styrka att det
angripna beteendet hade ett konkurrensbegränsande resultat och grundade
således sin motivering endast på det konkurrensbegränsande syftet.126

Kommissionen har angivit att det framgår omedelbart av ordalydelsen i
artikel 81.1 att samordnade förfaranden, i likhet med avtal mellan företag
och beslut av företagssammanslutningar, är förbjudna om de har ett
konkurrensbegränsande syfte, oberoende av vilken effekt de har. Även om
begreppet samordnat förfarande förutsätter ett beteende från de deltagande
företagen på marknaden innebär det dock inte nödvändigtvis att detta
beteende leder till det konkreta resultatet att konkurrensen begränsas,
hindras eller snedvrids.127

KL har tillämpats på samma sätt som EG-fördraget, d.v.s. utan krav på
existensen av något agerande på marknaden. I den s.k. plaströrskartellen
räckte det med ett syfte att begränsa konkurrensen, någon  reell effekt
behövde inte visas. MD angav i domen att KKV inte gjorde gällande att
något resultat förelåg och konstaterade att det emellertid var tillräckligt att
samarbetet haft ett konkurrensbegränsande syfte. Bedömningen huruvida en
konkurrensbegränsning föreligger skall göras utifrån samarbetets objektiva
syfte.128 

                                                
126 Mål T-202 m.fl. /98 Tate & Lyle, p.  69, 70 och 73.
127 Mål T-9/99 HFB, p. 140.
128 MD 2003:2, Uponor.
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5 Syfte att påverka företagens
beteende eller att undanröja
varje osäkerhet

Det tredje och sista rekvisitet som skall avhandlas i denna uppsats är
kontakternas syfte. Det framstår som naturligt att företagens syfte med
kontakterna sinsemellan är att på något sätt minska osäkerheten för hur de
framgent skall agera eller åtminstone försöka påverka konkurrenterna. 

I de ovan nämnda definitionerna av ett samordnat förfarande som utarbetats
i doktrinen kan urskiljas en divergens i fråga om syftet. I den
gemenskapsrättsliga doktrinen anges att syfte skall ha varit att påverka
företagens beteende på marknaden.129 Det svenska testet går emellertid
längre än så och anger att syftet skall ha varit att undanröja varje osäkerhet
om konkurrenternas framtida handlande.130 Båda dessa formuleringar
återfinns i den EG-rättsliga praxisen. 

Redan i ICI angavs att om konkurrenter kommer överens om ett samordnat
beteende avseende prisökningar och i förväg eliminerar all osäkerhet om hur
de kommer att agera, är detta att se som ett olovligt agerande.131 Några år
senare angavs i Suiker Unie att kontakter mellan företag som påverkar
agerandet hos en konkurrent eller som avslöjar hur företaget själv kommer
att agerar inte var tillåtna.132

I polypropenmålen återfanns båda dessa formuleringar (”att eliminera all
osäkerhet” och ”att påverka agerandet”). Förstainstansrätten angav här att
genom att delta i de ifrågasatta sammanträdena deltog polypropenföretagen
tillsammans med sina konkurrenter i en samverkan som syftade till att
påverka konkurrenternas beteende på marknaden. 

Polypropenföretagen hade försökt att i förväg undanröja ovissheten om sina
konkurrenters framtida beteende. Företagens konkurrenter hade deltagit vid
möten där konkurrensstridig information utbytts. Därmed kunde
konkurrenterna inte bortse från de upplysningar som
polypropenproducenterna lämnade dem om det beteende som företagen
själva hade beslutat sig för eller övervägde att iaktta.133 Polypropenföretagen
hade alltså i detta fall försökt eliminera all osäkerhet om hur konkurrenterna
skulle agera. Huruvida de lyckats med detta framgick inte av rättsfallet,

                                                
129 Soames, s. 27.
130 Carlsson, s. 93.
131 Mål 48/69 Imperial Chemical Industries, p. 118.
132 Mål 40/73 Suiker Unie m.fl. , punkt 173.
133 Mål T–7/89 SA Hercules Chemicals, p. 259 och 260.
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däremot angavs att polypropenföretagen klarat av att påverka sina
konkurrenter.

Att eliminera osäkerheten framstår som ett betydligt strängare rekvisit än att
endast påverka konkurrenternas ageranden. Uttrycket att eliminera
osäkerheten ger intrycket av att ett företag till 100 % är säker på sina
konkurrenters framtida handlingar. Det kan ifrågasättas om det verkligen är
lämpligt att ha som ett rekvisit att all osäkerhet vad gäller ett framtida
handlande eliminerats, då det i realiteten är omöjligt att någonsin vara säker
på hur någon annan kommer att handla. 134 

Även om ett företag anger att det nästa månad kommer att ta 10 kr per liter
för den färg det säljer, kan företag mycket väl nästa månad välja att ändå ta 8
kr. Att företaget försökt påverka sina konkurrenter genom att informera dem
om det pris det planerar att ta ut framstår betydligt lättare att slå fast.  Och
begreppen framstår därför inte som helt kompatibla.

I Woodpulp angavs att de ifrågasatta priskungörelserna (således en indirekt
kontakt) inte hade eliminerat osäkerheten kring företagets framtida agerande
och ansågs således tillåtna.135 Rekvisitet att endast påverka konkurrenternas
ageranden fanns inte med i domstolens dom. Det kan dock inte sägas helt
säkert att EG-domstolen därmed tog bort det lösare rekvisitet (att påverka
konkurrenternas ageranden). Det är också osäkert om domstolen med detta
uttalande syftade till att osäkerheten måste ha eliminerats också i fall där
direkta kontakter förelegat.136 I Anic, som kom några år efter Woodpulp,
fastslogs att någon effekt på marknaden inte krävdes och att det endast
räckte med att det fastslagits att möten förekommit där företagens syfte med
dessa varit att begränsa konkurrensen. Någon närmare angivelse i vilken
utsträckning företagen påverkats eller om osäkerheten undanröjts gavs
inte.137 En viss osäkerhet föreligger därför fortfarande på detta område.

I beslut från KKV har hänvisats tillbaka till det i doktrinen utarbetade testet
som anger att osäkerheten skall undanröjas.138 Det framstår således som om
KKV anser att både direkta och indirekta kontakter skall uppnå detta högre
ställda krav. MD har ännu  inte uttalat sig i frågan och därmed får nog sägas
att rättsläget är osäkert.

                                                
134 Osti, s. 180.
135 Mål 89/85 A. Ahlström  Osakeyhtiö m.fl. , p.  64.
136 Osti, s. 179.
137 Mål C-49/92P Hüls, p. 126.
138 Dnr 635/99 och Dnr 725/94.
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6 SAMMANFATTNING OCH
ANALYS
Konkurrensrätt måste för att vara effektiv, fånga inte endast juridiskt
bindande avtal utan också mer informella samordningar av beteenden. Inom
EG-fördraget och KL återfinns ett begrepp som skall täcka dessa samarbeten
– det samordnade förfarandet. 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att utreda vad som krävs för att ett
samordnat förfarande skall anses existera. Jag har jämfört bestämmelsen i
EG-fördraget med den som återfinns i den svenska KL. De båda
bestämmelserna är nästintill ordagrant identiska, men då harmoniseringen är
ett resultat av ett ensidigt svenskt initiativ föreligger inget krav på att
bestämmelserna skall tolkas identiskt. 

Det samordnade förfarandet definieras varken i den EG-rättsliga eller
svenska lagstiftningen. Uppsatsen inleds därför med att försöka precisera
begreppet. En klar definition vore en lämplig utgångspunkt för att sedan se
vilka rekvisit som framstår som nödvändiga för begreppets existens. 

EG-domstolen, förstainstansrätten och kommissionen har i sitt arbete att
utarbeta en definition för det samordnade förfarandet (och vid tillämpningen
av detta begrepp) varit föremål för en omfattande kritik. Att dessa organ har
dragit på sig kritik anser jag vara ofrånkomligt då två grundläggande
problem existerar som medför att arbetet vad gäller att utforma en definition
för ett samordnat förfarande blir mycket svårt. 

Först och främst medför valet att låta praxis utveckla innebörden av ett
samordnat förfarande att utvecklingen sker successivt. Denna process
riskerar att äventyra den begreppsmässiga enigheten då begreppet påverkas
av att domstolens domar baserar sig på vitt skilda omständigheter.
Begreppet har existerat under 40 år och under denna tid har de mål som varit
framför domstolen rört en mängd olika produkter och marknader. 

För det andra måste begreppet vara vitt nog att omfatta de olika former ett
samordnat förfarande kan ta sig. Allt från anbudskarteller till olovliga
priskungörelser skall kunna falla in. Samtidigt måste definitionen vara snäv
och precis nog att inte äventyra rättssäkerheten för ekonomiska aktörer som
agerar lagenligt. Resultat har blivit en vag angivelse. 

Vad som trots allt kan konstateras är att medverkande i ett samordnat
förfarande är åtminstone två företag. Att endast ett av dessa två företag är
aktivt och att det andra företaget endast anpassar sig till de instruktioner som
det aktiva företaget ger, innebär ändå att det inaktiva företaget kan anses
delaktigt i ett samordnat förfarande. Begreppet utgör en form av samordning
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som inte helt och fullt nått upp till de kriterier som ställs på ett avtal. Detta
trots att definitionen av ett avtal i detta sammanhang är ovanligt vid. Att
särskilja de två begreppen har visat sig mycket svårt och domstolen har valt
den omtvistade lösningen att ange att det inte är av relevans att särskilja
begreppen. Dock rör det sig fortfarande om två olika begrepp. Vidare är det
för begreppets existens nödvändigt att konkurrensen på marknaden skall ha
ersatts av något slags samarbete. En ekonomisk aktör på marknaden skall
naturligtvis självständigt få avgöra hur han skall agera och har rätt att
anpassa sig till marknaden och konkurrenternas beteenden. Men, direkta
eller indirekta kontakter mellan aktörer är inte tillåtna om deras syfte är att
influera en konkurrents agerande eller avslöja för konkurrenten hur denne
själv syftar att agera. 

Från hur begreppet definierats i rättspraxis kan tre rekvisit utläsas.
Nödvändiga rekvisit för ett samordnat förfarandes existens är:

1) Att det måste föreligga ett samordnat agerande på marknaden och
2) att denna samordningen måste vara ett resultat av direkt eller indirekt
kontakt mellan företagen, samt 
3) att syftet med kontakten mellan företagen måste ha varit att inverka på
konkurrenternas framtida handlande.

Efter att ha fastställt de nödvändiga rekvisiten i ett samordnat förfarande
fortsatte jag sedan med att undersöka när dessa rekvisit kan anses uppfyllda.
Det första rekvisitet att behandla var direkta och indirekta kontakterna. 

Om ett företag deltagit i direkta kontakter med en konkurrent, kommer
företaget ha stora svårigheter att kunna friskriva sig från ansvar om det anser
sig oskyldigt. Då ett företag närvarar vid ett möte med konkurrenstridigt
innehåll presumeras det ha deltagit i överträdelsen. Att företaget inte agerade
aktivt eller att det sedermera inte fogade sig efter de beslut som togs under
mötet hjälper inte. Presumtionen kvarstår. 

Det räcker med att närvara vid ett av flera möten för att anses ansvarigt i
samma mån som de företag som närvarade vid samtliga sammankomster. Ett
företag riskerar också att ses som ansvarig för överträdelser som det inte
medverkat i. Det räcker med att företaget kände till de övriga deltagarnas
överträdelser eller rimligen kunde förutse dem och var beredd att acceptera
den risk som detta innebar. Ett företag kan dock undgå ansvar om det kan
påvisa att det inte insett vidden av ett möte. 

För att ett företaget skall kunna friskriva sig från ansvar från att ha deltagit
vid ett möte finns två alternativ. Företaget kan vid kartellmötet officiellt
deklarera att det inte har för avsikt att följa de beslut som tas på mötet och
att det tar avstånd från dessa. Att officiellt gå ut och meddela att de olagliga
kartellmöten som företaget just deltagit inte kommer att påverka företagets
agerande, framstår som ett osannolikt alternativ för företaget att utnyttja.
Dels riskerar företaget att anses delaktig i kartellen och dels kommer det
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knappast att ses på med blida ögon av konkurrenterna. Företaget har också
möjligheten påvisa att det inte tog hänsyn till den information som utbyttes
vid mötet. En nästintill omöjlig uppgift. Att bevisa en icke-handling är
nämligen mycket svårt. Den svenska praxisen på området är i det närmaste
obefintlig. I doktrinen har dock angetts att närvaron vid möten borde leda till
att ett företag anses delaktigt i en överträdelse.

När indirekta kontakter konstaterats blir konsekvensen en annan. Istället för
att det presumeras ett deltagande i en överträdelse, ställs istället frågan om
det finns några affärsmässiga legitima skäl som kan förklara de indirekta
kontakterna. Om så är fallet anses kontakterna oskyldiga och tillåtna.
Berättigade skäl kan vara att kunderna begärt att information om kommande
priser skall gå ut tidigt så att kunderna i sin tur kan planera sin verksamhet.
Då EG-domstolen i allt större utsträckning tar hänsyn till affärsmässiga skäl,
framstår det som relativt enkelt att ge en alternativ förklaring till ett
informationsutbyte. Affärsmässiga skäl har även vid tillämpningen av KL
ansetts medföra att ett indirekt utbyte av prisinformation är tillåtet.

De direkta och indirekta kontakter skiljs mellan då de anses på olika vis
påverka hur konkurrenterna kommer att agera. När information utbyts vid
direkta kontakter anses denna information radikalt påverka konkurrenterna,
medan indirekt information inte alls i samma omfattning anses utöva
inflytande på konkurrerande företag.

Denna ståndpunkt kan naturligtvis motiveras med att anledningen till att
konkurrenter i hemlighet träffas och utbyter information om kommande
ageranden inte kan förklaras på så många andra sätt än att de syftar till att
kringgå konkurrensen. Denna synvinkel torde vara korrekt, men samtidigt
kan det anses att de indirekta kontakterna bedöms för lätt. Syftet att begränsa
konkurrensen, vid indirekta kontakter, är kanske inte är lika självklart. Jag
anser dock inte att osäkerheten per automatik är lägre i detta fall då
information utbyts indirekt.  Som argumenterats tidigare vore det rimligt att
den indirekta informationen som också delges kunder borde vara minst lika
säker, om inte mer, än den som utbyts endast med konkurrenterna. 

Viss information får alltid utväxlas oavsett om det sker genom direkta eller
indirekta möten. Detta gäller information som är tidsmässigt inaktuell och
som inte ger alltför specifik information om ett företags försäljning, priser
etc. En bedömning sker alltid i det enskilda fallet för att avgöra om
informationen på ett olovligt sätt kan komma att påverka konkurrensen.

Vid sidan av kontakter mellan företag ställs ett krav på att kontakterna skall
ha mynnat ut i ett agerande på marknaden. Detta är det andra erforderliga
rekvisitet. Kravet är, när vi tittat närmare på det, snarast obefintligt då det i
realiteten inte alls krävs att något agerande skall ha förelegat. I detta
sammanhang återfinns nämligen återigen en presumtion. Presumtionen
anger att företag som deltar i möten med konkurrensstridigt innehåll och
därefter agerar på marknaden förutsätts ta hänsyn till denna information.
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Denna presumtion innebär att det inte föreligger ett krav på att företagen
efter sin samordning skall ha agerat på marknaden. Har företagen deltagit i
en samordning som syftat till att hindra konkurrensen är detta fullt
tillräckligt. MD angav i sin dom i plaströrskartellen på samma sätt att endast
ett syfte att begränsa konkurrensen var tillräckligt.

Vad har då ett agerande på marknaden för funktion? Får det någon
konsekvens alls?  En fråga som varit mycket omdebatterad är om ett
samordnat förfarande kan anses föreligga enbart på grund av ett agerande på
marknaden, på samma sätt som det kan anses föreligga enbart på grund av
kontakter? Domstolens nuvarande ståndpunkt är att om någon alternativ
förklaring kan ges till ett agerande, kan effekten på marknaden inte
självständigt innebära att ett samordnat förfarande existerat. I Woodpulp där
denna ståndpunkt slogs fast förlitade EG-domstolen sig i hög grad på de
anlitade ekonomiska experterna som hade till uppgift att analysera
marknaden. Att de ofta kan anges föreligga en alternativ förklaring till ett
parallellt agerande framför allt på oligopolmarknader medför att utsikterna
att fastslå förekomsten av ett samordnat förfarande enbart på grund av
parallella agerande på marknaden framstår som små. Möjligheten har dock
inte eliminerats, men i hög grad förminskats. I svensk praxis har enbart
förekomsten av ett parallellt agerande ansetts otillräckligt när marknaden var
en oligopolmarknad och således alternativa förklaringar till den parallella
prisbilden fanns. 

Det tredje rekvisitet som kan anses nödvändigt behandlar företagens syfte
med kontakterna. Det framstår som osäkert vilken nivå som syftet skall
uppnå och några slutsatser kring detta är svåra att dra. Den EG-rättsliga
praxisen har ömsom använts sig av kriteriet ”att påverka företagen” och
ömsom det strängare kravet ”att eliminera osäkerheten” kring företagens
agerande. Den svenska praxisen på området är obefintlig. Det i doktrinen
utvecklade testet har dock hänvisats till ett antal beslut för att ange hur det
samordnade förfarandet skall definieras. Således torde KKV tagit ställning
för att det är det strängare kravet som skall tillämpas.

Vid en jämförelse mellan hur artikel 81.1 EG-fördraget och 3 och 6 § KL
tillämpas är det svårt att dra särskilt många slutsatser. Den svenska
rättspraxisen är begränsad. KKV har tagit ett flertal beslut, men MD har
ännu en mycket begränsad praxis på området. Jag väljer därför att inte dra
några längre gående slutsatser kring skillnaden mellan rättssystemen. Det
anges emellertid såväl i förarbetena som i praxis att den EG-rättsliga
praxisen skall utgöra en förebild för den svenska tillämpningen. Då avsikten
med att harmonisera bestämmelserna är att underlätta företagens arbete,
vore det olämpligt att tolka bestämmelserna på olika sätt, då syftet på detta
vis skulle omintetgöras. 

Det samordnade förfarandet är ett rättsområde där många frågor fortfarande
kvarstår. Den EG-rättsliga praxisen är svårgenomtränglig och komplicerad. 
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Vad jag ändå anser mig ha kommit fram till är att vad som är av störst
relevans när ett samordnat förfarandet skall fastslås är förekomsten av
direkta kontakter. 

Indirekta kontakter kan bortförklaras om de anses ha affärsmässigt legitima
skäl och i praxis har stor hänsyn tagits till de företagens förklaringar. Ett
samordnat agerande på marknaden kan i princip aldrig självständigt medföra
att ett samordnat förfarande anses existera. Om ett samordnat agerande på
marknaden noteras måste en olovlig samordning utgöra den enda möjliga
förklaringen för att ett samordnat förfarande skall anses existera. Då frågan
om existensen av ett samordnat förfarande ofta uppkommer på
oligopolmarknader är det i dessa fall näst intill omöjligt att ange om ett
agerande beror på en olovlig samordning eller på marknadens karaktär. Det
är därför enkelt att ge en alternativ förklaring. Inte endast kan ett agerande
på marknaden inte självständigt utgöra ett samordnat förfarande. Den
efterföljande effekten på marknaden som angetts som ett av de erforderliga
elementen visade sig inte ens vara nödvändig för det samordnade
förfarandets existens. 

Vad som kvarstår är de direkta kontakterna. Om det kan påvisas att direkta
kontakter förekommit med konkurrensstridigt syfte är det tillräckligt för att
ange att ett samordnat förfarande existerar. Vikten av förekomsten av
direkta kontakter betonas ytterligare genom införandet av systemet med
whistleblowers. De direkta kontakterna löper annars en stor risk att inte
avslöjas och inte heller kunna bevisas. För vad som till syvende och sist  är
av relevans i kartellmål är vad som kan bevisas, men det är en helt annan
historia. 
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