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Abstract 

The global growth of data sets and the wide spread of internet access in recent years has 

stimulated the digital economy and enabled new business models based on the collection 

and processing of so called Big Data. The combination of large sets of data and advanced 

tools to manage these, such as pricing algorithms, are increasing in the everyday life of 

individuals. This development has not only changed the situation for consumers, but 

mainly in the way businesses adopt their market strategies. The new situation has namely 

changed the landscape between competitors and the way they make commercial and 

strategic decisions in regard to e.g. pricing, customising services and predicting market 

developments. These developments are undoubtly associated with great efficiencies, 

which benefits both companies and consumers. 

The widespread use of algorithms has, however, raised some concerns about the 

emergence of anti-competitive behaviors which are being expressed in forms different 

from before. Even though anti-competitive collusion traditionally has been difficult to 

detect and investigate, concerns has been raised regarding the potential usage of 

algorithms as a tool to facilitate and maintain collusive behavior between undertakings. 

This paper investigates some of the challenges that competition legislations are facing 

by the increasing usage of computer algorithms in the digital economy. The scope of the 

competition legislations are being challenged when new strategies and behaviors are 

being adopted by the companies. However, the legislation may as well be flexible enough 

to catch these situations within its scope of application. This paper aims to bring some of 

these issues to the surface and discuss them in relation to European Competition law, 

where the prohibition against anti-competitive agreements is of particular interest.  

 This essay concludes that the legislation can be viewed as sufficient in most cases, 

however there are problems regarding how it currently handles parallel conduct within 

the market due to increased use of algorithms. This is because parallel conduct in theory 

can amount to an anti-competitive effect on the market without the parties involved being 

held responsible for participation in a collusion. This poses a risk that the legislation in 

question, in this respect, may not be regarded as sufficient in order to ensure a common 

internal market with an effective competition.  



 

 3 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ 2 

FÖRORD ..................................................................................................................................................... 5 

FÖRKORTNINGAR .................................................................................................................................. 6 

1 INLEDNING ......................................................................................................................................... 8 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 8 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................ 9 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................... 9 
1.4 METODOLOGISKA OCH FRAMSTÄLLNINGSTEKNISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................ 11 

1.4.1 Den rättsdogmatiska metoden och EU-rättslig metod ...................................................... 11 
1.4.2 Material och framställningstekniska överväganden ......................................................... 13 

1.5 DISPOSITION ................................................................................................................................ 14 

2 ALGORITMER I EN DIGITAL TIDSÅLDER ............................................................................... 15 

2.1 INTRODUKTION TILL DEN BAKOMLIGGANDE TEKNIKEN ............................................................... 15 
2.2 PRISALGORITMER ........................................................................................................................ 17 
2.3 EFFEKTIVITETSVINSTER VID ANVÄNDNING AV ALGORITMER I NÄRINGSLIVET ............................. 18 
2.4 EFFEKTIVITETSVINSTER FÖR DEN DIGITALA KONSUMENTEN ........................................................ 19 
2.5 OLIKA SORTERS IMPLIKATIONER MED ALGORITMISK PRISSÄTTNING ............................................ 20 

3 PROBLEMIDENTIFIKATION: ALGORITMER SOM INSTRUMENT FÖR 

PRISSAMVERKAN ............................................................................................................................ 22 

3.1 PRISALGORITMER SOM KONKURRENSMEDEL FÖR MARKNADSAKTÖRER IDAG .............................. 22 
3.2 ALGORITMER SOM INSTRUMENT FÖR ATT VERKSTÄLLA REDAN TRÄFFADE 

PRISÖVERENSKOMMELSER ..................................................................................................................... 23 
3.3 PRISSAMVERKAN GENOM ANVÄNDNING AV SAMMA ALGORITM .................................................. 24 
3.4 INDIREKT PRISSAMVERKAN VIA HUB-AND-SPOKE ........................................................................ 26 
3.5 INDIREKT PRISSAMVERKAN GENOM PARALLELLT HANDLANDE ................................................... 27 
3.6 MASKIN-TILL-MASKIN-SAMVERKAN ............................................................................................ 29 

4 FÖRBUDET MOT KONKURRENSBEGRÄNSANDE SAMVERKAN I 101(1) FEUF ............. 31 

4.1 KONKURRENSRÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER .............................................................................. 31 
4.1.1 Introduktion till konkurrensrätten .................................................................................... 31 
4.1.2 Syftet med EU:s konkurrensrätt ........................................................................................ 32 

4.2 FÖRBUDSBESTÄMMELSEN I ARTIKEL 101(1) FEUF...................................................................... 33 
4.3 FÖRETAGSBEGREPPET .................................................................................................................. 34 
4.4 AVTAL, BESLUT OCH SAMORDNADE FÖRFARANDEN .................................................................... 34 

4.4.1 Avtal .................................................................................................................................. 35 
4.4.2 Beslut av företagssammanslutningar ................................................................................ 36 
4.4.3 Samordnade förfaranden .................................................................................................. 37 
4.4.4 Distinktionen mellan de olika formerna av samverkan .................................................... 38 

4.5 KONKURRENSBEGRÄNSNINGSKRITERIET ..................................................................................... 39 
4.5.1 Konkurrensbegränsande syfte eller resultat ..................................................................... 40 

5 HORISONTELLT UTBYTE AV STRATEGISK INFORMATION SOM PÅVERKAR 

PRISBILDNINGEN ............................................................................................................................ 42 

5.1 ALLMÄNT OM HORISONTELL SAMVERKAN ................................................................................... 42 



 

 4 

5.2 UTBYTE AV STRATEGISK INFORMATION ....................................................................................... 43 
5.3 ANSVARIGA PARTER VID KONKURRENSBEGRÄNSANDE AGERANDEN ........................................... 45 

6 ALGORITMISKA PRISSÄTTNINGSSTRATEGIER OCH TILLÄMPNINGEN AV 

KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN .............................................................................................. 48 

6.1 ALGORITMER SOM INSTRUMENT FÖR ATT VERKSTÄLLA REDAN TRÄFFADE 

PRISÖVERENSKOMMELSER ..................................................................................................................... 48 
6.1.1 Tillämpningen av avtalskriteriet ....................................................................................... 48 
6.1.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet ......................................................... 49 

6.2 PRISSAMVERKAN GENOM ANVÄNDNING AV SAMMA ALGORITM .................................................. 50 
6.2.1 Tillämpningen av avtalskriteriet ....................................................................................... 50 
6.2.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet ......................................................... 51 

6.3 INDIREKT PRISSAMVERKAN VIA HUB-AND-SPOKE ........................................................................ 52 
6.3.1 Tillämpningen av avtalskriteriet ....................................................................................... 52 
6.3.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet ......................................................... 53 

6.4 INDIREKT PRISSAMVERKAN GENOM PARALLELLT HANDLANDE ................................................... 54 
6.4.1 Tillämpning av avtalskriteriet ........................................................................................... 54 
6.4.2 Tillämpning av konkurrensbegränsningskriteriet ............................................................. 55 

6.5 MASKIN-TILL-MASKIN-SAMVERKAN ............................................................................................ 56 
6.5.1 Tillämpning av avtalskriteriet ........................................................................................... 57 
6.5.2 Tillämpning av konkurrensbegränsningskriteriet ............................................................. 58 

6.6 KONSEKVENSANALYS AV RÄTTSLÄGET OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER ......................................... 58 
6.6.1 Problemets karaktär och omfattning ................................................................................ 59 
6.6.2 Möjliga åtgärder............................................................................................................... 60 

7 SAMMANFATTNING ....................................................................................................................... 63 

8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER .................................................................................................. 64 

9 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .............................................................................. 65 

OFFENTLIGT TRYCK ............................................................................................................................... 65 
RÄTTSPRAXIS ......................................................................................................................................... 65 

9.1.1 EU-domstolen ................................................................................................................... 65 
9.1.2 Tribunalen ........................................................................................................................ 66 
9.1.3 Generaladvokatens förslag till avgörande........................................................................ 67 
9.1.4 EU-kommissionens riktlinjer och beslut ........................................................................... 67 
9.1.5 Storbrittanien: Competition and Markets Authority ......................................................... 68 
9.1.6 USA: Department of Justice ............................................................................................. 68 

LITTERATUR ........................................................................................................................................... 68 
TIDSKRIFTER OCH ARTIKLAR.................................................................................................................. 69 
ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................................................ 71 

 

 

  



 

 5 

Förord 
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av samtliga juridiska kurser på engelska med mycket goda studieresultat. 
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Adel, Märta, Sara, Jennifer, Kanom, David, Rikard, John, Elis, Bashiir, Hugo och 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste årens globala tillväxt av datamängder och utvidgningen av internetåtkomst har 

stimulerat den digitala ekonomin och möjliggjort uppkomsten av nya affärsmodeller 

baserade på insamling och bearbetning av s.k. ”Big Data”.1 Kombinationen av stora 

mängder data och tekniskt avancerade verktyg att hantera dessa, såsom t.ex. pris-

algoritmer, ökar i en allt högre grad i den enskildes vardag. Denna utveckling har inte 

enbart förändrat situationen för konsumenter på marknaden. Utvecklingen har även ritat 

om det konkurrensrättsliga landskapet för företag och sättet de fattar kommersiella och 

strategiska beslut. Alltfler företag använder sig av dataalgoritmer för att förbättra sina 

prissättningsstrategier, anpassa tjänster och förutsäga marknadsutveckling. Detta 

fenomen är utan tvekan förknippat med effektivitetsvinster, vilket gynnar såväl företag 

som konsumenter i form av nya och bättre anpassade produkter och tjänster.2   

 En utbredd användning av algoritmer har emellertid också väckt en del farhågor om 

framväxten av konkurrensbegränsande beteenden som tar sig till uttryck i andra former 

än tidigare. Även om konkurrensbegränsande samarbeten också traditionellt sett har varit 

svåra att upptäcka och utreda, har en oro väckts för att användandet av algoritmer som 

verktyg underlättar för företag att uppnå och upprätthålla samverkan utan några formella 

överenskommelser eller någon mänsklig interaktion, vilket kan tänkas göra utredning än 

svårare.3 Användandet av algoritmer har därmed kommit att förändra synen på 

konkurrensbegränsande beteende. Om detta kan hanteras inom den nu gällande 

lagstiftningen och upprätthålla lagstiftarens intentioner om att säkra en marknad med fri 

konkurrens kommer att undersökas i denna uppsats.  

                                                 

 
1 OECD, Big Data, s. 5; Se även De Mauro m.fl., A formal Definition of Big Data Based on its Essential 

Features, s. 130 f. - där ”Big Data” beskrivs som en informationstillgång som kännetecknas av en sådan 

hög volym, hastighet och variation att den kräver en specifik teknisk och analytisk metod för att omvandla 

den till en tillgång. 
2 OECD, Algorithms and collusion, s. 11 f. 
3 OECD, a.a. s. 18 f. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen har till syfte är att undersöka företags användning av algoritmer i sin 

verksamhet, på vilka sätt användningen påverkar förhållandet mellan konkurrenter och 

hur den konkurrensrättsliga lagstiftningen förhåller sig till detta. Den konkurrensrättsliga 

bestämmelsen som står i fokus i detta arbete är förbudet mot konkurrensbegränsande avtal 

i artikel 101(1) FEUF.  

Uppsatsen adresserar i synnerhet den traditionella förståelsen av förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal och huruvida det befintliga förbudet är tillräckligt för att 

täcka de nya situationer som vissa former av algoritmisk samverkan kan ge upphov till. 

Inom ramen för den här uppsatsen ska det undersökas hur förbudet mot konkurrens-

begränsande samverkan ställer sig i förhållande till den samverkan som kan uppstå med 

hjälp av algoritmer. Mer specifikt formuleras de två frågeställningarna enligt följande:  

1. Hur bör avtalskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet i art. 101(1) FEUF 

tillämpas vid misstanke om konkurrensbegränsande samarbete med hjälp av 

prisalgoritmer? 

2. Är art. 101(1) FEUF tillräcklig för att säkerställa konkurrensförhållandena på 

marknaden? 

För att belysa problematiken som denna frågeställning riktar sig mot ska ett antal tänkbara 

scenarion utgöra grunden för diskussionen, där såväl direkta som indirekta former av 

prissamverkan tas upp. Det ska dock framhållas att detta inte är en renodlad juridisk text. 

Områdets karaktär motiverar en, om än i begränsad omfattning, genomgång av tekniska 

inslag som är av central betydelse för förståelsen av algoritmers uppbyggnad, funktion 

och användningsområde. 

1.3 Avgränsningar 

Användningen av algoritmer i olika verksamheter ger upphov till flera olika typer av 

konkurrensrättsliga spörsmål. I det här arbetet har det valts att fokusera på förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i horisontell bemärkelse, varför vertikala avtal således inte 

behandlas. Undersökningen utreder hur användningen av algoritmer förändrar sättet 

företag prissätter sina varor och tjänster. Detta är särskilt intressant ur ett konkurrens-
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rättsligt perspektiv eftersom nya tillvägagångssätt i näringslivet tenderar att närma sig 

gränsen till det beteendet som lagstiftaren hade som intention att förbjuda.     

Art. 101(1) FEUF är den rättsliga bestämmelse som står i fokus för den här uppsatsen. 

Den här uppsatsen behandlar dock inte alla aspekter av bestämmelsen, eftersom alla 

kriterier inte är av intresse för undersökningen och diskussionen. Jag kommer sålunda 

inte att behandla bedömningarna av samhandelskriteriet4, den relevanta marknaden5 eller 

undantagsbestämmelserna6. Dessa kriterier kommer endast att nämnas som 

förutsättningar för att art. 101(1) FEUF ska kunna vara tillämplig. Fokus kommer istället 

att tillägnas avtalskriteriet7 och konkurrensbegränsningskriteriet8. Det i konkurrens-

begränsningskriteriet inneboende märkbarhetskriteriet9 kommer inte heller att avhandlas 

i denna uppsats. Detta eftersom bedömning enligt denna grundar sig på kvantifierbara 

mått, vilket inte finns utrymme att behandla inom uppsatsens ramar.  

Valet av ovan nämnda kriterier har sin grund i att denna uppsats främst avser att 

avhandla vissa specifika samverkansformer och dess effekter, varför enbart vissa kriterier 

av art. 101(1) FEUF har valts ut. . Vid diskussion om tillämpligheten av art. 101(1) FEUF 

på olika tänkbara beteende förutsätts istället att marknadsavgränsningen är gjord samt att 

samhandelskriteriet är uppfyllt och att undantagsbestämmelserna inte är tillämpliga. De 

intressanta frågorna för denna uppsats har sin kärna i bedömningen av om, och i sådana 

fall hur, avtalskriteriet kan anses uppfyllt när prisalgoritmer används av konkurrerande 

företag. Det har även ansetts av intresse att diskutera konkurrensbegränsningskriteriet 

mot bakgrund av ett antal fiktiva scenarion som kan tänkas uppstå vid användning av 

prisalgoritmer.  

Man kan tänka sig många olika fiktiva scenarion där användningen av prisalgoritmer  

kan komma att utgöra utmaningar för tillämpningen av art. 101(1) FEUF. Avgränsningen 

av samverkansformer har gjorts mot bakgrund av material som ansetts vara av särskilt 

                                                 

 
4 D.v.s. att förfarandet kan påverka handeln mellan medlemsstater på ett märkbart sätt. 
5 D.v.s. att det görs en marknadsavgränsning. 
6 D.v.s. artikel 101(3) och gruppundantagsförordningarna.  
7 D.v.s. att det rör sig om ett avtal, beslut av en företagssammanslutning eller samordnat förfarande. 
8 D.v.s. att förfarandet har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen. 
9 D.v.s. att det konkurrensbegränsande förfarandet inte kan anses vara försumbart.  
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intresse för det område som uppsatsen avser att behandla.10 Här återkommer vissa 

algoritmiska samverkansformer varifrån ett begränsat antal har valts ut. 

Analysen i denna framställning tar avstamp i de rättsliga förhållandena mellan 

rättsreglerna och deras tillämpning i tänkbara situationer i verkligheten. Uppsatsen har 

aktivt undvikit ekonomiska analyser som ofta förekommer i anslutning till diskussioner 

om samverkan. Exempelvis behandlas inte de ekonomiska skadeteorierna som utgör ett 

viktigt led för den praktiska tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. Den här 

uppsatsen är alltså inte intresserad av vad som utgör konkurrensbegränsade effekter i 

skadeteoriernas bemärkelse då en sådan analys tenderar vara alltför ekonomisk i 

förhållande till undersökningens syfte. Vidare avhandlar uppsatsen inte heller sådana i 

den ekonomiska teorin relevanta faktorer som har betydelse för samverkans-

benägenheten eller de bakomliggande faktorerna till varför samverkan mellan företag 

oftare återfinns på vissa marknader under vissa givna omständigheter. Dessa 

avgränsningar har gjort eftersom att uppsatsen avser att vara så juridisk förankrad som 

möjligt och enbart avhandla frågor som rör just tillämpningen av art. 101(1) FEUF.  

1.4 Metodologiska och framställningstekniska överväganden 

1.4.1 Den rättsdogmatiska metoden och EU-rättslig metod 

I denna uppsats har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden för att besvara 

frågeställningen. Huvudsakligen kan metoden närmast beskrivas som en vetenskaplig 

rekonstruktion av rättssystem.11 Syftet med en sådan rekonstruktion anses vara att ta reda 

på gällande rätt samt tolka och systematisera den. Det vanligaste sättet att göra detta på 

är att den juridiska framställningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och rättsdogmatisk doktrin.12 Med anledning av den EU-rättsliga 

karaktären som den svenska konkurrensrätten har samt framställningens syfte att 

behandla art. 101 FEUF finns det skäl att anlägga den rättsdogmatiska metoden en bredare 

                                                 

 
10 Se bl.a. OECD, algorithms and collusion; The Monopolies Commission, Algorithms and collusion; 

CMA, Pricing algorithms. 
11 Se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
12 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4; Se även Kleineman m.fl., Juridisk Metodlära, s. 21-46. 
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innebörd än enbart de traditionella nationella rättskällorna.13 Den EU-rättsliga metoden 

kommer således användas i syfte att komplettera förståelsen för gällande rätt. Med 

gällande rätt förstås i den här uppsatsen den EU-rättsliga konkurrensrätten, vilken även 

gäller i Sverige.  

Sedan Sveriges medlemskap i EU måste även hänsyn tas till EU-rätten. Sverige har, 

liksom övriga medlemsstater inom den Europeiska Unionen, givit EU:s fördrags-

bestämmelser direkt tillämplighet. EU-domstolen har utvecklat principer om unions-

rättens företräde och läran om direkt effekt, vilka tillsammans garanterar EU-rättens 

effektiva genomslag på nationell nivå.14 EU-domstolen har även understrukit att det 

åligger de nationella domstolarna att säkerställa EU-rättens genomslag i medlems-

staterna.15 Den svenska konkurrenslagstiftningen är inte identisk med EU-rättens, det 

saknas t.ex. ett samhandelskriterium i svensk rätt, men även i övrigt föreligger vissa 

skillnader anpassade för den svenska marknadens behov.16 Däremot framgår i förarbetena 

till Konkurrenslagen (KL) att avsikten var att i materiellt hänseende efterlikna EU-rättens 

konkurrensregler så långt som möjligt.17 I motiven anges att mycket vägledning bör 

kunna hämtas från EU-domstolens praxis.18  

EU-fördragen innehåller inga regler om tillämpning av art. 101 FEUF men genom 

Rådets förordning nr 1/2003 fick de nationella konkurrensmyndigheterna och 

domstolarna behörighet att tillämpa artiklarna i dess helhet (artikel 5 och 6). Det kan med 

andra ord sägas föreligga en parallell kompetens mellan å ena sidan de nationella 

konkurrens-myndigheterna och domstolarna och å andra sidan EU-kommissionen, men 

där artikel 3.2 i Rådets förordning nr 1/2003 garanterar unionsrättens företräde. 

Tillämpning av nationell rätt får alltså inte leda till striktare resultat än vid tillämpning av 

art. 101 FEUF.19 

                                                 

 
13 Reichel, m.fl., Juridisk Metodlära, s. 109 f.  
14 Se bl.a. C-26/62 van Gend & Loos, ECLI:EU:C:1963:1; C-6/64 Costa mot E.N.E.L., 

ECLI:EU:C:1964:66. 
15 Se bl.a. C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal, ECLI:EU:C:1978:49;  

C-213/89 The Queen mot Factortame m.fl., ECLI:EU:C:1990:257. 
16 Wahl, Konkurrensförhållanden, s. 89. 
17 Prop. 1992/93:56, s. 19. 
18 A. prop. s. 21. 
19 Prop. 2007/08:135, s. 68 f. 
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Mot bakgrund av att den svenska konkurrensrätten har sin grund i och förstås i ljuset 

av de EU-rättsliga bestämmelserna, och eftersom att inriktningen av uppsatsen är EU-

rättslig, utgörs de viktigaste rättskällorna av EU:s primär- och sekundärrätt samt EU-

domstolens rättspraxis. Dessa rättskällor kommer att användas för att fastställa och 

systematisera gällande rätt.  Det fyller således inget syfte för denna framställning att i 

närmare detalj belysa i vilka avseenden KL skiljer sig från FEUF. Vad som däremot kan 

framhållas är att EU-domstolen använder sig av flera metoder vid tolkning av EU-

rättsakter. Även om flera olika tolkningsmetoder används såsom bl.a. textuell tolkning 

och tolkning utifrån rättsregelns sammanhang, är det den teleologiska tolkningsmetoden 

(ändamålstolkning) som EU-domstolen särskilt har kommit att förknippas med.20 

Avslutningsvis, ska de nämnas att den konkurrensrättsliga analysen generellt sett är 

svår att avskärma helt från ekonomiska aspekter eftersom de är så nära sammankopplade 

och eftersom konkurrens är en företeelse som grundar sig i den ekonomiska 

teoribildningen. Däremot avser denna uppsats inte att ta upp ekonomiska analyser eller 

att anlägga ett rättsekonomiskt perspektiv. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i de 

juridiska bedömningarna som påkallas vid tillämpning av art. 101(1) FEUF.  

1.4.2 Material och framställningstekniska överväganden 

Utöver de traditionella EU-rättsliga rättskällorna kommer den här uppsatsen även att 

använda sig utav Kommissionens tillkännagivanden, riktlinjer, beslut och dyl. Dessa 

betraktas som användbara rättskällor när det råder brist på tydlighet från högre ställda 

rättskällor. Även om dessa dokument inte är rättsligt bindande ger de uttryck för 

Kommissionens policy och ståndpunkter och kommer således att användas i syfte att 

komplettera förståelsen för primär- och sekundärrätten samt rättspraxis. 21  

Avseende materialet i övrigt har det, trots uppsatsens EU-rättsliga inriktning, i 

begränsad utsträckning använts material i form av rättspraxis och myndighetsbeslut från 

andra rättsordningar. Mot bakgrund av att användandet av algoritmer som digitalt verktyg 

i affärsverksamheter är en relativ ny företeelse har således rättspraxis från Storbritannien 

och USA använts som en utblick till hur liknande situationer har bedömts såväl inom som 

                                                 

 
20 Reichel, m.fl., Juridisk Metodlära, s. 122. 
21 Jfr. Bastidas, Tillkännagivanden och riktlinjer inom EU:s konkurrensrätt. 
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utanför EU, om än i begränsad omfattning. Härutöver har också material och rapporter på 

EU-nivå varit av begränsat omfattning. Underlaget för arbetet har således kompletterats 

med rapporter och undersökningar som har gjorts av exempelvis det internationella 

organet OECD och den nationella konkurrens-myndigheten i Storbritannien (CMA).  

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenteras en överblick av algoritmer som digitalt fenomen 

och kortfattat dess bakomliggande tekniska områden. Här åskådliggörs även ett antal 

olika sätt som algoritmer används av marknadens aktörer inom den digitala handeln. 

Kapitel tre lyfter fram ett antal tänkbara sätt varigenom algoritmer kan användas för att 

åstadkomma olika former av samverkan. I kapitel fyra tillhandahålls en framställning av 

det för arbetet relevanta konkurrensrättsliga regelverket, där störst fokus läggs på förbudet 

mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden. I kapitel fem fördjupas 

den konkurrensrättsliga framställningen genom att mer specifikt behandla horisontell 

samverkan avseende pris- och informationssamverkan. I kapitel sex problematiseras 

följaktligen de situationer som lyfts fram i kapitel tre. Här analyseras eventuella 

konkurrensrättsliga implikationer av att företag använder sig av algoritmer i sin 

prissättningsstrategi. Här diskuteras även frågeställningen i arbetet, nämligen hur väl 

konkurrensrätten svarar mot de former av samverkande prissättning som algoritmer kan 

ge upphov till. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning i det sjunde kapitlet, 

varefter avslutande reflektioner framförs i det åttonde och sista kapitlet. 
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2 Algoritmer i en digital tidsålder 

2.1 Introduktion till den bakomliggande tekniken 

Användandet av algoritmer är långt ifrån ett nytt fenomen, utan kan spåras tillbaka flera 

årtusenden. Det går exempelvis att finna spår av användning av algoritmer på lertavlor 

redan från den Babyloniska matematikens tidsålder mellan omkring 2000-600 f.Kr.22 

 Algoritmer förekommer idag i många olika former och skepnader men de är alla 

uppbyggda av en likalydande struktur. Likt ett recept är algoritmer en sekventiell 

uppsättning av instruktioner som genererar en utgång, s.k. utdata23, från en given 

inmatning, s.k. indata24. Med andra ord, kan en algoritm förstås som en noggrann 

handlingsplan som bestämmer en följd av operationer för att steg för steg lösa en specifik 

uppgift efter vissa uppställda regler.25 En algoritm kan exempelvis användas för att 

sortera en sekvens av nummer i en växande storleksordning. Givet sekvensen (31, 41, 59, 

26, 41, 58) som indata, genererar en sorteringsalgoritm ett resultat med sekvensen (26, 

31, 41, 58, 59) som utdata.26 

 Sortering är långt ifrån det enda beräkningsproblemet som algoritmer har utvecklats 

för att lösa. Idag möjliggör exempelvis internet för människor världen över att snabbt 

kunna få tillgång till och inhämta stora mängder information. Med hjälp av datorstyrda 

algoritmer finns kapaciteten att hantera och bearbeta dessa rikliga volymer data på otaliga 

vis. 27 

 På senare tid har utvecklingen inom s.k. ”artificiell intelligens” inneburit nya och mer 

komplexa sätt att använda sig av algoritmer på. Med artificiell intelligens (AI) förstås ett 

brett område inom datavetenskap, varigenom maskiner utvecklas i syftet att utföra svåra 

och intelligenta uppgifter, vilket baseras på självlärande algoritmer.28 

                                                 

 
22 Johansson, Matematikens historia, s. 8.  
23 Indata. En algoritm har noll eller flera indata, d.v.s. värden som man ger den innan algoritmen sätter 

igång. 
24 Utdata. En algoritm har ett eller flera utdata, d.v.s. värden som beräknas av algoritmen och som har 

bestämda relationer till indata.  
25 Janlert & Wiberg, Datatyper och algoritmer, s. 22; Se även Wilson & Keil (1999), s. 11 f.  
26 Exemplet är hämtat från Cormen m.fl., An introduction to Algorithms, s. 5 ff. 
27 Cormen m.fl., An introduction to Algorithms, s. 6. 
28 OECD, Algorithms and collusion, s. 9; Swarup, Artificial intelligence, s. 1 f.  
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”Machine learning” (maskininlärning) är ett delområde inom datavetenskapen för AI som 

utvecklats från studier av mönsterigenkänning. Maskininlärning bygger i grunden på 

maskiners förmåga att lära sig av den data som tas in och tolkas och anpassa 

analysprocessen därefter. För att kunna prestera självständigt används algoritmer som gör 

det möjligt för datorer att utifrån givna regler tolka och ta lärdom från datamängder för 

att sedan dra slutsatser och prognostisera ett framtida utfall. Med maskininlärning bygger 

datorerna ut sin kunskapsbank och anpassar sig allt eftersom algoritmerna utsätts för, 

bearbetar och analyserar ny information.29  

 På samma sätt som maskininlärning är ett forskningsområde inom AI, har konceptet 

”deep learning” (djupinlärning) växt fram som ett forskningsområde inom maskin-

inlärning. Liksom maskininlärning, går djupinlärning i grunden ut på att förse datorer 

med enorma mängder data som löpande utvecklar den kunskapsbas som datorn använder 

för att tolka ny data. Konceptet om djupinlärning är dock mer omfattande. Genom att 

använda s.k. artificiella neuronnät söker denna teknik att återspegla mänskligt tänkande, 

vilket tillåter algoritmer att fungera mer effektivt och arbeta på en mer abstrakt nivå. 

Oaktat den enorma potential som djupinlärning besitter för att lösa de mest komplexa 

problemen tillhandahåller inte sådan användning av algoritmer information om vilka 

processer och antaganden som ligger bakom resultatet. Det är sålunda inte ovanligt att 

företag använder djupinlärningsalgoritmer och maskininlärningsalgoritmer simultant. På 

så sätt går det att både identifiera det optimala handlingssättet i en given situation och 

samtidigt ta del av de hänsynstaganden som varit relevanta för resultatet.30 

Datorers förbättrade beräkningskraft och den generellt sett ökade tillgången till data 

har möjliggjort för algoritmer att klara av komplexa uppgifter mer effektivt än människor. 

Detta har i sin tur inneburit stora vinster och förbättringar för såväl närings-livet som för 

konsumenterna. Några exempel på dessa mer avancerade sätt att använda algoritmer kan 

bl.a. återfinnas på digitala plattformar med matchnings- och ranking-funktioner, vid 

digital marknadsföring med individanpassat innehåll samt inom de tjänster som 

tillhandahåller prisjämförelseverktyg.31 

                                                 

 
29 A.st.; Samuel, Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers, s. 535. 
30 Goodfellow m.fl., Deep Learning, s. 163; OECD, Algorithms and collusion, s. 11. 
31 OECD, Algorithms and collusion, s. 14 ff. 
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2.2 Prisalgoritmer 

I generella termer är algoritmer som sagt en form av instruktioner som kan användas för 

att frambringa ett resultat och lösa vissa problem. Vid algoritmisk prissättning är statiska 

och dynamiska algoritmer vanligast att använda. Statiska algoritmer följer en operativ 

plan där funktionen för utförandet av enskilda uppgifter tydligt definieras och ändras inte 

efter dess skapande. Med dynamiska algoritmer är operativplanen däremot föränderlig. 

Sådana algoritmer kan således, beroende på det utrymme som ges dem, vidareutveckla 

eller helt frångå den tidigare definierade processen. Vidare finns s.k. självlärande 

prissättningsalgoritmer där handlingsplanen, liksom för dynamiska algoritmer, är rörlig 

men dock inte alltid tolkningsbar av människor. Sådana algoritmer kan avslöja mönster i 

data och självständigt hitta lösningar istället för att bara följa förprogrammerade regler. 

Det som kan vara problematiskt i dessa fall är att vissa algoritmer, som är så pass 

självständigt utformade i sitt lärande, har en analysprocess som är svår eller omöjlig att 

följa. Dessa algoritmer har inneboende egenskaper som gör det möjligt att avsiktligen 

förvränga analysprocessen och vägen fram till resultatet.32 

De upplevda fördelarna med prisalgoritmer kanske betraktas bäst i ljuset av den snabbt 

växande användningen av dynamisk prissättning, vilket möjliggjort för köpare och säljare 

att snabbt agera på föränderliga priser. Prisalgoritmer är typiskt förekommande i 

branscher såsom flyg- och vägtransport, hotellbokning, elförsäljning och detaljhandel. 

Prisalgoritmer skapar förutsättningar för ständig optimering av prissättning baserat på 

flertalet faktorer som bl.a. lagertillgång och efterfrågan. Prisalgoritmer kan ta lärdom av 

genomförda försök och misslyckanden för att finna mönster i stora osammanhängande 

volymer data, vilket i sin tur skapar ytterligare underlag för en optimerad prissättning. 

Desto mer användardata som företag samlar på sig och som algoritmerna kan 

experimentera med, desto mer dynamiskt och individuellt anpassad kan prissättningen 

bli. 33 

                                                 

 
32 The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 4 f; OECD, Algorithms and collusion, s. 8 

ff.  
33 OECD, Algorithms and collusion, s. 16; Weiss & Mehrotra, Online Dynamic Pricing, s. 3 f; 

Schumpeter, Flexible Figures, A Growing Number of Companies are Using 'Dynamic' Pricing.  
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Genom att möjliggöra för företag att omedelbart reagera mot förändringar på utbud och 

efterfrågan, bidrar den dynamiska prissättningen till en förbättrad effektivitet på 

marknaden. Således förebygger dynamisk prissättning inte bara uppkomsten av 

otillfredsställd efterfrågan (för högt pris) utan även överskott av utbud (t.ex. tomma 

hotellrum).34 Med dynamisk prissättning kan man alltså föreställa sig att alla ömsesidigt 

fördelaktiga transaktioner mellan konsumenter och leverantörer har förmåga att 

uttömmas. 

2.3 Effektivitetsvinster vid användning av algoritmer i näringslivet 

Användningen av algoritmer kan innebära positiva kvalitetseffekter. De kan assistera 

företag vid förbättring, förädling och utveckling av sina produkter och tjänster på flera 

olika sätt. Exempelvis använder sökmotorer algoritmer för att leverera högkvalitativa 

sökresultat. Genom att ta att lärdom av användares tidigare sökningar och andra 

förehavanden kan sökmotorer identifiera det mest relevanta resultatet för den specifika 

sökningen. Detta sätt att utnyttja användardata förekommer även inom e-

handelsbranschen där vissa hemsidor använder sig av användares sök- och köphistorik 

för att göra handeln för varje användare mer personlig och anpassad efter deras behov.35 

Digitala marknadsplattformar associeras ofta med att leverera effektivitets-

optimerande lösningar som gynnar såväl utbud som efterfrågan. Algoritmer används för 

att effektivisera affärsverksamheten genom att dra nytta av de stora mängderna tillgänglig 

information som finns digitalt.36 På detta sätt kan de bidra till förbättrade produkter och 

utveckling av nya produkter. OECD:s arbete med att undersöka innovationers inverkan 

på marknader har kunnat visa att nya lösningar som tillkommit med hjälp av algoritmer 

bl.a. har minskat trösklarna för marknadstillträde.37 En sådan miljö uppmuntrar företag 

att ständigt förnya sina koncept och förbättra sina utbud. Den ökade användningen av 

algoritmer kan även främja effektivitet genom att exempelvis reducera produktions-

                                                 

 
34 OECD, Algorithms and collusion, s. 16; Weiss & Mehrotra, Online Dynamic Pricing, s. 3 f; 

Schumpeter, Flexible Figures, A Growing Number of Companies are Using 'Dynamic' Pricing.  
35 A.st.  
36 OECD, Algorithms and collusion, s. 15 f. 
37 A. st.  
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kostnader, förbättra produktkvalitet och hushålla med resurser, vilket i nästa led resulterar 

i sänkta priser för konsumenter.  

Tidigare var det mer tidskrävande att upptäcka mönster som kunde omvandlas till 

användbar data, för att sedan etablera en strategi för det mest optimala affärsbeslutet. 

Numera kan algoritmer genomföra en sådan uppgift inom endast ett par sekunder. 

Djupinlärning möjliggör för företag att omgående optimera och förändra sina 

marknadsstrategier samt få snabb återkoppling på genomförda tester. Stora framsteg har 

gjorts avseende självlärande algoritmer när det kommer till att assistera företag i flertalet 

olika verksamhetsområden, särskilt vad avser planering, prissättning och logistik.38 

2.4 Effektivitetsvinster för den digitala konsumenten 

I den digitala ekonomin innebär algoritmer inte enbart nytta för företag som ämnar att 

förbättra sina affärsstrategier, utan assisterar även konsumenter att handla mycket 

smartare. Algoritmer kan skapa förutsättningar för konsumenter att jämföra stora 

mängder erbjudanden och underlätta för konsumenter att byta leverantör om de är 

missnöjda, vilket i sin tur ökar konkurrensen mellan företag. Desto mer information som 

finns tillgängligt kring produkter och tjänster desto svårare blir det för företag att utnyttja 

sämre informerade konsumenter.39 Gal och Elkin-Koren är två forskare som 

introducerade konceptet om ”algoritmiska konsumenter” för att beskriva ett skifte i den 

beslutsfattande processen för konsumenter. Datadrivna ekosystem har nämligen 

möjliggjort för konsumenter att anförtro sina köpbeslut till algoritmer.40 Möjligheten att 

jämföra pris och kvalitet på varor och tjänster digitalt anses medföra reducerade kostnader 

och hjälpa konsumenter att fatta mer rationella beslut. Sådana verktyg förstärker 

konsumentens ställning.41 

I sin artikel Algorithmic Consumers42 lyfter man fram att algoritmer skulle kunna 

användas för att analysera priser på marknaden å konsumenternas vägnar och således 

assistera med att förutspå prisutveckling och rådgöra dem i deras beslut. Samtidigt som 

                                                 

 
38 OECD, Algorithms and collusion, s. 15 f. 
39 OECD, Algorithms and collusion, Competition policy in the digital age, s. 17. 
40 Gal & Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, s. 315 ff. 
41 Gal & Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, s. 318. 
42 Gal & Elkin-Koren, Algorithmic Consumers.  
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det finns olika algoritmer tillgängliga för att underlätta köpbeslut, har en ny generation 

av algoritmer uppkommit som kan användas för att på egen hand verkställa beslut åt 

konsumenten. I nyss nämnda situation identifierar algoritmen ett behov, söker efter det 

mest optimala erbjudandet och verkställer transaktionen. Dessa algoritmer har kallats för 

digitala assistenter eller ”digitala butlers”. Processandet av den stora mängden 

information och den sofistikerade analytiska förmågan som kan tillhandahållas av en 

digital assistent kan även förhålla sig till andra faktorer än prisklasser. De kan utgå ifrån 

andra konkurrenskraftiga variabler som är viktiga för konsumenten och möjliggör således 

att andra kvalitetsspecifikationer än prisklasser kan jämföras. Genom att undvika den 

partiskhet som en mänsklig konsument har, på grund av bl.a. fördomar, kan algoritmer 

enligt Gal och Elkin-Koren hjälpa konsumenter att förbise manipulativa marknads-

föringstekniker.43 

2.5 Olika sorters implikationer med algoritmisk prissättning 

Oaktat de nämnda effektivitetsvinsterna har vissa kritiker hävdat att dynamiska 

prissättningsstrategier kan innebära så pass stora fördelar för företag som tillämpar dem, 

att de traditionella företagen hämmas genom minskad konkurrenskraft. Ett annat problem 

som kan uppmärksammas är bristen på förutsägbarhet när konsumenter behöver fatta 

beslut under ständiga prisvariationer, såtillvida de inte själva använder sig av algoritmer 

för att underlätta deras beslutsfattande.44 

Andra implikationer som har uppmärksammats är att användningen av algoritmer på 

den digitala marknaden kan underlätta för företag att prisdiskriminera. Med hjälp av 

algoritmer förfaras företag kunna ha möjligheten att bestämma priset beroende på vart 

konsumenten befinner sig, sökhistorik, tidigare genomförda köp och annan information 

av personlig och känslig karaktär.45 Prisdiskriminering kan i detta sammanhang innebära 

effektivitetsvinster för företag genom att tillhandahålla varor och tjänster till ett lägre pris 

till missnöjda konsumenter med låg betalningsvilja. Det finns å andra sidan den 

                                                 

 
43 Gal & Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, s. 321 f. 
44 OECD, Algorithms and collusion, s. 16; The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 6 

f.; Chen m.fl., An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace, s. 1339. 
45 OECD, Big data; OECD, Price Discrimination.  
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invändningen att användandet av sådan typ av algoritmisk prisdiskriminering i bred 

omfattning ändå skulle kunna resultera i en, generellt sätt, minskad konsumentnytta och 

risk för oönskade former av diskriminering p.g.a. kön eller etniskt ursprung.46  

Algoritmer kan tänkas användas för att genomföra flera affärsstrategier som kan vara 

förenade med juridiska implikationer, vilket exemplifieras ovan. I litteraturen har vissa 

former av olaglig prissamverkan som kan tänkas underlättas med hjälp av algoritmer 

tillägnats särskild uppmärksamhet.47 Den fortsatta framställningen kommer särskilt att 

behandla denna sortens implikationer för konkurrensen.   

                                                 

 
46 OECD, Price discrimination, s. 30 f.  
47 OECD, Algorithms and collusion, s. 18 f.  
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3 Problemidentifikation: Algoritmer som 

instrument för prissamverkan 

3.1 Prisalgoritmer som konkurrensmedel för marknadsaktörer idag 

Prissättningsalgoritmer har blivit ett alltmer utbrett konkurrensmedel, särskilt för aktörer 

som verkar inom detaljhandelsmarknader på nätet. För att sätta det i perspektiv, används 

prisalgoritmer mer utbrett idag än för fem år sedan, då exempelvis den digitala 

handelsplattformen Amazon Marketplace genomförde mer än 2,5 miljoner prisändringar 

varje dag under endast december 2013, vilket var en tiofaldig ökning av antalet 

prisändringar jämfört med samma månad föregående år.48 

Det är dock inte enbart stora marknadsaktörer såsom Amazon som drar fördelar från 

användandet av algoritmisk prissättningsstrategi, utan det gör även mindre online-

återförsäljare.  I ett forskningsbidrag49 till den 25:e upplagan av ICWWW50, hade tre 

akademiker inom datavetenskap från Northeastern University bl.a. genomfört en empirisk 

studie om användandet av prisalgoritmer på Amazon Marketplace. I sin studie 

analyserade forskarna de 1641 bäst säljande produkterna på plattformen, vilket 

uppskattningsvis handlade om ca 30 000 olika återförsäljare51. Man kom fram till att runt 

500 av dessa använde sig utav algoritmiska prissättningsstrategier. Rapporten visar att 

dessa återförsäljare fick bättre återkoppling från kunder samt fler sålda varor än 

återförsäljare som inte använde sig av algoritmer. Forskarna kunde härutöver se att vissa 

säljare ändrade priser på varor mellan tiotals till hundratals gånger per dag.52 Denna 

sortens prisförändringstakt torde i princip vara omöjligt för en människa att rekonstruera, 

vilket indikerar att algoritmer utgör ett nödvändigt verktyg för återförsäljare att hålla 

jämna steg med deras konkurrenters prissättningsbeteenden.  

                                                 

 
48 Competition & Markets Authority, Pricing algorithms, 2018, s. 17.  
49 Chen m.fl., An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace. 
50 International Conference on World Wide Web. 
51 Jfr. Competition & Markets Authority, Pricing algorithms, s. 18, not 19.  
52 Chen m.fl., a.a. s. 1348. 
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I den fortsatta framställningen kommer det lyftas fram olika användningsområden för 

algoritmer som skulle kunna innebära olaglig prissamverkan. Det är också i detta kapitel 

som möjliga problem identifieras som underlag till den senare rättsliga analysen.  

3.2 Algoritmer som instrument för att verkställa redan träffade 

prisöverenskommelser 

Ett första sätt genom vilken algoritmer kan tänkas användas i syfte att åstadkomma 

samverkan är en situation där algoritmer används för att praktiskt taget genomföra en 

redan träffad överenskommelse mellan företag. För att åskådliggöra detta på ett konkret 

sätt redogörs nedan för omständigheterna i ett par konkurrensrättsliga mål med härkomst 

från både det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) och den brittiska konkurrens-

myndigheten (CMA). 

I två amerikanska fall, om konkurrensbegränsande prissamverkan avseende 

försäljning av affischer och dyl. på Amazon Marketplace, framgår det av DoJ:s 

åtalsöverenskommelser med parterna att de hade använt sig av specifika prisalgoritmer. 

Detta hade man gjort i syfte att koordinera sina beteenden på marknaden och verkställa 

en tidigare träffad prisöverenskommelse.53 

I ett brittisk fall, även det avseende marknaden för försäljning av affischer och dyl. på 

Amazon Marketplace, framkom av CMA:s utredning att Trod Limited och GB eye 

Limited i ett initialt skede hade kommit överens via e-post om att de inte längre skulle 

underbjuda på varandras priser.54 Efter att ha försökt implementera överenskommelsen 

genom att manuellt justera priserna upptäckte företagen att uppgiften var alldeles för 

omfattande och komplex. Istället användes, om än olika, prisjusteringsprogram för att 

utföra uppgiften. Detta mjukvaruprogram möjliggjorde bl.a. för företagen att övervaka 

konkurrenters priser samt dynamiskt anpassa sina egna priser i förhållande till 

konkurrenternas.55 CMA kom fram till att företagen hade gjort sig skyldiga till 

konkurrensbegränsande avtal och/eller samordnat förfarande genom användandet av 

                                                 

 
53 DoJ, Case U.S. v. Topkins, p. (4)(b); DoJ, Case U.S. v. Aston & Trod Ltd, p. (4)(b). 
54 Decision of the Competition & Markets Authority, Case 50223, s. 19 f.  
55 Decision of the Competition & Markets Authority, Case 50223, s. 25 ff.  
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prisalgoritmer.56 Det finns anledning att återkomma till frågan på vilket sätt företagen 

ansågs bryta mot konkurrensreglerna i ett senare skede. 

För att säkerställa att redan träffade överenskommelser efterlevs, kan algoritmer även 

användas för att övervaka och agera mot potentiella avvikelser i realtid eller till och med 

förutse sådana risker. Den snabba prisjusteringspotentialen kan således tänkas motverka 

lönsamheten i eventuella avvikande beteenden, i vart fall kortsiktigt, eftersom att de kan 

upptäckas i ett tidigt skede. I ett sådant fall skulle prissättningsprogrammet ifråga kunna 

vara konfigurerad att automatiskt prissätta under den överenskomna nivån som en form 

av bestraffning för samverkanspartens avvikande beteende.57 Bestraffningen tar sig då till 

uttryck genom att återgå till en konkurrensutsatt prissättning såsom innan överens-

kommelsen. I ett scenario som nu beskrivits är det människor som träffar överens-

kommelser och sedan uppdrar åt maskiner att verkställa och övervaka själva samverkan. 

Det rör sig alltså om en klassisk samverkanssituation men där datastyrda algoritmer 

kommer in i bilden och ersätter den verkställande delen i processen. 

 

Figur 1 - Verkställande av överenskommelse med hjälp av algoritmer. 

 

Källa: egen figur med inspiration från CMA.58 

3.3 Prissamverkan genom användning av samma algoritm 

Samma konkurrensbegränsning som en överenskommelse innebär kan tänkas uppnås 

genom att aktörer använder sig av liknande eller samma algoritm för att bestämma priset 

                                                 

 
56 Decision of the Competition & Markets Authority, Case 50223, s. 52. 
57 Autorité de la concurrence & Bundeskartellamt, Competition Law and Data, s. 14 f; OECD, 

Algorithms and collusion, s. 21 f. 
58 Competition & Markets Authority, Pricing algorithms, s. 23. 
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på sina varor och tjänster. Som redan framgått är det numera allmängiltigt att inom flera 

sektorer, såsom inom hotell- och flygbranschen, justera priser dynamiskt i förhållande till 

marknadsutvecklingar. Marknader med sådan dynamik kan samtidigt tänkas innebära 

större svårigheter för samverkan eftersom det i sin tur bör krävas att företag koordinerar 

sina prisjusteringar mer frekvent. Genom att använda sig utav samma algoritm och låta 

mjukvaran automatiskt anpassa priserna till förändringar på marknaden, skulle företag 

sålunda kunna koordinera sina beteenden utan att faktiskt ha någon kontakt med 

varandra.59 

En variant av denna typ av samverkan är att företag blir tilldelade samma algoritm av 

en tredje man. På så sätt kan denne tredje man sprida strategiska informationen om 

prissättning till konkurrenterna genom sin algoritm. Detta möjliggör för parterna att få 

fram samma resultat som om de satt i ett rum och bestämde priset sinsemellan, en s.k. 

samverkanseffekt.60 Detta torde således vara väldigt fördelaktigt för att uppnå en önskad 

samordning. En sådan indirekt samverkan genom tredje man har kommit att kallas hub-

and-spoke-konstellationer.61  

Numera har det blivit allt vanligare med digitala plattformar som kan utgöra en grund 

för samverkan med samma algoritm. Plattformen utgör här en tredje man som 

tillhandahåller samma prisalgoritm för två eller flera användargrupper som bestämmer 

priset för varor och tjänster. Ett ganska aktuellt exempel på detta är Ubers affärsmodell62. 

På sin plattform tillhandahåller Uber bl.a. taxitjänster till passagerare som utförs av 

privatpersoner med egna bilar. Tanken är att förarna agerar som oberoende avtalspart med 

sina passagerare, vilket innebär att det inte föreligger något anställningsförhållande med 

Ubers förmedlingsplattform. Priset bestäms av Uber med en prisalgoritm som används av 

alla förare. Priset justeras dynamiskt genom att ta hänsyn till fordonsklassen, avståndet 

som ska köras och graden av efterfrågan i realtid. Priskonkurrens mellan Ubers 

                                                 

 
59 The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 8 f. 
60 Competition & Markets Authority, Pricing algorithms, s. 25; Harrington & Harker, How Do Hub-and-

Spoke Cartels Operate?, s.3 f. 
61 Ezrachi & Stucke, Virtual Competition, s. 46 ff; The Monopolies Commission, Algorithms and 

collusion, s. 8. 
62 Se Ubers hemsida, “Så fungerar trafiktoppspriser”.  
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självanställda förare är således praktiskt taget omöjligt, då samtliga förares prissättning 

bestäms av samma algoritm.63 

 

Figur 2 – Samverkanseffekt med hjälp av samma algoritm. 

 

Källa: egen figur med inspiration från CMA.64 

3.4 Indirekt prissamverkan via hub-and-spoke 

Indirekt informationsutbyte mellan konkurrenter genom en tredje man skapar 

förutsättningar för att bilda en form av samverkan. Man kan exempelvis tala om handels-

organisationer eller andra tredje män som agerar i egenskap av att tillhandahålla 

information som inbjuder eller uppmuntrar sina medlemmar till att samverka på ett 

konkurrensbegränsande sätt. Det som kommuniceras till medlemmarna blir i sådana fall 

ett indirekt utbyte av information. På senare tid har det riktats uppmärksamhet mot en 

specifik sorts indirekt samverkan i form av s.k. hub-and-spoke-konstellationer. De flesta 

sådana konstellationer delar samma karaktärsdrag, nämligen att information flödar mellan 

konkurrenter genom deras relation till en oberoende tredje man.65 

Den klassiska formen av hub-and-spoke-samverkan är utbytet av strategisk 

information, som typiskt sett relaterar till prissättning. Utbytet sker oftast mellan två eller 

fler horisontella konkurrenter som verkar inom samma handelsled (A och C) med hjälp 

utav en tredje man (B) som båda företagen delar en kontraktuell relation med. Denna 

tredje man är oftast verksam inom en annan nivå av samma handelsled, såsom t.ex. inom 

                                                 

 
63 Ezrachi, Virtual Competition, s. 55 ff.; The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 9. 
64 Competition & Markets Authority, Pricing algorithms, s. 23. 
65 Harrington & Harker, How Do Hub-and-Spoke Cartels Operate?, s. 2 ff.  
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tillverkar- eller distributionsledet. En annan vanlig form av hub-and-spoke-struktur är 

med en utomstående tredje man (B) som inte agerar inom samma handelsled och inte har 

någon kontraktuell förbindelse med konkurrenterna ifråga (A och C). Istället har denna 

tredje man ett kommersiellt intresse av att konkurrenterna samverkar och agerar i syfte 

att främja detta beteende.66 

Båda modellerna demonstrerar vertikala och horisontella element, där det vertikala 

inslaget här tjänar till att förstärka och underlätta samverkan på ett horisontellt plan. 

Sådana hub-and-spoke-konstellationer som nämnts ovan innebär en samverkan mellan 

samtliga parter. Horisontell samverkan som växer fram med hjälp av relationer i vertikala 

led innebär stora svårigheter för tillsynsmyndigheter att upptäcka och utmana. Praktiskt 

sett måste tillsynsmyndigheterna kunna visa två kommunikationsled - nämligen från B 

till A och från B till C – till skillnad från en vanlig samverkanssituation mellan två parter 

med endast ett kommunikationsled mellan A och C. 

 

Figur 3 - Hub-and-spoke-samverkan.  

 

Källa: egen figur med inspiration från Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.67 

3.5 Indirekt prissamverkan genom parallellt handlande 

Ett annat sätt varigenom indirekt samverkan kan tänkas uppstå är när algoritmer används 

parallellt och oberoende från varandra. Som framgått av denna uppsats innebär dynamisk 

algoritmisk prissättning en effektiv fördel, vilket blivit allt mer av en nödvändighet för 

                                                 

 
66 Harrington & Harker, How Do Hub-and-Spoke Cartels Operate?, s. 56 ff. 
67 Freshfield Bruckhaus Deringer LLP, Pricing algorithms: the digital collusion scenarios. 
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många företag för att förbli konkurrenskraftiga.68 Genom att alltfler marknadsaktörer 

tillämpar algoritmer som en del av sina prissättningsstrategier, samtidigt som allt fler 

marknadsaktörer tillgängliggör sina priser på nätet, ökar mängden tillgänglig data på 

marknaden.  På en marknad där samtliga aktörer ensidigt tillämpar sin egen dynamiska 

prissättningsalgoritm, kan man tänka sig att aktörerna utnyttjar tillgången till 

konkurrenters realtidspriser och anpassar sig därefter. Även om det i ett sådant scenario 

inte behöver föreligga någon överenskommelse om någon gemensam prissättnings-

strategi, kan resultat mycket väl bli densamma när samtliga aktörer på en marknad följer 

varandras prissättning per sekunden. 

Trots att företagen alltså agerar parallellt oberoende i förhållande till varandra kan 

användningen av algoritmer ge ett resultat som man kan kalla för tyst eller indirekt 

samverkan. Om ett företag ökar sina priser kommer deras konkurrenters datasystem 

kunna reagera och anpassa sig omedelbart. Detta kan ske utan någon större risk för att 

kunder hinner inse prisökningen och byta till en annan säljare, vilket innebär en ogynnsam 

situations för konsumenten. Å andra sidan, vid en sådan marknadssituation kommer 

företag troligtvis också att justera sina priser direkt när konkurrenterna sänker sina. Även 

om tävlan om lägre priser är något bra för konsumenter, kan en kvick och dynamisk pris-

anpassning mellan konkurrenter i förlängningen eventuellt innebära att rabatter slutar 

fungera som konkurrenskraftig strategi. En sådan miljö skulle kunna uppmuntra företag 

att sluta upp med rabatterade priser i syfte att försöka vinna marknadsandelar, vilket 

troligtvis påverkar konsumenterna negativt. Minskade konkurrensmedel, däribland 

rabatter, riskerar att få en stagnerande effekt på marknaden och skapa homogena 

marknadsförhållanden som begränsar konkurrensincitamenten. 

 Att företag strävar efter att finna ett för sin egen del konkurrenskraftigt jämviktspris är 

naturligt. Det är inget konstigt i sig att övervaka sina konkurrenters priser och reagera på 

förekommande prisförändringar. Detta brukar kallas för medvetet parallellt handlande. 

Problemet som kan komma att uppstå är då att vissa eller samtliga marknadsaktörer på en 

marknad, med hjälp av algoritmer och oberoende av varandra, kan finna ett gemensamt 

optimalt algoritmbestämt pris som lägger sig på en högre nivå än vad som skulle vara 
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fallet under konkurrensutsatta förhållanden.69 På så sätt kan oförutsägbarheten och de 

risker som är kännetecknande för konkurrensutsatta marknader minimeras. 

 

Figur 4 - Indirekt samverkan. 

 

Källa: egen figur med inspiration från Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.70 

3.6 Maskin-till-maskin-samverkan 

När det kommer till att lyfta fram potentialen inom AI och eventuella situationer 

varigenom datorn eller programvaran i princip agerar som samverkanspart, får det än så 

länge ligga på ett hypotetiskt plan. Mot bakgrund av algoritmers ökade förmåga att lära 

sig genom erfarenhet och fatta autonoma beslut kan man fundera över vad som händer 

om/när algoritmer själva kan räkna ut sätt att samordna priser utan deras utvecklares eller 

användares kännedom. Kan det i förlängningen uppkomma situationer som leder till 

konkurrensbegränsande resultat utan att det föreligger någon konkurrensbegränsande 

avsikt? Med hänsyn till vad som redan lyfts fram kring AI i denna uppsats torde dessa 

scenarion inte vara helt främmande inför framtiden.   

Ett annat hypotetiskt tankeexperiment är frågan hur situationer ska behandlas där 

informationsutbytet mellan algoritmer inte är en del av någon mänsklig plan och där 

algoritmerna oavsiktligt utelämnat att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att 

förhindra informationsutbyte. Konkurrensmyndigheter kan komma att behöva pröva fall 
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där företag misslyckats med att vidta tillräckliga skyddsåtgärder i sina algoritmer för att 

förhindra företag från att medvetet eller omedvetet engagera sig i olaglig verksamhet 

genom att ”komma överens” med konkurrerande företags dataprogram om priser. 

 

Figur 5 - Maskin-till-maskin-samverkan 

 

Källa: egen figur med inspiration från Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.71 

 

Även om företag kan utforma en algoritm att inte bestämma priser genom samverkan, 

finns frågetecken kring hur man bör se på situationer där algoritmer i sin strävan mot att 

optimera vinst, experimenterar med självlärda lösningar? I ett sådant tankeexperiment är 

det maskiners självinlärning som leder till en samverkanssituation. Detta skulle kunna 

inträffa utan att människorna bakom tekniken är medvetna om när samverkansformen 

uppstod eller hur länge den har pågått. Margrethe Vestager72 har kommenterat denna 

hypotetiska situation enligt följande: “[...] businesses also need to know that when they 

decide to use an automated system, they will be held responsible for what it does. So they 

had better know how that system works.”73 Den hypotetiska frågan som härmed kan 

uppstå är i vilken utsträckning människor och företag verkligen kan hållas ansvariga för 

algoritmer under deras regi. Det kan exempelvis röra sig om handlingar som man kände 

till var en möjlighet, även om det utfallet inte alls förutsågs vara trolig på förhand.   

                                                 

 
71 Freshfield Bruckhaus Deringer LLP, Pricing algorithms: the digital collusion scenarios. 
72 EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. 
73 Margrethe Vestager, Algorithms and Competition, Speech. 
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4 Förbudet mot konkurrensbegränsande 

samverkan i 101(1) FEUF 

4.1 Konkurrensrättsliga utgångspunkter 

4.1.1 Introduktion till konkurrensrätten 

Konkurrensrätten kan sägas syfta till att reglera förhållandet mellan olika aktörer på en 

marknad. Marknaden utgörs av en mer eller mindre väldefinierad geografisk yta inom 

vilken en eller flera nyttigheter omsätts. Aktörerna agerar på marknaden som säljare, 

köpare eller konkurrenter till dessa.74 Enligt den ekonomiska teorin leder fri konkurrens 

till samhällsekonomisk effektivitet. Konkurrens anses öka drivkrafterna för företag att 

producera det som konsumenterna efterfrågar vid den rådande tidpunkten till så låga 

kostnader som möjligt. Genom konkurrens strävar aktörer att så långt som möjligt hus-

hålla med resurserna genom att effektivisera produktionen.75 Av detta följer att 

konkurrens i sig är något eftersträvansvärt, varför det följaktligen föreligger ett skydds-

värt intresse mot negativa konkurrensbegränsningar.76  

 Vid analyser av hur verkliga marknader fungerar brukar begreppet ”effektiv 

konkurrens” användas.77 Vad som förstås med effektiv konkurrens är inte helt klart, men 

i princip innebär det en målsättning om att uppnå bästa möjliga konkurrens-

förutsättningar på en marknad för att således främja en effektiv produktion.78 I denna 

strävan ligger att marknadens struktur måste vara någorlunda diversifierad, agerandet på 

marknaden ska i allt väsentligt vara fritt från samordnade förfaranden samt att 

konsumenternas intressen främjas av marknadens funktion.79 

                                                 

 
74 Wahl, Konkurrensförhållanden, s. 50. 
75 Prop. 1999/2000:140, s. 44. 
76 Wahl, a.a. s. 52. 
77 Se Prop. 1999/2000:140, s. 45. Jfr även Clark, Toward a Concept of Workable Competition, s. 241ff., 

där begreppet ”perfekt konkurrens” lyfts fram som sämre lämpat än ”effektiv konkurrens”. 
78 Wahl, a.a. s. 53. 
79 A.st. Se även Sherer & Ross, Industrial Market Structure an Economic Performance, s. 53. 
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4.1.2 Syftet med EU:s konkurrensrätt 

EU-fördragen, nämligen fördraget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), innehåller regler syftande till en långtgående 

avveckling av hinder för den fria rörligheten av bl.a. varor och tjänster. För att på ett 

effektivt sätt kunna säkerställa den fria rörligheten, kompletteras fördrags-

bestämmelserna med regler till skydd för konkurrensen. De grundläggande 

bestämmelserna om EU:s konkurrensrätt återfinns i FEUF, vilket kompletteras av 

sekundärrätt.80 Två av de viktigaste rättsakterna är Rådets förordning nr 1/2003 om 

tillämpningen av artiklarna 101 och 102 FEUF samt Rådets förordning nr 139/2004 om 

kontroll av företagskoncentrationer. 

  En av målsättningarna för unionen framgår av art. 3(3) FEU, där det stadgas att 

”[u]nionen ska upprätta en inre marknad”, vilket, i enlighet med dess annex Protokoll nr 

27 om den inre marknaden och konkurrens, ska innefatta en ordning som säkerställer att 

konkurrensen inte snedvrids. Som ytterligare ett inneboende mål vid tillämpning av 

konkurrensrätten, har flertalet konkurrensmyndigheter på senare år bl.a. lyft fram vikten 

av att ta hänsyn till konsumentnyttan.81 Ett tydligt ställningstagande för denna ståndpunkt 

gjordes i ett tal från 2005 av Neelie Kroes82: 

 

“Consumer welfare is now well established as the standard the Commission applies when 

assessing merger and infringement of the Treaty rules on cartels and monopolies. Our aim 

is simple: to protect competition in the market as a means of enhancing consumer welfare 

and ensuring an efficient allocation of resources.”83 

 

Vad avser EU:s kompetens på det konkurrensrättsliga området, föreskriver art. 3(1)(b) 

FEUF att EU har exklusiv befogenhet avseende ”fastställandet av de konkurrensregler 

som är nödvändiga för den inre marknadens funktion”. Det innebär att medlemsstaternas 

utrymme för egna politiska bedömningar i hög grad har begränsats. De nationella 

                                                 

 
80 Prop. 2007/08:135, s. 68. 
81 Whish & Bailey, Competition Law, s. 18 ff. 
82 Före detta EU-kommissionär för konkurrensfrågor. 
83 Kroes, Speech. Även den svenska regeringen har yttrat sig om konsumentnyttan som ett högt 

prioriterat mål i sin konkurrenspolitik, se bl.a. prop. 1999/2000:140, s. 143. 
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konkurrensmyndigheterna har snarare kommit att fungera som kommissionens förlängda 

arm när det gäller tillämpningen av EU:s konkurrensregler. De regler som medlems-

staterna själva antar på det konkurrensrättsliga området får inte avvika från EU:s regler, 

utan bara fungera som ett komplement i situationer då samhandeln mellan medlems-

staterna inte påverkas.84 

4.2 Förbudsbestämmelsen i artikel 101(1) FEUF 

Artikel 101 FEUF är en förbudsbestämmelse som utgör hinder för vissa konkurrens-

begränsande avtal och annan samverkan mellan oberoende marknadsaktörer. Syftet med 

artikel 101 FEUF är att skydda konkurrensen på marknaden som ett sätt att främja 

konsumenternas välfärd och garantera en effektiv resursfördelning.85  

 

Artikel 101(1) FEUF föreskriver att: 

”Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, 

beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln 

mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden, särskilt sådana som innebär att 

(a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

(b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras, 

(c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

(d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

(e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.” 

 

I den ovan citerade bestämmelsen återfinns flera centrala begrepp som behöver 

förtydligas, nämligen innebörden av ”avtal”, ”beslut av företagssammanslutningar” och 

                                                 

 
84 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 219 f. 
85 Se p. 9 i ingressen till Rådets förordning nr 1/2003.  
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”samordnade förfaranden”. Som den fortsatta framställningen kommer att visa har 

flertalet av dessa givits en bred tolkning i praxis. 

4.3 Företagsbegreppet 

Begreppet företag definieras inte i funktionsfördraget, utan det har istället blivit en uppgift 

för EU-domstolen att klargöra dess innebörd. I målet VM Remonts86 förklarade EU-

domstolen att begreppet företag inom unionens konkurrensrätt ska förstås som en 

ekonomisk enhet även om enheten i juridisk mening består av flera fysiska eller juridiska 

personer.87 Vad avser anställda på företag anses de utföra sina arbetsuppgifter till förmån 

för och under ledning av det företag där han eller hon arbetar och anses således bilda en 

ekonomisk enhet med detta företag.88 När det fastställs att överträdelser av unionens 

konkurrensrätt har begåtts ska därför anställdas eventuella konkurrensbegränsande 

handlande tillskrivas det företag där de är anställd och detta företag ska i princip hållas 

ansvarigt för detta.89 När det är fråga om att ett företag anlitat ett tjänsteföretag för att 

självständigt utföra något uppdrag i företagets intresse, anses dock tjänsteföretaget i 

princip vara ansvarigt för sina egna handlingar och inte det företag som anlitat dem.90 

Förhållandet mellan ett företag och dess anställda kan således i regel inte jämföras med 

relationen mellan ett företag och dess tjänsteleverantörer.91  

4.4 Avtal, beslut och samordnade förfaranden 

Det uppenbara fallet som samtliga konkurrensrättsliga system avser att motverka är 

konkurrensbegränsande avtal. Artikel 101(1) FEUF innehåller ett förbud mot samarbete 

                                                 

 
86 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578. 
87 Mål C-542/14 SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 22; Se även mål 

C-170/83 Hydrotherm Gerätebau, ECLI: EU:C:1984:271. p. 11 och mål C-97/08 P Akzo Nobel m.fl. mot 

Kommissionen, ECLI:EU:C:2009:539, p. 55. 
88 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 23; mål  

C-100/80 Musique Dissusion francaise m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1983:158; mål C-68/12 

Slovenska sporitelna, ECLI:EU:C:2013:71; mål C-22/98 Becu m.fl., ECLI: EU:C:1999:419, p. 26. 
89 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 24. 
90 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 25. 
91 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 26; Se även mål 

C100/80 Musique Dissusion francaise m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1983:158, p. 97; mål C-

68/12 Slovenska sporitelna, ECLI:EU:C:2013:71; mål C-22/98 Becu m.fl., ECLI: EU:C:1999:419, p. 25. 
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mellan konkurrenter, avseende t.ex. prissättning, marknadsuppdelning eller begränsning 

av utbudet på marknaden. Dessa kallas för horisontella avtal eftersom de reglerar 

förhållandet mellan marknadsaktörer verkar i samma handelsled. Förbudsbestämmelsen 

tillämpas även på avtal mellan parter som verkar i olika handelsled. Dessa kallas för 

vertikala avtal och kan exempelvis vara ett avtal mellan tillverkare och distributör. 92 

Tillämpningsområdet för 101(1) FEUF är inte begränsad till att endast fånga upp avtal 

i formell bemärkelse, utan tillämpas som nämnts även beslut av företagssamman-

slutningar och andra i övrigt samordnade förfaranden. 

4.4.1 Avtal 

I målet Bayer AG mot Kommissionen93 gick Tribunalen igenom hur avtal har tolkats i 

rättspraxis och konstaterade sammanfattningsvis att begreppet avtal ”bygger på att det 

föreligger en gemensam vilja mellan minst två parter, där uttrycksformen inte har någon 

betydelse så länge den utgör ett troget uttryck för parternas vilja”.94 Som det framgår av 

Tribunalens formulering har definitionen av avtal givits en väldigt bred tolkning av 

rättstillämpningen. Begreppet omfattar nämligen mycket mer än enbart rättsligt bindande 

avtal. Exempelvis har s.k. ”gentlemen’s agreements” ansetts utgöra avtal.95 Så länge det 

utgör ett tydligt uttryck för en gemensam partsvilja som avser en konkurrens-begränsning 

är det irrelevant huruvida företagen anser sig vara tvungna – juridiskt eller moraliskt – att 

agera i enlighet med överenskommelsen.96 Kommissionen har i sina beslut även kommit 

fram till att föreliggande konsensus angående hur aktörer ska agera eller underlåta att 

agera på marknaden är att anse som avtal.97 I sammanhanget kan det vara av intresse att 

ta upp Tribunalens avgörande i målen Tate & Lyle m.fl. mot Kommissionen98, där det 

                                                 

 
92 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 112. 
93 Mål T-41/96 Bayer AG mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2000:242. EU-domstolen fastställde tribunalens 

dom i de förenade målen C-2/01 och C-3/01, Kommissionen mot Bayer AG, ECLI:EU:C:2004:2. 
94 Mål T-41/96 Bayer AG mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2000:242, p. 69; mål C-194/14 P AC Treuhand 

mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2015:717, p. 118.  
95 Se mål C-41/69 AFC Chemiefarma NV mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1970:71; mål C-310/93 P BPB 

Industries plc and British Gypsum Ltd mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1995:101, p.72.  
96 Mål C-310/93 P BPB Industries plc and British Gypsum Ltd mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1995:101, 

p. 82; mål T-9/99 HFB Holding m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2002:70, p. 200. 
97 Se bl.a. Kommissionens beslut i Soda-ash/Solvay CFK, [1991] OJ L 152/16, p. 11; Kommissionens 

beslut i PVC [1994] OJ L 239/14, p. 30; Kommissionens beslut i CISAC [2008] COMP/C2/38.698,  

p. 130. 
98 Mål T-202/98, Tate & Lyle plc m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2001:185. 
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fastslogs att avtal eller samordnat förfarande kan anses föreligga även om enbart en aktör 

tillkännager sina intentioner på ett möte.99 På samma tema kan även målet AC Treuhand 

mot kommissionen100 nämnas.  Här fastställde nämligen domstolen att passivt deltagande, 

såsom deltagande i möten, under vilka avtal med konkurrensbegränsande syfte slutits, 

utan att ha motsatt sig detta, medför ansvar enligt art. 101(1) FEUF. Detta eftersom att ett 

tyst medgivande, i avsaknad av ett öppet avståndstagande, till ett olagligt initiativ 

uppmuntrar till en fortsatt överträdelse och äventyrar upptäckten av denna.101 

4.4.2 Beslut av företagssammanslutningar 

Samverkan mellan självständiga företag kan uppnås genom konstellationen av en 

handelsorganisation. Detta har uttryckligen uppmärksammats i art. 101(1) FEUF genom 

förbudet av konkurrensbegränsande beslut av företagssammanslutningar. Begreppet 

”beslut” har givits en bred tolkning i rättspraxis. Tillämpningen av 101(1) FEUF på beslut 

innebär att inte endast en handelsorganisations medlemmar men även organisationen i sig 

kan hållas ansvarig och bötfällas102. I praxis har det framhållits att själva bildandet av en 

handelsorganisation i sig utgör ett beslut.103 Bestämmelser som reglerar organisationens 

verksamhet anses utgöra beslut104, det gör även avtal som organisationen inträder.105 

Härutöver har utfärdade rekommendationer av en handelsorganisation ansetts utgöra ett 

beslut i lagens mening, även om dess medlemmar inte förväntas följa dem.106 Vid sådana 

fall är det nödvändigt att beakta huruvida de anslutna företagen tidigare visat intentioner 

på att följa utfärdade rekommendationer av organet.107 

                                                 

 
99 Mål T-202/98, Tate & Lyle plc m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2001:185, p. 54. 
100 Mål C-194/14 P AC Treuhand mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2015:717. 
101 Mål C-194/14 P AC Treuhand mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2015:717, p. 31. 
102 Se t.ex. Mål T-90/11 ONP mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2014:1049, där organisationen blev bötfällt 

med 4,75 miljoner euro; Kommissionens beslut i AROW mot BNIC [1982] OJ  L 379/1, där BNIC blev 

bötfällt med 160 000 euro. 
103 Se t.ex. Kommissionens beslut i National Sulphuric Acid Association [1980] OJ L 260/24. 
104 Kommissionens beslut i Coapi [1995] OJ L 122/37, p. 34; Kommissionens beslut i FEG and TU [2000] 

OJ L 39/1, p. 95; Kommissionens beslut i Visa International [2001] OJ L 293/24, p. 53; Kommissionens 

beslut i Visa International – Multilateral Exchange Fee [2002] OJ L 318/17, p. 55. 
105 Whish & Bailey, Competition Law, s. 114. 
106 De förenade målen C-96/82 IAZ International Belgium NV mot Kommissionen EU:C:1983:310, p. 20. 
107 Konkurrensverket, Fighting Cartels, Why and how?, s. 106. 
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4.4.3 Samordnade förfaranden 

Ett förfarande som inte kan hänföras till vare sig avtal eller beslut inom ramen för 

tillämpningen av 101(1) FEUF kan likväl innebära en överträdelse av bestämmelsen 

genom att utgöra ett s.k. samordnande förfarande. Målet ICI mot Kommissionen108 var 

det första viktiga rättsfallet som EU-domstolen avgjorde i fråga om samordnade 

förfaranden. Enligt domstolen är syftet med ett förbud mot samordnade förfaranden 

ämnat att omfatta en form av koordinering mellan företag där det inte ingåtts något 

egentligt avtal men där man medvetet försökt begränsa de risker som en fri konkurrensens 

medför genom ett praktiskt inbördes samarbete.109 

Ett par viktiga rättsfall som ska uppmärksammas är Siuker Unie m.fl. mot 

Kommissionen110 samt Duravit mot Kommissionen111 där EU-domstolen framhöll att de 

samordnings- och samarbetskriterier som fastställts i rättspraxis inte kräver att en egentlig 

”plan” har utarbetats. Istället ska de förstås mot bakgrund av den grundtanke i fördragens 

konkurrensregler, enligt vilka varje ekonomisk aktör självständigt ska bestämma vilken 

strategi den avser att följa på den gemensamma marknaden.112 Även om kravet på 

självständighet inte utesluter att aktörerna har rätt att rationellt anpassa sig till sina 

konkurrenters konstaterade eller förväntade beteende (parallellt handlande), är det 

emellertid förbjudet att det förekommer direkta eller indirekta kontakter mellan sådana 

aktörer. Kravet innebär sådana kontakter eller informationsutbyten som kan medföra 

påverkan på en faktisk eller potentiell konkurrents beteende på marknaden. Det får inte 

heller avslöjas för en sådan konkurrent vilket beteende man har beslutat om eller som 

man överväger att själv tillämpa på marknaden. Detta ska särskilt beaktas när sådana 

kontakter syftar till eller resulterar i konkurrensvillkor som inte motsvarar de normala 

villkoren på marknaden. Härtill ska även beaktande tas till de tillhandahållna 

                                                 

 
108 Mål C-48/69 ICI mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1972:70.  
109 Mål C-48/69 ICI mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1972:70, p. 64; mål C-8/08, T-Mobile Netherlands 

BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, ECLI:EU:C:2009:343, p. 26; de förenade målen 

C-89/85 Ahlströms Osakeyhtiö m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1993:120 p. 63. 
110 De förenade målen C-40/73 Siuker Unie m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1975:174. 
111 Mål C-609/13 P Duravit mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2017:46.  
112 De förenade målen C-40/73 Siuker Unie m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1975:174, p. 173; se 

även mål T-202/98 Tate & Lyle plc m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2001:185, p. 55 f. 
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produkternas eller tjänsternas beskaffenhet, hur betydelsefulla och hur många företagen 

är och den nämnda marknadens volym.113 

Avslutningsvis, för tillämpningen av begreppet ”samordnat förfarande” enligt art. 

101(1) FEUF krävs (1) ett samförstånd mellan de berörda företagen, (2) ett efterföljande 

beteende på marknaden som svarar mot samförståndet och (3) ett orsakssamband mellan 

samförståndet och beteendet. Det kan tilläggas att när (1) och (2) föreligger, presumeras 

(3), ett orsakssamband, föreligga. Detta gäller i än högre grad när samordningen har skett 

regelbundet under en lång period samt när det gäller kontakter mellan konkurrenter som 

är av uppenbar konkurrensbegränsande natur.114 Presumtionen kan dock motbevisas, men 

denna bevisbörda åvilar dock de berörda företagen. 

4.4.4 Distinktionen mellan de olika formerna av samverkan 

Samverkan mellan företag kan komma till utryck på många olika sätt med alltifrån lösare 

former, t.ex. muntliga överenskommelser, till mer institutionaliserat samarbete, t.ex. inom 

ramen för ett gemensamt ägt bolag eller i en branschorganisation. I art. 101(1) FEUF görs 

formellt sett ingen skillnad på vilken samverkansformen är, så länge det föreligger ett 

avtal, samordnat förfarande eller beslut av en företagssammanslutning i konkurrens-

reglernas mening. EU-domstolen har anmärkt att begreppen ”avtal” och ”samordnat 

förfarande” omfattar olika former av samförstånd som är av samma art och som endast 

skiljer sig vad åt vad gäller intensitet och i vilka former de kommer till uttryck.115  

I kommissionens beslut mot Polypropylene116 konstateras att det föreligger en 

konceptuell skillnad mellan begreppen avtal och samordnat förfarande men att det kan 

förekomma fall där en samverkan kan ha inslag av båda formerna. De båda 

samverkansformerna utesluter inte varandra. Härtill kan tilläggas att där Kommissionen 

funnit tillräckligt stöd för att parter har gjort sig skyldiga till ett samordnat förfarande, har 

                                                 

 
113 Mål C-609/13 P Duravit mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2017:46, p. 71; För liknande resonemang se 

mål C-1994/ P, AC-Teuhand mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2015:717, p. 32 och där angiven rättspraxis. 
114 Mål C-48/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 121 och mål 

C‑199/92 P, Hüls mot kommissionen, ECLI:EU:C:1999:358 p. 162. Se Karlsson & Östman, 

Konkurrensrätt – En handbok, s. 195. 
115 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:34, p. 23.  
116 Kommissionens beslut i Polypropylene [1986] OJ L 230/1. 
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Kommissionen inte ansett det som nödvändigt att även fastställa huruvida det har slutits 

ett direkt eller indirekt avtal mellan parterna.117 

Anledningen till att det i art. 101 FEUF görs en uttrycklig åtskillnad mellan begreppen 

samordnat förfarande och avtal syftar till att säkerställa att konkurrens-begränsande 

samarbeten som inte kan kvalificeras som avtal fångas upp av förbudet. Om tolkningen 

av begreppet samordnat förfarande skulle kräva en gemensam avsikt skulle det dessutom 

inte omfatta fler typer av agerande än de som redan omfattas inom ramen för begreppet 

avtal.118 Till skillnad från avtal, är det snarare parternas agerande, än avsikt, som är av 

betydelse i tolkningen av samordnade förfaranden.119 

Härutöver kan det tilläggas att art. 101(1) FEUF kan åsidosättas inte bara genom en 

enstaka handling men genom en serie handlingar eller genom ett fortlöpande beteende, 

varför krav på specifika klassifikationer skulle innebära problem. En serie beteenden från 

flera företag kan exempelvis ge uttryck för en enda och komplex överträdelse som 

omfattas dels av begreppet avtal, dels av begreppet samordnat förfarande. Således krävs 

det inte att vart och ett av de beteenden som konstaterats får en klassifikation, som 

antingen avtal eller som samordnat fortfarande, utan att vissa av dessa beteenden kan 

betecknats i första hand som avtal, och i andra hand som samordnade förfaranden.120 

4.5 Konkurrensbegränsningskriteriet 

Att ett avtal, beslut av företagssammanslutning eller samordnat förfarande konstateras 

föreligga, föregriper inte bedömningen huruvida detta ger upphov till en konkurrens-

begränsning. I art. 101(1) FEUF anges nämligen att avtal, beslut av företags-

sammanslutning eller samordnat förfarande är förbjudna under förutsättning att de har till 

syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre 

marknaden (det s.k. konkurrensbegränsningskriteriet). Som framgår av praxis krävs det 

                                                 

 
117 Kommissionens beslut i Polypropylene [1986] OJ L 230/1, p. 86. 
118 Odudu, The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81, s. 81. 
119 Se Generealadvokat Vesterdorfts förslag till avgörande i mål T-1/89 Rhone-Poulenc SA mot 

kommissionen, s. 929.  
120 Mål C-48/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 112 f., 131 f. 
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dessutom att hindret, begränsningen eller snedvridningen av konkurrensen är märkbar 

(det s.k. märkbarhetskriteriet eller de minimis-principen).121 

4.5.1 Konkurrensbegränsande syfte eller resultat 

Att ett avtal, beslut om företagssammanslutning och samordnat förfarande måste ha ett 

konkurrensbegränsande syfte respektive ett konkurrensbegränsande resultat är inte 

kumulativa utan alternativa villkor vid bedömningen av huruvida ett sådant förfarande 

omfattas av förbudet i art. 101(1) FEUF. Detta har enligt fast rättspraxis kommit att 

innebära att man i regel först beaktar syftet med ett samordnat förfarande med hänsyn till 

dess ekonomiska sammanhang i vilket det tillämpas. Avtal med konkurrens-begränsande 

syfte anses nämligen till sin natur, oaktat dess faktiska effekt på marknaden, utgöra en 

märkbar begränsning av konkurrensen enligt art. 101(1) FEUF. Det är således inte 

nödvändigt att undersöka vad ett avtal har för faktiska eller potentiella effekter (resultat) 

om det redan framgått att avtalet har ett konkurrens-begränsande syfte.122  

Frågan om huruvida en samverkan har ett konkurrensbegränsande syfte prövas i 

förhållande till innehållet i avtalets bestämmelser, de objektiva mål som dessa strävar 

efter att uppnå samt det ekonomiska och rättsliga sammanhang dessa ingår i.123 Vid 

bedömningen av detta sammanhang ska hänsyn även tas till de aktuella produkternas eller 

tjänsternas beskaffenhet samt till strukturen och de aktuella produkternas eller tjänsternas 

beskaffenhet och de faktiska villkoren på den eller de relevanta marknaderna.124 

Härutöver kan det tilläggas att även om inte partsavsikten är av avgörande betydelse för 

                                                 

 
121 Se t.ex. mål C-226/11 Expedia mot den franska konkurrensmyndigheten m.fl., ECLI:EU:C:2012:795. 

De minimis-principen har tolkats i ett meddelande från Kommissionen, se Tillkännagivande från 

Kommissionen om avtal av mindre betydelse.  
122 De förenade målen C-501/06 GlaxoSmithKlein m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2009 :610, p. 55. 
123 De förenade målen C-501/06 GlaxoSmithKlein m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2009 :610, p. 58; 

de förenade målen C-96/82 IAZ International Belgium NV mot Kommissionen EU:C:1983:310, p. 25; mål 

C- 209/07 Beef Industry Development Society Ltd och Barry Brothers Meats Ltd, ECLI:EU:C:2008:643, 

p. 16 och 21.  
124 Mål C-32/11 Allianz Hungaria Biztosito m.fl. mot Gazdazagi Versenyhivatal, ECLI:EU:C:2013:160, 

p. 36; mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:343, p.27; mål C-238/05 Asnef-Equifax mot Ausbanc, ECLI:EU:C:2006:734, p. 49. 
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fastställande av ett avtals syfte, så föreligger det inte något hinder för kommissionen eller 

medlemsstaternas domstolar att beakta densamma.125  

Om utredningen inte visar på att den horisontella samverkan ifråga har till syfte att 

begränsa konkurrensen måste det vidare undersökas om den istället har faktiska eller 

potentiella konkurrensbegränsande effekter. För att exempelvis ett avtal ska ha 

konkurrensbegränsande effekter i enlighet med art. 101(1) FEUF krävs att det antingen 

har eller sannolikt har en märkbart negativ inverkan på minst en av konkurrens-

parametrarna på marknaden, såsom t.ex. pris, produktion, produktkvalitet, produktutbud 

eller innovation.126 Sådana effekter kan fastställas genom att avtalet märkbart minskar 

konkurrensen mellan de samverkande parterna eller mellan någon av dem och tredje man. 

Med andra ord måste avtalet minska parternas möjligheter att fatta självständiga beslut.127 

Som en del av bedömningen måste en jämförelse ske med hur konkurrensen på 

marknaden skulle te sig i avsaknad av det ifrågavarande samarbetet vid tidpunkten för 

bedömningen (det s.k. kontrafaktiska scenariot). Effekterna på konkurrensen måste också 

bedömas på såväl kort som lång sikt.128  

                                                 

 
125 De förenade målen C-501/06 GlaxoSmithKlein m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2009 :610, p. 

58; de förenade målen C-96/82 IAZ International Belgium NV mot Kommissionen 

ECLI:EU:C:1983:310, p. 23-25. 
126 Kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal, p. 27. 
127 A.st.; se även mål C-7/95 John Deere Ltd mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1998:256, p. 88; mål C-

238/05, mål C-238/05 Asnef-Equifax mot Ausbanc, ECLI:EU:C:2006:734, p. 51; se Karlsson & Östman, 

a.a. s. 289 f.  
128 Se prop. 1981/82:165, s. 43; Karlsson & Östman, a.a. s. 290. 
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5 Horisontellt utbyte av strategisk information 

som påverkar prisbildningen 

I detta kapitel ska vissa särskilda typer av horisontell samverkan lyftas fram som är av 

intresse för denna uppsats syfte. Som en fortsättning av rättsutredningen i föregående 

kapitel ska det följaktligen redogöras för direkt respektive indirekt utbyte av strategisk 

information. Dessa sorters beteenden mellan konkurrenter är av intresse för fram-

ställningen eftersom de utgör konkurrensbegränsande beteenden som kan åstadkommas 

utan mänsklig kontakt med hjälp av algoritmer. Vidare kommer problematiken kring 

spridandet av strategisk information att tas upp samt bedömningen av ansvar i dessa fall.   

5.1 Allmänt om horisontell samverkan 

Det är svårt att konkret peka på vilka och hur stora negativa effekter som olika sorters 

konkurrensbegränsningar har på samhällsekonomin och välfärden. Det råder dock relativ 

stor samstämmighet om att horisontella samarbeten generellt sätt anses medföra större 

risk för skadliga konkurrensbegränsningar än vertikala. Å ena sidan kan horisontella 

samarbeten anses medföra ekonomiska fördelar genom att företag exempelvis delar på 

risker, sparar på kostnader, ökar investeringar, samlar kompetens, utvecklar produkter 

bättre och snabbare eller genomför projekt som de annars inte skulle klara av att utföra 

på egen hand. Det är mot denna bakgrund som det har utfärdats särskilda gruppundantag 

för vissa typer av horisontella samarbeten såsom bl.a. forsknings- och utvecklingsavtal129, 

specialiseringsavtal130 och avtal om teknik-överföring131. Med hänvisning till 

avgränsningen (avsnitt 1.3) är dessa undantag inte av intresse för denna uppsats. Å andra 

sidan anses däremot själva huvudsyftet vid samverkan mellan konkurrenter ofta vara 

negativt ur konkurrenssynpunkt. För att nämna några sådana negativa aspekter kan 

horisontell samverkan bl.a. bidra till att marknadsaktörer lyckas upprätta ett gemensamt 

högt pris på marknaden som i slutändan drabbar konsumenterna, att utöka ett marknads-

inflytande för de samverkande parterna så att övriga marknadsaktörer missgynnas samt 

                                                 

 
129 Kommissionens förordning 1217/2010. 
130 Kommissionens förordning 1218/2010. 
131 Kommissionens förordning 316/2014. 
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att begränsa mångfalden och kvaliteten avseende produktion eller innovation på 

marknaden.132 

5.2 Utbyte av strategisk information 

Som framgår av Kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal granskas ett 

informationsutbyte inom ramen för art. 101 FEUF som ett samordnat förfarande.133 

Utbyte av strategisk information anses utgöra samordnat förfarande eftersom att sådant 

informationsutbyte försämrar möjligheterna att agera självständigt på marknaden och 

försvagar incitamentet att konkurrera. Med detta ska även en ensidig informations-

överföring förstås som oförenlig med samverkansförbudet i art. 101(1) FEUF.134  

Spridning av känsliga uppgifter undanröjer osäkerheten gällande en konkurrents 

framtida handlande och påverkar därmed, direkt eller indirekt, informationsmottagarens 

strategier.135 Detta fastställs i rättsfallen Hüls136 och Anic Partecipazioni137 där EU-

domstolen förklarade att företag som deltar i samordning och som fortsätter att vara aktiva 

på marknaden presumeras ta hänsyn till ett utbyte av information med sina konkurrenter 

när de bestämmer sitt beteende på marknaden. Om någon faktisk konkurrensbegränsade 

effekt kan påvisas på marknaden eller ej spelar i detta fall alltså ingen roll.138 Vidare, i 

rättsfallet T-Mobile139, utvecklade EU-domstolen detta genom att besvara frågan, 

huruvida den nämnda presumtionen om ett föreliggande orsakssamband mellan de 

berörda företagens samordning och beteende på marknaden är tillämplig i samtliga fall, 

även om samordningen endast har sin grund i ett enda möte. Domstolen konstaterade 

följande: 

                                                 

 
132 Karlsson & Östman, a.a. s. 285 f.  
133 Kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal, p. 60. 
134 Kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal, p. 62. 
135 Kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal, p. 61; se även mål T-377/06, Comap SA mot 

kommissionen, ECLI:EU:T:2011:106, p. 69-70. 
136 Mål C‑199/92 P, Hüls mot kommissionen, ECLI:EU:C:1999:358;  
137 Mål C-48/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356.  
138 Mål C‑199/92 P, Hüls mot kommissionen, ECLI:EU:C:1999:358 s. 161; mål C-48/92 P 

Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 121; se även den förenade målen T-

10/92 Cimenteries CBR SA m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:T:1992:123, p. 1849. 
139 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:343.  
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”[B]åde föremålet för samordningen och förhållandena på marknaden [är] avgörande för 

hur ofta, med vilket mellanrum och på vilket sätt konkurrenterna måste ha kontakt 

sinsemellan för att de ska kunna samordna sitt beteende på marknaden. Det är nämligen så 

att om de berörda företagen upprättar en kartell med ett komplext system för samordning 

avseende ett stort antal aspekter av deras beteende på marknaden, kan de ha behov av 

regelbundna kontakter över en lång tidsperiod. Om samordningen däremot, som i 

förevarande fall, är en punktinsats och syftar till en enda harmonisering av deras beteende 

på marknaden avseende en isolerad konkurrensaspekt, så kan det räcka med en enda 

kontakt för att de berörda företagen ska kunna uppnå sitt konkurrensbegränsande syfte.”140 

 

EU-domstolen menade härmed att det inte är antalet möten mellan de berörda företagen 

som är avgörande, utan huruvida själva kontakten har inneburit information som 

underlättar respektive företags egna beteende på marknaden som motsats till att utsätta 

sig för konkurrensens risker.141 Blotta deltagandet i ett möte där ett företag avslöjar sina 

prissättningsplaner för sina konkurrenter torde således vara tillräckligt för att art. 101(1) 

FEUF ska vara tillämplig.142 Vid avgörande om ett samordnat förfarande föreligger är 

själva grundtanken och utgångspunkten att samtliga företag självständigt ska bestämma 

den strategi de har för avsikt att följa på den inre marknaden och vilka villkor de avser att 

erbjuda sina kunder.143 

Utbyte av strategisk information går att genomföra med hjälp av algoritmer, vilket 

nämnts i tidigare kapitel. Detta är mest tydligt där samma algoritmer används av två eller 

fler konkurrerande parter. Informationsutbyte går även att hänföra till algoritmers kalkyl-

modeller, d.v.s. dess systematiserade beskrivning av en kostnads- eller priskalkylering. 

Det är å ena sidan inte konkurrensbegränsande att använda ett kalkylunderlag vid 

algoritmisk prissättning om det endast beaktar sådana opåverkbara kostnader som är 

gemensamma för företagen ifråga, såsom t.ex. mervärdesskatt.144 Det anses å andra sidan 

                                                 

 
140 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:343, p. 60. 
141 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:343, p. 61. 
142 Mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, 

ECLI:EU:C:2009:343, p. 59. 
143 Mål C-7/95 John Deere Ltd mot Kommissionen, ECLI:EU:C:1998:256, p. 86; se även 

kommissionens riktlinjer på horisontella samarbetsavtal, p. 60. 
144 Karlsson & Östman, a.a. s. 396 ff. 
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vara en helt annan sak om kalkylunderlaget exempelvis beaktar sådana för företagen 

påverkbara kostnader, såsom pålägg eller vinstmarginaler, prisuppgifter på ingående 

komponenter, löner eller andra kostnader som är specifika för de individuella företag som 

avses använda kalkylmodellen. I sådana fall betraktas delgivning av kalkylmodellen 

normalt som en konkurrensbegränsande samverkansform.145 En sådan typ av samverkan 

torde vara relativt enkel att åstadkomma med algoritmiska modeller som kan innehålla 

liknande struktur med i förväg bestämda påverkbara värden.  

5.3 Ansvariga parter vid konkurrensbegränsande ageranden 

Vid samverkan gällande informationsutbyte mellan två parter, antingen genom avtal eller 

samordnat förfarande, bedöms båda parter ha ansvar för överträdelsen. Detta baseras som 

tidigare nämnts inte bara på aktivt tillkännagivande av överenskommelsen utan även om 

företagens efterföljande beteende på marknaden svarat mot överenskommelsen. Ansvars-

bedömningen blir dock mer komplex om samverkan sker med hjälp av en tredje man, 

såsom vid hub-and-spoke-konstellationer.  

Art. 101(1) FEUF kan inte tolkas så att förbudet mot konkurrensbegränsande avtal 

eller samordnade förfaranden endast gäller de parter i en överenskommelse som 

samverkan berör. Domstolen har slagit fast att oavsett på vilken marknad som den 

konkurrensbegränsande effekten tar sig i utryck ska samtliga parter som genom sitt eget 

beteende bidragit till att uppfylla förfarandet också hållas ansvariga. Detta gäller även 

passiva deltagare som varit medvetna om överträdelsen och inte öppet motsatt sig denna. 

Även om samtliga deltagare inte påverkats av överträdelsen kan de alltså hållas ansvariga. 

Detta innebär exempelvis att ett konsultföretag eller en tjänsteleverantör, som haft insyn 

och varit medveten om ett konkurrensbegränsande beteende i egenskap av tredje man, 

ska kunna hållas ansvarig för de andras handlande.146 

                                                 

 
145 Karlsson & Östman, a.a. s. 397 f. 
146 Mål C-194/14 P AC Treuhand mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2015:717, p. 26-31; se även mål C-

49/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 86 f.; Mål C-8/08, T-Mobile 

Netherlands BV m.fl. mot den nederländska konkurrensmyndigheten, ECLI:EU:C:2009:343, p. 23; mål 

C-204/00 P Aalborg Portland m.fl. mot Kommissionen, ECLI: EU:C:2004:6, p. 83; och mål C-189/02 P 

Dansk Rorindustri m.fl. mot Kommissionen, ECLI:EU:C:2005:408, p. 142 f. 
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I fall där tredje man, konsultföretaget eller tjänsteleverantören, är den aktiva parten och 

självständigt tillhandahåller tjänster som visar sig begränsa konkurrensen kan dock i regel 

inte ett företag hållas ansvarigt för dess handlande. I dessa fall ska art. 101(1) FEUF tolkas 

så att ett företag i princip endast kan hållas ansvarigt till följ av en oberoende 

tjänsteleverantörs konkurrensbegränsande handlande om något utav följande villkor är 

uppfyllda: 

- Tjänsteleverantören agerade i själva verket under det ifrågasatta företagets 

ledning eller kontroll, eller 

- Detta företag hade kännedom om de konkurrensbegränsande syfte som 

konkurrenterna och tjänsteleverantörerna eftersträvade och avsåg att bidra till 

dessa syften genom sitt eget beteende, eller 

- Detta företag rimligen kunde förutse konkurrentens och tjänsteleverantörens 

konkurrensbegränsande handlande och var villigt att godta denna risk.147 

 

Ett exempel på när företag har hållits ansvariga för tredje mans handlande i en hub-and-

spoke-konstellation är Eturas-fallet148. Detta rättsfall utmärks av att administratören för 

ett litauiskt datoriserat resebokningssystem (E-TURAS) skickade ett meddelande som 

gällde en gemensam konkurrenshämmande strategi till de resebyråer som deltog i 

systemet. Detta meddelande kunde läsas under rubriken ”meddelande med upplysningar” 

i det datoriserade systemet. De berörda resebyråerna avstod från att uttryckligen besvara 

administratörens meddelande. Efter att detta meddelande hade skickats ut infördes en 

teknisk begränsning, vilken begränsade de rabatter som kunde lämnas på bokningar som 

gjordes med hjälp av systemet till tre procent. Denna begränsning hindrade inte de 

berörda resebyråerna från att erbjuda sina kunder rabatter på mer än tre procent, men 

beviljande av sådana rabatter krävde att dessa resebyråer fullgjorde kompletterande 

tekniska formaliteter.149  

                                                 

 
147 Mål C-542/14 SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578.p. 33; se även mål 

C-49/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 87; mål C-204/00 P Aalborg 

Portland m.fl. mot Kommissionen, ECLI: EU:C:2004:6, p. 83; mål C-74/14 Eturas m.fl. mot Republiken 

Litauens konkurrensråd, ECLI:EU:C:2016:42, p. 28. 

148 Mål C-74/14 Eturas m.fl. mot Republiken Litauens konkurrensråd, ECLI:EU:C:2016:42. 
149 Mål C-74/14 Eturas m.fl. mot Republiken Litauens konkurrensråd, ECLI:EU:C:2016:42, p. 43. 



 

 47 

EU-domstolen konstaterade att de ifrågavarande resebyråerna från den tidpunkt då de 

kände till systemadministratörens meddelande presumeras ha deltagit i ett samordnat 

förfarande i den mening som avses i art. 101(1) FEUF. Detta såtillvida att de inte öppet 

motsatt sig en sådan åtgärd, avslöjat den för de administrativa enheterna eller framlagt 

annan bevisning för att bryta denna presumtion, som t.ex. om att de systematiskt har 

tillämpat en rabatt som överstiger det aktuella taket.150  

 Det finns således flera typer av horisontell samverkan baserad på spridning av 

information, som kan vara svårbedömd gällande vilket ansvar de olika parterna har. 

Vidare utveckling av dessa förfaranden tas upp i nästkommande kapitel i samband med 

tillämpning av konkurrenslagstiftningen i förhållande till ett antal tänkta scenarion.   

                                                 

 
150 Mål C-74/14 Eturas m.fl. mot Republiken Litauens konkurrensråd, ECLI:EU:C:2016:42, p. 51. 
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6 Algoritmiska prissättningsstrategier och 

tillämpningen av konkurrenslagstiftningen 

Den här uppsatsen har sitt fokus på det normalt viktigaste konkurrensmedlet, nämligen 

priset. Minskad eller utebliven priskonkurrens leder vanligtvis till samhällsekonomiska 

effektivitetsförluster. Överenskommelser mellan företag som direkt eller indirekt 

påverkar prisbildningen anses därför i regel hämma konkurrensen. Det är mot denna 

grundläggande bakgrund som frågeställningarna och syftet med den här uppsatsen tar 

avstamp ifrån. Fram till denna del i framställningen har det redogjorts för den bakom-

liggande tekniken för hur algoritmer fungerar och hur företag kan använda sig utav dessa 

för att bestämma priset på sina varor och tjänster. Det har vidare presenterats några 

potentiella användningsområden för hur algoritmisk prissättning kan användas som ett 

instrument i syfte att åstadkomma samverkan. Till den problemidentifikation som lagts 

fram i kapitel tre har en konkurrensrättslig utredning presenterats avseende avtalskriteriet 

och konkurrensbegränsningskriteriet i art. 101(1) FEUF. Detta kapitel ska nu ägnas åt att 

diskutera tillämpningen av lagstiftningen på den problemidentifikation som lyfts fram. 

Av pedagogiska skäl har varje diskussionsdel delats upp motsvarande varje problem som 

lyfts fram i kapitel tre.  

6.1 Algoritmer som instrument för att verkställa redan träffade 

prisöverenskommelser  

6.1.1 Tillämpningen av avtalskriteriet 

Som det redogjorts för i kapitel tre kan algoritmer tänkas användas i syfte att praktiskt 

taget genomföra en redan träffad överenskommelse mellan företag. Från ett juridiskt 

perspektiv spelar det inte någon roll om det är genom människor eller med hjälp av 

algoritmer som verkställigheten av en överenskommelse genomförs. Här är rättsläget inte 

oklart. Där en överenskommelse kan fastställas, föreligger till och med en presumtion om 

att aktörerna har agerat i enlighet med den. Verkställigheten behöver inte bevisas förrän 

de åtalade motbevisar presumtionen. 

 Om själva prisöverenskommelsen i sig kan bevisas blir som sagt tillämpningen av 

avtalskriteriet i art. 101(1) FEUF följaktligen inte alls svår. För att konstatera ett avtal i 
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enlighet med art. 101(1) FEUF räcker det enligt Bayer AG mot Kommissionen151 med en 

gemensam vilja mellan minst två parter. Uttrycksformen har inte någon betydelse så länge 

den utgör ett troget uttryck för parternas vilja. 

 Om överenskommelsen utåt sett endast tar sig till uttryck av att en algoritm verkställer 

den, blir således huvudfrågan huruvida det föreligger tillräckligt med bevisning för att 

hänföra algoritmens beteende till en överenskommelse i avtalskriteriets bemärkelse. Detta 

är inte en självklarhet då många överenskommelser sker i det tysta. Utan bevisning som 

stödjer en redan träffad överenskommelse, torde en invändning från företagens sida om 

att man agerat självständigt innebära svårigheter för tillämpning av avtalskriteriet. Som 

framgått av det anförda är medveten parallellt handlande tillåtet, något som det finns 

anledning att återkomma till senare. 

 Under förutsättning att det går att fastställa en träffad överenskommelse mellan två 

företag som tillämpar sina respektive algoritmer på marknaden, kan den ifrågavarande 

överenskommelsen dock anses uppfylla avtalskriteriet.  

6.1.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet 

Vid tillämpning av konkurrensbegränsningskriteriet betraktas ofta avtal om pris-

samverkan mellan konkurrenter till sin natur vara särskilt ägnade att begränsa 

konkurrensen. Då den här framställningen särskilt fokuserar på pris tåls det att åter-

upprepa att avtal om inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor, direkt eller 

indirekt, pekas ut i art. 101(1)(a) som särskilt konkurrensbegränsande. Det torde således 

inte utgöra några svårigheter att betrakta det fiktiva scenariot som en syftesöverträdelse. 

Under förutsättning att det kan styrkas att en prissättning med hjälp av en algoritm har sin 

grund i ett avtal, är det uppenbart att de objektiva mål som avtalet strävar efter är att uppnå 

en konkurrensbegränsning, i såväl dess ekonomiska som rättsliga sammanhang. 

                                                 

 
151 Mål T-41/96 Bayer AG mot Kommissionen, ECLI:EU:T:2000:242. EU-domstolen fastställde 

tribunalens dom i de förenade målen C-2/01 och C-3/01, Kommissionen mot Bayer AG, 

ECLI:EU:C:2000:242. 
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6.2 Prissamverkan genom användning av samma algoritm 

Genom att använda sig av samma algoritm, och låta mjukvaran automatiskt anpassa 

priserna till förändringar på marknaden, skulle företag kunna koordinera sina beteenden 

i syfte att uppnå samverkan. Att avtala om en försäljning av prissättningsalgoritm mellan 

konkurrenter bör därmed anses alldeles för riskabelt. Om en sådan överenskommelse 

ändå skulle ligga för handen, gör sig samma bedömning som ovan (avsnitt 6.1.) även 

gällande här. I detta avsnitt ska diskussionen däremot tas ett steg längre. Det kan nämligen 

tänkas förekomma ett scenario där information om en algoritm, som en aktör använder 

sig av, har spridits eller läckts till dennes konkurrent. Till skillnad från ovan förutsätts 

inte detta ta sig till uttryck genom ett avtal eller överenskommelse mellan konkurrenterna 

i fråga, utan genom ett informationsutbyte.  

6.2.1 Tillämpningen av avtalskriteriet 

Att samma algoritm förekommer hos två konkurrenter kan inte i sig själv innebära några 

konkurrensrättsliga konsekvenser. Företagen skulle lika gärna kunnat ha kommit fram till 

samma utformning av algoritmerna genom ett parallellt handlande. Vid tillämpning av 

avtalskriteriet blir den centrala frågan istället hur två identiska algoritmer överhuvudtaget 

kan återfinnas hos två konkurrenter, om inte ett informationsutbyte mellan dem har skett? 

Eftersom det saknas exempel på omständigheter från ett reellt fall, blir det svårt att svara 

på frågan hur den känsliga informationen kommit konkurrenterna tillhanda. Det får för 

diskussionens skull istället antas att informationen antingen läckts eller gjorts tillgänglig 

genom en medveten spridning. 

Det faktum att spridningen av informationen ifråga skett av misstag hindrar inte rätten 

från att bedöma det som ett samordnande förfarande. Företag som använder pris-

algoritmer inom ramen för sin verksamhet bör antas vara införstådda med att all 

information om en prissättningsalgoritm (såsom dess struktur, funktion och kalkylerings-

modeller) är av mycket känslig natur. Blotta mottagandet av sådan information kräver av 

företag att öppet motsätta sig den överträdelse som det innebär. Att ett företag avslöjar 

sina prissättningsplaner för sina konkurrenter torde således vara tillräckligt för att art. 

101(1) FEUF ska vara tillämplig. Tröskeln för att betrakta ett beteende på marknaden som 

ett samordnat förfarande är nämligen inte speciellt högt. Det torde krävas väldigt mycket 



 

 51 

för att undvika rättsliga påföljder av att information om ett prissättningsverktyg har 

spridits. Det bör åtminstone krävas ett öppet avståndstagande.  

6.2.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet 

Att sprida strategisk information som avser pris bör i regel anses som klandervärt ur 

konkurrensrättslig synpunkt. Om en marknadsaktör medvetet röjer känslig information 

till en konkurrent bör rimligtvis de objektiva mål som ett sådant förfarande strävar efter 

att uppnå har ett konkurrensbegränsande syfte. I avsaknad av faktiska omständigheter 

från ett riktigt fall blir det svårt att säga något mer om detta. Man kan tänka sig att ett 

företag som blir påkommen med en sådan spridning skulle inkomma med invändningen 

om att spridandet har skett av misstag genom en oavsiktlig läcka. Om det finns stöd-

bevisning som tyder på annat, torde det i sådana fall vara svårt att påvisa att de objektiva 

målen med förfarandet var att uppnå ett konkurrensbegränsande syfte såsom pris-

samverkan. Om utredningen inte visar på att den horisontella samverkan i fråga har till 

syfte att begränsa konkurrensen måste det vidare undersökas om den istället har faktiska 

eller potentiella konkurrensbegränsande effekter. 

För att ett avtal ska ha konkurrensbegränsande effekter i enlighet med art. 101(1) 

FEUF krävs att det antingen har eller sannolikt har en märkbart negativ inverkan på minst 

en av konkurrensparametrarna på marknaden, såsom t.ex. pris. En spridning eller läcka 

avseende prisinformation riskerar att minska parternas möjligheter att fatta självständiga 

beslut. Vid en jämförelse med det kontrafaktiska scenariot, skulle avsaknaden av en sådan 

informationsutväxling som avses inte riskera att konkurrensförhållandena på marknaden 

snedvrids. Informationsspridning underlättar nämligen för andra att dra likartade affärs-

strategiska slutsatser om hur pris på varor faktiskt räknas ut eller kommer att beräknas 

under givna förutsättningar eller med viss information till handa. På så sätt kan osäker-

heten på marknaden minimeras och risken för att konkurrensförhållandena på marknaden 

snedvrids av ett sådant beteende blir följaktligen överhängande. Av vad som nu framgått, 

är risken för att en informationsspridning kan få konkurrensbegränsande effekter stor. Av 

den anledningen är det befogat med en uppmaning till företag om att agera med stor 

försiktighet och att försöka undvika spridning av information om dess algoritmer, vare 

sig det görs avsiktligt eller sker av misstag. Domstolen har slagit fast att oavsett på vilken 

marknad som den konkurrensbegränsande effekten tar sig i utryck ska samtliga parter 
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som genom sitt eget beteende bidragit till att uppfylla förfarandet också hållas ansvariga. 

Detta gäller även passiva deltagare som tagit del av informationsspridningen, varit 

medvetna om överträdelsen och inte öppet motsatt sig denna. 

6.3 Indirekt prissamverkan via hub-and-spoke 

I det föregående avsnittet har det framgått hur företag kan uppnå en effekt som motsvarar 

ett konkurrensbegränsande samarbete genom att använda sig utav samma algoritm. En 

sådan användning kan även förekomma som tidigare nämnt i en s.k. hub-and-spoke-

konstellation där en tredje man tillhandahåller samma algoritm till konkurrerande parter. 

I dessa fall kan tidigare resonemang kring direkt prissamverkan av samma algoritm tänkas 

tillämpas, se föregående avsnitt. En hub-and-spoke-konstellation kan dock även verka i 

syfte att samordna företag indirekt genom strategiskt informationsutbyte.  

6.3.1 Tillämpningen av avtalskriteriet 

Det rättsliga förhållandet mellan en ”hub” och dess ”spokes” grundar sig med största 

sannolikhet oftast i en konktraktuell förbindelse. Mot bakgrund av detta skäl skulle ett 

avtal i enlighet med art. 101(1) FEUF kunna anses föreligga, även om detta inte avser ett 

avtal mellan konkurrenterna utan mellan respektive aktör och hub:en. 

När en s.k. hub används i syfte att sprida strategisk information, framgår ett sådant 

konkurrensbegränsande syfte troligtvis inte av avtalsförhållandet i sig. I sådana fall kan 

man bortse från avsikten och istället fokusera på själva agerandet i sig, d.v.s. spridandet, 

för att se om det kan utgöra ett samordnat förfarande. Som tidigare framhållits får en 

utväxling av strategisk information anses utgöra samordnat förfarande eftersom att sådant 

informationsutbyte försämrar möjligheterna att agera självständigt på marknaden och 

försvagar incitamentet att konkurrera. Frågan här blir därmed vem eller vilka som är en 

del utav den informationsutväxlingen och det samordnade förfarandet.  

 Att en tredje man (hub) underlättar och skapar förutsättningar för två konkurrenter att 

tillämpa samma eller i övrigt konkurrenshämmande prissättningsstrategier på marknaden 

kan smitta av sig på övriga företag (spokes). Det åvilar dock konkurrensmyndigheterna 

att bevisa att alla de aktörerna som anklagas ha varit en del av en hub-and-spoke-

samverkan inte öppet har motsatt sig den informationsutvecklingen som nåtts dem. Denna 
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bevisbörda torde vara en relativt tung sådan. Det blir exempelvis svårt att bedöma en parts 

delaktighet och ansvar i en sådan konstellation om denne varit helt likgiltig i förhållande 

till den information som spridit sig. Av vad som ovan anförts kan företag i princip endast 

kan hållas ansvariga till följ av en tredje mans självständiga handlande om antingen; tredje 

man i själva verket agerat under det ifrågasatta företagets ledning eller kontroll; det 

ifrågasatta företaget hade kännedom om informations-utväxlingen och bidrog till dessa 

syften genom sitt eget beteende; att det ifrågasatta företaget rimligen kunde förutse 

konkurrentens och tredje mans konkurrensbegränsande handlande och var villigt att godta 

denna risk152.  

Med detta fastställande av förutsättningarna för avtalskriteriets tillämpning i nämnda 

fall, blir nästa fråga huruvida ett sådant avtal eller samordnat förfarande har till syfte eller 

resultat att begränsa eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. 

6.3.2 Tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet  

Om strategisk information förmedlas av en hub mellan konkurrerande marknadsaktörer, 

kan konkurrenter uppnå samma resultat som genom en vanlig samverkan utan att kontakta 

varandra. För att bedöma huruvida det beskrivna förhållandet mellan konkurrerande 

marknadsaktörer och tredje man har ett konkurrensbegränsande syfte måste följaktligen 

hänsyn tas till de objektiva mål som hub-and-spoke-konstellationen strävar efter att uppnå 

och det ekonomiska och rättsliga sammanhang dessa ingår i. Vid bedömningen av detta 

sammanhang ska hänsyn även tas till den aktuella hub-and-spoke-konstellationens 

beskaffenhet samt till strukturen och de faktiska villkoren på den eller de relevanta 

marknaderna. 

I ljuset av Eturas-fallet behöver företag som använder sig av tredjepartsalgoritmer 

emellertid försäkra sig om att kommunikationskanaler (e-postmeddelanden m.m.) över-

vakas effektivt för att undvika misstankar om samverkan. Det torde inte vara att 

rekommendera att avsiktligt blunda för vad som händer enbart på grund av att man anlitat 

någon annan att utföra prissättningen. En hub-and-spoke-samverkan om strategisk pris-

                                                 

 
152 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 33; se även mål 

C-49/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, p. 87; mål C-204/00 P Aalborg 

Portland m.fl. mot Kommissionen, ECLI: EU:C:2004:6, p. 83; och mål C-74/14 Eturas m.fl. mot 

Republiken Litauens konkurrensråd, ECLI:EU:C:2016:42, p. 28. 
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information som ovan diskuterats kan utgöra en syftesöverträdelse, eftersom att 

information om pris i sig är av så pass känslig natur att syftet uteslutet måste antas vara 

att snedvrida konkurrensen med hjälp utav informationen. Att konkurrenter har tillgång 

till varandras förväntade prissättning kan potentiellt även innebära en hämmande effekt 

på marknaden. 

6.4 Indirekt prissamverkan genom parallellt handlande 

Den här uppsatsens kanske svåraste uppgift avser gränsdragningsproblematiken som 

föreligger mellan å ena sidan lagligt parallellt uppträdande och å andra sidan indirekt 

konkurrensbegränsande samverkan. Som ovan beskrivits kan en sådan situation uppstå 

när exempelvis två företag till alla de utomstående omständigheterna tycks agera själv-

ständigt men där resultatet av deras parallella handlande får samma effekter som om 

parterna hade samverkat på ett konkurrensbegränsande sätt. Med avsaknad av rättspraxis 

på området ska i det följande göras försök till att diskutera huruvida en sådan situation 

kan omfattas av förbudet i art. 101(1) FEUF.  

6.4.1 Tillämpning av avtalskriteriet 

Om det utifrån samtliga omständigheter inte föreligger några tecken på att en kontakt eller 

ett möte har ägt rum kan det bli svårt att tillämpa avtalskriteriet. Om bevisning enbart kan 

visa på att företag har övervakat sina konkurrenters priser och följaktligen reagerat på 

förekommande prisförändringar, s.k. parallellt handlande, är det väldigt osannolikt att 

handlandet kan hänföras till varken avtal eller beslut av företagssammanslutning.  

I avsaknad på något uttryck för en gemensam vilja blir frågan om handlandet kan 

hänföras till kategorin samordnat förfarande. Vid avgörande om ett samordnat förfarande 

föreligger är utgångspunkten att samtliga företag självständigt ska bestämma den strategi 

de har för avsikt att följa på den inre marknaden och vilka villkor de avser att erbjuda sina 

kunder. Det kan ifrågasättas huruvida det överhuvudtaget är möjligt att agera självständigt 

när hänsyn tagits till konkurrenters prisbildning med hjälp av algoritmer. Vid en sådan 

prövning ställs det krav på att någon form av koordinering har skett, direkt eller indirekt.  

Om allt material till handa inte tyder på annat än att konkurrenter i en given situation 

agerat självständigt och helt oberoende från varandra blir det svårt uppfylla avtals-
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kriteriet. Om det enda man har att tillgå är en prisalgoritm, som förvisso räknar ut priset 

genom att ta hänsyn till bl.a. konkurrenternas handlande på marknaden, framstår 

beteendet utåt sett som inget annat än en ett parallellt handlande. 

Det ska sägas att konkurrensrätten, och i det här avseendet avtalskriteriet i art. 101(1) 

FEUF, inte på ett generellt plan hindrar att en samverkanseffekt153 uppstår på en marknad. 

Detta lämnar utrymme för företag att inom ramen för sin egen förmåga anpassa sig till de 

identifierade trenderna och förväntade beteendena av sina konkurrenter. Ett sådant 

utrymme infinner sig även vid situationer när företag tillämpar prisalgoritmer som en del 

av deras affärsstrategier. Användningen av sådana algoritmer anses generellt sett tillåtet 

så länge företagen som använder dem gör det självständigt. Det är på ett sådant sätt som 

företag tillåts prisanpassa sina varor och tjänster efter sina konkurrenters priser, bortom 

avtalskriteriets tillämpning och utan att stå i strid med art. 101 FEUF i övrigt. 

6.4.2 Tillämpning av konkurrensbegränsningskriteriet 

Om avtalskriteriet inte kan tillämpas vid en situation som beskrivits ovan om parallellt 

handlande finns det praktiskt taget ingen anledning att gå vidare till att bedöma 

tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet. Tillämpningen av art. 101(1) FEUF 

förutsätter nämligen att samtliga kriterier är uppfyllda. Med det sagt ska i denna uppsats 

ändå göras en bedömning utifrån konkurrensbegränsningskriteriet eftersom det tjänar ett 

akademiskt intresse.  

Eftersom det sannolikt inte går att fastställa något avtal eller samordnat förfarande blir 

det blir det svårt att i det här läget framlägga bevisning om något syfte som parterna 

försöker uppnå. Istället får bedömningen gå vidare till att avse huruvida faktiska eller 

potentiella konkurrensbegränsande effekter har uppstått på grund av handlandet. För detta 

krävs det att handlandet har eller sannolikt har en märkbart negativ inverkan på minst en 

av konkurrensparametrarna på marknaden, såsom t.ex. för priset. Såhär långt är det tänk-

bart att det skulle kunna gå att visa på konkurrenshämmande effekter av att 

konkurrenterna följer varandras prisbildning i realtid och anpassar sig därefter. Vid en 

jämförelse med det kontrafaktiska scenariot, skulle man med viss fog kunna hävda att 

                                                 

 
153 S.k. ”collusive market outcome” på engelska. 
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konkurrensen mår mycket bättre utan en tillämpning av sådana prisalgoritmer och 

prissättningsstrategier som här avses. 

Problemet som kvarstår är, som ovan nämnt, nämligen att art. 101 FEUF inte förbjuder 

uppnående av samverkanseffekter i sig, utan endast om de uppnås med hjälp av 

konkurrensbegränsande avtal, beslut av företagssammanslutningar eller samordnade 

förfaranden. Analysen av tillämpningen av konkurrensbegränsningskriteriet kommer inte 

längre än konstaterandet att parallellt handlande inte självständigt kan utgöra en över-

trädelse av art. 101 FEUF. Att detta likväl kan få konkurrensbegränsande effekter på 

marknader är i slutändan upp till lagstiftare och policyskapare att ta ställning till. 

6.5 Maskin-till-maskin-samverkan 

I alla ovan nämnda scenarion återspeglas algoritmer endast utifrån dess användares redan 

existerande intention att samverka och huruvida lagstiftningen kan komma åt dessa 

situationer. Användningen av dynamiska eller självlärande algoritmer förändrar dock 

förhållningssättet till vad som diskuterats, eftersom algoritmer i dessa fall inte har någon 

direkt användare.  

En konkurrensrättslig fråga som kanske egentligen är riktad mot potentiella 

konkurrensbegränsande beteenden i framtiden är hur vi ska bedöma en samverkan som 

sker mellan datorer.  Mot bakgrund av algoritmers ökade förmåga att lära sig genom 

erfarenhet och fatta autonoma beslut med AI-teknologi, är det inte osannolikt att vi inom 

en snar framtid kommer att få skåda datorer agera helt utan mänsklig bemanning, som 

med hjälp av algoritmer, på egen hand kommer att kunna räkna ut kreativa sätt att 

signalera och uppfatta signaler mellan konkurrenter. Vi talar här alltså om en form av 

samverkan mellan företags datorsystem. Genom datorers ökade beräkningsförmåga och 

de tekniska framsteg som gjort avseende självlärande algoritmer kan datorer processa 

stora mängder data som blir en sorts oöverblickbar kunskapsbas. Med hjälp av djup-

inlärningsteknologi kan datorer tänkas använda denna kunskapsbas för att nästintill åter-

skapa vad vi skulle kalla för mänskligt tänkande. Denna form av autonomt beteende 

förändrar vår grundsyn och hur vi hittills har betraktat datorer, teknologi och dess 

potential. 
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6.5.1 Tillämpning av avtalskriteriet 

Potentiella problem som kan tänkas uppkomma vid tillämpningen av avtalskriteriet är, 

liksom uppdagats i det föregående avsnittet, att den tekniska utvecklingen kan komma att 

hjälpa företag att koordinera sina beteenden och samtidigt betraktas som självständiga 

handlanden på marknaden. Här är det nämligen frågan om maskiner som kan tänkas agera 

autonomt. Detta förhållningssätt till en dator skulle nästan kunna efterliknas den som 

företag har till sina anställda, nämligen att anställda agerar autonomt och tar beslut utifrån 

angivna instruktioner. 

I målet VM Remonts förklarade EU-domstolen att begreppet företag ska förstås som 

en ekonomisk enhet även om enheten i juridisk mening består av flera fysiska eller 

juridiska personer.154 Vad avser företags anställda, anses de utföra sina arbetsuppgifter 

till förmån för och under ledning av det företag där denne arbetar och anses således bilda 

en ekonomisk enhet med detta företag. När det fastställs att överträdelser av konkurrens-

rätten har begåtts ska anställdas eventuella konkurrensbegränsande handlande således 

tillskrivas det företag där de är anställda och detta företag ska i princip hållas ansvarigt 

för detta.155 Genom en extensiv tolkning av konceptet ”anställda” skulle man kunna tänka 

sig att utsträcka det till att även omfatta datorsystem och algoritmer. Detta innebär att 

datorerna i sådana fall skulle anses bilda en ekonomisk enhet med företaget som äger den. 

Således skulle det, i varje fall teoretiskt sett, finnas en möjlighet att hålla företag ansvariga 

för sådan konkurrensbegränsande aktivitet som deras datorer lyckas åstadkomma på 

marknaden. Att utsträcka företags ansvar över anställdas konkurrensbegränsande 

handlande till datorer bör även anses vara förenligt med ändamålen bakom utformningen 

av vad som utgör en ekonomisk enhet. Härutöver, är datorer dessutom faktiskt en hård- 

eller mjukvara som går att reglera och förfoga över på ett helt annat sätt än en anställd.  

Vad avser själva tillämpningen av avtalskriteriet hänför sig samma problematik som 

redan anförts i föregående avsnitt (6.4.1.), nämligen att medveten parallellt handlande är 

tillåtet och att det således kan vara svårt att knyta den digitala prisberäkningen till någon 

form av koordinering eller samverkan. Vad avser analysen i det här avsnittet, om det 

                                                 

 
154 Mål C-542/14, SIA VM Remonts mot Konkurences padome, ECLI:EU:C:2016:578, p. 22; Se även mål 

C-170/83 Hydrotherm Gerätebau, ECLI:EU:C:1984:271, p. 11; mål C-97/08 P Akzo Nobel m.fl. mot 

Kommissionen, ECLI:EU:C:2009:539, p. 55. 
155 Se det som ovan angets om företagsbegreppet (avsnitt 4.3.) 
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autonoma beslutsfattandet som kan komma att återfinnas bland datorer, skulle man kunna 

tänka sig att datorns instruktion om att optimera företagets prisbildning föranleder den att 

vidta en annan form av kommunikation med andra datorers datasystem. I sådana fall bör 

ett sådant handlande mer sannolikt kunna utgöra ett samordnat förfarande, oavsett om 

företaget haft kännedom om datorns handlande då den anses bilda en ekonomisk enhet 

med företaget. Vid en eventuell prövning av denna fråga i domstol skulle man kunna 

tänka sig att rätten ger art. 101(1) FEUF en tolkning som innebär att företag i princip 

måste hindra sina autonoma datorsystem från att vidta vissa sorters åtgärder för att und-

vika ansvar. Annars kan det tänkas att datorn gör allt i sin makt för att komma fram till 

det bästa priset för företaget. Detta torde inte nödvändigtvis vara en kontroversiell åsikt. 

6.5.2 Tillämpning av konkurrensbegränsningskriteriet 

Som redan framgått i tidigare avsnitt finns det praktiskt sett inte något intresse av att pröva 

konkurrensbegränsningskriteriets tillämplighet om avtalskriteriet ifråga inte kan 

tillämpas. Vid intresse av en hypotetisk prövning av om ett parallellt självständigt 

handlande som utförs av eller med hjälp av ett datorsystem hänvisas läsaren till diskussion 

i avsnitt 6.4.2.  

 Bortsett från parallellt handlande skulle man kunna tänka sig att en dator, utifrån sina 

instruktioner om att optimera företagets prisbildning, börjar vidta åtgärder som den 

upplever kan minska osäkerheten på marknaden såsom att signalera eller på annat sätt 

kommunicera med andra företag eller deras datasystem. Om det följaktligen skulle gå att 

bringa fram bevisning i form av t.ex. inhämtad information från datorn, om dess vidtagna 

åtgärder och hänsynstaganden som legat till grund för besluten om att optimera pris-

bildningen för det egna företaget, skulle detta i sådana fall troligtvis kunna betraktas som 

en åtgärd med konkurrensbegränsande effekter eftersom sådan bevisning bör antyda på 

att företaget i själva verket inte agerat helt självständigt på marknaden. I övrigt torde det 

vara svårt att se hur konkurrensbegränsnings-kriteriet kan tillämpas.  

6.6 Konsekvensanalys av rättsläget och förslag på åtgärder 

I de föregående fem avsnitten i detta kapitel har den första frågeställningen om avtals- 

och konkurrensbegränsningskriteriet tillämpning analyserats. I det här avsnittet ska den 
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andra frågeställningen om huruvida art. 101(1) FEUF är tillräcklig för att säkerställa 

konkurrensförhållandena på marknaden analyseras. Detta ska göras utifrån de problem 

som identifierats i föregående avsnitts analys. Det är framförallt i analysen av huruvida 

medvetet parallellt handlande kan utgöra en indirekt samverkansform som tillämpnings-

problem har identifierats.  

6.6.1 Problemets karaktär och omfattning 

En del av det konkurrensrättsliga problemet hänför sig till själva utformningen av art. 

101(1) FEUF och innebörden den fått genom praxis. Som framgått i den här uppsatsen 

står det klart att art. 101(1) FEUF avser att förbjuda icke-självständiga beteenden på 

marknaden såsom bl.a. all form av koordinering och samordning mellan företag om pris. 

I sådana fall som redovisats i denna uppsats har tillämpningen av art. 101(1) FEUF sin 

utgångspunkt i att en direkt eller indirekt kontakt mellan människor, ett s.k. ”möte av 

sinnen”, har skett. Vad som skapar problem vid tillämpningen av art. 101(1) FEUF är att 

medvetet parallellt handlande, i alla de former det tar sig till uttryck på, framtår som ett 

självständigt handlande. Således har lagstiftningen svårt att hänföra vare sig direkta eller 

indirekt samverkansformer till beteenden där inga synliga tecken på kontakt eller möten 

har skett. Detta är enligt mig ytterst olyckligt eftersom tekniken kommer att kunna möjlig-

göra för företag att åtnjuta de konkurrenshämmande fördelarna som följer av ett sam-

ordnat förfarande och samtidigt vara utom räckhåll för konkurrensrättsliga repressalier. 

Om företag kan uppnå samma resultat som vid en koordinering och således begränsa 

de risker som en fri konkurrens medför, utan att konkurrenslagstiftningen tillhandahåller 

tillräckliga verktyg för tillsynsorgan att tackla problemet, kan konkurrensen komma att 

snedvridas och begränsas. Detta kan bidra till att skapa osunda konkurrensförhållanden 

på vissa marknader, där incitamenten för konkurrens och innovation kan ta skada. Om 

etablerade företag kan utnyttja sin tekniska beredskap för att snedvrida konkurrensen bör 

det enligt mig även förväntas skapa högre trösklar för nya aktörer att inträda dessa 

marknader. I sin praxis har EU-domstolen särskilt uppmärksammat att när företag vidtar 

samverkande åtgärder, i syfte att maximera sin vinst, får detta till följd att den fria 
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konkurrensen begränsas och att den gemensamma marknaden hindras, vilket återverkar 

direkt på konsumenterna i form av prisökningar och mindre diversifierat utbud.156 

Givet den potentiella faran som algoritmisk samverkan innebär för konsumenter, kan 

man fråga sig huruvida marknaden kan utveckla lösningar som motverkar dessa faror. 

Gal och Elkin-Koren menar att konsumenter själva kan använda algoritmer för att 

åtminstone delvis minska de negativa effekter som följer av att företag samverkar. Det 

går att återfinna digitala assistenter redan idag som hjälper konsumenter genom att 

tillhandahålla de senaste uppdateringarna avseende priser på specifika produkter. Det 

förväntas att algoritmer i framtiden kommer att utgöra en större del av konsumenters 

beslutsfattande och således automatisera många köpbeslut. Med detta i beaktande kan 

man således tänka sig att algoritmer även kan utgöra motvikt och hjälpa konsumenter att 

undvika överprissättningar av företag. Att sådana marknadseffekter ens är uppnåbara 

utifrån dagens förhållanden har dock starkt ifrågasatts.157 Ett sådant argument är att det 

förmodligen skulle bli en tävling mellan konsumenterna och företagen som har tillgång 

till bäst data och algoritmer. Vid en sådan tävling mellan köpare och säljare skulle de 

senare näst intill alltid ha en bättre utgångspunkt.  

6.6.2 Möjliga åtgärder 

Det tycks saknas konkurrensrättsligt stöd att ingripa att mot företag som tar hänsyn till 

vissa konkurrensparametrar vid algoritmisk prissättning av sina varor och tjänster. Att 

förbjuda företag från att vidta vissa hänsynstaganden i sig skulle dock förändra vår grund-

syn på vad som menas med en fri marknad. Ett sådant omfattande förbud skulle strida 

mot EU-rättens syfte med den inre marknaden. Risken finns att ett sådant förbud bringar 

minst lika dåliga effekter då det kan komma att begränsa företags incitament att 

konkurrera och troligtvis även bidra till en stagnering av innovation och utveckling. 

Däremot är det mer tänkbart att lagstiftare och policyskapare istället begränsar de tekniska 

hjälpmedlen som får användas när hänsynstaganden till vissa marknadsförhållanden görs 

som ett led i den egna prissättningsstrategin. På så sätt skulle lagstiftaren kunna rikta 

                                                 

 
156 Mål C-204/00 P Aalborg Portland m.fl. mot Kommissionen, ECLI: EU:C:2004:6, p. 53. 
157 OECD, Directorate for financial and enterprise affairs – Competition Committee, Algorithms and 

Collusion – Note from the European Union, 2017, DAF/COMP/WD(2017)12, p. 31; Gal & Elkin-Koren, 

Algorithmic Consumers. 
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insatser mot vissa former av tillvägagångssätt att bestämma pris. Företag skulle i sådana 

fall fortfarande ha möjlighet dra nytta av de tekniska fördelarna som algoritmer kan bidra 

med för att effektivisera sin verksamhet, men i andra avseenden vara begränsade i sitt sätt 

att exempelvis fastställa pris.  

 Att förbjuda användning av algoritmer för att fastställa pris är dock en alltför långt-

gående åtgärd i syfte att komma åt en potentiell samverkanseffekt som kan uppstå när 

företag självständigt försöker maximera sin vinst. Intresset för att förhindra dessa 

samverkanseffekter har föranlett diskussioner på internationell nivå. Här har olika förslag 

på åtgärder lyfts fram som skulle innebära marknaden begränsas i avsevärt och som 

saknar någon direkt samstämmighet över en optimal lösning.158 

 Bara för att nämna ett av förslagen har det bl.a. diskuterat om det skulle kunna gå att 

begränsa snabbheten och frekvensen för hur ofta säljare får justera sina priser. Denna typ 

av åtgärd har exempelvis tillämpats på bränslemarknaden i Österrike och västra 

Australien, där säljare är begränsade i dess egenskap att matcha varandras priser fler än 

en gång per dag. Genom att reducera antalet prisjusteringar, söker åtgärden att möjliggöra 

för konkurrenter att prissätta under en eventuell samverkad prissättning och framhäva sitt 

egna konkurrenskraftiga pris på marknaden genom en prissänkning. Prisalgoritmerna, 

som ständigt övervakar konkurrenternas priser, utsätts i sådana fall för en tidsfördröjning 

i dess prisjustering. Om prisjusteringen tog alltför lång tid skulle den bästa effekten i ett 

sådant scenario kunna uppnås genom att vara först ut med prisnedsättningen.159 Oaktat 

hur lyckosam en sådan lagstiftningsstrategi må tänkas vara, torde omfattande statliga 

ingripanden på den fria marknaden likväl kunna leda till suboptimala effekter i andra 

avseenden. Att begränsa företags sätt att prissätta bör inte tas med lätta då en sådan statlig 

intervention går in och petar på företagens autonomitet, varför en sådan lösning snarare 

bör anses vara en sista utväg. Målet för lagstiftare bör rimligtvis vara att försöka upprätt-

hålla EU:s inre marknad intakt och avhålla sig från begränsningar av företags tillhanda-

havanden så långt som möjligt. Målet bör rimligtvis vara att försöka upprätthålla en fri 

inre marknad inom EU. 

                                                 

 
158 The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 18 f.; Ezrachi & Stucke, Algorithmic 

Collussion: Problems and Counter-Measures, p. 105 ff. 
159 Ezrachi & Stucke, Algorithmic Collussion: Problems and Counter-Measures, p. 108 ff. 
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En annan lösning som framkommit i diskussioner, som jag funnit mer tilltalande och 

mindre ingripande på marknaden, är ett förslag om en omkullkastad bevisbörda. En sådan 

omvänd bevisbörda skulle i sådana fall innebära att användare av prisalgoritmer skulle 

behöva visa att deras prisalgoritm inte har bidragit till den påstådda skadan på 

marknaden.160 Utifrån vad som redan har sagts om algoritmers stora potential att utföra 

uppgifter som effektiviserar affärsverksamheter, bör företag rimligtvis kunna bringa fram 

information och bevisning om deras användning av prisalgoritmer som befriar dem från 

ansvar. Å andra sidan, har det även nämnts i det föregående att komplex användning av 

algoritmer (särskilt självlärande algoritmer) kan medföra svårigheter med att få fram 

analysprocessen och de hänsynstagande som legat till grund för slutsatsen. Av denna 

anledning kan det antas bli svårt att i sådana fall bevisa sin oskuld. En omvänd bevisbörda 

skulle innebära en form utav strikt ansvar för företag som i och för sig skulle kunna 

komma åt problemet utan att nödvändigtvis inverka på den fria marknaden som sådan 

men som däremot skulle innebära en i vissa fall alldeles för tung bevisbörda för företag 

att bära. 

 Mot bakgrund av det som nu har diskuterats kan det inte annat än konstateras att rätts-

läget kring eventuella åtgärder som kan skydda marknaden och konsumenterna från 

samverkanseffekter inte är tillräckligt utrett. Det tåls även sägas i sammanhanget att, 

oaktat de negativa effekterna som användning av prisalgoritmer kan tänkas medföra, 

utgör dessa än så länge en väldigt liten roll av de uppdagade för konkurrens-

begränsningarna. Det är således fortfarande oklart huruvida någon åtgärd kan konstateras 

som tillräcklig för att komma åt det eventuella riskområdet som parallellt handlande utgör 

eller om sådana åtgärder istället skulle åstadkomma större skada på marknaden. Det finns 

således anledning att påkalla lagstiftare och policyskapare att vidta utredningar för att 

säkerställa att syftet med det konkurrensrättsliga systemet kan upprätthållas när den 

prövas mot eventuella utmaningar i framtiden.  

                                                 

 
160 The Monopolies Commission, Algorithms and collusion, s. 20 f. Ezrachi & Stucke, Algorithmic 

Collussion: Problems and Counter-Measures, p. 87.  
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7 Sammanfattning 

I det förevarande har det gjorts ett försök till att åskådliggöra den bakomliggande tekniken 

för prissättningsalgoritmer som blivit allt vanligare i företags affärsstrategier. Uppsatsen 

har kort lyft fram fördelar och nackdelar i syfte att nyansera förståelsen för komplexiteten 

som följer av dessa verktygs användningsområde på dagens digitala marknad. Syftet har 

varit att undersöka företags användning av algoritmer i sin verksamhet, på vilka sätt 

användningen påverkar förhållandet mellan konkurrenter och hur den konkurrensrättsliga 

lagstiftningen förhåller sig till detta. Detta har utretts genom att utforska tillämningen av 

förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 101(1) FEUF gentemot ett antal tänk-

bara scenarios med samverkansformer, som kan möjliggöras med algoritmiska verktyg. 

Bedömning har sedan gjorts kring huruvida lagstiftningen, och mer specifikt art. 101(1) 

FEUF, kan anses vara tillräcklig för att uppfylla lagstiftarens mål om att säkra en fri 

marknad med en effektiv konkurrens trots de nya hjälpmedel som algoritmer kommit att 

utgöra.  

 Framställningen har uppdagat att om lagstiftningen än kan anses vara tillräcklig i 

många fall finns problematik kring hur den idag hanterar parallella beteenden på 

marknaden. Det kan nämligen tänkas bli ett enklare samverkansförfarande att slippa 

undan med om inte förändringar i gällande rätt kommer till skott. Detta eftersom parallella 

beteenden i teorin kan åstadkomma en konkurrensbegränsande effekt på marknaden utan 

att de inblandade parterna hålls ansvariga för ett aktivt deltagande i samverkan. Genom 

algoritmer kan detta förfarande bli enklare att genomföra eftersom det finns flertalet 

digitala verktyg som till synes kan verka agera självständigt på marknaden men som i 

själva fallet utgår ifrån gemensamma premisser. Detta innebär en risk för att lag-

stiftningen i detta avseende inte räcker till idag för att uppnå målet om en gemensam inre 

marknad med effektiv konkurrens. 
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8 Avslutande reflektioner 

I en alltmer självklar digitaliserad tillvaro för såväl privatpersoner som för företag, 

utspelar sig näst intill all handel med hjälp av tekniska instrument och hjälpmedel för att 

effektivisera beslutsfattandet. Denna utveckling har kommit att medföra förändringar för 

hur företag bedriver sin verksamhet självständigt och för hur information utväxlas på 

marknaden. De traditionella sätten att bedriva näringsverksamhet är inte längre jäm-

förbart med hur situationen på den digitala marknaden ser ut idag. Med hjälp av datorer 

kan nämligen något som till det yttre tycks verka som en framgång, mot bakgrund av ett 

självständigt agerande, i själva verket vara en konkurrensbegränsande effekt som 

uppnåtts genom tysta eller indirekta samverkansformer. Information som fenomen har 

traditionellt sett varit något som varit svårtillgängligt och inom slutna väggar. Idag finns 

enorma mängder data tillgängligt, för den som har verktygen att processa den, och 

tillgodogörandet av denna innebär att fler aktörer kan komma fram till liknande 

strategiska slutsatser. 

Tekniska instrument har kommit att hjälpa marknadsaktörer att ta del utav och tolka 

de stora mängder data som finns tillgängligt på nätet. I framtiden förväntas algoritmer 

utgöra en större del av konsumenters handel på marknaden. Det lär dock ta längre tid för 

tekniken med algoritmiska butlers och andra assisterande tjänster att komma 

konsumenterna till nytta. Tekniska framsteg antas alltid introduceras och tillämpas av 

företag innan det når ut till gemene man. Det finns således anledning för lagstiftare och 

policyskapare att i större utsträckning än tidigare övervaka utvecklingen av marknader 

som präglas av stora förändringar. Detta eftersom att skillnaderna i styrkeförhållandet 

mellan konsumenter och näringsidkare kan bli avsevärt mycket större om företag, genom 

sina tekniska hjälpmedel, kan dra nytta av konsumenters brist på information och 

tillgänglig teknik. 

Föremål för vidare studier inom ämnet för algoritmers påverkan på informations-

utbyte, tekniska fördelar och samverkan på marknaden skulle därmed kunna vara många. 

Allt ifrån utredning kring den slutliga konsumentens påverkan av ökad förekomst av 

parallella beteenden hos företag, till på vilket sätt lagstiftningsåtgärder mot densamma 

skulle kunna komma till stånd, skulle med fördel kunna studeras. Algoritmers påverkan 

på människans vardag och den ekonomiska marknaden kan utan tvekan anses vara ett 

växande ämne i behov av vidare rättslig undersökning.  
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