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Sammanfattning 
 
 
Det svenska samhället och dess konkurrenslagstiftning bygger på principer om frihandel och 
perfekt konkurrens där monopol i princip är förbjudna. Tanken bakom detta är att konkurrens är 
något bra som leder till välfungerande marknader. Den rivalitet som uppstår mellan företag som 
konkurrerar med varandra föder ett större utbud för konsumenterna med varor och tjänster till 
bättre kvalité och lägre priser än om konkurrensen inte funnits. Samhällskollektivet som helhet 
vinner också på konkurrens då det bl a möjliggör nya innovationer, forskning och utveckling, 
högre sysselsättning och en starkare internationell ställning i världshandeln – något som främjar 
samhällsekonomin. För att konkurrensen ska fungera på ett bra sätt måste marknadens aktörer 
hålla sig till samma spelregler. Dessa spelregler återfinns i konkurrenslagen. Lagen innehåller två 
centrala förbudsbestämmelser varav en förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten d v s 
karteller. Karteller stör konkurrensen på marknaden, något lagstiftaren och samhället ser mycket 
allvarligt på. Bryter ett företag mot förbudet kan det åläggas att betala konkurrensskadeavgift till 
staten, en slags böter som kan uppgå till mycket stora belopp. Konkurrensskadeavgifterna ska 
verka avskräckande och på så sätt motverka kartellbildning. Som ett komplement till detta finns 
det också inom konkurrensrätten utrymme för eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadeavgifter för de företag som avslöjar en kartell som de medverkar i. Denna 
uppsats frågar sig vad syftet och tanken bakom detta eftergiftsprogram är då benådning är en 
aning främmande i den svenska rättsordningen samt om det finns andra åtgärder för att 
avskräcka företag från att bilda karteller. 
 
Tanken bakom det svenska eftergiftsprogrammet är att det ska motverka företag från att 
medverka i karteller då incitamenten för alla deltagande parter att avslöja det förbjudna 
samarbetet och komma undan utan böter är påtagligt stor. Att delta i en kartell är förbjudet och 
osäkerheten i vilka man kan och inte kan lita på i ett förbjudet samarbete är något som bör få en 
part som överväger att ingå i ett sådant samarbete att tänka till igen. Vidare ska 
konkurrensmyndighetens arbete med att utreda kartellsamarbeten underlättas med hjälp av 
eftergiftsprogrammet, något det sannolikt också gör. Men, genom att snegla på länder som USA 
och Kanada från vilka inspirationen till eftergift i huvudsak kommer, skulle det även kunna finnas 
andra åtgärder att tillgripa i jakten på karteller.  
 
 
Nyckelord: Konkurrens, konkurrenslag, Konkurrensverket, perfekt konkurrens, kartell, förbjudna 
konkurrensbegränsande samarbeten, spelteori, eftergift, eftergiftsprogram, konkurrensskadeavgift, näringsförbud, 
asfaltskartellen, European Competition Network, ECN Model Leniency Programme etc. 
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Akronymer 
 
 
D Demand (efterfrågan; marknadens efterfrågan på en viss vara/tjänst) 

ECN European Competition Network 

EU Europeiska unionen 

EUF EU:s funktionsfördrag 

KKV Konkurrensverket 

KKVFS Konkurrensverkets författningssamling 

KL Konkurrenslag 

MC Marginal cost (marginalkostnad) 

MD Marknadsdomstolen 

MR Marginal revenue (marginalintäkt) 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

Prop. (Regeringens) proposition 

SOU Statens offentliga utredningar  
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 1 Inledning 
 
Den konkurrenspolitik som förs i Sverige har som mål att skapa ett dynamiskt näringsliv genom 
att se till att konkurrensen på marknaden är effektiv, välfungerande och till nytta för marknadens 
olika aktörer. Detta gör man genom lagstiftning och diverse konkurrensfrämjande åtgärder som 
leder till tillväxt och välfärd. Vidare är förekomsten av konkurrens1 till fördel för marknadens alla 
aktörer. För konsumenterna är konkurrens till fördel på så sätt att priser på varor och tjänster 
pressas samtidigt som kvalitén blir bättre och utbudet större då fler företag inbjuds att delta på 
marknaden. Kort sagt får konsumenterna mer för pengarna till följd av den rivalitet som uppstår 
mellan företagen. Konkurrens i sig stimulerar också till en bättre användning av samhällets 
resurser och gör det möjligt för nya företag att etablera sig då den perfekta (fria) konkurrensen 
innebär att monopol inte återfinns på marknaden. Kampen om kundernas uppmärksamhet och 
köplust står då också mellan samtliga företag i en och samma bransch. Med det sagt så stärker 
också konkurrens de svenska företagens förmåga att hävda sig på den internationella marknaden 
och bidrar därmed också till en ökad export. Med en perfekt konkurrens ges företag en rättvis 
chans att hämta marknadsandelar även om det underförstått förstås också finns andra 
komponenter som påverkar om etableringen blir lyckad eller inte och om marknadsandelarna blir 
tillräckliga för att överleva på sikt.  
 
En förutsättning för att marknaden ska fungera på bästa möjliga sätt, är att konkurrensen måste 
ske på lika villkor för företagen. De allra flesta företag följer därför konkurrenslagens regler men 
det finns de som också bryter mot dem och bildar förbjudna konkurrensbegränsande samarbeten 
d v s karteller – något som innebär problem för både företag, konsumenter och inte minst för 
välfärden i samhället då det skapar snedvridningar i konkurrensen och samhällsekonomiska 
förluster uppstår. Konkurrenslagen (KL) anger ramarna för vad som är tillåtet i svenska 
konkurrenssammanhang och innehåller bl a förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan 
företag och det är just detta förbud som är av intresse för denna uppsats.  
 
Förbjudna konkurrensbegränsande samarbeten kan ta sig uttryck på flera olika sätt. De företag 
som kommer överens om priser genom ett prissamarbete i t ex en inköpsorganisation eller som 
delar upp kundgrupper eller geografiska försäljningsområden mellan sig, bryter alltsomoftast mot 
konkurrenslagens regler och gör sig skyldiga till lagbrott. Dessa förbjudna samarbeten är vad man 
i folkmun brukar kalla för karteller. Vidare är även avtal om produktionskvoter eller 
specialiseringsavtal som kan begränsa konkurrensen förbjudna. 
 
I konkurrenslagen återfinns de åtgärder som kan vidtas av eller på talan av Konkurrensverket mot 
konkurrensbegränsningar.2 Dels kan Konkurrensverket ålägga ett företag att upphöra med 
överträdelser av förbuden i konkurrenslagen (detta kan även förenas med vite). Myndigheten tar 
också emot tips om överträdelser och de kan väcka talan om avgiftsföreläggande. Vidare kan 
gryningsräder genomföras och för vissa överträdelser av förbudet mot kartellverksamhet kan  
t o m näringsförbud meddelas för vissa. Skadestånd kan också bli aktuellt om företag uppsåtligen 
eller av oaktsamhet överträder förbuden. Vad denna uppsats kommer att fokusera på är dock 
främst den åtgärd som rör konkurrensskadeavgifter som är en slags böter till staten. Denna åtgärd 
är tänkt att avskräcka företag från att överhuvudtaget medverka och delta i karteller p g a risken 
för dyra böter. Som ett ytterligare led i att komma åt karteller tillämpar dessutom 

                                                
1 I denna uppsats avses med begreppet konkurrens, ekonomisk konkurrens och då främst 
säljkonkurrens. 
2 I vissa fall får Marknadsdomstolen på talan av företag som berörs av en överträdelse besluta att 
meddela åläggande att upphöra med överträdelse av förbuden i 2 kap 1 och 7 §§ KL samt artikel 
101-102 EUF (se 3 kap 2 § KL).	  
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konkurrenslagstiftningen ett system med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgifter för 
det företag som avslöjar en kartell som de deltar i. Arbetet att avslöja och undanröja karteller 
kommer således från flera olika håll – från tips av upphandlande motparter och konsumenter till 
de deltagande företagen själva.3 
 
Med eftergift av konkurrensskadeavgiften menas att företag helt eller delvis genom erkännande 
och samarbete kan slippa att betala den konkurrensskadeavgift som det genom sitt agerande 
egentligen gjort sig skyldigt till. Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgifter är ett 
verktyg som är aning ovanligt i den svenska lagstiftningen då det till sin konstruktion lite tar 
formen av en ”skvallerregel” med benådning eller straffmildring som lockbete. Man skulle kunna 
dra vissa paralleller mellan innebörden av kronvittnen och eftergifter. Ett kronvittne är en person 
som gjort sig skyldig till ett brott och som mot löfte om strafflindring eller straffbefrielse vittnar 
mot medbrottslingar.4 I Sverige används inte kronvittnen p g a att lagstiftaren ansett att ett 
begånget brott kräver sitt straff och att det inte ska kunna förhandlas bort samt att det föreligger 
en stor osäkerhet kring den juridiska tillförlitligheten då risken är påtaglig att en person kan 
komma att säga nästan vad som helst för att undkomma straff. Vidare skulle ett sådant system 
kunna hota rättssäkerheten eftersom inga sanktioner kan tilldelas den som under ed t ex uppgett 
felaktiga uppgifter.5 Strafflindring och benådning är dock betydligt mer vanligt i bl a USA och 
Kanada där samarbete eller erkännande av brott eller underlättande av utredning kan ge lindrigare 
straff och påföljder. På engelska talar man ofta om ”leniency”, ”amnesty” och ”immunity” när 
det handlar om program för nedsättning eller befrielse från påföljder vid kartellmedverkan.6 Det 
svenska eftergiftsprogrammet7 har genom sin anpassning till EU-rätten delvis fått sin inspiration 
från dessa länder.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att redogöra för innebörden av det svenska 
eftergiftsprogrammet. Vad innebär och bygger det svenska eftergiftsprogrammet på och när kan 
ett företag få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgift vid överträdelse av 
förbudsbestämmelsen i 2 kap 1 § konkurrenslagen. Vidare är avsikten att genom ett praktiskt 
exempel belysa tankegångarna, tillämpningen och syftet bakom bestämmelserna om eftergift. 
Som en bakgrund till detta kommer en diskussion kring karteller att få inleda uppsatsen för att 
tillsammans med uppsatsens huvudsakliga syfte senare utgöra grunden till den avslutande 
diskussionen.   
 
 1.2 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer främst behandla den svenska konkurrenslagstiftningens bestämmelser kring 
konkurrensbegränsande samarbeten och eftergift av konkurrensskadeavgifter. Vidare finns i 
konkurrenslagen även bestämmelser gällande nedsättning av konkurrensskadeavgift samt eftergift 
av näringsförbud – detta kommer beröras mer övergripande då de faller inom ramen för det 
svenska eftergiftsprogrammet men i huvudsak är det eftergift att konkurrensskadeavgifter som 
uppsatsen har för avsikt att belysa och diskutera. I och med det svenska medlemskapet i den 

                                                
3 Konkurrensverket. Tipsa oss om konkurrensproblem. Se källförteckning för webbadress. 
4 Nationalencyklopedin. Sökord: Kronvittne. Se källförteckning för webbadress. 
5 Dagens Juridik. Överåklagare: Kronvittnen ingen quick-fix. Se källförteckning för webbadress. 
6 SOU 2001:74 s. 97. 
7 Med det svenska eftergiftsprogrammet avses de myndighetsbestämmelser som finns gällande 
eftergift samt de i KL lagstadgade reglerna kring eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadeavgift samt eftergift av näringsförbud. 
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Europeiska unionen kommer endast kort de relevanta artiklarna i EU:s konkurrenslagstiftning 
liksom EU-kommissionen och European Competition Networks (ECN) inställning till eftergifter 
och nedsättning av konkurrensskadeavgifter att nämnas då de i huvudsak uppvisar samma 
struktur som det svenska regelverket. Ingen djupare analys av likheter och skillnader kommer 
göras mellan olika regelverk då uppsatsen inte har för avsikt att vara komparativ.  
 
 1.3 Metod och disposition 
 
Uppsatsen följer traditionell rättsdogmatisk metod där gällande rätt inledningsvis kommer att 
behandlas på det konkurrensrättsliga området gällande förbjudna konkurrensbegränsande 
samarbeten samt eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgifter. Uppsatsen inleds således 
med en redogörelse de lege lata och avslutas med en kortare diskussion på förslag till de lege ferenda. 
Där emellan kommer ett nationalekonomiskt och spelteoretiskt perspektiv att appliceras på 
konstruktionen av karteller och dess konsekvenser för en marknadsekonomi.  
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 2 Konkurrens och konkurrensbegränsande samarbeten 
 
Konkurrens är ett viktigt medel för att stimulera effektivitet och utveckling då konkurrens skapar 
fungerande marknader som i sin tur leder till ett ökat ekonomiskt välstånd. När fler företag får 
möjlighet att erbjuda sina varor och tjänster på marknaden ökar också konkurrensen och företag 
tvingas anpassa sig efter marknadens nya deltagare och därmed förändrade spelregler. Att 
marknaden får fler företag betyder också att produktiviteten blir högre i landet något som innebär 
att positiva samhällsekonomiska effekter uppstår då företag stimuleras att utveckla nya varor, 
tjänster och innovationer, något som stimulerar till forskning och utveckling och som skapar nya 
branscher, ökad sysselsättning och i förlängningen ökad ekonomisk tillväxt. Konkurrenslagen 
avser att skydda samhällsekonomin och konsumenterna samt även företag från att konkurrerande 
företag överträder konkurrensreglerna och kringgår konkurrensen.8 
 
 2.1 Konkurrenslagens bestämmelser 
 
Konkurrenslagen (2008:579) bygger på förbudsprincipen och innehåller två centrala 
bestämmelser. Dels en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (se 2 kap 1 § 
KL) och dels en som förbjuder missbruk av dominerande ställning (se 2 kap 7 § KL). Den 
förstnämnda bestämmelsen är tillämplig på karteller då den förbjuder sådant samarbete som har 
till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 
märkbart sätt genom att t ex inköps- eller försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs eller 
genom att marknader eller inköpskällor delas upp (jfr 2 kap 1 § KL). Karteller är ett exempel på 
sådant förbjudet konkurrensbegränsande samarbete.  
 
Förbudet i 2 kap 1 § KL gäller i korthet när företag samarbetar för eller på ett sådant sätt att 
konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt. Vad som innebär 
konkurrenspåverkan på ett märkbart sätt definieras i Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av 
mindre betydelse (bagatellavtal)9 och en bedömning av vilken marknadsandel och storlek 
samarbetspartnerna har blir avgörande för om förbudet är tillämpligt eller inte. Generellt berörs 
inte små och medelstora företag av förbudet. Företag i samma tillverknings- eller försäljningsled 
(horisontella avtal) som tillsammans har en marknadsandel under 10 procent av den relevanta 
marknaden bedöms normalt heller inte påverka konkurrensen på ett märkbart sätt. Vid vertikala 
avtal mellan leverantörer och återförsäljare går gränsen för märkbarhet vid en marknadsandel 
som tillsammans uppgår till 15 procent.10 Konkurrensverket anser vidare i sina allmänna råd att 
företag med en total årsomsättning som vardera inte överstiger 30 miljoner kronor, tillsammans 
kan ha en marknadsandel på den relevanta marknaden som högst uppgår till 15 procent utan att 
samarbetet omfattas av förbudet i konkurrenslagen.11 
 
Förbudet omfattar samarbete mellan två eller flera företag och gäller avtal som är 
konkurrenspåverkande på det sätt som lagen förbjuder, beslut av en företagssammanslutning eller 
samordnat förfarande (jfr 1 kap 6 § KL). Beslut av en företagssammanslutning är till exempel när en 
branschförening i motsvarighet till sina stadgar bestämmer hur agerandet hos medlemsföretagen 
ska ske på marknaden. Samordnat förfarande innebär att två eller flera företag använder en viss 
metod i samråd med varandra utan att ha ett direkt avtal sinsemellan som får negativa 
konkurrenspåverkande följder (inte att förväxla med parallellt uppträdande där marknaden 

                                                
8 Prop. 2007/08:135 s. 67.	  
9 Konkurrensverkets Författningssamling (KKVFS) 2009:1. 
10 Konkurrensverket. Samarbete som begränsar konkurrensen. Se källförteckning för webbadress. 
11 KKVFS 2009:1, punkt 7. 
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uppträder på ett likartat sätt utan att styrningen är samordnad).12 Andra exempel på förbjudna 
samarbeten är prissamarbete, begränsning eller kontroll av produktion och marknader genom till 
exempel produktionskvoter, marknadsuppdelningar, diskriminering och kopplingsförbehåll.13 
Dessa typer av samarbeten medför att den marknadsmässiga konkurrensen sätts ur spel. 
Överenskommelser om uppdelning av ett försäljningsområde eller en kundkrets företag emellan 
är också förbjudet liksom avtal och överenskommelser om produktionskvoter som också kan 
innebära en begränsning av konkurrensen.  
 
Ett företag som varit delaktig i en kartell kan dömas att betala konkurrensskadeavgift (i det 
följande också refererat till som böter). En förutsättning för detta är dock att företaget har 
överträtt lagbestämmelserna uppsåtligen eller av oaktsamhet (se 3 kap 5 § KL). I allmänhet kan 
marknadsdelningar mellan konkurrenter sägas vara uppsåtliga och konkurrensskadeavgift kan 
därmed aktualiseras.  
 
 2.2 Tillåtna konkurrensbegränsande samarbeten 
 
Samarbete mellan företag kan under vissa omständigheter vara tillåtna. I konkurrenslagen finns 
undantagsregler från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten.14 I 2 kap 3 § KL finns 
det sju specifika lagar om undantag för sådana grupper av avtal som är konkurrensbegränsande – 
dessa kallas gruppundantag.15 Det är företagen själva och som på egen risk avgör om avtalet i 
fråga omfattas av något av gruppundantagen eller inte.16 Om avtalet inte omfattas av något 
gruppundantag kan det fortfarande vara tillåtet om det omfattas av legalundantaget i 2 kap 2 
§ KL. Denna bestämmelse ger företag möjlighet till individuella undantag om de kan visa att 
avtalet är lagligt då det uppfyller villkoren i legalparagrafen. Återigen är det företagen själva som 
bedömer om avtalet eller beteendet uppfyller de lagligen fastställda villkoren. Legalundantag för 
samarbete inom jordbruks- och taxinäringarna finns också i 2 kap 4-5 §§ KL. 
 
 2.3 EU:s konkurrenslagstiftning 
 
I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU) gäller också EU:s 
konkurrensregler för svenska företag. Liksom våra nationella lagar bygger EU:s konkurrensregler 
på frihandelsprinciper och lagstiftningen sätter gränser för vad som är tillåtna ageranden på 
marknaden. I avdelning VII, kapitel 1 i EU:s funktionsfördrag (EUF) återfinns gemensamma 
regler om konkurrens. Artikel 102 (tidigare artikel 82) motsvarar förbudet i 2 kap 7 § KL om 
missbruk av dominerande ställning. Artikel 101 (tidigare artikel 81) motsvarar i mångt och mycket 
lydelsen i 2 kap 1 § KL och reglerar förbud mot konkurrensbegränsande avtal. Förbudet i artikel 
101 EUF är tillämpligt om konkurrensbegränsningen påverkar handeln mellan Sverige och ett 
annat EU-land på ett märkbart sätt.17 Detta kriterium har dock tolkats relativt öppet och det 
räcker att påverkan på handeln är potentiell vilket innebär att kriteriet inte begränsar EU-rättens 
tillämpning särskilt mycket.18 
 

                                                
12 Konkurrensverket. Samarbete som begränsar konkurrensen. Se källförteckning för webbadress. 
13 Ibid. 
14 Undantag finns även i EUF-fördraget 101:3 och ett undantagsbeslut som inte är förenligt med 
artikel 101 gäller inte och saknar därmed rättslig verkan. 
15 Dessa undantagsregler kommer inte att beskrivas närmare i detalj utan nämns endast kortfattat 
i detta stycke.	  
16 Konkurrensverket. Undantag från förbudet. Se källförteckning för webbadress. 
17 Konkurrensverket. Konkurrenslagen i korthet. Se källförteckning för webbadress. 
18 Prop. 2007/08:135 s. 70. 
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 3 Konsekvenser av karteller 
 
Trots förbudsbestämmelserna i KL finns det företag som genom överenskommelser avsiktligt 
sätter den marknadsmässiga konkurrensen ur spel genom att bilda karteller något som 
regelmässigt leder till att konkurrensen begränsas på marknaden. I avsnitten nedan kommer 
redogöras för vilka tänkbara syften och motiv deltagande parter har för att gå med i en kartell och 
om dessa är hållbara samt vilka effekter ett kartellsamarbete har på marknaden och samhället. 
Vidare kommer att påvisas varför dessa samarbeten anses vara skadliga för konkurrensen och 
samhället. Ett nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv på kartellsamarbeten 
kommer att anföras för att påvisa varför kartellen i sig är en ostabil organisation med starka 
incitament att bryta överenskommelsen. 
 
 3.1 Nationalekonomiskt perspektiv 
 
Ofta uppstår karteller på en marknad som kännetecknas av ett fåtal företag som producerar 
liknande produkter, d v s en oligopolisk marknad.19 I och med att marknaden endast har ett fåtal 
företag händer det ibland att två eller flera företag går samman i vad som är förbjudna 
samarbeten med syftet att göra större vinster.20 Företagen bildar karteller. I vissa avseende kan 
kartellbildning ses som bildandet av ett monopol d v s en marknad med en enda producent av en 
vara eller tjänst, då det till följd av kartellsamarbetet inte finns någon nämnbar konkurrens att tala 
om företagen emellan. Detta beror på att man delat upp marknaden i t ex geografiska 
säljområden eller kundgrupper som vardera av företagen sedan exklusivt får sälja sina varor och 
tjänster till. Konsekvenserna av kartellbildandet riskerar därför att blir desamma som om 
marknaden faktiskt varit ett monopol. Risken är överhängande för en lägre produktivitet, högre 
priser och sämre kvalitét då konkurrensen uteblir. Frånvaron av konkurrens kan också skapa lägre 
effektivitet och långsammare eller utebliven utveckling. Karteller är på grund av detta allvarliga 
och skadliga för konkurrensen, samhällsekonomin och marknadsaktörerna.21 
 
Oavsett om ett företag är en prissättare eller pristagare så är dess målsättning att göra maximal 
vinst (vinstmaximering) och för att göra det måste företaget hitta den produktionsnivå som ger 
dem den största möjliga skillnaden mellan de totala kostnaderna och den totala omsättningen.22 
Om man med avseende på vinstmaximeringsvillkoret jämför ett företag som möter perfekt 
konkurrens och ett monopolföretag kommer en viss skillnad att visa sig. För ett företag som 
agerar på en marknad som kännetecknas av perfekt konkurrens är vinstmaximeringsvillkoret 
detsamma som när marginalkostnaden23 är lika med marknadspriset på produkten.24 När det 
kriteriet uppfylls innebär det också att marknaden är i jämvikt och att en optimal 
samhällsekonomisk effektivitet uppnås (se i bilden nedan punkten där MC-kurvan och D-kurvan 
tangerar varandra).25 För en monopolist är situationen en annan, där uppstår vinstmaximering när 
marginalkostnaden är lika med marginalintäkten.26 Vidare eftersom ett monopols marginalintäkt 
alltid är lägre än priset (eftersom MR-kurvan ligger under D-kurvan) kommer dess 

                                                
19 McDowell m fl (2009) Principles of Microeconomics. s. 299. 
20 A.a. s. 301.  
21 Wetter m fl (2009) Konkurrensrätt. En kommentar. s. 9 f.	  
22 McDowell m fl (2009) s. 252. 
23 Marginalkostnad innebär kostnaden av att producera ytterligare en enhet. Marginalintäkt 
innebär den intäkt ett företag får av att sälja en extra enhet. 
24 McDowell m fl (2009) s. 259. 
25 McDowell m fl (2009) s. 259. 
26 Ett monopols vinstmaximeringsvillkor skrivs vanligen MC = MR (Marginal Cost = Marginal 
Revenue). 
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produktionsnivå vid vinstmaximering alltid att vara under den samhällsekonomiskt önskvärda 
vilket på sikt kommer leda till en samhällsekonomisk förlust.27  
 

 

Bilden ovan (figur 1) visar hur ett monopol till följd av sin vinstmaximerande nivå av produktion 
medför en samhällsekonomisk förlust (den gråa triangeln i bilden) som resultat. I exemplet ovan 
skulle företaget som möter en perfekt konkurrens vinstmaximera genom att producera 12 enheter 
av en viss vara per vecka till en kostnad av 3 €/styck (detsamma som marknadspriset på varan) – 
vilket också skulle vara samhällsekonomiskt optimalt. Monopolföretaget å andra sidan kommer 
på grund av sitt vinstmaximeringsvillkor (se punkten i bilden där MR-kurvan tangerar MC-
kurvan) endast producera åtta enheter per vecka d v s fyra färre än den optimala nivån och det till 
en kostnad av 2 € per enhet, marknadspriset kommer dock att vara 4 €/enhet. Ett 
monopolföretag gör en ekonomisk vinst enbart om priset överstiger den genomsnittliga 
totalkostnaden vid den vinstmaximerande nivån av produktion.28 För att sammanfatta 
resonemanget i bilden ovan: Monopolet medför att den samhällsekonomiskt optimala nivån inte 
uppnås och att utbudet på marknaden blir minde (åtta enheter produceras istället för tolv) samt 
att priset blir högre p g a att utbudet blir mindre än vid perfekt konkurrens (4 €/enhet istället för 
3 €/enhet).  
 
 3.1.1 Perfekt konkurrens 
 
Huvudresonemanget inom nationalekonomin är som precis beskrivits ovan, att en marknad bör 
kännetecknas av perfekt konkurrens. Teorin om perfekt konkurrens är ett extremfall, för att inte 
kalla det en utopi och något som i verkligheten varken finns eller som helt och hållet går att 
uppnå. Situationen är dock eftersträvansvärd och mycket av den svenska 
konkurrenslagstiftningen bygger på nationalekonomiska teorier om perfekt konkurrens, 
samhällsekonomisk effektivitet (paretoeffekt) och dess välfärdseffekter då ändamålet med 
konkurrenslagen är att skydda den effektiva konkurrensen, sätta konsumentintresset i fokus och 
främja marknadsintegration mellan EU:s medlemsstater.29 Till skillnad från perfekt konkurrens är 
ett marknadsmisslyckande en situation där den perfekta marknaden inte leder till en optimal 
                                                
27 McDowell m fl (2009) s. 259. 
28 A.a. s. 257. 
29 Wetter m fl (2009) s. 9 f. 

Figur 1: Samhällsekonomisk förlust vid monopol. 
Källa: Författarens egen bearbetning fritt efter McDowell m fl (2009), Principles of Microeconomics s 259. 
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resursanvändning och positiva effekter går förlorade. Vidare när konkurrensen på marknaden 
brister på grund av att det t ex förekommer monopol eller oligopol talar man om imperfekt 
konkurrens.30 Karteller bidrar till att konkurrensen på marknaden brister och är att anse som ett 
marknadsmisslyckande och företagen i sig bidrar till en imperfekt konkurrens på marknaden. 
Syftet med att sluta sig till en kartell är som ovan beskrivits att göra en ekonomisk förtjänst och 
att välja att delta i en kartell kan därför ses som ett strategiskt drag av parterna i fråga. Men är 
företagets beteende och beslut verkligen det bästa för att uppnå syftet att göra en ekonomisk 
förtjänst? För att påvisa hur ostabil en kartell är kommer nedan en klassisk spelteoretisk teori att 
appliceras på kartellsamarbeten.  
  
 3.1.2 Spelteori och fångarnas dilemma 
 
Fångarnas dilemma (Prisoner’s Dilemma) är en klassik spelteori som kan appliceras på 
ekonomiskt beteende. I varje spel finns det tre element: spelarna, de strategier som varje spelare har 
att använda sig av och utdelningen som varje spelare kan tänkas erhålla beroende på vilken strategi 
som väljs.31 Huvuddragen i spelteori är att utdelningen (payoff) en spelare får till följd av ett givet 
strategiskt drag (move) beror på vad motståndaren gör för motdrag. När den förste spelaren gör 
sitt första drag måste han ta med i beräkningen vad motståndarens motdrag kan komma att bli 
och vilka påföljande drag från motståndaren som det egna följande motdraget kan komma att 
framkalla (om man tänker sig att spelet upprepas).32 En annan utgångspunkt i spelteorin är att 
spelarna är rationella när de gör sina val och att de vill få den bästa möjliga utdelningen för sig 
själva.33 Problematiken med rationella val är dock att de ibland kan ge en utdelning som inte är 
den bästa möjliga. Sammantaget illustreras detta på följande vis med hjälp av det klassiska 
spelteoretiska exemplet, fångarnas dilemma. Dilemmat i spelteorin och med det rationella 
tänkandet är följande. 

 
• Två fångar förhörs i två separata förhörsrum för ett allvarligt brott som de faktiskt begått. 

Fångarna är inte på något sätt tillåtna att kommunicera med varandra. Åklagaren har trots 
det allvarliga brottet bara tillräckligt med bevis för att fälla de åtalade för ett mindre brott 
som vardera ger dem 1 år i fängelse. Fångarna blir tillsagda att om en av dem erkänner 
medan den andra håller tyst så kommer den som erkänner att gå fri medan den som hållit 
tyst får ett fängelsestraff om 20 år. Vidare blir fångarna tillsagda att om båda erkänner får 
de 5 år vardera. I figuren och matrisen nedan (figur 2) sammanfattas alla de möjliga utfall 
som fångarna ställs inför. Frågan är: vilket är det rationella valet och vad bör fångarna 
göra, erkänna eller hålla tyst? 

                                                
30 McDowell m fl (2009) s. 244. 
31 A.a. s. 280. 
32 A.a. s. 279. 
33 A.a. s. 4. 
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Man talar inom spelteorin om dominanta strategier d v s när en eller båda spelare har en strategi 
som ger dem en bättre utdelning än om de väljer den andra strategin, oavsett vad motståndaren 
gör. För att lättare förstå resonemanget kan man tänka på följande sätt. Vad bör Fånge A (FA) 
göra om Fånge B (FB) väljer att erkänna brottet? Om FB erkänner och FA håller tyst kommer 
FA få 20 år i fängelse (rutan längst ner till vänster). Om både FA och FB erkänner kommer FA få 
5 år i fängelse (rutan högst upp till vänster). Alltså, i det fallet att FB erkänner bör FA också 
erkänna eftersom ett fängelsestraff om 5 år är bättre än ett om 20 år. Men om FB håller tyst vad 
bör FA göra då får att få ett så lindrigt straff som möjligt, erkänna eller hålla tyst? FA bör i detta 
fall också erkänna, eftersom att gå fri (rutan högst upp till höger) är bättre än ett 1 år i fängelse 
(rutan längst ner till höger). FA har en dominant strategi att erkänna eftersom oavsett vad FB gör 
så kommer FA undan med ett lindrigare straff än om han väljer den andra strategin, nämligen att 
hålla tyst. Eftersom matrisen är symmetrisk är resonemanget detsamma för Fånge B som har 
samma dominanta strategi – att erkänna. 
 
 3.1.3 Fångarnas dilemma applicerat på karteller 
 
Syftet med att bilda karteller är som redan konstaterats att göra en ekonomisk vinst.34 Karteller 
och dess utformning är med det spelteoretiska resonemanget i sig mycket ostabila. Går flera 
företag med likande varor eller tjänster ihop på en och samma marknad skulle man kunna 
jämföra det med att de tillsammans bildar ett monopol d v s de blir tillsammans den enda aktören 
på marknaden att bjuda ut eller tillhandahålla varan eller tjänsten i fråga till konsumenterna. I och 
med detta skulle det bli möjligt för parterna agera som om de vore monopolister trots att de inte 
är det. Parterna i kartellen kommer då överens om att ta det pris av konsumenterna som 
monopolet tillåter och att begränsa utbudet till vad en monopolist skulle sätta kvantiteten till på 
marknaden. I detta ligger det dock starka incitament att bryta det överenskomna avtalet för 
vardera av parterna då större vinster finns att hämta. 
 
Bilden nedan (figur 3) visar den potentiella vinsten för en monopolist och marknadens 
efterfrågan (D-kurvan) på en viss vara. En monopolist med noll-marginal kommer att möta 
efterfråga i bilden genom att producera 1 000 enheter av varan (det är kvantiteten då 
marginalintäkten är lika med noll) och sälja dem till ett pris av 1 €/styck. I det här exemplet antas 
också för att göra det enklare att kostanden för att producera varan är noll och att alla intäkter är 
lika med vinst.  

                                                
34 McDowell m fl (2009) s. 301. 

Figur 2: Utdelningsmatris för fångarnas dilemma.  
Källa: Författarens egen bearbetning fritt efter McDowell m fl (2009), Principles of Microeconomics s 283. 
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Anta nu att två företag som säljer liknande produkter slår sig samman och bildar en kartell där de 
delar marknaden på hälften. Då kommer varje företag om de håller sig till avtalet att inbringa 
intäkter om 500 € vardera (1 000 enheter x 1 €/enhet dividerat på två). Håll i minnet att syftet 
med kartellen är att göra en ekonomisk vinst. Eftersom varorna som dessa två företag producerar 
är liknande så är det också frestande för något av företagen att bryta överenskommelsen genom 
att sänka sitt pris under monopolpriset. I exemplet skulle t ex ena parten kunna sänka sitt pris till 
0,90 € och producera och sälja den nya större kvantiteten på 1 100 enheter själv. Med det lägre 
priset kommer konsumenterna att välja det billigare företagets produkt istället för det andra 
företagets liknande men nu dyrare produkt (konsumenterna antas vara nyttomaximerande). Detta 
innebär att företaget skulle få hela vinsten själv (0,9 € x 1 100 enheter) av den nya producerade 
kvantiteten. Givetvis kan vi tänka oss att det andra företaget kommer att matcha det nya priset 
och återfå hälften av kunderna men återigen finns incitament att sänka priset ytterligare och på så 
sätt ta åt sig hela vinsten själv. Detta skulle i förlängningen resultera i att vinsterna att hämta hela 
tiden blir mindre och mindre i och med att priset kommer krypa närmare ner mot noll. 
 

 

Om fångarnas dilemma skulle appliceras på situationen att två parter ingått kartellen i exemplet 
ovan (figur 3) visar sig samma resonemang som i tidigare anfört i exemplet i figur 1. När kartellen 
i sig är så ostabil som beskrivits ovan har båda parter starka incitament att avvika från det 
överenskomna (om än förbjudna) avtalet. Det blir då också tydligt att den uteblivna 
konkurrensen inte är något vinstbringande samarbete på lång sikt. Båda parter har ett starkt 

Figur 4: Utdelningsmatris för ’Fångarnas dilemma’ applicerat på ett kartellsamarbete.  
Källa: Författarens egen bearbetning fritt efter McDowell m fl (2009), Principles of Microeconomics s 302. 

 
 

Figur 3: Marknadens efterfrågan och frestelsen att bryta ett kartellavtal.  
Källa: Författarens egen bearbetning fritt efter McDowell m fl (2009), Principles of Microeconomics s 302. 
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incitament att sänka priset till 0,9 € (se figur 3) under det överenskomna priset på 1 € för att göra 
en större vinst – detta i sig är just vad konkurrens handlar om. Detta kommer i förlängningen att 
leda till att priset närmar sig noll och kartellsamarbetet blir ohållbart. Matrisen ovan (figur 4) 
förtydligar resonemanget. 
 
Avsikten i detta avsnitt är inte att ställa upp en matris (motsvarande den för fångarnas dilemma) 
för om företag bör avslöja eller inte avslöja en kartell. Med de nationalekonomiska teorierna och 
modellerna är tanken att visa att karteller i sig är ostabila och att de ger deltagande parter 
incitament att avvika från överenskommelsen. Detta resonemang förstärker existensen och 
verkan av konkurrensskadeavgifter och eftergift eller nedsättning av dessa (mer om detta i avsnitt 
4). Om samarbetet redan från början är ostabilt är sannolikheten att någon part för eller senare 
vill dra sig ur relativt stor. Att göra det är inte alltid det lättaste men med ett eftergiftsprogram är 
möjligheterna att komma ur det förbjudna samarbetet utan påföljd något som bör anses vara 
lockande. 
 
 3.2 Företagsekonomiskt perspektiv 
 
Generellt är det huvudsakliga syftet i ett företag att det ska generera ett överskott av pengar, med 
andra ord vinst. Om man skulle anlägga ett företagsekonomiskt perspektiv på kartellbildning och 
deltagande i en kartell skulle en sådan överenskommelse innebära att företagen i fråga måste 
komma överens med varandra om hur kartellen ska struktureras, t ex hur marknaden ska delas 
upp och vilket företag som ”äger” vilka kundgrupper eller geografiska regioner att försälja sina 
varor eller tjänster till. Kartellverksamheten har till syfte att leda till vinst men den uteblivna 
konkurrensen kan föda ett ineffektivt arbetssätt inom företaget som i sin tur istället kan leda till 
uteblivna vinster. Med andra ord kan kartellen stjälpa vinstmöjligheterna istället för att höja dem. 
Hela arrangemanget avviker också från det marknadsbeteende som företaget normalt ställs inför 
och att hantera de nya spelreglerna kan vara svårare än förväntat. Eftersom samarbetet bygger på 
en överenskommelse så krävs för att möjligheterna till vinst ska uppfyllas att kartellen har en 
tydlig struktur så inte någon avviker från vad som överenskommit så de andra parterna gör en 
förlust. Skulle någon avvika från överenskommelsen för att de ser möjligheter till att göra 
ytterligare vinster, var ska övriga då vända sig? Samarbetet är i sig förbjudet och att rikta någon 
form av påtryckningsmedel eller sanktion mot den part som brutit mot överenskommelsen måste 
i så fall göras utan stöd av lagar och förordningar då den förbjudna överenskommelsen inte gjort 
sig förtjänt av rättsordningens skydd. 
 
Företag måste också lämna ifrån sig information till övriga parter, som faktiskt är konkurrenter. 
Informationen som måste delges övriga kartellmedlemmar är troligtvis något som företagen 
högst motvilligt i många fall verkligen vill lämna ifrån sig. Eftersom karteller ofta uppstår på 
oligopolmarknader där endast få företag med produkter som är lika eller av samma art, betyder 
det att känslig information lämnas till verkliga konkurrenter. Balansgången kan därför vara hårfin 
mellan vilken information som ska lämnas ut och inte och i förlängningen kan detta blottande 
också komma att skada företagens framtida verksamhet. Om vi bortser från det faktum att 
deltagandet i en kartell är förbjudet så är samarbetet ytterst riskabel då det krävs stort förtroende 
för de övriga parterna utan något skydd för eventuella ”avtalsbrott”. Risken finns också att 
kartellen avslöjas och fälls av rättsväsendet och då väntar konkurrensskadeavgifter, eventuellt 
näringsförbud för vissa inom kartellen och ett fläckat renommé. Karteller är därför i många fall 
en ytterst kortsiktig lösning på vinstsökande som dessutom kan det vara mycket svårt att ta sig ur 
dem.  
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 4 Det svenska eftergiftsprogrammet 
 
Som redan konstaterats är det enligt konkurrenslagen förbjudet för företag att samarbeta på ett 
sådant sätt som begränsar konkurrensen genom att t ex komma överens om priser eller dela upp 
marknader mellan sig. Konkurrensverket kan initiera utredningar och ålägga företag att 
tillhandahålla uppgifter och handlingar om det behövs för att verket ska kunna fullgöra sin 
uppgift enligt konkurrenslagen (se 5 kap KL).  
 
Då överträdelser mot förbuden i konkurrenslagen är allvarliga har Konkurrensverket också 
möjlighet att göra oanmälda undersökningar, så kallade gryningsräder, hos företag för att få fram 
bevismaterial när misstanke om en allvarlig överträdelse finns (se 5 kap 3 § KL). För att en 
gryningsräd ska få genomföras krävs ett beslut från Stockholms tingsrätt (se 5 kap 3 § KL). Vid 
en gryningsräd har Konkurrensverket rätt att t ex få tillträde till lokaler och andra utrymmen samt 
rätt att undersöka, kontrollera och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar och begära 
muntliga förklaringar på plats (se 5 kap 6 § KL). Att detta verktyg finns för att komma åt karteller 
är förstås värdefullt men svårigheten ligger i att en överträdelse först måste antas föreligga innan 
ett beslut efter ansökan om gryningsräd kan tas av tingsrätten. Det krävs med andra ord att det 
föreligger en viss grad av misstänksamhet om att en överträdelse av förbudsbestämmelserna i 2 
kap 1 och 7 §§ KL har skett. Konkurrensverket får därför inte ägna sig åt så kallade ”fishing 
expeditions”, där de utan misstankar om överträdelse tar sig friheten att undersöka och 
kontrollera handlingar i företaget för att se om man hittar något av intresse.35  
 
Eftersom kartellbildning och delaktighet i sådana överenskommelser står i strid med 
lagstiftningen är det givetvis också något som de deltagande parterna är angelägna om att hålla 
hemligt utan att bli avslöjade. Att komma åt karteller är därför inte det lättaste och 
konkurrenslagstiftningens bestämmelser ger därför utrymme för företagen att själva avslöja 
karteller de deltar i och för det belönas med att slippa konkurrensskadeavgifter eller delar av dem.  
 
 4.1 Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift 
 
Lagstiftaren i Sverige har valt att på grund av bl a svårigheten att avslöja karteller införa ett 
eftergiftsprogram i den svenska konkurrenslagstiftningen. Man har ansett att allvarliga 
konkurrensbegränsningar som t ex kartellbildning många gånger kan avslöjas genom att ett 
företag som medverkat i kartellen själv anmäler sitt deltagande till Konkurrensverket vars arbete 
till följd av avslöjandet också underlättas.  
 
Eftergiftsprogrammet innebär att det företag som är först med att anmäla sitt deltagande i en 
kartell till Konkurrensverket kan få eftergift av konkurrensskadeavgiften enligt 3 kap 12 § KL och 
därmed slippa betala dessa böter. Konkurrensskadeavgiften kan också nedsättas i vissa fall enligt 
3 kap 13-14 §§ KL. För att eftergift ska ges krävs dock att vissa krav uppfylls. Skulle företaget inte 
uppfylla kraven för eftergift kan det istället vara berättigad till nedsättning av 
konkurrensskadeavgiften istället och på så vis slippa betala delar av konkurrensskadeavgiften. 
Konkurrensverket har i sina allmänna råd om eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadeavgift36 närmare redogjort för dessa krav. Konkurrensverket allmänna råd är 
upprättat som en förklaring till hur Konkurrensverket tolkar bestämmelserna om eftergift och 
nedsättning av konkurrensskadeavgiften i konkurrenslagen.37 Det är följaktligen endast ett 
företag som kan få eftergift av hela konkurrensskadeavgiften och det är det företaget som är först 

                                                
35 Prop. 1992/93:56 s. 108. 
36 Återfinns i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) 2009:2.  
37 KKVFS 2009:2, punkt 3. 
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med att anmäla ett konkurrensbegränsande samarbete till Konkurrensverket. Förutsatt att så är 
fallet måste även kraven i punkt 7-17 i de allmänna råden uppfyllas för att eftergift ska ges 
(motsvarande krav i lagtexten anges inom parantes). Kraven är följande:  
 

(a) Konkurrensverket ska vid anmälningstillfället inte ha tillräckligt med underlag för att 
ingripa och genomföra undersökningar mot samarbetet (3 kap 12 § första stycket KL),  

(b) företaget ska inte genom hot eller påtryckningar ha tvingat andra företag att delta i 
samarbetet (3 kap 12 § tredje stycket KL),  

(c) företaget ska ge all information38 som de har tillgång till om överträdelsen till 
Konkurrensverket (3 kap 14 § första punkten KL),   

(d) företaget ska samarbeta fullt ut med Konkurrensverket under utredningen (3 kap 14 § 
andra punkten KL) 

(e) företaget får inte förstöra bevis eller försvåra utredningen av överträdelsen (3 kap 14 § 
tredje punkten KL) och 

(f) företaget ska upphöra med att medverka i överträdelsen (3 kap 14 § fjärde punkten KL). 
 
Om Konkurrensverket redan har tillräckligt med underlag för att ingripa mot överträdelsen kan 
företaget slippa betala konkurrensskadeavgift om det i stället är först med att klarlägga att 
överträdelsen faktiskt har ägt rum eller om det på annat sätt i högst väsentlig mån underlättat 
utredningen av överträdelsen (se 3 kap 12 § 2 stycket KL) samt att de i övrigt uppfyller kraven på 
samarbete.39  
 
Andra företag som deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete men som inte uppfyller 
kraven för eftergift t ex för att de inte var först med att anmäla, kan som tidigare anmärkts istället 
få en nedsatt konkurrensskadeavgift (se 3 kap 13 § KL). Företaget ska då i väsentlig mån ha 
underlättat utredningen av det otillåtna samarbetet samt måste samarbetskraven i 3 kap 14 § KL 
(jfr krav c – f ovan) också uppfyllas.40 Nedsättning av konkurrensskadeavgiften kan således fler än 
ett företag få.  Det första företag som uppfyller förutsättningarna kan förvänta sig att få böterna 
nedsatt med 30-50 procent i förhållande till vad Konkurrensverket annars skulle ha yrkat. Det 
andra företaget som uppfyller förutsättningarna kan få nedsättning med 20-30 procent och övriga 
företag med upp till 20 procent.41 
 
Syftet med eftergiftsprogrammet är att avskräcka företagen från att gå med i dessa typer av 
förbjudna samarbeten då det finns incitament för deltagande parter att avslöja kartellen om de  
t ex vill komma ur den men inte tillåts av övriga medlemmar. Vidare är syftet att underlätta 
utredningen av överträdelser och att försöka undanröja redan existerande karteller. 
Nedtrappningen vid nedsättning av konkurrensskadeavgifter ger t ex företagen ytterligare 
incitament att skyndsamt tillhandahålla Konkurrensverket med information då de ju snabbare de 
är kan få större delar av böterna nedsatta. Om karteller upptäcks och förhindras är det en vinst 
för välfärden eftersom detta leder till bättre fungerande marknader, något som både företag, 
konsumenter och samhällskollektivet tjänar på. Tanken bakom konkurrensskadeavgifter är att de 
ska verka avskräckande och i preventivt syfte då beloppen kan bli väldigt stora. På grund av just 
detta blir också incitamenten att vara först med att avslöja kartellen större – det i sig bli ytterligare 
en avskräckande parameter att ta med i beräkningen för ett företag som ställs inför en 
kartellöverenskommelse. Målsättningen med eftergiftsprogrammet är således att färre 

                                                
38 Vilken information som avses räknas upp i KKVFS 2009:2, punkt 9 a – i.	  
39 KKVFS 2009:2, punkt 4. 
40 I de allmänna råden behandlas frågor om nedsättning av konkurrensskadeavgiften i punkt  
44-57. 
41 KKVFS 2009:2, punkt 53. 
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konkurrensbegränsande samarbeten ska ingås då företagen är medvetna om att samarbetet kan 
komma att anmälas till Konkurrensverket och att konkurrensskadeavgiften för det företaget som 
anmäler kan komma att helt efterges. Möjligheterna att dra sig ur den olagliga verksamheten blir 
både större, lättare och mer frestande. Förutsättningarna för Konkurrensverket att utreda och 
väcka åtal mot allvarliga överträdelser ökar också av till följd av att företag som inte avslöjat 
kartellen ändå kan dra fördelar av programmet genom att lämna information om överträdelsen 
och på så sätt få nedsättning av konkurrensskadeavgiften.42 Innan ett praktiskt exempel belyses 
ges i det följande stycket en mycket kort redogörelse för införandet av eftergift. 
 
 4.1.1 Införandet av eftergift 
 
År 1983 trädde konkurrenslagen i kraft i Sverige med den s k förvärvskontrollen som gjorde det 
möjligt att ingripa mot skadliga företagsförvärv. År 1993 skärptes lagstiftningen som kom att 
bygga på förbudsprincipen i fortsättningen – en stor förändring från den tidigare 
missbruksprincipen. Först år 2001 blev det möjligt för Konkurrensverket, som bildats år 1992, att 
tillämpa EU:s konkurrensregler och år 2002 blev det möjligt för företag att helt eller delvis befrias 
från konkurrensskadeavgift om de erkände sin medverkan i en kartell. När den nuvarande 
lagstiftningen trädde i kraft år 2008 infördes bl a nya regler kring beräknandet av 
konkurrensskadeavgifter, näringsförbud för medverkande i olagliga kartellsamarbeten och i övrigt 
så har reglerna om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgiften också anpassats till 
motsvarande regler inom EU-rätten.43 
 
 4.1.2 Asfaltskartellen – ett praktiskt exempel 
 
För att få en praktisk anknytning till verkligenheten vad gäller överträdelse av förbudsregeln i 2 
kap 1 § KL, insikt i hur stora belopp konkurrensskadeavgifter kan uppgå till och vilken verkan 
eftergiftsprogrammet kan ha kommer nedan en av de hittills största kända kartellen i Sverige att 
belysas närmare – asfaltskartellen. Övergripande innebar fallet följande.  
 
I mars år 2003 yrkade Konkurrensverket på drygt 1,6 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift 
från elva företag i asfaltsbeläggningsbranschen. Bakgrund var att Konkurrensverket fått in 
uppgifter år 2001 från före detta NCC-anställda som tydde på att ett stort antal statliga och 
kommunala upphandlingar av asfaltentreprenader i Sverige under lång tid varit föremål för 
kartellverksamhet. Till följd av uppgifterna som lämnats tillsammans med bl a anteckningar från 
kartellmöten ansökte Konkurrensverket om att få göra gryningsräder hos de inblandade 
företagen44, vilket också gjordes i slutet på oktober år 2001. I stämningsansökan till tingsrätten 
hävdade Konkurrensverket att NCC, Skanska och Peab mellan åren 1993 och 2001 haft en 
överenskommelse mellan sig att dela upp marknaderna för tillverkning och utläggning av 
asfaltsmassa. Vidare hävdades att Vägverket Produktion år 1995 slutit sig till överenskommelsen. 
Kartellen hade sannolikt inneburit att kunderna, främst Vägverket och kommuner, fått betala 
överpriser för asfaltsbeläggning. Företagen påstods vidare ha träffats i hemlighet ett par gånger 
per år för att dela upp entreprenader mellan sig och för att utbyta information om priser och 
volymer. De fyra stora företagen NCC, Skanska, Peab Asfalt och Vägverket Produktion ska också 
sinsemellan ha fördelat vägbeläggningsuppdrag på så sätt att ett av företagen på förhand utsågs 
att vinna vid en viss upphandling från diverse kommuner i landet. Övriga företag ska ha försetts 

                                                
42 Konkurrensverket. Information om det svenska eftergiftsprogrammet. Se källförteckning för 
webbadress. 
43 Konkurrensverket. Konkurrenslagstiftningen historia. Se källförteckning för webbadress. 
44 NCC, Skanska, Peab, Vägverket Produktion, Sandahls Grus & Asfalt, Percy Nilsson Byggnads, 
Kvalitetsasfalt i Mellansverige och Svenska Väg. 
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med prislistor och uppgifter om att avsiktligen lägga anbud över en viss nivå för att förlora 
upphandlingen. Dessa övriga företag, som trots allt var potentiella konkurrenter, ersattes45 för att 
de avstod från att lämna anbud eller för att de lade sig på en för hög nivå för att få jobbet i 
fråga.46  
 
Motivet till det högt yrkade bötesbeloppet om 1,6 miljarder kronor var att överträdelsen ansågs 
vara mycket allvarlig då den bl a omfattade fastställande av priser, produktionsbegränsning, 
marknadsuppdelning och anbudsriggning samt att den pågått under en lång tid och att de 
inblandade företagen var bland de största aktörerna på marknaden. Under år 2004 inleddes ett 
mellandomsförfarande där företagen yrkade på att samtliga påståenden om 
vägverksupphandlingar skulle ogillas men tingsrätten ogillade företagens talan i sin dom. Detta 
överklagades av företagen till Marknadsdomstolen (MD) som också ogillade talan i sitt domslut. 
Detta fick till följd att hela målet inklusive vägverksupphandlingarna kunde tas upp i den 
kommande huvudförhandlingen. Innan huvudförhandlingen inleddes i september år 2006 
återkallades dock talan mot två av företagen, en p g a konkurs och en för att man ansåg att 
företaget haft en marginell roll i överenskommelserna. Huvudförhandlingarna i tingsrätten pågick 
till februari år 2007 och med det preciserade underlaget (eftersom två företag fallit bort) för 
beräkning av konkurrensskadeavgifterna yrkade Konkurrensverket på drygt 1,2 miljarder kronor i 
konkurrensskadeavgifter. Detta är de högsta böterna som yrkats i Sverige i ett kartellmål 
någonsin.47  
 
Tingsrätten meddelade sin dom48 i juli år 2007 och dömde samtliga företag att betala sammanlagt 
nära en halv miljard kronor i konkurrensskadeavgift.49 Av de nio företag som tingsrätten fällde 
överklagade sex stycken domen till MD medan de övriga tre företagen50 förklarade sig nöjda med 
domen som med det vann laga kraft. I maj år 2009 fällde MD fem av de företag som överklagat 
tingsrättens dom för otillåtet prissamarbete och marknadsuppdelning medan Svenska Väg 
friades.51 MD höjde också tingsrätten utdömda böterna för NCC på grund av att de haft en 
ledande roll samt att det rört sig om mycket allvarliga överträdelser under en lång tid som 
omfattat en betydande del av marknaden.52 Sammanlagt ålade MD de fem företagen att betala 
konkurrensskadeavgifter om dryga 277 miljoner kronor. Fördelningen av 
konkurrensskadeavgiften varierade från 1,5 miljon kronor upp till 200 miljoner kronor.53 
 
Asfaltskartellen kunde avslöjas med hjälp av att personer som tidigare varit anställda i ett av de 
aktuella företagen steg fram och lämnade uppgifter om det förbjudna samarbetet. Utöver detta 
hjälpte även ett av företagen (Markbyrån i Åtvidaberg) som varit inblandat i kartellen till med att 
avslöja kartellen. I och med företagets erkännande och fulla samarbete med Konkurrensverket 
under utredningen slapp företaget i enlighet med reglerna i eftergiftsprogrammet både stämning 

                                                
45 Ersättningen kunde t ex bestå i att de fick utföra underentreprenader, att gratistjänster utbyttes 
eller att internfakturor betalades utan att arbete utförts. 
46 Hela stycket. Bakgrundsmaterial Asfaltskartellen (2009-05-28). Asfaltskartellen fälld i högsta instans. 
Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009. 
47 Ibid.	  
48 Tingsrättens dom T 5467-03. 
49 A.a. s. 594 f.	  
50 Företagen som inte valde att överklaga domen var Vägverket (50 Mkr), Skanska (170 Mkr) och 
Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB (2,5 Mkr). Inom parantes framgår konkurrensskadeavgifternas 
storlek i tingsrättens dom.  
51 Marknadsdomstolen dom 2009:11 s. 2. 
52 A.a. s. 120. 
53 A.a. s. 121. 



 
 

20 

och böter.54 Även NCC yrkade på eftergift av konkurrensskadeavgifterna då de menade att de i 
högst väsentlig mån underlättat Konkurrensverkets utredning av överträdelsen. I andra hand 
yrkade de också på att konkurrensskadeavgiften skulle bestämmas till ett lägre belopp än det 
tingsrätten fastställt. Detta med hänsyn till att de ansåg sig vara berättigade till nedsättning av 
konkurrensskadeavgifter till följd av sina insatser för underlättande av utredningen.55 Liksom 
tingsrätten fann MD att det saknades förutsättningar för att medge NCC eftergift av 
konkurrensskadeavgiften p g a att ingen kontakt förekommit mellan parterna innan 
gryningsräderna inletts och företaget inte själva anmält överträdelsen, något som kan ses som ett 
minimikrav för att få eftergift. Eftergift får heller inte medges om företaget haft en ledande roll i 
överträdelsen och om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart oskäligt med eftergift. 
MD underströk även i domen att ”eftergift ska användas med återhållsamhet för att inte 
konkurrensskadeavgiftens preventionsverkan ska avtrubbas”.56 Även om fallet avgjordes med den 
tidigare konkurrenslagen så var då liksom nu inställning att konkurrensskadeavgiftens storlek 
skulle bestämmas på så sätt att den verkade avskräckande för andra företag och avhållande på 
företaget i fråga.57 
 
 4.2 Eftergift av näringsförbud 
 
En överträdelse av den centrala bestämmelsen i 2 kap 1 § KL kan också leda till att näringsförbud 
meddelas (se 3 kap 24 § KL). Bestämmelsen i konkurrenslagen är till sin karaktär endast 
upplysande om att det finns särskilda bestämmelser med relevans till konkurrensrätten och ger en 
hänvisning till lagen (1986:436) om näringsförbud (i fortsättningen kallad näringsförbudslagen). 
Vem som kan meddelas näringsförbud, verkan av ett sådant, hur det kan upphävas o s v återfinns 
därför i näringsförbudslagen och inte i konkurrenslagen. 
 
Näringsförbud meddelas för olika former av otillbörligt förfarande i en näringsverksamhet – det 
ska dock röra sig om kvalificerade fall av illojala förfaranden.58 Tillämpligheten är alltså inte 
beroende av om näringsidkaren gjort sig skyldig till en brottslig gärning då ett otillbörligt 
förfarande är tillräckligt för att näringsförbud ska kunna meddelas. Förbudet har därför inte 
karaktären av en brottspåföljd eller särskild rättsverkan av brott.59 Enligt förarbeten syftar 
näringsförbudslagen till att huvudsakligen förhindra att personer som orsakar stora skador inte 
ska kunna fortsätta med det.  
 
Lagen ställer upp två allmänna rekvisit för att en näringsidkare ska kunna åläggas näringsförbud.60 
Dels krävs (1) att näringsidkaren grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i 
näringsverksamhet och att ett förbud ska vara påkallat ur allmän synpunkt samt (2) att någon av 
tre i lagen särskilt angivna omständigheter är för handen: (A) näringsidkaren har gjort sig skyldig 
till brottslighet om inte är ringa, (B) i avsevärd omfattning underlåtit att betala skatt, tull eller 
avgift eller (C) försatts i konkurs, förfarit grovt otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt 
grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet (se 1, 1a och 2 §§ 
näringsförbudslagen). Vad gäller det första kriteriet om att förbudet ska vara påkallat ur allmän 
synpunkt betraktas om åsidosättandet varit systematiskt, om det syftat till betydande vinning, 

                                                
54 Bakgrundsmaterial Asfaltskartellen (2009-05-28). Asfaltskartellen fälld i högsta instans. Dom i 
Marknadsdomstolen den 28 maj 2009. s. 2 f. 
55 Marknadsdomstolen dom 2009:11 s. 13. 
56 A.a. s. 119. 
57 Prop. 1992/93:56 s. 93. 
58 A.a. s. 154. 
59 NJA 1983 s. 163 samt Prop. 2007/08:135 s. 154.	  
60 Prop. 2007/08:135 s. 154. 
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medfört eller varit ämnat att medföra betydande skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för 
brott i näringsverksamhet (se 3 § näringsförbudslagen). 
 
Ett näringsförbud meddelas vidare för viss tid, lägst tre och högst tio år (se 5 § 
näringsförbudslagen) och innebär de jure förbud att driva näringsverksamhet. Han eller hon som 
meddelas näringsförbud får heller inte äga bilda eller inneha vissa funktioner eller faktiskt utöva 
leding i näringsverksamhet (se vidare om verkan av förbud i 6 § näringsförbudslagen). Vidare får 
den som är underkastad näringsförbud inte heller vara anställd eller ta emot återkommande 
uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående eller för den delen i den verksamhet 
där han eller hon åsidosatt sina skyldigheter (se 7 § näringsförbudslagen). Detta för att försvåra 
att reglerna om näringsförbud ska kunna kringgås.61 Förbudet är trots försvårande regler för 
kringgående nationellt begränsat d v s att en näringsidkare som ålagts näringsförbud i Sverige i 
princip kan driva näringsverksamhet i ett annat land.62 Vidare är näringsförbudsregistret som förs 
av Bolagsverket offentlig handling och utdrag ur näringsförbudsregistret kan beställas av vilken 
medborgare som så önskar via Bolagsverket.63 Sammantaget med detta belyses att följderna av ett 
näringsförbud för många kan vara omfattande på fler olika plan och innebära svårigheter att t ex 
finna nytt arbete att försörja sig med speciellt då det kan vara svårt att övertyga en ny arbetsgivare 
om sin lojalitet och om att få förtroende. Att förbudet kan sättas från tre till så högt som tio år 
har också betydande inverkan för den drivande entreprenören som inte längre får bilda företag 
eller på annat sätt utöva ledning i ett företag. Rykte och anseende kan också komma att skadas till 
följd av det agerande som föranlett förbudet.  
 
Med anledning av tidigare lagstiftning där näringsförbud inte kunde meddelas för överträdelser av 
konkurrensrättsliga regler föreslog näringsförbudslagsutredningen år 1997 att även andra grova 
åsidosättanden (avseende bl a arbetsmiljö- och miljöregler och marknads- och konkurrensrättsliga 
regler) ensamma skulle kunna medföra näringsförbud. Vidare föreslogs också att bl a 
Konkurrensverket skulle ha rätt att utreda och ansöka om näringsförbud.64 Regeringen 
förklarande dock det inte möjligt att genomföra utredningsförslaget vid den tidpunkten då flera 
remissinstanser kritiserat de föreslagna bestämmelserna för att vara bristfällig i precision och 
förutsägbarhet men de lovade att återkomma till frågan i ett senare sammanhang, något som inte 
skedde förrän förslag till en ny konkurrenslag kom på tal tio år senare.65 
 
I den nuvarande konkurrenslagen finns regler om att näringsförbud får meddelas för 
överträdelser av konkurrensbegränsande samarbeten med förbehållet att överträdelsen inneburit 
att företag i samma produktions- eller handelsled har fastställt priser, begränsat eller kontrollerat 
produktion eller delat upp marknader (se 2a § näringsförbudslagen). I propositionen står det att 
det på talan av Konkurrensverket ska vara möjligt att ”meddela näringsförbud för personer som 
rättsligt eller faktiskt utövar ledning över företag som ingår eller tillämpar avtal som är förbjudna 
enligt 6 § konkurrenslagen eller artikel 81 i EG-fördraget (i nuvarande lagstiftning motsvarande 2 
kap 1 § KL och artikel 101 EUF, författarens anm.) och som innebär att företag i samma 
produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion 
eller delar upp marknader”.66 Vidare för att förbudet ska kunna meddelas ska i likhet med vad 
som gäller i näringsförbudslagen de två allmänna rekvisiten om påkallande ur allmän synpunkt 
och att en av tre i lagen omständigheterna (se ovan) ska vara uppfyllda. Vid prövningen av dessa 

                                                
61 Prop. 2007/08:135 s. 154.	  
62 A.a. s. 155. 
63 Bolagsverket. Bevis ur näringsförbudsregistret. Se källförteckning för webbadress.	  
64 Prop. 2007/08:135 s. 156. 
65 Prop. 1998/99:44 s. 16. 
66 Prop. 2007/08:135 s. 156. 
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kriterier ska särskilt beaktas om förfarandet varit ägnat att allvarligt skada, hindra, begränsa eller 
snedvrida konkurrensen på marknaden (se 3 § första stycket näringsförbudslagen) samt om 
förfarandet varat under en längre tid.67 Precis som i övriga näringsförbudslagen är det samma 
personkrets som omfattas av bestämmelserna om vem som kan bli föremål för näringsförbud till 
följd av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i konkurrenslagen. Dessa personer är  
t ex enskilda näringsidkare, verkställande direktörer, vice verkställande direktörer eller person 
som faktiskt utövat ledningen av en näringsverksamhet (se 4 § näringsförbudslagen).  
 
I näringsförbudslagen finns dock en möjlig lättnad att få för den person i talan om näringsförbud 
i fall som avses i 2 a § näringsförbudslagen. Näringsförbud ska nämligen inte anses påkallat från 
allmän synpunkt om den person som kan komma i fråga för näringsförbud själv medverkat till att 
i väsentlig utsträckning underlätta Konkurrensverkets utredning68 av överträdelsen (se 3 § tredje 
stycket näringsförbudslagen). Här ger lagen uttryck för en möjlighet till eftergift av näringsförbud. 
Reglerna om näringsförbud menar lagstiftaren skickar en signal till marknadens aktörer att 
samhället ser allvarligt på kartellsamarbeten. I förlängningen ska det ge personer i företagsledande 
ställning incitament att vidta åtgärder för att företaget inte ska ingå i sådana förbjudna samarbeten 
då de personligen riskerar att drabbas av en sådan betydande påföljd som näringsförbud.69 Att 
vidare eftergift av näringsförbud införts i lagen tjänar som ett komplement till systemet med 
eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Det kan därför argumenteras att reglerna om 
näringsförbud har en allmänpreventiv och handlingsdirigerande effekt d v s de uppnår vissa 
syften (att motverka karteller som är hinder för en effektiv konkurrens genom att göra riskerna 
för kännbara påföljder vid överträdelser av konkurrensreglerna mer omfattande) samt en positiv 
effekt på konkurrenslagens bestämmelser om eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadereglerna då de kompletterar varandra.70  
 
 4.3 Eftergift enligt EU-rätten 
 
EU-kommissionen är den institution inom EU som tillsammans med EU-domstolen ser till att 
EU:s lagstiftning tillämpas och följs av medlemsländerna. Kommissionen får enligt artikel 23 (2 a) 
i förordningen71 1/2003 ålägga företag som överträtt de konkurrensrättsliga 
förbudsbestämmelserna i EUF att betala böter. Vidare har EU:s medlemsstaters 
konkurrensmyndigheter enligt förordningen en parallell behörighet att tillämpa EU:s 
konkurrensregler.72 För att böter ska kunna åläggas krävs att överträdelsen skett av uppsåt eller 
oaktsamhet och beloppet får inte överstiga tio procent av företagets sammanlagda omsättning 
föregående räkenskapsår (se artikel 23 (2) första och andra stycket). I förordningen anges två 
omständigheter som kommissionen har att beakta vid bestämmande av böternas storlek. Dels ska 
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått (se artikel 23 (3)). 
 
I kommissionens tillkännagivande73 ges förklaringar till kommissionens inställning till immunitet 
av böter (d v s hel eftergift) och nedsättning av böter vid kartellsamarbeten. Vidare kan utläsas 

                                                
67 Prop. 2007/08:135 s. 156 f samt Konkurrensverket: Näringsförbud för kartellöverträdelser. Se 
källförteckning för webbadress.	  
68 Detsamma ska gälla för utredningar av konkurrensmyndighet i annat EU-land eller av 
kommissionen. 
69 Prop. 2007/08:135 s. 159.	  
70 A.a. s. 160. 
71 Rådets förordning om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
72 Wetter m fl (2009) s. 21. 
73 Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i 
kartellärenden (2006/C 298/11). Europeiska unionens officiella tidning, 8.12.2006. 
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vilken behandling en part har att förvänta sig från kommissionens sida om fallet skulle komma att 
avgöras i kommissionen och inte av nationell domstol på talan av den nationella 
konkurrensmyndigheten i fråga. I tillkännagivandet anges också ramarna för hur företag som varit 
inblandade i hemliga karteller som påverkat gemenskapen ska belönas för att de samarbetar med 
kommissionen när den undersöker samarbetet. Resonemanget är i hög grad detsamma i 
tillkännagivande som i den svenska konkurrensrätten vad gäller inställningen till 
konkurrensbegränsande samarbeten och verkan av ett eftergiftsprogram. I tillkännagivandet 
förklarar kommissionen att de p g a svårigheten i att upptäcka karteller anser att 
”konsumenternas och medborgarnas intresse av att säkerställa att hemliga karteller upptäcks och 
bötfälls väger tyngre än intresset av att bötfälla de företag som samarbetar med kommissionen 
och därigenom gör det möjligt eller medverkar till att upptäcka och förhindra sådana 
förfaranden”.74 Detta eftersom det ligger i gemenskapens intresse då en begränsad konkurrens i 
förlängningen leder till konstgjorda priser och minskade valmöjligheter som på sikt kan resultera i 
förlorad konkurrenskraft och färre arbetstillfällen.75 
 
European Competition Network (ECN) är ett nära samarbete mellan den Europeiska 
kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom ECN och tillika EU:s 
medlemsländer76. Nätverket har till syfte att motverka företag att involvera sig i 
konkurrensbegränsande samarbeten över nationsgränserna.77 ECN som sådant har ingen 
maktutövande kompetens och är ingen institution som besitter någon legal makt att avgöra eller 
besluta i fall som rör konkurrensrättsliga ärenden. Det är istället konkurrensmyndigheterna i 
medlemsländerna och kommissionen som innehar makten att applicera och se till att 
bestämmelserna i artikel 101-102 (tidigare artiklarna 81-82) EUF följs.78 
 
EU:s konkurrensregler är tillämpade av samtliga av ECN-medlemmarna. ECN:s (i det följande 
även kallat nätverket) målsättning är att bygga en struktur för verkställandet av EU:s 
konkurrenslagstiftning mot konkurrensbegränsande samarbeten över nationsgränserna och se till 
att reglernas effektivitet och konsekventa tillämpning upprätthålls. 79 Nätverket fungerar vidare 
som ett diskussionsforum där det ges möjligheter att föra en dialog konkurrensmyndigheterna 
emellan gällande föreslagna beslut och få synpunkter på dessa. På så vis ges 
konkurrensmyndigheterna möjlighet att genom nätverket utbyta erfarenheter och identifiera bästa 
möjliga myndighetsutövande av sitt uppdrag. Nätverket ger kommissionen och medlemmarna 
möjlighet till samarbete på flera olika sätt, t ex genom utbyte av information angående nya fall 
och planerade verkställande beslut, samordning och hjälp vid utredningar, utbyte av bevis och 
information och dialog angående gemensamma intressen.80 ECN har även utformat en modell för 
hur ett eftergiftsprogram skulle kunna se ut – ECN Model Leniency Programme (ECN-

                                                
74 Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i 
kartellärenden, punkt 3. 
75 A.a. punkt 2.	  
76 Medlemsländerna är (per maj år 2012): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike. 
77 European Commission. European Competition Network: Overview. Se källförteckning för 
webbadress. 
78 ECN. Frequently Asked Questions: 2. Which powers and competences does the ECN 
exercise? Se källförteckning för webbadress. 
79 ECN. Overview > More details. Se källförteckning för webbadress.	  
80 Ibid. 
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modellen) vars syfte och utformning i det följande kommer presenteras, om än endast 
övergripande. 
 
 4.3.1 ECN Model Leniency Programme 
 
Medlemsländerna antog i september år 2006 ECN-modellen vars syfte kan beskrivas som 
tvådelat. Dels vill man effektivisera eftergiftsprogrammen genom att introducera ett likformigt 
system för ansökan av eftergift, detta för att underlätta ansökningsförfarandet. Man strävar också 
efter att harmonisera de huvudsakliga delarna i medlemsländernas eftergiftsprogram så som inter 
alia omfattningen av ett eftergiftsprogram, uteslutandet av eftergift och villkor för eftergift. 81  
 
ECN-modellen rör till sin omfattning hemliga karteller inklusive anbudsuppgörelser och särskilt 
samordnade förfaranden mellan två eller flera konkurrenter med syftet att begränsa konkurrensen 
genom att komma överens om inköps- eller försäljningspriser eller uppdelning av produktion, 
försäljningskvantiteter eller marknader.82 Trots den parallella kompetensen mellan 
medlemsländernas konkurrensmyndigheter är tillämpning av eftergiftsprogram inte alltid lik. Vid 
en överträdelse av artikel 101 EUF (som är tillämplig om konkurrensbegränsningen påverkar 
handeln mellan olika EU-länder) ligger det i ansökande parts intresse att ansöka om eftergift hos 
samtliga berörda konkurrensmyndigheter i de länder som rörs av överträdelsen och som har 
anledning att agera mot överträdelsen i fråga. Med ECN-modellen vill man säkerställa att de 
potentiella eftergiftsansökande företagen inte ska bli avskräckta från att ansöka p g a diskrepansen 
mellan de olika existerande eftergiftsprogrammen. Riktlinjer för vilken behandling en ansökande 
av eftergift har att förvänta sig inom ECN återfinns därför i modellen. Vidare beskrivs en 
struktur för belöning av samarbete från företag som är part i ett kartellsamarbete och 
konkurrensmyndigheterna inom ECN förbinder sig till att på bästa sätt inom ramarna för sin 
kompetens, anpassa sina respektive eftergiftsprogram till denna struktur. Modellen kan förövrigt 
ses som ett minimum då den understryker att den inte förhindrar konkurrensmyndigheterna att 
anta en mer fördelaktig behandling av ansökanden inom eftergiftsprogrammet.  
 
ECN-modellen föreslår en ram till ett eftergiftsprogram (och är alltså inget regelverk). I avdelning 
III-V beskrivs två olika typer83 av immunitet från böter (d v s hel eftergift), nedsättning av böter 
och en redogörelse för vilka kriterier och villkor som företaget i fråga måste möta för att få 
eftergift eller nedsättning av dessa böter (konkurrensskadeavgifter) anges. Kriterierna är 
utformade i nära överensstämmelse med kommissionens tillkännagivande och 
Konkurrensverkets allmänna råd för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. 
 
Hur förfarandet med ansökan mer praktiskt skulle kunna se ut finns också beskrivet och i 
modellen framhålls följande. Företaget som har för avsikt att ansöka om eftergift måste kontakta 
aktuella konkurrensmyndigheter och lämna den information de har angående kartellen. Innan en 
formell ansökan lämnas in ska företaget ha rätt att vara anonymt för att kunna söka den 
informationen som behövs för att ansökan ska göras på ett korrekt sätt (se punkt 14, avdelning 
VI). I ett första skede skulle också en ”marker” (på svenska: markering) kunna sökas av det 
företag som önskar göra en eftergiftsansökan och den skulle skydda företagets plats i kön (som 
första företag att anmäla överträdelsen) under en given period då företaget skulle få möjlighet att 

                                                
81 ECN Model Leniency Programme: Report of Assessment of the State of Convergence, 
punkt 3 (länk till dokumentet återfinns i källförteckningen). 
82 ECN-modellen, punkt 4 (länk till dokumentet återfinns i källförteckningen). 
83 Typ 1A: Företaget är först med att lämna tillräckligt med bevis för att undersökningar mot en 
påstådd kartell ska kunna inledas. Typ 1B: Företaget är först med att lägga fram bevis för att 
artikel 101 överträtts (se punkt 5 och 7 i ECN-modellen). 
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insamla nödvändig information och bevisning för att kriterierna och villkoren för eftergift ska 
kunna uppfyllas (se punkt 16, avdelning VI). Till skillnad från detta ansåg regeringen i 
propositionen till den nya konkurrenslagen att det inte då fanns skäl att införa möjligheten till ett 
sådant ”kölappssystem” att för anmälare inom en viss tid efter sin första anmälan få komma in 
med en fullständig anmälan.84 Vidare föreslår modellen att konkurrensmyndigheten i fråga 
skriftligen ska meddela företaget om eftergift av böterna kommer ges eller om ansökan avslås. I 
fall där ansökan avslås har företaget rätt att begära att konkurrensmyndigheten ska överväga om 
ansökan är föremål för nedsättning av böter istället (se punkt 19-20, avdelning VI).   
 
 
 5 Effekter och konsekvenser av eftergift 
 
Eftergifter och nedsättningar kan ses som en slags muta och belöning till företag som överträtt 
reglerna. Belöning eller lättnader för att få någon att erkänna sitt deltagande och för att delta vid 
en utredning angående otillåtna samarbeten är inte speciellt vanligt förekommande i den svenska 
lagstiftningen men det svenska eftergiftsprogrammet visar många likheter med kronvittnessystem 
och USA:s och Kanadas rättssystem som i större utsträckning ger immunitet eller amnesti i form 
av förmildrande påföljder, om samarbetsvilja visas av den skyldige. 
 
Konkurrensverket är angeläget om att ta del av information som har att göra med företag som 
samarbetar om priser eller som delar upp marknader mellan sig. I arbetet mot karteller tar därför 
som tidigare nämnts Konkurrensverket emot tips eller information som rör konkurrensproblem. 
Eftergift är en förlängning av denna något passiva metod för att få vetskap om och kunna 
hantera konkurrensstörningar på marknaden. Att uppmuntra företag att avslöja sig själva för att 
komma undan faktiskt berättigade böter ger också upphov till en del tankeställare. Är det rätt väg 
att gå eller finns det andra metoder eller åtgärder mot karteller? Är en ”skvallerregel” en bra 
lösning? Ska man locka fram ett erkännande och belöna ett förbjudet beteende genom att efterge 
eller nedsätta böter? Om ett deltagande företag känner att kartellen inte riktigt ”håller vad den 
lovar” eller om ett ovälkommet avslöjande av någon anledning är nära kan de helt enkelt 
skyndsamt vända sig till Konkurrensverket och lägga korten på bordet för att komma undan 
konkurrensskadeavgifter som utan eftergift eller nedsättning kunnat uppgå till mycket stora 
belopp. Givetvis förutsatt att kraven och villkoren som finns för eftergift uppfylls. De andra 
deltagande parterna i kartellen kan också efter avslöjandet i många fall få nedsättning av böterna 
om de underlättar undersökningen. Kanske något de högst troligt i många fall är beredda att göra 
(om än motvilligt) då kartellens existens redan avslöjats och samarbetet inte längre kan fortgå. Att 
börja samarbeta efter att gryningsräder eller undersökningar redan inletts då företaget förstår att 
de är i riskzonen för att bli bötfällt med stora belopp kan ses som något av en smitlucka från 
konkurrensskadeavgifterna. Möjligheten att minska den ekonomiska förlusten som 
konkurrensskadeavgifter kommer ha på företaget och som de kan förvänta sig att bli skyldigt, kan 
vara ett bra erbjudande med tanke på omständigheterna. 
 
 5.1  Alternativa avskräckande åtgärder 
 
Tanken bakom konkurrensskadeavgifter är att de ska verka i ett preventivt syfte och avskräcka 
företag från att ingå kartellsamarbeten. Eftergift kan ses som en förlängning på detta då det 
dessutom kan ses som avskräckande att de deltagande parterna ges incitament och utrymme att 
avvika från samarbetet och komma undan medan det, något som för övriga parter kan komma att 
kosta dyrt när kartellen väl avslöjas. Precis som ovan beskrivit finns det metoder för att beräkna 
storleken på konkurrensskadeavgiften som enligt lag inte får överstiga 10 procent av företagets 

                                                
84 Prop. 2007/08:135 s. 140. 
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omsättning föregående räkenskapsår (se 3 kap 6 §). Det finns argument mot att detta inte är 
tillräckligt stora belopp för att verka avskräckande ur företagens perspektiv. Resonemanget 
bygger på att det från företagens sida i princip kan ses som beräknas om det är värt att ta risken 
och gå med i en kartell då samarbetet i bästa fall inte kommer att avslöjas. Uppväger vinsterna 
med att delta i kartellsamarbetet riskerna med att eventuellt fällas för konkurrensbegränsande 
samarbete och tvingas betala högst 10 procent av föregående räkenskapsår omsättning? En 
effektivare avskräckningsmetod skulle kunna vara att ge domstolarna möjlighet att utdöma 
betydligt högre konkurrensskadeavgifter för allvarliga överträdelser av förbuden i 
konkurrenslagen och på så sätt avskräcka och verka ännu mer preventivt än vad det gör idag. 
Beslutet att delta i en kartell skulle bli mer omfattande när mer står på spel och konsekvenserna 
vid avslöjande skulle bli mer kännbara.  
 
Att meddelande om näringsförbud verkar avskräckande råder det inget större tvivel om då ett 
personligt ansvar visar på hårdare tag från lagstiftarens sida i jakten på karteller. Men den träffbild 
som lagen ger idag omfattar endast vissa och kanske bör bestämmelsen utvidgas till att omfatta 
även t ex chefer på mellannivå i ett företag. Några kommentarer ska ges till just detta. Som 
framgår av propositionen till den nya konkurrenslagen kunde remissinstansernas inställning till 
införandet av näringsförbud i konkurrenslagstiftningen och eftergift av näringsförbud i huvudsak 
delas in i tre grupper varav en grupp förordade förslaget, en avrådde från det och den sista ansåg att 
ytterligare överväganden krävdes.85  
 
I kritiken till förslaget anfördes i huvudsak följande. Reglerna om näringsförbud skulle ha en 
preventiv effekt d v s de skulle förhindra att förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten 
överträds då riskerna för näringsförbud bör motverka personer från att ingå sådana avtal och 
samarbeten. Vidare i och med att näringsförbudet skulle kunna efterges skulle kartellsamarbeten 
kunna hindras. Vad man ansåg vara problematiskt trots att man förordade förslaget var att 
Konkurrensverkets utredningar skulle kunna försvåras eftersom det kan vara mycket komplicerat 
att identifiera vem eller vilka som bär ansvaret inom ett företag för ett kartellsamarbete. De 
främsta skälen till avstyrkande av förslaget var främst att det av företagarna i gruppen framhölls 
att det i utredning av karteller i stora företag är mycket svårt att redogöra för vem som gjort vad 
och att komma åt personer i högsta ledningen. Man ansåg att det fanns en risk för att 
näringsförbud skulle komma att användas i större utsträckning mot mindre företag än mot större 
då problematiken kring att peka ut någon i ledande ställning för ett otillåtet förfarande i ett 
företag av det mindre slaget i regel är betydligt lättare än i ett större företag.86 Med det så ansågs 
att förbudet riskerade att inte användas på ett rättssäkert och enhetligt sätt. Erfarenhetsmässigt 
anfördes också av några av remissinstanserna att det ofta är mellanchefer inom ett företag som är 
involverade eller drivande i kartellöverenskommelser – personer som alltså inte skulle vara 
aktuella för näringsförbud enligt den föreslagna bestämmelsen. I dessa fall skulle det kunna bli 
svårt att bevisa att personer i ledande ställning d v s de som faktiskt kan drabbas av 
näringsförbud, har varit inblandade i den förbjudna överenskommelsen.87  
 
Som påtalats i tidigare stycken ovan kom regeringen fram till samma sak som utredning i fråga 
om vilken personkrets som omfattas av meddelande av näringsförbud. I linje med tidigare 
lagstiftning lyder nuvarande lagstiftning i fråga om dem som kan bli föremål får näringsförbud på 
samma sätt. Detta innebär att näringsförbud inte omfattar personer på mellanchefsnivå som 
genom sitt agerande orsakat skador på konkurrensen.88 Konkurrensverket uppgift vad gäller 

                                                
85 Prop. 2007/08:135 s. 157.	  
86 Ibid. 
87 Ibid.	  
88 A.a. s. 158. 
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kartellsamarbeten och konkurrensskadeavgift är att utreda misstänka kartellsamarbete och 
utredningen syftar till att kartlägga vilka kontakter som företagen haft med varandra och om vad. 
Det är såldes inte nödvändigt för Konkurrensverket att undersöka i vilken utsträckning som 
företagets ledning varit inblandande eller drivande i kartellen. Det räcker enbart att hitta en 
person som handlat på företagets vägnar, vd som mellanchef eller annan anställd.89 Utredning om 
individuellt ansvar och näringsförbud är således betydligt mer omfattande än den om 
konkurrensskadeavgift. 
 
I USA:s federala konkurrenslagstiftning som bl a består av ”The Sherman Act”90 återfinns också 
förbudsbestämmelser mot konkurrensbegränsande samarbeten. Konkurrensbegränsningarna ska 
bedömas utifrån sina förutsättningar men vissa förfaranden anse så negativa för konkurrensen att 
någon bevisning om dess positiva effekter inte får föras (per-se-förbud). Dessa förbud har 
tillkommit genom praxis och avser anbudskarteller och marknadsdelningskarteller så som 
geografisk uppdelning, delning av marknadsandelar och uppdelningar av kunder. För att straff 
ska kunna utdelas krävs också uppsåt.91 Inställningen till karteller är med andra ord hård och 
uppsåtsrekvisitet återfinner vi också i den svenska lagstiftningen. I Sherman Act är de 
straffrättsliga sanktionerna för företag böter på upp till 10 miljoner dollar och om förfarandet 
inneburit skada eller vinning kan böterna uppgå till det dubbla vinsten eller skadan.92 Men, vid 
sidan av de straffrättsliga sanktionerna finns utrymme att använda även andra remedier och 
ålägganden. De mest ingripande åtgärderna är ”dissolution” d v s uppbrytning av företag och 
”divestiture” d v s avyttring av tillgångar eller delar av en verksamhet.93 Kanske skulle dessa straff 
som utan tvekan är kännbara få en avhållande effekt på svenska företag och färre skulle ta risken 
med att delta i en kartell. 
 
 
 6 Avslutande kommentar 
 
Så vad kan sägas om eftergiftsprogrammets intåg i den svenska konkurrenslagstiftningen. För att 
sammanfatta några av de viktigaste punkterna kommer här en avslutande kommentar att ges på 
delar av konkurrenslagens reglering kring karteller, hur olika teorier förklarar hållbarheten i dessa 
samarbeten samt om arbetet med att få bukt med otillåtna konkurrensbegränsande samarbeten 
med hjälp av eftergiftsprogrammet är en bra väg att gå.  
 
Eftersom lagstiftaren har ansett att samhället i stort har att tjäna på att företag konkurrerar med 
varandra har också företagen en skyldighet att följa detta. Men att överleva på en marknad som 
kännetecknas av konkurrens och att få konsumenter att välja just det egna företagets produkter 
eller tjänster är inte alltid det lättaste. Ett sätt som eventuellt vissa företag ser till att göra vinst är 
därför att sätta konkurrensen ur spel på ett otillåtet sätt genom att bilda en kartell. Kanske skulle 
motivet till att man bildar eller medverkar i karteller kunna ses som en inställning hos vissa 
företag att de inte duger på marknaden och att de inte kommer överleva utan ett samarbete med 
konkurrenterna. Anledningen till detta skulle kunna vara att t ex varumärket inte är tillräckligt 
stark eller att kvalitén inte är tillräckligt hög för att kunna konkurrera med företag i samma 
bransch. Att gå med i en kartell och t ex få vissa kunder exklusivt tilldelade sig skulle vidare 
kunna tolkas som ett tecken på att företaget är villigt att gå väldigt långt för att överhuvudtaget få 

                                                
89 Prop. 2007/08:135 s. 159. 
90 Denna lag instiftades år 1890 och är den konkurrenslag som ofta fått stå förebild för 
konkurrenslagstiftningen i andra länder. 
91 SOU 2001:74 s. 68 f. 
92 A.a. s. 69.	  
93 A.a. s. 70.	  
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finnas kvar på marknaden och då kunna göra en ekonomisk vinst. Signalerna som detta ger kan 
tolkas som att förtaget i fråga inte ser sig självt som ett företag som kommer finnas kvar på lång 
sikt på marknaden och därmed tillgriper de alla medel som går för att kortsiktigt göra vinster. Att 
medverka i en kartell och vara medveten om bl a riskerna med att behöva lämna ifrån sig 
information om den produkt man tillverkar eller säljer till sina konkurrenter och att riskera att 
behöva betala skyhöga konkurrensskadeavgifter eller t o m meddelas näringsförbud kan verka 
som en sista utväg och en aning desperat. ”Den som ger sig in i leken får leken tåla” och svenska 
företag kommer alltid att tvingas möta konkurrens på marknaden. Spelreglerna är sådana och att 
överleva borde vara en fråga om företagsekonomisk tillåten strategi och taktik, att tro på sin idé 
eller produkt och marknadsföra den på ett kreativt sätt. Det finns inget respektingivande i att ta 
den otillåtna och enkla vägen och få kunderna serverade i en rak och fin kö. Det säger sig själv – 
det är inte att vara affärsmässig. 
 
Konkurrensrättens förbudsbestämmelser i såväl den svenska lagstiftningen som inom EU-rätten 
bygger på uppfattningen om att kartellsamarbeten kan störa marknadens funktion och i sin tur 
medföra skada för marknadens alla aktörer och samhällsekonomin i stort. En viktig uppgift är 
just därför att avslöja och undanröja karteller. Svårigheten ligger dock i att karteller till sin natur 
sker i hemlighet och att det inom kartellen finns en strävan efter att ingen utomstående ska få 
kännedom om samarbetet.  
 
De program som införts inom EU och i Sverige liksom i t ex USA och Kanada har alla i 
huvudsak samma avsikt. USA:s två amnestiprogram94 har tillämpats sedan 1994, innebär 
immunitet från åtal, desamma gäller för Kanadas ”Immunity Program”. Däremot EU:s och tillika 
Sveriges eftergiftsprogram beskriver eftergiftens innebörd som immunitet mot böter eller 
nedsättning av dessa.95 Trots att utformningen på programmen skiljer sig åt är dock de avsedda 
verkningarna i stort sett desamma. Eftergiftsprogrammen ska sammanfattningsvis ge deltagare i 
kartellen incitament att avslöja samarbetet, underlätta konkurrensmyndigheternas utredningsarbete 
om överträdelser av konkurrensförbudet och motverka att karteller bildas. Kombinationen med 
risken för konkurrensskadeavgifter, den avskräckande risken att en part kan avslöja kartellen och 
få eftergift och att kartellen i sig är ostabil enligt det spelteoretiska resonemanget som ovan 
diskuterats anser jag bör motverka att karteller bildas. Existensen och verkan av ett 
eftergiftsprogram förstärks till följd av kartellens ostabila struktur. Att vidare erbjuda företag 
möjligheten att slippa betala stora konkurrensskadeavgifter bör rimligtvis förstärka incitament att 
lägga korten på bordet och avslöja kartellen. Något som följaktligen kommer att underlätta 
konkurrensverket arbete, speciellt eftersom företagen blir angelägna om att vara det första att 
anmäla.  
 
Om företaget trots allt inte är det första att anmäla eller av någon annan anledning inte kan få 
eftergift av hela konkurrensskadeavgiften, så bör kapplöpningen om nedsättning av 
konkurrensskadeavgifter underlätta utredningsprocessen ytterligare. Något som tyder på att 
lagstiftaren tänkt ett steg längre med eftergiftsprogrammet främst vad gäller att underlätta 
utredningsarbetet samt att man tagit uppgiften att undanröja karteller på stort allvar. Jag anser att 
nedsättning av konkurrensskadeavgifter tyder på inställningen att det är av större vikt att avslöja 
karteller än att fler än ett företag kan få böteslättnader vid erkännande om att man medverkat i en 
kartell. 
 

                                                
94 US Antitrust Division Corporate Leniency Policy och US Antitrust Division Leniency Policy 
for Individuals. 
95 OECD (2002). Fighting Hard-Core Cartels. Harm, effective sanctions and leniency programmes. s. 8. 
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Även om eftergiftsprogrammet påminner om ett kronvittnessystem, något som Sverige valt att 
inte införa p g a att man anser att ett begånget brott kräver sitt straff är jag beredd att hålla med 
om att samhället bör anses vara mer angeläget om att karteller undanröjs, än att företag som 
samarbetar med konkurrensmyndigheten kan få eftergift eller nedsättning av 
konkurrensskadeavgifterna trots sin medverkan i en kartell. Denna något främmande 
systemordning med benådning är något som skulle kunna riskera att undergräva förtroendet för 
rättvisan men till följd av den inställning jag precis presenterat är jag av den uppfattningen att jag 
inte anser att förtroendet för rättvisan skulle äventyras trots möjligheten till straffmildring. Med 
det sagt anser jag att eftergiftsprogrammet är ett bra verktyg i arbetet mot att avslöja och 
undanröja och att det underbyggs av och drar fördel av det faktum att karteller i sig är stabila.  
 
Vad gäller näringsförbud så är individuella sanktioner klart mer kännbara för individen än ett 
beslut att företaget ska betala konkurrensskadeavgift, även om beloppen kan bli mycket stora. 
Näringsförbud anser jag bör ha en minst lika avskräckande effekt som böter om inte större. Men 
att utöka personkretsen som kan meddelas näringsförbud anser jag vara fel väg att gå. 
Svårigheten med meddelade av näringsförbud är bl a som redan framförts i kritiken, att det i 
många fall är mellanchefer eller motsvarande som ingått kartellavtalen, personer som står utanför 
den personkrets som kan åläggas näringsförbud i dag. Jag är beredd att hålla med om att det 
måste vara svårt att peka ut just vilka personer som varit ansvariga eller drivande i en kartell och 
om de gjort det med uppsåt eller av oaktsamhet, speciellt om kartellen varit omfattande med 
många inblandade parter. Risken att träffbilden kan bli skev är bekymrande, då det i regel är 
lättare att peka ut någon i ledande ställning i ett mindre företag (än någon i ett stort företag) som 
den som är ansvarig för överträdelse. Rättstillämpningen skulle inte bli konsekvent, något som 
inte är acceptabelt. Det finns enligt min åsikt bättre vägar att gå än att utvidga möjligheterna att 
sanktionera en större personkrets än den nuvarande med näringsförbud. 
 
Jag anser att en förutsättning för att företag ska vilja erkänna sitt kartellsamarbete är att det finns 
en förutsebarhet för vad som väntar efter ett erkännande. Vad har kartellmedlemmen att vänta i 
utbyte mot sin information och vilken garanti finns för att myndigheten kommer att stå för sina 
utfästelser om belöning i form av eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften. I och 
med anpassningen till EU-rätten och kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter 
och ECN:s modellprogram för eftergift tycker jag att förutsägbarheten är relativt stor och att 
eftergiftsprogrammet därför fungerar. Konkurrensverkets generaldirektör beskriver själv att 
eftergiftsprogrammet visat sig vara framgångsrikt.96 Med det sagt anser jag dock att det trots allt 
finns utrymme för att skapa ytterligare förutsägbarhet. Vad som eventuellt saknas i den svenska 
rätten (men som t ex återfinns i de nordamerikanska) och som sannolikt skulle förstärka 
incitamenten att avslöja en kartell, är om ett provisoriskt beslut redan i inledningen av förfarandet 
skulle kunna ges till företaget som först anmäler kartellen, ett beslut som sedan kan bekräftas 
förutsatt att kraven för eftergift uppfylls under processens gång. Inom EU är det i dagsläget 
kommissionen i plenum som beslutar om böter först när utredningen är avslutad. I den svenska 
rätten ligger det vidare i Konkurrensverkets makt att bestämma hur talan om 
konkurrensskadeavgift ska väckas och domstolen får normalt inte gå utöver verkets yrkande.97 
Beslutsordningen medför därför att Konkurrensverket i princip skulle kunna fatta ett provisoriskt 
beslut om eftergift av konkurrensskadeavgift. 
 
Precis som Marknadsdomstolen också påtalade i sin dom i asfaltkartellen anser jag att eftergift 
och nedsättning av konkurrensskadeavgifter ska användas på ett återhållsamtsätt så dess 

                                                
96 Prioriterade konkurrensfrågor	   (2011-04-07). Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan 
Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 7 april 2011 i Stockholm. s. 6. 
97 SOU 2001:74 s. 98. 
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preventiva effekt inte går förlorad. Om programmet blir för generöst och alla deltagare ges 
möjlighet till böteslättnader finns risken att sanktionshotet med konkurrensskadeavgifter inte 
avhåller aktörerna på marknaden från att bilda karteller då de vet att de kan komma lindrigt 
undan.  
 
Avslutningsvis och med anknytning till företagens incitament att avslöja en kartell bör kanske i 
fråga om eftergift det gamla ordspråket ”tala är silver, tiga är guld” istället omformuleras till 
lydelsen: tiga är silver, tala är guld. 
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