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Summary 

Margin squeeze is a form of abuse of dominant position, which is prohibited 

according to both Swedish law and EU law. Margin squeeze may occur when a 

firm is active in both the upstream and downstream supply chain. When the firm 

offers a product/service to both other suppliers and to customers, other 

competitors' margins can be squeezed by setting a wholesale price that is 

unproportionately high, sometimes even higher than the retail price. Through this 

prohibited action the firm can force competitors, which are dependent on the 

firm's upstream product/service, off the market or make sure that they cannot 

even enter the market. The dominant firm does not need to have a regulatory 

obligation to offer the product/service in order to abuse its dominant position, 

although it is required that the product/service is indispensable to competitors. 

 Only one case regarding margin squeeze has been on trial in Sweden. The 

great amount of EU case law, however, is helpful in determining when an abuse 

occurs. The firm, which has suffered damage due to margin squeeze, has the 

option to seek private compensation in a national court. Compensation for 

damages caused by margin squeeze is yet to be tried in a Swedish court and this 

essay analyzes how said court would rule. 

 In this essay it is suggested that some inspiration can be obtained from 

American law, where antitrust damage has had more judicial reviewing. The 

guidelines from EU and KKV should also be taken into consideration. The 

difficulty in determining whether damage occurred and quantifying its size is the 

need for a contra factual evaluation of the occurred events. However, there is 

guidance in Swedish tort law praxis, which discusses questions of evidential 

burden, especially with contra factual events. In order to give the party, which 

suffered damage, a fair chance of proving damage, some evidentiary alleviation 

is required. The methods from American law for proving evidence, which has 

been accepted in EU and Swedish law, can be used to show damage. The 

evaluation of the legal position in this essay is also consistent with the opinions 

of a ministry report regarding the new competition tort law.  
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Sammanfattning 

Marginalklämning är en form av missbruk av dominerande ställning som är 

otillåten enligt både svensk lag och EU-rätt. Marginalklämning kan uppkomma 

när ett företag är aktivt både i grossist- och slutkundsledet. När företaget erbjuder 

en produkt/tjänst till så väl andra grossister som till slutkunder kan de klämma 

konkurrenternas marginaler genom att sätta ett grossistpris som är 

oproportionerligt högt, ibland till och med högre än slutkundspriset. Genom 

denna otillåtna handling kan de tvinga bort konkurrenter som är beroende av 

företagets grossistprodukt/tjänst från marknaden eller se till att de aldrig kommer 

in på marknaden. Företaget behöver inte ha en regulatorisk skyldighet att erbjuda 

produkten/tjänsten för att missbruka sin dominerande ställning, det ställs dock 

krav på att produkten/tjänsten är oumbärlig för konkurrentens. 

Frågan om detta marknadsmissbruk har endast prövats en gång i Sverige 

men den goda tillgången på EU-praxis underlättar bedömningen om när missbruk 

uppstår. För det företag som lidit skada på grund av marginalklämning finns 

möjlighet att söka privat ersättning i nationell rätt. Skadestånd vid 

marginalklämning har ännu inte prövats i Sverige och denna uppsats undersöker 

hur denna fråga ska bedömas i domstol. 

I uppsatsen föreslås att viss inspiration tas från amerikansk rätt där frågor om 

skadestånd vid konkurrensöverträdelser prövats i större mån. Hänsyn ska även 

tas till de riktlinjer som EU och KKV givit ut. Det svåra vid bedömningen av 

huruvida skada uppstått och vid kvantifiering av skadans belopp är att det krävs 

en kontrafaktisk bedömning av händelseförloppet. Hjälp går dock att finna i 

svensk skadeståndsrättspraxis som behandlat frågor om bevisbörda, särskilt vid 

kontrafaktiska scenarier. Det kommer att krävas bevislättnader för att 

skadelidande part ska ges en rättvis chans att bevisa skadan. Vidare kan de 

bevismetoder från amerikansk rätt som vunnit acceptans i så väl EU-rätt som 

svensk rätt användas för att visa på skada. Den bedömning av rättsläget som görs 

i uppsatsen är även förenlig med åsikterna som framförs i en Ds angående den 

nya konkurrensskadelagen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Konkurrensrätten är ett område som inom Sverige genomgåtts stor utveckling 

under de senaste åren. Vid införandet av en ny konkurrenslag (2008:579) togs 

stor hänsyn till EU:s konkurrensregler som i stora delar är direkt tillämpliga i 

Sverige. Även EU:s konkurrensregler har nyligen varit föremål för stora 

rekonstruktioner och nuvarande bestämmelser grundar sig i 

tillämpningsförordningen 1/2003. Inom EU finns de grundläggande förbuden 

mot konkurrensbegränsande åtgärder i art. 101-102 i funktionsfördraget. 

Motsvarande regler hittas också i konkurrenslagens 2 kap. i de fall missbruket får 

en effekt på den svenska marknaden eller att det missbrukande företaget återfinns 

där. Konkurrensrätten utgör ett relativt ungt rättsområde inom EU och Sverige. 

Då förbuden mot konkurrensbegränsande åtgärder i svensk rätt är en 

harmonisering av EU-rätten kan vägledning även fås av den praxis som finns i 

EU. EU:s konkurrensregler är influerade av den amerikanska rätten som jämfört 

med EU har en längre tradition av att lösa liknade frågor kring 

marknadsmissbruk. I de situationer där praxis på området saknas kan det därför 

vara av intresse att se hur liknande problem lösts i USA och hur detta 

kommenterats i doktrin.
1
  

Denna uppsats kommer att inom konkurrensrätten granska en specifik typ 

av konkurrensbegränsande åtgärd som benämns marginalklämning.
2
 

Marginalklämning definieras som att marginalen mellan ett företags 

slutkundspris och grossistpris understiger företagets egna tillkommande 

kostnader i slutkundsledet.
3
 Detta förklaras enklast med ett exempel: Företagen A 

och B är de enda glassförsäljarna på en isolerad ö. Företag A tillverkar all glass 

på ön och säljer denna till både företag B och till kunder. Genom att sätta ett lågt 

                                              
1
 Att amerikansk rätt kan vara en relevant informationskälla framgår bl.a. av Wahl s. 282 och KKV 

2006:1 s. 77. 
2
 I doktrin och praxis används både begreppen marginalpressning och marginalklämning. I denna 

framställning kommer överträdelsen konsekvent benämnas marginalklämning efter det engelska uttrycket 

"marginal squeeze". 
3
 Karlsson & Östman s. 726f.  
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pris till kunder och relativt högt pris till företag B kan företag A klämma 

marginalerna så att företag B omöjligen kan få glassförsäljningen lönsam. 

Företag B tvingas att antingen sälja glass till ett pris som knappt inbringar någon 

vinst eller att sätta ett högre pris än företag A och därmed riskera att förlora sina 

kunder. Marginalklämningen kan även påverka ett företag C som på grund av 

inköpspriserna på glass inte har någon chans att ta sig in på marknaden.  

Marginalklämning har enbart prövats en gång i svensk rätt där Stockholms 

tingsrätt efter förhandsavgörande från EU-domstolen beslutade att 

marginalklämning förelegat. Beslutet överklagades till marknadsdomstolen som 

slog fast tingsrättens dom.
4
 I de fall där det kan visas att ett företag gjort sig 

skyldig till marginalklämning uppstår frågan kring om skadestånd ska utgå och 

hur i sådant fall skadan ska bedömas. Det kan visa sig särskilt komplicerat när 

det kommer till företag C som inte kan visa på förluster i sin verksamhet utan 

som snarare hindrades från att över huvud taget kunna ta sig in på marknaden och 

därmed tjäna pengar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det är inte helt självklart hur frågor kring marginalklämning hanteras i svensk 

rätt då det finns en begränsad mängd praxis. Vid bedömningen av skadestånd blir 

frågorna ännu fler. Syftet med denna uppsats är att utreda hur skadestånd kan 

fastställas när ett företag blivit dömt för marginalklämning. Efter att hänsyn 

tagits till samtliga relevanta frågor som uppstår syftar uppsatsen till att kunna 

presentera ett förslag på hur en domstol skulle resonera om ett sådant mål kom 

upp till prövning samt att kommentera och analysera rättsläget. 

Uppsatsen besvarar dessa frågeställningar: 

 Vilka skadeståndsregler gör sig gällande och hur har dessa bedömts i 

andra mål som inte rör marginalklämning? 

 Hur anser jag att en domstol bör resonera vid utdömande av skadestånd på 

grund av marginalklämning? 

                                              
4
 TeliaSonera-fallet. Fallet redogörs för från förhandsavgörande till marknadsdomstol i kap 2. 
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1.3 Metod och material 

När denna uppsats har författats har den ständiga tanken varit att ta reda på, och 

besvara frågan, hur skadestånd ska utdömas vid marginalklämning. Författaren 

tänker sig alltså in i rollen som domaren som ska fatta ett beslut om hur rättsläget 

ska avgöras. Först gäller dock att identifiera vilka frågor som kommer bli 

relevanta och hur argumentationen bör gå i rättssalen. Således har även rollen 

som ombud tagits när så väl argument för olika ståndpunkter som de frågor där 

osäkerhet råder har behandlats. På detta sätt har författaren försökt skaffa sig en 

helhetsbild av de problem som befinner sig inom uppsatsens avgränsning.  

För att göra detta har det varit väsentligt att utgå från de lagrum som gör sig 

gällande vid konkurrensöverträdelser och i skadeståndsfrågor. Den metod som 

traditionellt kallas rättsdogmatik utgör grunden för framställningen.
5
 Med 

rättsdogmatisk metod menas att de klassiska rättskällorna granskas för att 

därigenom fastställa rättsläget. Genom användandet av rättsdogmatik tillämpar 

uppsatsskrivaren i princip samma metod som en praktiserande advokat eller 

domare vad gäller att fastställa de lege lata.
6
 Då målet med uppsatsen är att 

utreda hur en framtida domstol skulle döma i en fråga som ännu inte prövats 

kommer ställningstagandet också innehålla en analys kring hur författaren anser 

att domen borde falla. 

Så väl svensk som internationell doktrin har utgjort viktiga källor. De 

klassiska rättskällorna som lagtext, litteratur, förarbeten och övriga 

rättskommenterar används. Det har varit till stor hjälp att ta del av den rådgivning 

som givits ut på EU-nivå och av konkurrensverket vid bedömning av 

marginalklämning och i synnerhet vid skadeståndsanspråk. Även uttalanden av 

generaladvokaten har använts vilket bör jämställas med doktrin. I förarbeten till 

äldre konkurrenslagen betonas vikten av EU-praxis vid tillämpning av 

                                              
5
 Det har dock föreslagits att begreppet rättsanalytisk metod skulle vara mer rättvisande, se t.ex. 

Kleineman s. 24. 
6
 Lehrberg s. 32. 
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konkurrensregler och denna har därför granskats.
7
 Den rättsdogmatiska metoden 

kompletteras alltså av en EU-rättslig metod.  

Det har även gjorts en komparativ studie där amerikanska rättsfall har 

använts som inspirationskällor för att spekulera i hur Sverige kan och borde 

döma. Anledningen till att amerikansk rätt har använts är att det i svensk och EU-

rättslig doktrin och praxis har angivits att det kan vara relevant att se hur USA 

hanterat denna typ av frågor.
8
 Utländska rättsfall bör inte utgöra rättskällor men 

fyller en viktig roll som upplysningskällor.
9
 Det är på detta sätt amerikansk rätt 

har behandlats i uppsatsen. Viss amerikansk doktrin har också använts för att 

förstå rättsreglerna och rättsfallen. 

 

1.4 Avgränsning  

Arbetet kommer behandla konkurrensrätt genom att beskriva marginalklämning 

och hur denna bedömas. Fokus kommer dock huvudsakligen att ligga på 

skadeståndsdelen och vilka regler som gäller där. Det viktigaste blir att beskriva 

de skadeståndsregler som gör sig gällande vid marginalklämning. Uppsatsen 

ämnar inte att uttömmande diskutera de frågor som uppstår när skadestånd ska 

utgå. Avgränsningen omfattar främst de bedömningsfrågor som gäller 

orsaksförhållanden, beräkningsmetoder och bevisgrader. Samma bedömnings- 

frågor behandlas i kapitlet som gäller marginalklämning. Denna avgränsning har 

skett då jag bedömer dessa frågor att vara de mest intressanta, mest svårbedömda 

och de som skulle få störst plats i en process. Uppsatsen kommer inte ta hänsyn 

till uppgörelser i godo, kartellöverträdelser eller frågor om hur bevisföringen ska 

ske. Vid skadeståndsfrågan kommer enbart att behandlas den skada som lidits av 

konkurrenter till företag i dominerande ställning. Den eventuella möjligheten 

kunder skulle ha att kräva skadestånd kommer därför inte att behandlas. Frågan 

kring den kommande konkurrensskadelagens eventuella påverkan kommer 

löpande att behandlas i framställningen. 

                                              
7
 Prop. 1992/93:56 s. 12ff. 

8
 Se bl.a. Euroclear T-10012-08, Wahl s. 282 och KKV 2006:1 s. 77. 

9
 Munck s. 205. 
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 I den del som behandlar marginalklämning är målet att ge en kompakt men 

omfattande bild av rättsläget. Huvudspåret har varit att redogöra för TeliaSonera-

fallet som är första gången frågan prövats i Sverige. De övriga rättsfall som 

används fyller främst funktionen att visa på de överväganden som tidigare förts 

fram och därmed utgör grund i TeliaSonera-domen.  

 I uppsatsen görs en analys av lagreglerna i Sverige och EU och hur dessa ska 

tolkas genom rättskällorna. Amerikansk rätt används i den mån den är relevant 

som inspiration.
10

 I de fall där det amerikanska regelverket skiljer sig från det 

svenska kommer detta förklaras men i övrigt kommer uppsatsen av 

utrymmesskäl inte att fördjupa sig i de amerikanska processrättsliga reglerna. 

 

1.5 Disposition 

Utöver inledningskapitlet kommer uppsatsen att följa denna disposition:  

Kapitel 2 behandlar marginalklämning som konkurrensrättsligt fenomen. Det 

görs en genomgång av regelverket samt vilka bedömningsfrågor som uppstår. I 

kapitlet ingår en redogörelse för praxis där det visas hur frågor om 

marginalklämning har bedömts i så väl EU som Sverige. En jämförelse görs även 

mellan marginalklämning och leveransvägran samt problematiken som uppstår. 

Avslutningsvis dras slutsatser av det som framkommit i kapitlet. 

 Kapitel 3 går igenom skadeståndsregleringen på ett teoretiskt plan. I kapitlet 

behandlas de lagrum som aktualiseras och vilka allmänna skadeståndsrättsliga 

principer som görs gällande. En stor del av problematiken kring hur skadestånd 

ska utdömas är de bevissvårigheter som gäller vid kontrafaktiska scenarier och 

därför behandlas även dessa. 

 Kapitel 4 granskar hur skadeståndsregleringen har använts i praktiken, både i 

Sverige och utomlands. Den svenska praxisgenomgången är uppdelad i två delar; 

inledningsvis behandlas hur frågor om bevisvärdering hanterats och sedan hur 

kontrafaktiska scenarier har bedömts. Detta kapitel avslutas med att även 

amerikansk rätt granskas. Där görs först en introduktion till den amerikanska 

                                              
10

 Att amerikansk rätt kan tjäna som inspiration i dessa framgår bland annat i Euroclear T-10012-08, 

Wahl s. 282 och KKV 2006:1 s. 77. 
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rätten och vilka rättsregler och principer som är av intresse för att förstå 

rättsfallen. Sedan har vissa belysande exempel valts ut för att visa på skillnader 

och likheter med svensk rätt. 

Kapitel 5 går igenom grunderna i den kommande konkurrensskadelagen. 

Detta kommer sedan utgöra en bas för att i kapitel 6 ta ställning till när den 

kommande lagen påverkar skadeståndsbedömningen. För att göra detta kommer 

först EU-direktivet som lett till lagförslaget behandlas så väl som den Ds där 

näringsdepartementet diskuterar implementeringen.  

Kapitel 6 använder sig av det som framförts i kapitel 2, 3, 4 och 5 för att 

bedöma rättsläget i Sverige. Kapitlet är uppdelat så att det först diskuteras hur 

den skadelidande ska fastställas, det vill säga vem som kan ha rätt till skadestånd 

och hur denne ska visa detta. Sedan diskuteras vilken bevisgrad som ska 

användas, så väl vid oaktsamhetsbedömningen som när skadeståndets storlek ska 

bestämmas. En bedömningen görs sedan av vilka metoder som bör väljas för att 

beräkna skadeståndet. 

 Kapitel 7 utgör en vidare diskussion av de frågor som väckts under 

uppsatsen. Först sker en bedömning av de osäkerheter som finns kring den 

konkurrensrättsliga överträdelsen marginalklämning för att sedan gå in på 

problemen som uppstår när skadestånd ska utdömas vid marginalklämning. 

Delen är analytisk och innehåller till stor del författarens egna åsikter kring hur 

bedömningar borde göras. Kapitlet har sedan en avslutande del som 

sammanfattar och återknyter till uppsatsens syfte. 

 

2 Marginalklämning 

2.1 Inledning 

Marginalklämning är en form av konkurrensöverträdelse som inte prövats i 

särskilt stor omfattning i svensk rätt. Nyligen prövades dock frågan i 

TeliaSonera-fallet vilket närmare kommer att redogöras för nedan. Denna uppsats 

behandlar huvudsakligen frågor om ersättning vid marginalklämning. För att veta 
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vilken gärning det är som gör företag ersättningsskyldiga är detta kapitel ämnat 

att redogöra för hur företag kan missbruka sin dominerande ställning genom 

marginalklämning. 

Kapitlet kommer att inledas med en genomgång av lagrummet och de 

begrepp som är relevanta för att förstå marginalklämning. Här beskrivs även 

effekterna av att bryta mot förbudet mot marginalklämning. Därefter hanteras de 

bedömningsfrågor som uppkommer och som domstolar har att ta ställning till. 

Det redogörs för hur dessa kommenteras i doktrin samt hur de applicerats i 

praxis. Näst följer en genomgång av två signifikanta fall vid marginalklämning, 

först Deutsche Telekom som avgjordes i EU-domstolen och varit inspirerande 

vid det andra fallet som gäller marginalklämning på den svenska marknaden i 

TeliaSonera-fallet. TeliaSonera-domen är intressant då det är första och enda 

gången frågan om marginalklämning varit uppe till prövning i Sverige. På grund 

av att marginalklämning och leveransvägran båda utgör missbruk av 

dominerande ställning och är nära besläktade kommer även deras likheter och 

skillnader att granskas. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt som sammanfattar 

rättsläget och ytterligare granskar vissa av de moment som varit särskilt 

intressanta. 

 

2.2 Missbruk av dominerande ställning 

Marginalklämning är förbjudet enligt konkurrenslagen 2 kap. 7 § och FEUF art. 

102. Handlingen från det dominerande företaget måste vara ägnad att utestänga 

faktiska eller potentiella konkurrenter för att kunna utgöra marginalklämning.
11

 

Det finns ingen legaldefinition av marginalklämning utan det har fått definieras i 

praxis. För att kunna använda konkurrenslagen 2 kap. 7 § krävs att företaget som 

missbrukar sin ställning är aktiva på den svenska marknaden.  

 Centralt för att ett företag ska kunna marginalklämma är att de är 

dominerande på marknaden. För att bedöma huruvida ett företag har sådant 

inflytande behöver först den relevanta marknaden avgränsas. Den relevanta 

                                              
11

 Karlsson & Östman s. 729. 
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marknaden består av två delar: den relevanta produktmarknaden (RPM) och den 

relevanta geografiska marknaden (RGM).
12

 Vägledning för hur dessa ska 

begränsas hittas i EU-rätten, där kommissionens tillkännagivande på området är 

behjälpligt.
13

 I tillkännagivandet framgår att vid bedömning av 

marknadsavgränsningen ska främst utbytbarheten från efterfrågesidan beaktas.
14

 

Frågan blir alltså om kunderna kan skydda sig mot en prishöjning genom att välja 

en annan produkt (RPM) eller anlita leverantör från ett annat geografiskt område 

(RGM). Kunderna ska också kunna göra detta inom en tillräckligt kort tid, vilket 

som en grov tumregel är maximalt ett år.
15

 I många mål som rör 

marginalklämning har det dominerande företaget kontroll över infrastrukturen 

som krävs för att erbjuda en viss tjänst.
16

 Utbytbarheten på efterfrågesidan är i de 

situationerna i princip noll. 

 Utbytbarhet på efterfrågesidan bedöms genom att använda SSNIP-testet.
17

 

Testet är ett tankeexperiment där kundernas troliga reaktion på en 5-10 procent 

stor varaktig hypotetisk prishöjning på den relevanta produkten eller tjänsten 

bedöms.
18

 Vad som utgör RPM eller RGM kan utredas genom att bedöma 

huruvida kunderna troligtvis skulle söka sig till en annan produkt eller annat 

geografiskt område vid en sådan hypotetisk prishöjning. Om kunderna kan 

ersätta produkten eller tjänsten med en annan produkt, eller samma produkt på en 

annan marknad, omfattas troligtvis den produkten eller det geografiska området 

av den relevanta marknaden. En förutsättning är dock att kunderna byter produkt 

eller tjänst i sådan omfattning att prishöjningen blir olönsam på grund av 

minskad försäljning. 

 

                                              
12

 Karlsson & Östman s. 119. 
13

 Kommissionens tillkännagivande 97/C 372/03. 
14

 Kommissionens tillkännagivande 97/C 372/03 p 13. 
15

 Karlsson & Östman s. 127 fotnot 28. 
16

 Se avsnitt 2.3.2 - 2.3.3 nedan. 
17

 Small but Significant and Non-transistory Increase in [relative] prices. 
18

 Kommissionens tillkännagivande 97/C 372/03 p 15-19. 
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2.3 Bedömning av marginalklämning 

2.3.1 Marginalklämning 

Marginalklämning innebär att ett företag som både är aktiv i grossist- och 

slutkundsledet klämmer sina konkurrenters marginaler genom höga grossistpriser 

i relation till slutkundspriser.  För att se om ett företag ska anses ha missbrukat 

sin dominerande ställning genom marginalklämning ska aktörens kostnader för 

sina grossisttjänster jämföras med de priser konkurrenter får betala för 

motsvarande grossisttjänster. Därtill jämförs priserna på nedströmsmarknaden; 

företagets slutkundspriser ställs mot priserna på jämförbara produkter eller 

tjänster som konkurrenterna erbjuder.
19

 

 Det företag som gör sig skyldigt till att marginalklämma sina konkurrenter 

kan, om missbruket fortfarande pågår, åläggas av KKV att upphöra med 

överträdelsen enligt konkurrenslagen 3 kap. 1 § 1 st. KKV kan också föra talan i 

domstol att företag ska betala konkurrensskadeavgift, konkurrenslagen 3 kap. 5 

§. Vid bedömning av konkurrensskadeavgiften framgår av 8 § samma kapitel att 

domstolen ska beakta hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. 

Överträdelsens art och marknadens utformning ska beaktas när överträdelsens 

allvar ska fastställas. Det är även viktigt att domstolen ser till överträdelsens 

konkreta eller potentiella påverkan på konkurrensen på marknaden. 

 

2.3.2 Bedömningsfaktorer 

Vid bedömning av huruvida marginalklämning föreligger är det lämpligt att 

använda kostnadsmåttet LRAIC, den långsiktiga genomsnittliga särkostnaden.
20

 

Detta gäller i synnerhet inom telekomsektorn.
21

 LRAIC skiljer på 

engångskostnader och återkommande kostnader för att se vilka långsiktiga 

kostnader företaget sluppit genom att inte producera en produkt. Även andra 

metoder har använts i praxis för att bedöma om marginalklämning föreligger. 

Vid positiva marginaler behöver beaktas huruvida det dominerande företaget 

                                              
19

 Karlsson & Östman s. 726. 
20

 Long Run Average Incremental Costs.  
21

 Se Karlsson & Östman s. 729, fotnot 329.  
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hade varit lönsamt även om de själva betalt lika mycket för grossisttjänsten som 

sina konkurrenter. Lönsamhet kan beräknas med två metoder, periodmetoden och 

metoden med diskonterade kassaflöden, DCF.
22

 DCF mäter lönsamhet på sikt 

och periodmetoden periodvis.
23

 Av dessa två är periodmetoden den mer 

tillförlitliga och vedertagna.
24

 

 För att närmre se de överväganden domstolar gör vid bedömning av 

marginalklämning kommer två viktiga fall att granskas nedan. Deutsche 

Telekom-fallet är mycket informativt när det kommer till hur FEUF art. 102 ska 

tolkas och lägger en bra grund för att sedan se till det svenska fallet där frågan 

prövas om TeliaSonera missbrukat sin dominerande ställning genom 

marginalklämning. 

 

2.3.3 Deutsche Telekom 

I Deutsche Telekom-målet var svaranden en tysk telefonoperatör som erbjöd 

bredbands- och telefonitjänster.
25

 Företaget var aktivt både på grossistmarknaden 

genom att erbjuda sitt telenät till konkurrenter samt på nedströmsmarknaden till 

slutkunder. Flera konkurrenter anmälde Deutsche Telekom till kommissionen 

som tog beslutet att företaget missbrukat sin dominerande ställning genom att 

marginalklämma i strid mot nuvarande FEUF art. 102 och att böter därför skulle 

utgå.
26

 Denna dom fastställdes i tribunalen
27

 och överklagades till EU-

domstolen.
28

 Kommissionen menade att marginalklämning föreligger om 

bruttomarginalen mellan ett dominerande företags grossist- och slutkundspriser 

för jämförbara produkter är negativ eller otillräcklig. Vid negativa marginaler 

mellan slutkunds- och grossistavgifter innebär dessa ett direkt mått på 

marginalklämningens omfattning.
29

 För att produkter eller tjänster ska vara 

                                              
22

 Discounted Cash Flow. Se kommissionens beslut i T-336/07 Telefónica och Telefónica de España mot 

Kommissionen p. 238. 
23

 Karlsson & Östman s. 730. 
24

 T-336/07, Telefónica och Telefónica de España mot Kommissionen p. 213. 
25

 C-280/08 P, Deutsche Telekom Ag v. Europeiska kommissionen. 
26

 Kommissionens beslut 2003/707/EG, Deutsche Telekom AG. 
27

 Dåvarande förstainstansrätten.  
28

 Mål T-271/03, Deutsche Telekom mot kommissionen.  
29

 Kommissionens beslut 2003/707/EG, Deutsche Telekom AG p. 153. 



19 

 

jämförbara behöver de uppvisa samma tekniska särdrag och möjliggöra 

tillhandahållandet av samma eller liknande tjänster.
30

 Ingen undersökning 

behöver därför göras för att se om marginalerna var tillräckliga för att täcka 

dominantens kostnader i senare led för kundrelationer. Det blir annorlunda när 

marginalerna är positiva. Det krävs att domstolen tar reda på om marginalen är 

tillräcklig för att täcka dominantens produktspecifika kostnader för att 

tillhandahålla slutkundstjänster.  Det är det dominerande företagets priser som är 

mest relevanta.
31

 

Det framgår av rättspraxis till FEUF art. 102 att det är förbjudet för företag i 

dominerande ställning att sätta priser så att lika effektiva konkurrenter stängs ute 

från marknaden.
32

 Ett dominerande företag har kännedom om sina egna 

kostnader och priser men vanligtvis inte sina konkurrenters.
33

 Det är därför det 

dominerande företagets priser och kostnader som ska bedömas för att se om 

prissättningen kan tillåtas enligt FEUF art. 102. Det dominerande företagets 

prissättning kan ha effekten att lika effektiva konkurrenter, som redan är 

verksamma på marknaden, stängs ute. Dessutom ska beaktas de eventuella hinder 

som prissättningen kan skapa för potentiella, lika effektiva konkurrenter, som 

ännu inte inträtt på marknaden.
34

 Att enbart konstatera att marginalklämning 

föreligger räcker inte, det krävs att missbruket är ägnat att stänga ute faktiska 

eller potentiella konkurrenter.
35

 Om grossisttjänsten är oumbärlig är det sannolikt 

att det föreligger en konkurrensbegränsande verkan.
36

 

Deutsche Telekom hade monopol på slutkundsmarknaden och var dominanta 

på samtliga relevanta produkt- och tjänstemarknader.
37

 Företaget hade en 

regulatorisk skyldighet att erbjuda grossisttjänsten. De höga priserna på 

uppströmsmarknaden klämde marginalerna hos Deutsche Telekoms konkurrenter 

och de missbrukade därför sin dominerande ställning. 

                                              
30

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 109. 
31

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 49. 
32

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 177. 
33

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 202. 
34

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 178. 
35

 C-280/08 P, Deutsche Telekom AG mot kommissionen p. 250-251. 
36

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 234. 
37

 Kommissionens beslut 2003/707/EG p. 235. 
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2.3.4 TeliaSonera 

Det är inte ovanligt att just avreglerade marknader som telekommunikation blir 

föremål för marginalklämningsproblematik.
38

 I Sverige uppstod frågan om 

TeliaSonera hade utsatt sina konkurrenter för marginalklämning och Stockholms 

tingsrätt begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tolkningen 

av FEUF art. 102.
39

 TeliaSonera var tidigare monopoloperatör för svenska 

telenätet. Efter privatiseringen ägde de fortfarande ett metallbaserat telenät som 

nådde i princip samtliga hushåll i Sverige. Runt 2000-talsskiftet gick många 

svenska internetanvändare över från uppringt internet till bredbandslösningar. 

Fördelarna var många, bland annat snabbare hastigheter och det faktum att 

telefonlinjen inte behövde ockuperas för att få tillgång till internet. Vanligaste 

bredbandsanslutningen vid tidpunkten var ADSL.
40

 TeliaSonera erbjöd 

konkurrenter tillgång till sitt nät så att dessa operatörer kunde tillhandahålla 

bredbandsanslutning till slutkunder, samtidigt som TeliaSonera också erbjöd 

bredband direkt till slutkunder. Konkurrensverket menade att TeliaSonera 

missbrukat sin dominerande ställning genom att tillämpa en prispolitik som 

innebar att marginalen mellan det pris som togs ut på återförsäljarprodukter för 

ADSL och det pris som togs ut på ADSL-tjänster i slutkundsledet inte var stort 

nog att täcka TeliaSoneras egna kostnader för att leverera dessa tjänster till 

slutkund. 

 Till skillnad från Deutsche Telekom-fallet hade inte TeliaSonera någon 

regulatorisk skyldighet att leverera produkten till sina konkurrenter.
41

 

Generaladvokaten ansåg att marginalklämning enbart kan utgöra missbruk när 

det dominerande företaget har en regulatorisk skyldighet att leverera en 

insatsprodukt eller när insatsprodukten är oumbärlig.
42

 EU-domstolen menar att 

                                              
38

 Karlsson & Östman s. 723f. 
39

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige. Stockholms TR och MD dömde dock enligt motsvarande svenska 

regler i konkurrenslagen 2 kap. 7 §, på den tiden funna i ÄKL 19 §. 
40

 Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL hade en överföringshastighet om 0,5 Mbit/s eller högre 

medan uppringt internet nådde högst 0,056 Mbit/s.  
41

 TeliaSonera hade regulatoriska skyldigheter i fråga om LLUB-tillträde, vilka dock inte prövas i målet 

och därför inte behöver behandlas närmre. 
42

 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-52/09 p. 11. 



21 

 

när insatsprodukten är oumbärlig är det sannolikt att de föreligger en, åtminstone 

potentiell, konkurrensbegränsande verkan.
43

 Det är dock inte uteslutet att 

konkurrensbegränsande verkan kan föreliga även när inte insatsprodukten är 

oumbärlig.
44

 Det krävs att företaget har en dominerande ställning för att kunna 

marginalklämma, dock är det irrelevant vilken grad av dominans på marknaden 

företaget har. Vid prövning av huruvida en prissättning som leder till 

marginalklämning är otillåten ska domstolen i första hand bedöma svarandens 

priser och kostnader på detaljistmarknaden.
45

 Enbart när detta inte går att göra, 

ska konkurrenters priser och kostnader på samma marknad beaktas. För att en 

prissättning som leder till marginalklämning ska utgöra missbruk måste det visas 

att grossistprodukten är oumbärlig så att prissättningen har en åtminstone 

potentiell konkurrensbegränsande effekt på detaljistmarknaden. Denna effekt får 

ej kunna motiveras ekonomiskt.
46

 Det krävs inte att det dominerande företaget 

ska kunna vinna tillbaka förlusterna för att marginalklämning ska föreligga. EU-

domstolen fastslog också att det faktum att ett företag saknar dominerande 

ställning även på detaljistmarknaden saknar betydelse vid bedömning om 

marginalklämning skett. TeliaSonera saknar nämligen detta, till skillnad från 

Deutsche Telekom. 

 Stockholms Tingsrätt beslutade att Telia gjort sig skyldiga till 

marginalklämning och skulle betala konkurrensskadeavgift om 144 miljoner kr. 

Beslutet överklagades till marknadsdomstolen.
47

 En viktig fråga för TeliaSonera 

var huruvida slutkunds- och grossistmarknaderna skulle omfatta enbart bredband 

eller även uppringt internet. Frågan om företaget hade dominerande ställning 

påverkades av detta; en marknad som även omfattade uppringt internet skulle 

innebära väsentligt mindre marknadsandelar för TeliaSonera. Huruvida uppringt 

internet skulle omfattas av RPM avgjordes genom att beakta dess utbytbarhet 

med ADSL. Marknadsdomstolen använde sig av ett SSNIP-test och konstaterade 

                                              
43

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 71.  
44

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 72. 
45

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 46. 
46

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 77. 
47

 MD 2013:5. 
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att det vid olika årtal förelegat olika utbytbarhet mellan de olika metoderna.
48

 

Först vid halvårsskiftet 2001 hade ADSL vunnit sådana framgångar att uppringt 

internet inte längre kunde anses ingå i slutkundsmarknaden. Marknadsdomstolen 

menar därför att det inte kan styrkas att TeliaSonera hade en dominerande 

ställning på grossistmarknaden förrän efter halvårsskiftet 2001.  

 Bland de olika operatörer som drabbats av TeliaSoneras prissättning har 

marginalerna sett olika ut. Marknadsdomstolen menade att där det funnits 

positiva marginaler har konkurrensverket inte lyckats visa att TeliaSonera utövat 

marginalklämning. Det konstaterades att TeliaSoneras förfarande åtminstone haft 

en potentiellt konkurrensbegränsande effekt och att dessa inte kan motiveras 

ekonomiskt. Ett dominerande företag har en skyldighet att inte genom sitt 

beteende skada konkurrenter. Då det är otänkbart att ett så stort företag som 

TeliaSonera inte har haft koll på sina kostnader föreligger åtminstone 

oaktsamhet.
49

 Vid de tidpunkter och mot de operatörer som TeliaSonera haft 

negativa marginaler har företaget alltså marginalklämt. På grund av att det rör en 

begränsad del av marknaden och en begränsad tidsperiod satte 

marknadsdomstolen ner konkurrensskadeavgiften.
50

 

 

2.4 Marginalklämning och leveransvägran 

Leveransvägran är en form av missbruk av dominerande ställning som enligt 

konkurrenslagen 2 kap. 7 § eller FEUF art. 102 är otillåten. Vid leveransvägran 

påverkar ett dominerande företag konkurrensen negativt genom att antingen 

vägra att leverera varor till företag som de behöver eller att ställa upp villkor som 

är att jämställa med leveransvägran.
51

 Kriterierna för vad som utgör 

leveransvägran slogs fast i Bronner-fallet.
52

 

                                              
48

 MD 2013:5 p. 191.  
49

 MD 2013:5 p. 281 och 284. 
50

 MD 2013:5 p. 305. 
51

 Karlsson & Östman s. 762. 
52

 Mål C-7/97 Bronner p. 41. 
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I TeliaSonera-målet menade företaget att det måste vara tillåtet att bestämma 

sina egna affärsvillkor i syfte att värna om sin ekonomiska frihet.
53

 Detta borde 

vara tillåtet så länge villkoren inte blir så ofördelaktiga att de skulle betraktas 

som leveransvägran.
54

 EU-domstolen höll inte med utan menade att 

marginalklämning är en form av marknadsmissbruk som skiljer sig från 

leveransvägran.
55

 Generaladvokaten kallade det för förtäckt leveransvägran och 

ansåg att marginalklämning och leveransvägran har samma effekt på 

marknaden.
56

 Samma analysmetod och allmänna överväganden kan därför göras. 

Att både leveransvägran och marginalklämning utgör utestängande åtgärder, 

utförda på olika vis, fastställdes även i ett meddelande från kommissionen.
57

 

 I fallet Unilever Bestfoods mot kommissionen, som rör leveransvägran, 

antyddes dock att det skulle kunna göras en konkurrensrättslig distinktion mellan 

leveransvägran och fall där leverans sker.
58

 Skillnaden mellan detta fall och 

fallen Deutsche Telekom och TeliaSonera som redogjorts för ovan, är att det inte 

rörde sig om en "nödvändig nyttighet" i Unilever.
59

 En sådan tolkning skulle 

kunna göra det riskfyllt för företag att investera i infrastruktur eller hellre välja 

att leveransvägra.
60

 Därför borde inte tanken som ställs upp i Unilever Bestfoods-

fallet användas i mål om marginalklämning. 

  

2.5 Slutsatser 

I detta kapitel har konstaterats att för att marginalklämning ska föreligga krävs att 

ett företag i dominerande ställning vidtar åtgärder som ägnade att utestänga lika 

effektiva konkurrenter. Huruvida dominerande ställning föreligger kan 

kontrolleras genom att kolla utbytbarheten på RPM och RGM genom ett SSNIP-

test. När domstolen bedömer om marginalklämning föreligger är det det 

dominerande företagets egna kostnader i nedströmsledet som i först hand ska 

                                              
53

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 54. 
54

 Se villkor i mål C-7/97, Bronner. 
55

 Mål C-52/09, TeliaSonera Sverige p. 55-58. 
56

 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-52/09 p. 16. 
57

 Meddelande från kommissionen 2009/C45/02 p. 75. 
58

 C-552/03 P, Unilever Bestfoods mot kommissionen p. 137. 
59

 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-52/09 p. 23.  
60

 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-52/09 p. 23. 
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granskas. Här har konstaterats att LRAIC kan användas för att bedöma 

kostnaderna. Vid positiva marginaler är dock periodmetoden att föredra. 

Domstolarna har vidare fastslagit att det är sannolikt att en potentiell 

utestängningseffekt uppstått vid negativa marginaler medan det vid positiva 

marginaler behöver bevisas att prissättningen försvårar för konkurrenterna att 

utöva sin verksamhet. I TeliaSonera-domen lyckades inte konkurrensverket 

bevisa att det förelegat marginalklämning under perioder av positiva 

bruttomarginaler. 

I Deutsche Telekom-fallet hade operatören en regulatorisk skyldighet att 

leverera vilket kan visa på marginalklämning men det är inget krav. Det var 

annorlunda i TeliaSonera där domstolen istället pekade på att grossisttjänsten var 

oumbärlig för konkurrenterna. Det har avslutningsvis konstaterats att 

marginalklämning och leveransvägran som båda är missbruk av dominerande 

ställning enligt konkurrenslagen 2 kap. 7 § och FEUF art. 102 är nära besläktade. 

Det krävs inte att företaget leveransvägrar för missbruk. Att klämma 

konkurrenternas marginaler så att de tvingas bort från marknaden eller inte alls 

kan komma in är en form av förtäckt leveransvägran.  

 

3 Skadeståndsanspråk 

3.1 Inledning 

Vid frågor om konkurrensöverträdelser i enlighet med konkurrenslagen eller art. 

101-102 i funktionsfördraget kan, som tidigare nämnts, ett skadevållande företag 

bli skyldigt att betala konkurrensskadeavgift. Utöver detta finns möjlighet för 

skadelidande att utkräva skadestånd. Detta kapitel ger en introduktion till 

regleringen gällande skadestånd vid konkurrensöverträdelser. Syftet med denna 

genomgång är att bättre förstå de överväganden som domstolarna har att göra vid 

utdömande av skadestånd i konkurrensrättsmål. I kapitlet kommer också att 

redogöras för de principer som behöver beaktas i mål rörande skadestånd i 

allmänhet. Dessa principer är behjälpliga för att fastställa huruvida en part kan 
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anses ha vållat en skada som uppstått samt vem som i sådana fall kan anses ha 

lidit av skadan. I detta kapitel kommer även att förklaras hur en eventuell skada 

ska kunna kvantifieras för att kunna avgöra vilket belopp som ska betalas ut. 

Sammanfattat lägger detta en grund för att bättre förstå nästa kapitel som 

behandlar hur skadestånd bestäms i praktiken. 

 Kapitlet är uppbyggt så att det inledningsvis görs en genomgång av de 

lagrum som är relevanta för utdömande av skadestånd. Här granskas även de 

instruktioner EU givit medlemsstaterna samt själva syftet med att skadestånd ska 

kunna utges. Sedan behandlas frågan hur skadevållande samt skadelidande part 

kan fastställas. Avslutningsvis behandlar kapitlet hur skadeståndets belopp ska 

kunna bestämmas samt vilka hjälpmedel en domstol har för att räkna ut detta. 

Här behandlas även de bevissvårigheter som uppstår samt hur skadelidande kan 

ha hjälp av etablerade metoder för skadeberäkning och bevislättnader. 

 

3.2 Relevanta lagrum 

Möjligheten att döma ut skadestånd för konkurrensöverträdelser fastslås i 

konkurrenslagen 3 kap. 25 §. Av ordalydelsen framgår att bestämmelsen kan 

användas både när förbuden i konkurrenslagen 2 kap. 1 eller 7 §§ och FEUF art. 

101-102 överträtts. Vidare anges att enbart företag kan hållas ansvariga, vilket 

överensstämmer med missbruksbestämmelsen.
61

 Skadeståndsbestämmelsen 

liknar den ursprungliga från 1993 års konkurrenslag 33 §.
62

 En av förändringarna 

skedde år 2005 när bestämmelsen utvidgades till att även innefatta motsvarande 

artiklar i funktionsfördraget.
63

 Detta skedde för att säkerställa att EU-rättens 

regler gavs full verkan i nationell domstol.
64

 Samma principer gäller oavsett om 

ersättningskrav baseras på överträdelser av konkurrenslagens eller 

funktionsfördragets missbruksbestämmelser.
65

 Dessa lagändringar skedde efter 

att möjligheterna till privat skadeståndstalan med stöd av EU:s konkurrensregler 

                                              
61

 Se kap. 2.2.  
62

 Infördes genom prop. 1992/93:56.  
63

 Dåvarande EG-fördraget. Bestämmelsen infördes genom prop. 2004/05:117 s. 6. 
64

 Prop. 2004/05:117 s. 34. 
65

 Se t.ex. prop. 2004/05:117 s. 35. 



26 

 

först konstaterats i Courage-fallet år 2000 och sedan bekräftats i Manfredi-fallet 

år 2005.
66

 

Tredje stycket i den äldre bestämmelsen flyttades även till en egen paragraf, 

3 kap. 26 §.
67

 Av den framgår att Stockholms tingsrätt alltid är behörig att pröva 

mål i enlighet med 3 kap. 25 §. Denna specifika typ av mål har inte prövats i 

större utsträckning, vilket nästa kapitel kommer att visa. Det kan därför vara 

fördelaktigt att väcka talan i Stockholms tingsrätt, då denna har större 

förutsättningar till spetskompetens på området. Regeln utgör ett komplement till 

forumreglerna i rättegångsbalkens 10 kap. där det framgår att talan kan väckas 

vid annan tillämplig allmän domstol. Rättegångsbalkens regler kring dispositiva 

tvistemål gäller vid prövande av skadestånd, under förutsättning att 

handläggningen inte sker gemensamt med mål om konkurrensskadeavgift enligt 

konkurrenslagen 8 kap. 7 §.
68

 

Vid 2005 års lagändring skedde även en ändring i kretsen 

skadeståndsberättigade. Tidigare löd bestämmelsen att skadevållande företag 

skulle ersätta den skada som i och med överträdelsen uppkom "för ett annat 

företag eller en avtalspart". Den sista delen ströks och vilka som har rätt till 

skadestånd definieras därför ej längre i lagtext. Regeringen menade i sin 

motivering att den allmänna skadeståndsrättsliga principen om lagens 

skyddsintresse medför en begränsning av vilka företag som egentligen har rätt till 

skadestånd.
69

 Detta kan inte anses ha framgått av den tidigare lagtexten där det 

snarare verkade som att alla företag skulle kunna kräva ersättning. Den krets som 

åsyftas i motiven är konkurrerande företag och företag i andra eller tidigare 

säljled som påverkats mer direkt. Samtidigt innebär denna ändring en utvidgning 

i skadeståndsrätten då grupper av konsumenter och andra som inte är företag 

skulle kunna omfattas.
70

 För att undvika gränsdragningsproblem lämnades 

skadståndsbestämmelsen utan något försök att beskriva vilka parter den omfattar. 

Detta lämnas till rättstillämpningen att avgöra, det ankommer på den som begär 
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 C-453/99, Courage and Crehan, samt C-295/04, Manfredi. 
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 Se prop. 2007/08:135 s. 265. 
68

 Prop. 2007/08:135 s. 282. 
69

 Prop. 2004/05:117 s. 26. 
70

 A.prop. s. 28. 
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ersättning att bevisa att denne drabbats av ersättningsgill skada samt att kausalitet 

råder.
71

 Denna reglering bör anses överensstämma med unionsrätten där det i 

praxis fastslagits att varje person som kan visa på ett orsakssamband mellan en 

överträdelse av funktionsfördraget och skada denne lidit ska ha rätt att kräva 

ersättning.
72

 Kravet på orsakssamband redogörs närmare för i avsnitt 3.3. 

Tanken med ersättningen är att den skadelidande ska kompenseras för det 

fulla reella värdet av skadan. Detta omfattar faktisk skada, utebliven vinst och 

rätt till ränta från den tidpunkt då skadan inträffade.
73

 Det har visats i svensk 

praxis att principen om full ersättning bör användas.
74

 Detta innebär att den 

skadelidande ska försättas i samma ställning som om någon överträdelse inte 

hade skett. Tanken är förenlig med EU-rätten som även förtydligar att full 

ersättning ska utgå för konkurrensskada.
75

 Utebliven vinst bör omfatta både 

sådan inkomst skadelidande gått miste om i dåtiden samt eventuell framtida 

vinst. Denna fråga aktualiseras främst när ett företag försvunnit från marknaden 

eller hindrats från att över huvud taget komma in. Den uteblivna vinsten omfattar 

även inkomst företaget skulle kunna bringat in i framtiden vilket kan vara svårt 

att uppskatta.
76

 

 

3.3 Skadeståndsrättsliga principer  

Som visats är konkurrenslagens regler kring konkurrensöverträdelser en 

implementering av den unionsrättsliga regleringen. Detta gäller även rätten till 

ersättning, vilket EU-domstolen konstaterat garanteras av EU:s primärrätt som 

har direkt effekt.
77

 Vid överträdelser av unionsrätten är huvudregeln att det är 

upp till varje medlemsstats nationella rättsordning att fastställa de 

rättegångsregler som är mest lämpliga när det saknas unionsrättsliga regler på 

området. Detta slog EU-domstolen fast i det principiellt viktiga 
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 A.prop. s. 29. 
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 Se t.ex. Kone-domen, C-557/12 p. 22 samt Otis-domen, C-199/11 p. 43.  
73

 Bl.a. prop. 1992/93:56 s. 96 och Arbetsdokument från kommissionen C(2013) 3440 s. 9. 
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 Karlsson & Östman s. 1068 samt Wahl s. 77. 
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 Se t.ex. dir. 2014/104/EU kap 1 art 3 som fastställer kraven på full ersättning. 
76

 Denna problematik kommer närmre att granskas i kap. 3.3 samt 3.4. 
77

 Se Arbetsdokument från kommissionen C(2013) 3440 s. 9 som hänvisar till en större mängd praxis. 
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förhandsavgörandet till det tyska Rewe-målet.
78

 Domstolen konstaterade i målet 

två principer: likvärdighetsprincipen samt effektivitetsprincipen. 

Likvärdighetsprincipen garanterar att rättegångsreglerna inte får vara mindre 

gynnsamma än de som gäller för liknande talan av nationell karaktär. 

Effektivitetsprincipen ställer krav på att reglerna i praktiken inte få omöjliggöra 

utövandet av de rättigheter som det åligger de nationella domstolarna att 

skydda.
79

 Svenska domstolar har alltså en skyldighet att säkerställa att det är lika 

lätt att kräva skadestånd baserat på unionsrättsliga överträdelser som inhemska. 

 Med beaktande av dessa två principer ska i övrigt bedömningen av när 

skadestånd utgår regleras genom svensk process- och skadeståndsrätt. Det 

framgår av ordalydelsen i konkurrenslagen 3 kap. 25 § att det ställs krav på 

adekvat kausalitet för att ersättning ska kunna utgå. Det företag som överträder 

förbudsregeln blir ersättningsskyldigt till "den skada som därigenom 

uppkommer". Hur adekvat kausalitet i praktiken ska tillämpas definieras inte 

närmre i lag.
80

 Kravet på adekvat kausalitet är väsentligt inom svensk 

skadeståndsrätt för att säkerställa att inte alltför oväntade och avlägsna 

skadeverkningar ersätts.
81

 Kausalitet används för att avgöra vilka effekter som 

kan ses vara en närliggande följd av handlingen.
82

 Frågan om hur adekvat 

kausalitet ska bedömas återkommer i 4 kap där en genomgång av praxis visar hur 

rättstillämparen hanterat den gränsdragningsproblematik som uppstått. 

Av konkurrenslagen 3 kap. 25 § kan också utläsas att det krävs uppsåt eller 

oaktsamhet från skadevållarens sida. Sveriges krav på culpa kan inte anses vara 

oförenligt med EU:s krav på effektivitet och likvärdighet, det har framgått att 

flera andra medlemsstater ställer upp liknande krav.
83

 Wahl argumenterar dock 

för att det skulle kunna vara mer lämpligt för konkurrensrätten att ha ett krav på 
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 C-33/76, Rewe m.fl. s. 264. 
79

 C-33/76, Rewe m.fl. s. 264. 
80

 Prop. 2004/051:117 s. 29.  
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 NJA 1993 s. 41 I och II. 
82

 Wahl s. 283. 
83

 Se DS 2015:50 s. 37f som menar att då frågan om culpaansvar ej behandlas i Arbetsdokument från 

kommissionen C(2013) 3440 kan kravet ej anses oförenligt med EU-rätten.  
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strikt ansvar.
84

 Detta skulle innebära skyldighet för företag att se till att deras 

handlande inte medför en konkurrensöverträdelse.  

 Förutom kraven på att skadevållaren ska varit åtminstone oaktsam ställer 

förarbetena upp krav på att skadelidande befinner sig i konkurrenslagens 

skyddsområde.
85

 Rättstillämparen ska här se till regelns skyddsändamål, vilket 

benämns normskyddsläran.
86

 I och med att skadeståndsbestämmelsen inte 

innehåller någon närmre definition av vem som kan anses vara skadelidande blir 

det viktigt att även se till regelns skyddsändamål trots att adekvat kausalitet kan 

föreligga. T.ex. kan en kollega till någon som döms till fängelse för mord inte 

kräva skadestånd av denne för inkomstförlust. Bestämmelsen i straffrätten är till 

för att förhindra mord och inte kompensera för kollegors inkomstförluster. 

Kollegan har därmed inte ett skyddat intresse. I praktiken innebär detta för 

skadeståndsbestämmelsen i konkurrenslagen att det krävs att syftena bakom 

konkurrenslagen granskas för avgöra vilka intressen som skyddas. Enligt 

förarbetena till gamla konkurrenslagen framgår att konkurrens ska främjas för att 

stimulera till bättre användande av samhällets resurser och stärka det svenska 

näringslivet i förhållande till internationella marknader.
87

 Detta kan tolkas som 

att ekonomisk effektivitet är centralt för lagstiftaren.
 88

 Därmed skulle det krävas 

ett effektivitetshämmande agerande från skadevållaren för ansvar. 

Normskyddsläran är besläktad med adekvansläran genom att den beaktar mer 

fristående rättspolitiska bedömningar.
89

 Den är accepterad i så väl praxis som 

doktrin.
90

 När det kommer till marginalklämning kan konstateras att det krävs att 

lika effektiva konkurrenter drabbas vilket bör anses bli effektivitetshämmande. 

Wahl konstaterar att ett effektivitetsresonemang, för att avgränsa begreppet 

konkurrensskada, påminner om begreppet antitrust injury inom den amerikanska 

skadeståndsrätten. Hur denna används diskuteras närmre nedan i kapitel 4.3. 
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 Wahl. Frågan drivs och diskuteras under stora delar av kap. 9. 
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 Prop 1992/93:56 s. 96. 
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 Wahl s. 284 som refererar till NJA 1976 s. 458 där normskyddsläran dock benämns läran om skyddat 

intresse. 
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 Prop 1992/93:56 s. 4. 
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 Wahl s. 287f.  
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 Kleineman s. 22 fotnot 1. 
90

 A.a. s. 22 fotnot 1. 
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 Det som gör skadeståndsbedömningen komplicerad vid vissa 

konkurrensrättsliga överträdelser, såsom marginalklämning, är att den 

skadelidande oftast kompenseras för inkomstförluster. Den skadelidande har 

antingen tvingats bort från marknaden eller hindrats från att över huvud taget 

komma in på den. Detta innebär att domstolen behöver göra en bedömning av 

hur stor dennes inkomst skulle varit om inte överträdelsen hade skett. För att göra 

detta behöver domstolen, precis som vid bedömning enligt konkurrenslagen 2 

kap. 7 § eller FEUF art. 102, utreda det kontrafaktiska scenariot.
91

 I 

skadeståndsberäkningen kompliceras saken av att ersättningen ska uppskattas till 

ett värde utifrån vad det skadelidande företaget skulle kunna tänkas ha inbringat i 

det kontrafaktiska scenariot. För att räkna ut den uteblivna vinsten ska den 

faktiska vinsten dras av från den kontrafaktiska vinsten.
92

 Att försöka kvantifiera 

den kontrafaktiska vinsten är dock en svår uppgift då det bygger på ett 

hypotetiskt händelseförlopp. Det krävs därför att det finns etablerade metoder att 

tillgå samt att domstolen tillåter viss bevislättnad för skadelidande. Nästföljande 

avsnitt kommer att redogöra för de svårigheter som uppstår när det kontrafaktiska 

scenariot ska bevisas. 

  

3.4 Bevissvårigheter  

Det är komplicerat att mer exakt beräkna omfattningen av konkurrensskador.
93

 I 

detta avsnitt kommer först att redogöras för de metoder skadelidande kan 

använda sig av för att visa på ett hypotetiskt händelseförlopp. Sedan kommer 

frågan om bevislättnader att behandlas och slutligen görs en jämförelse mellan 

utdömande av skadestånd och utdömande konkurrensskadeavgift. 

 Hypotetiska händelseförlopp kan aldrig helt bevisas, det är inte möjligt att 

helt säkert gissa vad som skulle ha hänt om en handling inte begåtts. Det går 

dock att göra det mer eller mindre troligt att ett hypotetiskt händelseförlopp 
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 Se avsnitt 2.3. 
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 Arbetsdokument från kommissionen C(2013) 3440 del 4. 
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 Prop. 1992/93:56 s. 97. 
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skulle utvecklas på ett visst sätt.
94

 Differensmetoden kan användas för att bedöma 

om en handling kan anses ha orsakat en viss effekt.
95

 Handlingen ska då tänkas 

bort och om effekten uteblivit, kan konstateras att handlingen orsakade effekten. 

Som en utveckling av differensmetoden finns flera ekonometriska metoder för att 

analysera effekterna av en viss handling och försöka isolera de relevanta 

aspekterna. Den fortsatta framställningen kommer att fokuseras på tre vanliga 

metoder som används för att bevisa kontrafaktiska händelseförlopp: före- och 

eftermetoden, jämförelsemetoden och marknadsandelsmetoden. Beroende på 

vilken typ av kontrafaktisk situation som analyseras kan olika metoder användas 

för att bedöma överträdelsen.
96

 

  Före- och eftermetoden utgör den kanske vanligaste i utländska 

konkurrensmål.
97

 Den skadelidandes situation ska här betraktas före och efter 

skadan skett.
98

 En jämförelse kan göras med hur omsättningen och vinsten 

påverkats av den skadegörande handlingen. Om ett företag under fem år utan 

marknadsmissbruk haft en viss omsättning, som under de följande fem åren av 

marknadsmissbruk minskat väsentligt, kan det visa på att företaget lidit skada av 

detta. Det blir lätt att beräkna hur stor ersättning som ska utgå då denna 

motsvarar skillnaden i vinstnivå.
99

 Vid användandet av metoden är det viktigt att 

identifiera under vilken tidsperiod som konkurrensbegränsningen pågått.
100

 Det 

finns även en risk när tjänsters eller produkters efterfrågan förändras över tid. 

Om efterfrågan är cyklisk eller trendmässig finns en risk för att 

konkurrensskadan under- eller överskattas.
101

 Det är viktigt att domstolen beaktar 

detta i sin bedömning, liksom även faktorer utanför marknaden som kan spela in. 

Lyckas domstolen rensa ut inverkan av tillkommande effekter är detta en 

framgångsrik metod att använda. 
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 Jämförelsemetoden bygger på samma princip. Skillnaden är att det är två 

olika men liknande företag som jämförs, istället för samma företag under två 

olika tidsperioder. Marknaden, där jämförelsen sker, bör ha en liknande 

kostnads- och efterfrågestruktur.
102

 En fördel med denna metod gentemot före- 

och eftermetoden är att domstolen inte behöver spekulera kring vad som skulle 

hänt på marknaden. Nackdelen är istället att det är svårt att veta om bolagen 

verkligen är jämförbara.
103

 Det går också att jämföra företaget med sig självt men 

på en annan, jämförbar, marknad. En nackdel med jämförelsemetoden är att 

Sverige har få invånare och att det därmed kan vara svårt att hitta likadana 

aktörer i samma geografiska område.
104

 

 Marknadsandelsmetoden är fördelaktig till exempel när det saknas före- och 

efterperiod eller jämförelseobjekt.
105

 Domstolen ser här till marknadsandelarna 

företaget hade innan och efter överträdelsen. Metoden skulle även kunna 

användas när företaget aldrig varit på marknaden; en sådan situation skulle kunna 

uppstå om ett företag t.ex. kan konstateras ha lägre bud i 60 % av budgivningarna 

men ändå på grund av konkurrensöverträdelse förlorar dessa. Företaget skulle, 

om det inte vore för konkurrensöverträdelsen, haft 60 % av marknaden vilket 

sedan kan räknas om till förlorad vinst. Marknadsandelsmetoden används även i 

kombination med andra metoder. En aktörs marknadsandelar kan till exempel 

jämföras före och efter överträdelsen eller med likvärdig aktör som inte påverkats 

av överträdelsen.
106

 Denna metod förespråkas också i EU-kommissionens 

praktiska vägledning.
107

 Där rekommenderas att flera metoder används och 

kombineras för att skapa en tydlig bild.
108

 

 Den skadelidande har bevisbördan för att den kontrafaktiska situationen är 

sannolik. I EU-kommissionens praktiska vägledning anges att det vid 

bedömningen av en hypotetisk situation blir så komplext att det är lämpligt för 
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domstol att tillämpa lägre beviskrav.
109

 Som anfördes i avsnitt 3.3 har 

rättsordningen en plikt att säkerställa att det inte är omöjligt eller onödigt svårt att 

föra talan. Ekelöf menar att det vid hypotetiska förlopp ska räcka att visa vad 

som är "sannolikt" eller "antagligt".
110

 Partsombuden har som uppgift att inte 

enbart yrka på att beviskravet ska sänkas utan även att diskutera graden av 

bevissänkning.
111

 Det har nämligen tillämpats olika bevisgrader i svensk praxis 

vilket gjort det olika lätt för skadelidande att visa på skada.
112

 Möjligheten att 

uppskatta skadeståndet till ett skäligt belopp när det råder bevissvårigheter ges 

genom rättegångsbalken 35 kap. 5 §. Denna regel hjälper till i de situationer "full 

bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras". Särskilt svårt 

blir det att bevisa skadan i de situationer där ett företag hindras från att ens 

komma in på marknaden till följd av en förbjuden åtgärd.
113

 

 I kapitel 2 visades hur marknadsdomstolen gjort bedömningen av huruvida 

TeliaSonera kan anses ha marginalklämt. I målet slogs det fast att höga krav 

måste ställas på bevisningens styrka i mål angående konkurrensskadeavgift.
114

 

Generellt sett är bevisbördan hög för att fastställa huruvida företag lidit 

konkurrensskada men desto lägre när det gäller att precisera storleken på 

konkurrensskadan.
115

 Vilken bevisnivå som i praktiken gäller vid skadestånd på 

grund av marginalklämning är dock svår att fastställa då frågan aldrig prövats i 

svensk domstol. I nästa kapitel görs en genomgång av svensk och utländsk praxis 

för att få en idé om domstolarnas syn på frågor om bevisgrad och vilka metoder 

som är lämpligast att använda.  
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4 Skadestånd i praktiken 

4.1 Inledning 

I kapitel 3 gjordes en teoretisk bedömning av de regler och principer som 

aktualiseras vid utdömande av skadestånd enligt konkurrenslagen. För att bättre 

förstå hur reglerna tillämpas kommer detta kapitel granska hur frågor om 

skadestånd bedömts i praktiken. Det kan inledningsvis nämnas att det finns en 

begränsad mängd svensk skadeståndsrättslig praxis vad gäller 

konkurrensöverträdelser.
116

 En av anledningarna till detta är att de flesta 

ersättningskrav som ställts till följd av konkurrensöverträdelser slutar med 

förlikning.
117

 Många av de frågorna som aktualiseras i kapitel 3 har dock 

behandlats i andra typer av skadeståndsmål. Det är därför möjligt att få en 

indikation på hur domstolar skulle lösa sådana frågor i konkurrenssituationer. 

Praxisgenomgången kommer huvudsakligen att behandla bedömningen av 

adekvat kausalitet och beviskraven som ska ställas på skadelidande. Där blir 

frågan om vilken nivå bevisbördan ska ligga på central. 

 Detta kapitel är uppdelat så att svensk praxis först granskas vad gäller frågor 

om adekvat kausalitet och bevisbörda. Sedan behandlas även praxis som rör 

fastställande av kontrafaktiska scenarier. Avslutningsvis behandlas amerikansk 

skadeståndsrätt. Här introduceras först den amerikanska antitrusträtten för att 

sedan gå igenom praxis. Antitrusträtten har utgjort inspiration för EU:s 

konkurrensregler och under de drygt hundra år USA haft 

skadeståndsbestämmelser för konkurrensrättsliga missbruk har det byggts på med 

praxis.
118

 Praxis som behandlas i detta kapitel kommer framförallt hantera 

bedömandet av kontrafaktiska situationer i konkurrensrättsmål. 
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4.2 Bevisvärdering 

4.2.1 Euroclear Sweden AB 

I inledningen nämndes att praxis vad gäller konkurrensöverträdelser är begränsad 

då de flesta fall resulterar i förlikning.
119

 En annan orsak är att tingsrätten avvisar 

mål för att det saknats konkurrensnackdel.
120

 Frågan om skadestånd vid 

marginalklämning har som tidigare noterats aldrig prövats i Sverige. Det finns 

dock ett rättsfall från Svea hovrätt gällande missbruk av dominerande ställning 

från 2011 där svaranden blev ersättningsskyldig.
121

 

Bolaget Värdepappercentralen, VPC, numera Euroclear, bedömdes här ha 

utnyttjat sin dominerande ställning till att bland annat leveransvägra i strid med 

gamla konkurrenslagen 19 §.
122

 Euroclear ägde 100 procent av marknaden för 

tillhandahållande av aktieböcker i Sverige. Dessa aktieböcker innehöll 

information om aktieägare vilket kärandebolagen behövde för sin verksamhet. 

Käranden yrkade på ersättning då de menade att Euroclears leveransvägran av 

denna tjänst åsamkat dem skada.  

 Domstolen ansåg det vara en beräknelig följd av Euroclears leveransvägran 

att kärandebolagen skulle orsakas skada. Euroclear menade att det var den 

allmänna nedgången i ekonomin som medfört kärandebolagens finansiella 

motgångar. Något bevis på detta presenterades dock inte. I tingsrätten 

konstaterades att den allmänna nedgången i ekonomin kunde ha bidragit till att 

det gått sämre för kärandebolaget men att det var svårt att veta till hur stor del. 

En uppskattning till skäligt belopp skedde därför med hjälp av rättegångsbalken 

35 kap. 5 §. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning men beaktade vid 

uppskattningen av skadeståndsbeloppet att missbruket av den dominerande 

ställningen hade upphört och sänkte därför skadeståndet något. 

 Tingsrätten och hovrätten delade uppfattningen att det klargjorts att 

Euroclears agerande var det som skadat kärandebolagen, oaktat den allmänna 

nedgången i ekonomin. Trots att begreppen adekvans och kausalitet inte nämns 
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konstaterade alltså domstolarna att det föreligger ett orsakssamband. De beviljade 

kärandebolagen bevislättnader för att visa att skadan uppstått på grund av 

Euroclears agerande och inte på grund av konjunkturen. Frågan om vilken 

bevisgrad som ska krävas för att visa på kausalitet mellan ett agerande och den 

påstådda skadan har behandlats flitigt i praxis. Några exempel på detta visas 

nedan. 

  

4.2.2 Landskronabranden 

I Landskrona-målet blev en 13-årig flicka omhändertagen i enlighet med reglerna 

i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
123

 

Socialnämnden konstaterade i sin undersökning av flickan att hon hade ett stort 

intresse för bränder. Inga åtgärder vidtogs dock från kommunens sida. Efter att 

flickan hade släppts brände hon ner en byggnad. Frågan väcktes om 

socialnämnden, som utgör en del av den kommunala verksamheten, hade brustit i 

sin övervakningsplikt. Försäkringsbolaget, som förde talan mot kommunen, 

menade att det fanns en möjlig och lämplig uppsiktsordning som påtagligt kunde 

ha motverkat den föreliggande faran. Bolaget menade vidare att socialnämnden 

brustit i sin uppsikt och att kraven på oaktsamhet och kausalitet därmed var 

uppfyllda. HD konstaterade det problematiska i att det var ett underlåtande som 

utgör det ansvarsgrundade momentet. Frågan blev om ett underlåtande kan möta 

kravet på kausalitet. Det hypotetiska händelseförloppet där skadan inte inträffat 

utgörs av alla de handlingar som skulle ha förhindrat farans förverkligande. På 

grund av svårighetsgraden för den skadelidande att bevisa att så är fallet, 

medgavs försäkringsbolaget en rejäl bevislättnad. Det räckte här för 

försäkringsbolaget att visa vad som var ett möjligt och lämpligt farereducerande 

handlande. Resultatet av detta blir att underlåtenhet innebär att kärandens 

bevisbörda skiljer sig från om det hade rört en aktiv handling.
124

 HD konstaterade 

att det faktum att flickan kunde komma att anlägga bränder som innebar en risk 
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för skada av stor omfattning utgjorde en inte osannolik konsekvens av den 

bristande uppsikten. Därmed konstaterades att kravet på adekvans var uppfyllt. 

 

4.2.3 Prosolvia AB 

Landskrona-domen används av hovrätten i domskälen till ett annat fall, 

Prosolvia-målet.
125

 Prosolvia var ett IT-företag som huvudsakligen sysslade med 

mjukvaruutveckling och utveckling av integrerade system. Företaget grundades 

1988 men växte snabbt och hade tio år senare ett börsvärde på 4,7 miljarder kr. 

Ett grävande journalistiskt inslag i Dagens Industri visade på oegentligheter i 

Prosolvias bokslut. Artikeln innebar att Prosolvia i själva verket gjorde en förlust 

med 36 miljoner kr och inte vinst med 80 miljoner kr som bokslutet visade. 

Inslaget ledde till att värdet på företagets aktier sjönk i botten och slutligen till 

företagets konkurs. Prosolvia stämde revisionsbyrån PWC då de menade att det 

var deras felaktiga revision som ledde till företagets förfall. Både i tingsrätten 

och hovrätten fastställdes att revisorn på PWC brustit i sin goda redovisningssed 

genom att presentera ett felaktigt bokslut.
126

 Tingsrätten medgav att Prosolvia 

drabbats av skada men menade att tillräckligt orsakssamband inte förelåg för att 

företaget skulle kunna medges ersättning. Den oaktsamma revisionen var en av 

flera orsaker till att företaget gick i konkurs. Prosolvia lyckades inte visa i 

tingsrätten att det var klart mera sannolikt att revisionen ledde till konkursen än 

någon av de alternativa förklaringar PWC gjort gällande. I detta fall kan det 

diskuteras huruvida det var rimligt att tingsrätten krävde att Prosolvia skulle 

uppnå bevisgraden klart mera sannolikt.
127

 Det har fastslagits av HD i ett annat 

fall att det av praktiska skäl inte alltid kan begäras att skadelidande till fullo ska 

bevisa ett händelseförlopp.
128

 HD skrev i fallet att "i så fall bleve rätten till 

skadestånd närmast illusorisk". Tingsrättens bedömning i Prosolvia-målet 
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kritiseras bland annat för att sakfrågan bedöms ha blandats ihop med 

bevisfrågan.
129

 Orsakssamband konstaterades men underkändes då Prosolvia inte 

kunde visa att det utgjorde ett starkare orsakssamband än andra. Hovrätten intog 

en något annorlunda inställning till bevisfrågorna i fallet. I domskälen angavs att 

det fanns ett tillräckligt orsakssamband mellan revisorernas oaktsamhet och 

skadan. Effekterna av revisorernas oaktsamhet hade legat i farans riktning och 

varit förutsebar. Till skillnad från tingsrätten ansåg de att större bevislättnader 

behövde ges, då det är svårt att bevisa ett hypotetiskt händelseförlopp. Hovrätten 

motiverade detta ställningstagande genom att referera till Landskrona-målet.
130

 

De nöjde sig med bevisgraden övervägande sannolikt, som kommer från 

miljöbalken (1998:808) 32 kap. 3 § 3 st.
131

 Det har påpekats i doktrin att 

begreppet övervägande sannolikt dock aldrig nämns i Landskrona-målet.
132

 

Hovrätten prövade orsakssambandet genom differensmetoden. Redan det 

förhållandet att revisorerna brutit mot en aktsamhetsnorm indikerade 

orsakssamband. Då denna aktsamhetsnorm brutits mot med varaktighet ökade 

sannolikheten för att skadan inte hade inträffat i det hypotetiska förloppet. I 

doktrin har detta beslut ytterligare ifrågasatts, det anses att användandet av 

differensmetoden är förenat med stora svårigheter vilket borde mana till 

försiktighet.
133

 Att använda övervägande sannolikt, som borde betyda något mer 

än 50 procent troligt, är verklighetsfrämmande.
134

 En mer rimlig avvägning borde 

vara att kräva minst 60-70 procent.
135

 Kravet på adekvat kausalitet ansågs i 

princip upphävt i och med detta beslut. Det har också noterats i doktrin att 

hovrätten möjligtvis förivrat sig något när de tagit inspiration från Landskrona-

målet.
136

 Prosolvia, till skillnad från försäkringsbolaget i Landskrona, hade inte 

lidit skada till följd av en renodlad underlåtenhet. En revision borde utgöra en 

aktiv handling och inte underlåtenhet genom passivitet. Det har diskuterats 
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huruvida Prosolvia verkligen behövde bevislättnaden, de hade redan en bra 

möjlighet att bevisa att de klarat sig på marknaden om det inte vore för 

revisionen utan att behöva sänkta beviskrav.
137

 

  

4.2.4 SCA mot Procter & Gamble 

Bevisgraden övervägande sannolikt användes även i blöjmålet.
138

 Marknaden för 

försäljning av blöjor domineras av två aktörer, Procter & Gamble (P & G) och 

SCA. Talan rörde marknadsföringsöverträdelse där SCA menade att de 

uttalanden P & G gjort i sin reklam inte är tillåtna enligt marknadsföringslagen. 

Dessa har medfört att SCA lidit ekonomisk skada vilket företaget kräver 

ersättning för. Här menade marknadsdomstolen att beviskraven bör variera 

beroende på om bedömningen gäller huruvida skada faktiskt skett, eller för att 

uppskatta skadans storlek. Marknadsdomstolen angav att skadelidandes 

anförande ska vara klart mera sannolikt än något annat orsaksförlopp som 

framförts. Dessa bevislättnader krävs för att inte rätten till skadestånd ska bli 

illusorisk.
139

 SCA lyckades visa att skada lidits genom att göra sitt påstådda 

orsaksförlopp klart mera sannolikt än något orsaksförlopp som framförts av P & 

G. En av domarna i målet var skiljaktig. Denne höll med om att det räckte med 

en överviktsprincip för att bevisa skada men var oenig med majoriteten om hur 

de olika utsagorna skulle värderas. Även om det medgavs en rejäl bevislättnad 

för att fastställa det kontrafaktiska händelseförloppet i detta fall har svenska 

domstolar inte alltid gått på samma spår, vilket visas nedan. 

  

4.2.5 BDO 

I BDO-målet från 2014 behandlades ett revisionsutlåtande som ansågs ha orsakat 

ren förmögenhetsskada.
140

 Käranden menade att en oaktsam revision från BDO 

ledde till att käranden gick samman med ett annat bolag. Detta samgående hade 

inte skett om käranden haft en korrekt revisionsberättelse att grunda sitt beslut 
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på. BDO hade därmed brutit mot god revisionssed vilket åsamkat skada. HD 

menade att det inte räckte att konstatera att det fanns befogad tillit till en 

årsredovisning för att skadeståndsansvar ska utlösas hos revisorn. Det krävdes 

också orsakssamband mellan den oaktsamma revisionen och den ekonomiska 

skadan som affärsbeslutet fört med sig. Differensmetoden måste användas för att 

konstatera att en riktig revision hade lett till ett annat, mer förmånligt, 

ekonomiskt utfall. HD hänvisade här till Landskrona-målet och konstaterade att 

det inte rörde sig om samma fråga här. Det utdelades även en känga till 

hovrättens bedömning i Prosolvia-målet och deras skäl för att ge konkursboet en 

bevislättnad underkändes.
141

 HD ansåg att det fanns en poäng med att vara 

restriktiv då för stora bevislättnader kan medföra brist på förutsebarhet och 

bristande proportionalitet mellan händelsen och ansvarets omfattning, det som i 

doktrin kallas översvämningsargumentet.
142

 HD förespråkade en mer objektiv 

analys av händelserna framför att fästa alltför stor vikt vid skadelidandes 

påståenden. Det har varit oklart i doktrinen hur BDO-domen ska tolkas, vad 

gäller vilka beviskrav som egentligen ställs. I en artikel argumenterar Svensson 

för att Prosolvia fick för stor bevislättnad och att jämförelse kan göras med BDO 

där inga bevislättnader alls tilläts.
143

 Svensson ändrar dock senare uppfattning 

och menar att det i själva verket är kravet övervägande sannolikt som används 

vilket innebär att HD stärkte möjligheten att ge rejäla bevislättnader vid 

användandet av differensmetoden.
144

 I sin senaste artikel beskriver Svensson 

rättsläget för revisorskåren som minst sagt skakigt just nu.
145

 För den som kräver 

skadestånd på grund av en oaktsam revision är beviskraven i och med BDO-

domen synnerligen låga. Svensson menar att en av anledningarna till att 

bevisgraden är så låg vid oaktsam revision är att revisorer enligt lag behöver vara 

försäkrade, vilket innebär att eventuella skadestånd ersätts av försäkringsbolaget. 

Den andra anledningen är att omständigheterna i sådana fall ofta är svårbedömda. 
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Vad detta betyder för bevisfrågorna vid konkurrensrättsöverträdelser kommer att 

diskuteras i kapitel 5. 

 

4.3 Kontrafaktiska scenarier 

De metoder som kan användas för att fastställa det hypotetiska händelseförloppet 

vid skadeberäkning i konkurrenssituationer diskuterades i kapitel 3. Det finns 

begränsad svensk praxis på området men i Euroclear-fallet ovan, som gällde 

ersättning enligt konkurrenslagen, behandlades även frågan om hur det 

kontrafaktiska scenariot ska fastställas.
146

 I rättsfallet använde sig hovrätten, i 

likhet med tingsrätten, av före- och eftermetoden för att beräkna skadans storlek. 

Tingsrätten angav att denna metod borde vara mer lämplig än jämförelsemetoden 

då det inte finns något konkurrerande företag att jämföra med. Det konstaterades 

här att före- och eftermetoden är vanlig inom amerikansk antitrusträtt. Före- och 

eftermetoden användes även i det så kallade blöjmålet.
147

 Marknadsdomstolen 

konstaterade att denna metod används för att räkna ut konkurrensskada och de 

citerar konkurrensverkets rapport från 2006 för att fastställa att före- och 

eftermetoden är den vanligaste.
148

 P & G protesterade mot tingsrättens 

användande av före- och eftermetoden då bolaget menade att den enbart får 

användas för skadeberäkning och inte för att fastställa skada. 

Marknadsdomstolen höll dock med tingsrätten; före- och eftermetoden kan 

användas både för att utreda huruvida skada har lidits och för att kvantifiera 

storleken på denna.  

 Det kan alltså konstateras att före- och eftermetoden vunnit viss acceptans i 

svensk skadeståndsrätt. Värt att notera är att denna även användes vid 

beräknande av konkurrensskadeavgift i TeliaSonera-domen och för att bevisa att 

skada åsamkats.
149

 Bristen på svensk praxis gör dock att viss osäkerhet 

fortfarande råder kring hur en domstol ska se på frågan. Med stort intresse 

noteras att två aktörer, Tele2 och Spray, lämnat in stämningsansökningar till 
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Stockholm tingsrätt gällande skada vållat av TeliaSonera i och med den 

marginalklämning som fastställdes av marknadsdomstolen.
150

 Förhoppningsvis 

kommer dessa inte leda till förlikning utan resultera i domar som kan få 

prejudicerande verkan. 

Som konstaterat i både doktrin och praxis finns mycket inspiration att hämta 

från amerikansk antitrusträtt där dessa frågor fått mycket plats.
151

 Den 

amerikanska rätten utgör inte en rättskälla men kan utgöra en upplysningskälla. 

EU tog i viss mån inspiration av antitrusträtten vid utformandet av 

konkurrensreglerna.
152

 En viss introduktion till amerikanska antitrusträtten 

kommer därför att göras, följt av en viss genomgång av relevant praxis på 

området. 

 

4.4 Amerikansk rätt 

4.4.1 Introduktion till amerikansk skadeståndsrätt 

Inom den amerikanska konkurrensrätten, eller antitrusträtten, finns en betydligt 

större flora av praxis vad gäller skadestånd än i svensk rätt.
 
Skadestånd vid 

konkurrensöverträdelser benämns i amerikansk rätt antitrust injury. Utbudet av 

praxis beror delvis på att det är ett större land och mer folkrikt vilket gör att det 

naturligt uppstår fler konflikter men också på att USA har ett konkurrensrättsligt 

regelverk som under lång tid tillåtit skadestånd.
153

 En anledning kan också vara 

att den amerikanska antitrusträtten är utformad på ett sätt som ger större 

incitament till att tvista.
154

 Skadeståndet har en betydelsefull roll i antitrusträtten 

och är viktigt för att se till att konkurrensreglerna följs.
155

 Detta kan enligt mig 

ses som en stor skillnad mot svensk rätt där utdömande av konkurrensskadeavgift 

förefaller vara det viktigaste instrumentet för att se till att förbuden mot 
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konkurrensöverträdelser följs. Detta utgör en naturlig följd av att amerikanska 

systemet bygger på private enforcement där konkurrensöverträdelser i huvudsak 

förhindras genom att enskilda ges möjlighet till att kräva skadestånd. EU-rätten 

bygger på public enforcement.
156

 Som diskuterat tidigare finns även möjligheten 

till private enforcement av EU-reglerna på nationell nivå. Enskildas rätt till 

skadestånd hittas i antitrusträtten i Clayton Act, tidigare i Sherman Act: 

 

"any person who shall be injured in his business or property by reason of anything 

forbidden in the antitrust laws may sue therefore … and shall recover threefold the 

damages by him sustained". 

 

Anmärkningsvärt för en svensk jurist är regeln att tredubbla skadeståndet ska 

utgå.
157

 Regeln har också kritiserats för att kunna leda till överprevention.
158

 Det 

finns två anledningar till att ett tredubbelt skadestånd ska utgå. Dels ska 

skadelidande ersättas och dels ska skadegöraren straffas.
159

 

 Viktigt inom antitrustlagstiftningen är också per se-regeln och rule of 

reason-principen.
160

 Den första anger att de handlingar som är förbjudna per se 

ska presumeras vara otillåtna utan att behöver undersökas exakt vilken skada de 

åsamkat eller eventuella affärsmässiga ursäkter för användandet.
161

 Vid rule of 

reason är tanken att domstolen ska se till företagens marknadsställning samt 

konkurrensbegränsningens syfte och effekt för att bedöma om begränsningen är 

förbjuden. Principen påminner delvis om normskyddsläran som också kräver att 

hänsyn tas till lagens skyddsändamål. Poängen med den analys som görs vid 

antitrustskada är att i samma analys granskas vilka skador som är 

ersättningspliktade för att de följer av en konkurrensbegränsning och skälet till 
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att konkurrensbegränsningen är förbjuden.
162

 Kraven på adekvat kausalitet i 

svensk rätt existerar även inom antitrusträtten.
163

  

 Även inom amerikansk antitrusträtt är målet med skadestånd att återställa 

käranden till den ekonomiska situation denna hade befunnit sig i om inte skadan 

hade skett.
164

 Det finns i regel två typer av konkurrensmässig skada, overcharge 

cases och foreclosure cases. Overcharge rör överprissättning och kommer inte 

närmare behandlas. Vid foreclosure exkluderar ett bolag sina konkurrenter för att 

avskräcka från konkurrens. Detta får till följd att konkurrenterna skadas. 

Skadeståndet för käranden ska utgöras av skillnaden mellan hur de skulle agerat 

på en hypotetisk marknad, kontrafaktisk, utan konkurrensbegränsande åtgärder 

och hur de nu faktiskt presterar. De vanligaste metoderna för att beräkna skador 

används även inom EU och i svensk konkurrensrätt och förklarades i avsnitt 3.4. 

Här följer en genomgång av amerikansk praxis som visar hur dessa använts i 

praktiken. 

 

4.4.2 Belysande exempel  

4.4.2.1 Brunswick 

Ett viktigt rättsfall i vilket skadeståndets gränser diskuterats är Brunswick-

fallet.
165

 Det rörde sig om ett horisontellt förhållande mellan bolag där en 

leverantör av bowlingutrustning bland annat övertog en bowlinghall som 

återkrävande av leveranser som skett på kredit. I praktiken utgjorde detta en 

fusion mellan företagen. Konkurrenter påstod att detta åsamkat skada i form av 

minskad omsättning och krävde ersättning för detta. Supreme Court fastslog att 

konkurrenten förvisso lidit skada i form av minskad omsättning men att detta inte 

var en följd av fusionerna utan av den ökade konkurrensen. 

Konkurrensbegränsningen orsakade skadan men det var inte egenskaperna hos de 

konkurrensbegränsade handlingarna som ledde till denna skada. Det var inte 
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tillåtet att tvinga igenom fusionen som bowlingleverantören gjorde. Däremot var 

det inte oönskat att mer konkurrens uppstod för de andra företagen på marknaden 

och därmed kan de ej vara berättigade till skadestånd. 

 Detta rättsfall påminner om den normskyddslära som går att återfinna i 

kravet på adekvat kausalitet i konkurrensrätten. Det krävs för ersättning enligt 

konkurrenslagen 3 kap. 25 § att den skadelidande åsamkats skada på grund av en 

konkurrensbegränsande handling samt att adekvans råder. Det är min åsikt att, 

utifrån adekvat kausalitet, skulle även en svensk domstol kunna göra samma 

bedömning som Supreme Court i detta fall. 

 

4.4.2.2 Kodak 

Frågan om bevisgrader som i svensk praxis diskuterats flitigt har även behandlats 

i amerikansk praxis. Ett exempel är Kodak-målet
166

 där bolaget vållat skada 

genom att leveransvägra, en form av missbruk av dominerande ställning som 

ligger nära marginalklämning.
167

 Southern Photo som påstod att skada lidits 

använde före- och eftermetoden för att jämföra de fyra år som föregick 

leveransvägran med de fyra år som leveransvägran pågick. Kodak invände mot 

att detta sätt att räkna skulle kunna användas för att bevisa skada. Supreme Court 

godkände dock beräkningsmetoden och menade att Kodak hade åsamkat denna 

skada. Det var därför deras fel att det inte med total precision kunde visas hur 

mycket skada som lidits. Av den anledningen skulle tillåtas att bevisningen inte 

var fullständigt genomgående. Samma slutsats nåddes i Story Parchment-målet 

där Supreme Court angav att det skulle vara att förvägra möjligheten till rättvisa 

för de som lidit skada om det krävdes att de var tvungna att fullt bevisa skadan.
168

 

Det kan således inte tillåtas att spekulera fritt i omfattningen av skadan men 

sålänge en rättvis och resonabel genomgång av konsekvenserna görs spelar det 

ingen roll att resultatet enbart är en estimering. 
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4.4.2.3 Bigelow 

Före- och eftermetoden är en vanlig metod vid foreclosure-situationer och har 

bland annat använts i Bigelow-fallet.
169

 Här kombinerades den dock med 

jämförelsemetoden, the yardstick method. Omständigheterna i fallet rörde 

biografer i ett visst område. Det fanns ett samarbete mellan distributörer av film 

och biografer som innebar att de som var delaktiga i "konspirationen" fick filmer 

tidigare än de andra biograferna. Andra biografer som den käranden drev fick 

inte filmerna förrän de visats klart på de konspirerande biograferna. Supreme 

Court hade både att pröva huruvida ett sådant beteende skulle tillåtas och hur ett 

eventuellt skadestånd skulle beräknas. Det konstaterades att beteendet var 

konkurrenshämmande på ett diskriminerande sätt och frågan kvarstod hur 

skadeståndet skulle kvantifieras. 

 Vid användandet av jämförelsemetoden jämfördes kärandens biograf, 

Jackson Park theater, med en annan biograf inom samma område, Maryland 

theater, som var delaktig i konspirationen. Trots att Jackson Park var: 

 

"superior in location, equipment, and attractiveness to patrons"  

 

och att de båda biograferna var lika stora kunde konstateras att Maryland theater 

gjort väsentligt bättre resultat. Under en påstådd femårsperiod av missbruk hade 

Maryland gjort en vinst på $115,982.34 över Jackson Park theater. Supreme 

Court hade också jämfört en femårsperiod innan det påstådda missbruket började 

med den femårsperiod under vilken den pågick. Jackson Park theater hade sett 

sin vinst minska med $125,659.00 under den perioden. 

 Användandet av jämförelsemetoden är inte lika vanligt förekommande som 

före- och eftermetoden i den praxis jag tagit del av. Som diskuterades i avsnitt 

3.4 är ett problem med jämförelsemetoden att det kan vara svårt att hitta ett 

lämpligt företag att jämföra med. Detta gäller i högre mån i Sverige som är ett 

relativt stort land ytmässigt med få invånare vilket gör det svårare att hitta 
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liknande företag i närområdet.
170

 Även om jämförelsemetoden visat sig 

användbar är alltså troligtvis före- och eftermetoden den enklaste att praktisera i 

Sverige. 

 Det har dock i amerikansk praxis förekommit att domstolen avfärdat 

användandet av före- och eftermetoden när denna inte varit tillräckligt väl 

genomförd.
171

 Exempel finns när resonemang inte har varit utformade enligt 

ekonomisk standard och marknaderna har i vissa skeenden angivits som normala 

även då det funnits en viss nedgång. Jämförelser hade gjorts med rättsfallet 

Daubert;
172

 i detta rättsfall fastslog Supreme Court att det krävs att en expert: 

 

"employ in the courtroom the same level of intellectual rigor that 

characterizes the practice of an expert in the relevant field." 

 

Daubert-fallet fastställde standarden för när expertutlåtanden i domstol ska 

tillåtas. Domstolen ska alltså inte ta hänsyn till bevisföring som inte uppnår 

Daubert-standarden. 

  

5 Konkurrensskadelagen 

5.1 Inledning 

I denna uppsats har skadeståndsregler och praxis granskats för att bedöma 

rättsläget gällande skadestånd vid marginalklämning. Bedömningen sker utifrån 

den skadeståndsregel som finns i konkurrenslagen. Efter ett direktiv från EU har 

dock föreslagits att nya bestämmelser ska träda i kraft i Sverige gällande 

skadestånd vid konkurrensöverträdelser.
173

 Överträdelser som görs efter den 27 

december 2016 kommer avgöras enligt den nya lagen, vilket kommer att tas 

hänsyn till i nästa kapitel som redogör för rättsläget. I detta kapitel kommer de 
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nya bestämmelserna att granskas genom att direktivet och den nya 

konkurrensskadelagen beskrivs samt att skillnaderna mot nuvarande regelverk 

visas. Detta ger en grund för att i nästa kapitel analysera huruvida rättsläget kan 

komma att påverkas av det kommande regelverket.  

  

5.2 Direktivets innehåll 

EU presenterade den 26 november 2014 ett direktiv som reglerar regler kring 

skadeståndstalan för överträdelser av medlemsstaternas och EU:s 

konkurrensregler.
174

 I direktivet konstateras att det är de nationella domstolarnas 

uppgift att skydda de subjektiva rättigheterna enligt unionsrätten. För att 

funktionsfördragets regler ska få full effekt krävs att det finns en reell möjlighet 

för skadelidande att vända sig till nationella domstolar och få ersättning.
175

 

Tanken med direktivet är att se till att medlemsstaterna behandlar dessa frågor på 

ett tillfredsställande sätt och att inom EU harmonisera regelverken för att det inte 

ska vara svårare att få rätt i vissa medlemsstater.
176

 Så som det ser ut nu menar 

EU att det finns en risker för att att konkurrensvillkoren kan differera mellan 

olika marknader om det är särskilt svårt att få ersättning för den skada som lidits i 

viss medlemsstat jämfört med en annan. 

 Det har föreslagits i en ny rapport från näringsdepartementet att förslaget 

från EU ska införlivas i en ny lag: konkurrensskadelagen.
177

 Den nya lagen, 

tillsammans med andra föreslagna lagändringar, ska träda i kraft den 27 

december 2016. Sverige behöver säkerställa att direktivets genomförande 

resulterar i att den fulla verkan av målen uppnås. Det finns inget krav på att 

genom lagstiftning göra direktivet effektivt i medlemsstaten; av FEUF art 288 

framgår att medlemsstaterna själva väljer hur direktivet bäst ska genomföras. 

Bestämmelserna i direktivet måste dock ges bindande verkan.
178

 Det är också 

viktigt att effektivitetsprincipen och likvärdighetsprincipen följs, dessa 
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diskuterades närmre i avsnitt 3.3. Konkurrensskadelagen ska innehålla 

bestämmelser om ersättningsansvar, hur ersättningen ska bestämmas, regressrätt 

och om rättegång i mål om skadestånd. Den ersätter skadeståndsbestämmelsen i 

konkurrenslagen 3 kap. 25 §. Istället föreslår rapporten att denna bestämmelse 

ska ändras så att den hänvisar till att skadestånd på grund av konkurrensskada 

bestäms i enlighet med reglerna i konkurrensskadelagen. 

 I förslaget till nya konkurrensskadelagen framgår att skadestånd kan utgå för 

överträdelser enligt konkurrenslagen 2 kap. 1 och 7 §§ eller FEUF art. 101-102. 

Det stadgas även i lagtext att dolus eller culpa krävs för att ett företag ska bli 

ersättningsskyldigt. Enligt 3 kap. 1 § i den nya lagen anges att ersättningen som 

kan utgå ska omfatta faktisk skada, utebliven vinst och ränta enligt räntelagen 5 

§.  

 En av frågorna som Sverige tog hänsyn till var bestämmelsen kring 

ansvarsfrågan. I direktivet anges inga explicita regler kring hur denna ska 

bedömas. Det framgår dock att medlemsstaterna själva fick behålla sina krav. 

Sverige gjorde bedömningen att kraven på dolus och culpa kan behållas utan att 

dess kompatibilitet med EU-rätten vidare behöver utredas.
179

 

 Enligt konkurrensverkets rapport har det funnits en klar önskan om att den 

privata tillämpningen av konkurrenslagen bör öka.
180

 Med privat tillämpning 

åsyftas den del där skadelidande i tvistemål kräver ersättning av ett företag som 

missbrukat sin dominerande ställning. En tanke med den nya 

konkurrensskadelagen är att regelverket ska underlätta för den som drabbats av 

en konkurrensöverträdelse att föra talan om ersättning.
181

 Fördelarna med ett 

effektivare system skulle arta sig på två olika vis. Det kan leda till att fler 

skadeståndsmål väcks i domstol och även till att företag i större mån undviker att 

överträda konkurrensreglerna. Näringsdepartementet anser dock i DS:en att 

förslaget antagligen inte kommer leda till någon större ökning i antalet mål.
182

 

Lagstiftning som tillåter sådant processande finns redan idag. Vad 
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konkurrensskadelagen kan få för påverkan på rättsläget kommer att beskrivas i 

nästa kapitel. 

 

6 Rättsläget 

6.1 Inledning 

I detta kapitel ska det som tidigare anförts i uppsatsen användas för att bedöma 

hur en svensk domstol skulle se på frågan om skadestånd vid marginalklämning. 

För närvarande finns två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt 

där kärandena, Tele2 respektive Spray, yrkar på ersättning för den skada de lidit 

till följd av TeliaSoneras marginalklämning.
183

 Om dessa skulle resultera i en 

dom, och inte förlikas, blir det första gången denna fråga avgörs i svensk 

domstol. På grund av att det inte finns någon praxis på området kommer min 

bedömning baseras på den övriga svenska skadeståndspraxis som finns i 

kombination med doktrin. Då det, som anförts i uppsatsen, har förespråkats i 

doktrin och praxis att åtminstone ta inspiration från amerikanska rättsfall 

kommer detta göras i den mån det är relevant.
184

 

 I amerikansk rätt är det vanligare att målen prövas i privata 

konkurrensskadeärenden än att, som i svensk rätt, frågan om 

konkurrensskadeavgift först drivs av konkurrensverket. Detta är en viktig 

anledning till att Sverige inte har samma erfarenhet på området som USA. Det 

svenska förfarandet innebär en skillnad vid prövning av skadestånd, nämligen att 

frågan om marginalklämning faktiskt har skett redan prövats av 

Konkurrensverket. Det kan resultera i att det, som för Tele2s och Sprays 

gentemot TeliaSonera, redan finns en dom om marginalklämning och att det enda 

som kvarstår är att pröva hur stor skadan är. Detta kommer att tas hänsyn till i 

den fortsatta framställningen. I den mån den kommande konkurrensskadelagen 

kommer att påverka bedömningen kommer dessa skillnader att beskrivas.  

                                              
183
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 I kapitlet behandlas först vem som har rätt att få skadestånd och när detta ska 

utgå följt av vilket forum som bör användas. Sedan görs en bedömning av vilka 

beviskrav som bör råda och hur detta ska ske. Därefter granskas vilka metoder 

som bäst ska användas för att fastställa skadeståndet. Avslutningsvis redogörs för 

vilken typ av skada som ska ersättas. 

 

6.2 Skadelidande  

Vilka som har rätt till skadstånd definieras inte i lagtext. Konsekvensen av 

marginalklämning blir att lika effektiva konkurrenter tvingas bort från 

marknaden eller förhindras att över huvud taget ta sig in. Detta innebär att 

konkurrenterna lider skada vilket även slutkunderna gör som riskerar att få sämre 

utbud och högre priser. Särskilt om företagen sedan kommer att behöva ta igen 

förlusten. Här kommer dock att fokuseras på de konkurrenter som lider skada; 

grupptalan för konsumenter faller utanför uppsatsens avgränsning. Den som 

kräver skadestånd behöver visa att det råder kausalitet mellan den skada som 

lidits och det dominerande företagets marknadsmissbruk. Vidare behöver 

kausaliteten vara adekvat. Dessutom behöver den skadevållande haft uppsåt eller 

åtminstone genom oaktsamhet åsamkat skadan. Som nämnt ovan föregås ofta en 

skadeståndstalan vid marginalklämning av en talan av konkurrensverket om 

konkurrensskadeavgift. När denna, som i TeliaSonera-fallet, resulterat i att 

svaranden visats marginalklämma bör frågan om culpa hos skadevållaren redan 

vara avklarad. I domen fastslogs att TeliaSonera varit oaktsam och därmed 

orsakat den skada som uppstod för såväl Tele2 som Spray. I de situationer där 

konkurrensverket redan lyckats visa att skadelidande drabbats av 

marginalklämningen borde inte oaktsamhetsbedömningen bjuda några 

bekymmer. 

 Det kan dock tänkas att en konkurrent som inte omfattats av 

konkurrensverkets talan kräver skadestånd. Som redogjorts för ovan har det 

argumenterats av Wahl att strikt ansvar borde föreligga. Under min genomgång 

av praxis har jag dock visat att strikt ansvar sällan används vid 

oaktsamhetsprövningen. I Landskronabranden bedömdes socialnämnden varit 
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oaktsam redan vid sin underlåtenhet att agera. Trots att denna dom citerats i 

senare fall, bland annat av hovrätten i Prosolvia-domen, anser jag i likhet med 

bland annat Svensson och HD i BDO-målet att för stora växlar inte ska dras av 

Landskronabranden i mål som inte rör ren underlåtenhet. De företag som 

befinner sig i dominerande ställning har dock skyldighet att ha koll på sina egna 

kostnader och priser. Vid så höga krav blir skyldigheten att se till att inte 

marginalklämma sina konkurrenter så stor att det i det närmaste råder strikt 

ansvar. 

 Varje person som kan visa på ett orsakssamband mellan 

konkurrensöverträdelsen och skada denne lidit ska ha rätt till ersättning. Alltför 

oväntade och avlägsna skadeverkningar ska alltså inte ersättas. I kravet på 

adekvat kausalitet i konkurrensrätten ingår ett krav på  att skadelidande omfattas 

av regelns skyddsändamål. Reglerna i konkurrenslagen 2 kap. 7 § eller FEUF art 

102 är till för att skydda effektiviteten i konkurrensen. Det krävs därför att 

skadelidande kan bevisa att det är det konkurrenshämmande momentet som 

åsamkar skadan. En konkurrent som drabbas genom att bli utestängd från 

marknaden omfattas av skyddsändamålet. Detta skiljer sig från den amerikanska 

Brunswick-domen där konkurrenten inte ansågs omfattas av skyddsändamålet. 

Skadestånd kunde därmed inte utgå då det inte var det momentet som regeln 

skulle motverka som åsamkade käranden skada. Vid en sådan situation skulle 

inte heller adekvat kausalitet kunna anses föreligga enligt svensk rätt. 

Det nuvarande kravet på dolus eller culpa kommer inte att förändras vid 

införande av konkurrensskadelagen. Vad som ska omfattas av ersättningen, alltså 

faktisk skada, utebliven vinst och ränta, kommer anges direkt i lagtext men följer 

vad som idag är praxis och framgår av förarbeten. Inget har konkret angivits om 

beräkning av skada eller bevislättnader. Näringsdepartementet anser inte att 

något sådant behöver införas och att möjligheten till uppskattning enligt 

rättegångsbalken 35 kap. 5 § kvarstår.
185

 Vare sig direktivet eller den nya 

konkurrensskadelagen är uttömmande vad gäller hur frågor vid skadeståndstalan 

ska prövas. Förarbetena till konkurrenslagen,  doktrin och praxis har angivit att 
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svenska konkurrensregler ska vara harmoniserade med EU-rätten. I min 

framställning har jag även visat att de skadeståndsbestämmelser som används i 

Sverige vid konkurrensöverträdelser går i linje med EU-rättsliga principer. Alltså 

bör ingenting förändra rättsläget i Sverige om det inte anges i direktivet. 

Näringsdepartementet anser att det blir upp till rättstillämpningen att avgöra i 

vilken mån konkurrensskadelagens bestämmelser ska fyllas ut med allmänna 

principer.
186

 

En av de svåraste uppgifterna för skadelidande blir att visa att skadorna beror 

på det dominerande företagets missbruk och inte på grund av yttre faktorer. 

Skadevållaren kan vilja kontra med att skadan som käranden lider inte är kausal 

till företagets åtgärder då den lika gärna kan uppstått på grund av 

konjunktursskiften eller andra liknande faktorer. Domstolen kan dock i sådana 

situationer medge bevislättnader för att kunna bevisa att skadan de facto beror på 

det utestängande momentet. Hur dessa bevislättnader ska bedömas vid sådana 

situationer behandlas närmre nedan. 

 

6.3 Forum 

Det har konstaterats att skadelidande part har möjlighet att välja forum genom att 

talan alltid kan väckas i Stockholms tingsrätt som alternativ till forumreglerna i  

rättegångsbalkens 10 kap. Som tidigare konstaterat medför detta troligtvis en 

kompetensfördel när det kommer till denna typ av mål som prövas så sällan.
187

 I 

den nya konkurrenslagen kommer ändring ske så att talan, istället för att väckas i  

Stockholms tingsrätt, enligt konkurrensskadelagen 5 kap. 1 § ska väckas vid 

Patent- och marknadsdomstolen. Detta är en nyinstiftad domstol där mål kommer 

kunna avgöras i två instanser, underinstansen blir Patent- och 

marknadsdomstolen och beslut kan överklagas till Patent- och 

marknadsöverdomstolen.
188

 Dessa domstolar finns vid Stockholms tingsrätt 

respektive Svea hovrätt. I och med dessa nya domstolar försvinner bland annat 
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Marknadsdomstolen.
189

 Vissa andra lagar kommer också att ändras för att 

hänvisa till konkurrensskadelagen eller för att ange att vissa mål prövas av 

Patent- och marknadsdomstolen. Möjligheten att välja forum enligt 

rättegångsbalken 10 kap. kvarstår fortfarande. Att frågan flyttas från Stockholms 

tingsrätt till Patent- och marknadsdomstolen borde enbart innebära att den 

förväntade kompetensen ökar. Koncentrationen av domstolsprövningen förväntas 

medföra en  höjning i effektivitet och kvalitet.
190

  

 

6.4 Bevisgraden 

Det är svårt att helt bevisa hypotetiska händelseförlopp. Rättsordningen har dock 

en plikt att se till att det inte är omöjligt eller onödigt svårt att föra talan om 

skadestånd. När full bevisning inte kan föras, eller endast med svårighet kan 

föras, medges bevislättnader enligt rättegångsbalken 35 kap. 5 §. I Euroclear-

fallet konstaterade domstolen att det rådde adekvat kausalitet och bevislättnader 

beviljades enligt reglerna i rättegångsbalken för att visa att det var Euroclears 

agerande och inte konjunkturen som orsakat skadan. 

 Vilken bevisgrad som konkret ska föreligga är svårt att svara på då 

domstolar har haft olika uppfattning. I många fall har överviktsprincipen 

applicerats där det räcker med att göra sin bevisning troligare än motpartens. Det 

behöver då alltså inte i sig självt vara övertygande, enbart mer så än det som 

motparten anför. Domstolarna verkar överlag anse att det föreligger en stark 

skyldighet att se till att det går att få skadestånd. Detta i kombination med att 

bevisning vid hypotetiska händelseförlopp alltid blir komplicerad gör att 

"övervägande sannolikt" troligtvis skulle användas vid ersättning enligt 

konkurrenslagen 3 kap. 25 §. Svensson har argumenterat för att den låga 

bevisgrad som domstolar använt sig av i bland annat Prosolvia och BDO delvis 

har sin förklaring i att ersättningen ska utges av revisorer och att frikostigare 

skadestånd utgår då dessa enligt lag behöver vara försäkrade. Det är dock min 
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bedömning att av det som framförts i doktrin och i bland annat blöjmålet är det 

troligt att bevislättnader kommer ges även i andra hypotetiska scenarier. 

 Det kan konstateras att beviskraven ska vara olika beroende på om 

skadelidande vill visa att konkurrensskada de facto har skett eller visa storleken 

på skadan. Det har nämnts att kraven ska ställas lägre vid en uppskattning av 

skadans omfattning. Högre krav kan därför ställas vid bedömning av 

konkurrensskadeavgift eller om handlingen åsamkat skada. Denna uppfattning, 

som existerar i såväl svensk doktrin som i amerikansk antitrusträtt, behöver tas 

hänsyn till när bevislättnaderna ska fastställas. 

 När skadeståndets belopp ska beräknas är det självklart att det exakta värdet 

på skadan som lidits inte kan bevisas. Detta gäller i synnerhet när skada i form av 

utebliven vinst ska bevisas. Då det enbart går att spekulera i hur stor vinsten hade 

blivit om ingen otillåten gärning hade skett behövs dessa större bevislättnader för 

att kunna föra talan. I Tele2s fall lyckades de aldrig ta sig in på marknaden till 

följd av TeliaSoneras marginalklämning. Vid sin skadeståndstalan behöver de 

visa hur stor vinst de hade gjort om skäliga grossistpriser hade funnits och de 

kunnat konkurrera på ADSL-marknaden med TeliaSonera på lika villkor. Även 

här kan rättegångsbalken 35 kap. 5 § användas för att uppskatta skadeståndet till 

skäligt belopp, vilket gjordes i Euroclear-målet. I amerikansk praxis uttalade 

Supreme Court angående bevislättnad i Kodak-målet att det är skadevållarens fel 

att det inte går att fullt precisera skadans storlek. Då det dominerande företaget 

begått en konkurrensbegränsande handling som åsamkat skada och därmed 

orsakat att skadans belopp inte kan fastställas, får denne lida konsekvenserna av 

det i form av att skadlidande får bevislättnad. I Kodak-målet godkändes därför att 

bevisningen inte var fullständig. Supreme Court påpekar dock att 

bevislättnaderna inte får vara så stora att skadelidande tillåts spekulera fritt. Även 

i svensk rätt resonerades på ett liknande sätt när skadestånd skulle dömas ut för 

en person som trissat upp priserna i en budgivning på en bostadsrätt genom att 

lägga falska bud.
191

 Det fanns i målet flera osäkerhetsmoment kring hur mycket 

billigare lägenheten hade varit om det inte vore för den brottsliga gärningen. 
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Domstolen menade då att osäkerheten bör gå ut över skadegöraren då denne är 

ansvarig för att fullständig klarhet i frågan inte går att uppnå. 

 Slutsatsen kan dras att ytterligare bevislättnad därför borde tillåtas när 

skadelidande ska estimera beloppet av skadan. Särskilt när det gäller frågan om 

utebliven vinst till följd av utestängning, som ofta är en följd av 

marginalklämning. Med bevislättnaderna behövs fortfarande bra metoder för att 

fastställa hur mycket skada som lidits för att det inte ska bli spekulation. I nästa 

avsnitt fastställs vilket förfarande som bäst lämpar sig för att bevisa 

skadeståndets storlek vid marginalklämning.  

 

6.5 Val av metod 

Vid bedömning av hur stort skadestånd som ska utgå behöver det kontrafaktiska 

scenariot målas upp där situationen på marknaden beskrivs som den skulle sett 

om ingen överträdelse skett. Det går inte att bevisa utan enbart göra mer eller 

mindre troligt att ett hypotetiskt händelseförlopp gått till på ett visst sätt. Genom 

att använda differensmetoden "tänks handlingen bort" för att se om effekten 

skulle uppstått ändå. Om ett företag försvann från marknaden till följd av 

exempelvis konjunkturssvängningar och inte på att marginalerna klämdes 

kommer differensmetoden visa att effekten skulle skett ändå. Käranden har då 

inte rätt till skadestånd. 

 I svensk rätt har före- och eftermetoden föredragits för att fastställa det 

hypotetiska händelseförloppet. Den användes till exempel i Euroclear och 

TeliaSonera som båda rör missbruk av dominerande ställning och även i 

blöjmålet som rör brott mot marknadsföringslagen. Enligt konkurrensverket är 

denna metod vanligast vid konkurrensskada och kan användas både för att 

fastställa huruvida skada skett och för att beräkna skadans storlek. Även i 

amerikansk rätt har denna metod använts, bland annat i Bigelow-fallet, och anges 

som lämplig för att beräkna skada. Jämförelsemetoden skulle också vara lämplig 

men förutsätter att lämpliga jämförelseobjekt hittas. 

 För företag som vill fastställa värdet på skada vid marginalklämning borde 

det bästa alternativet vara att göra en så trovärdig analys som möjligt. I 
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amerikansk praxis har resonemang fallit på att metoderna använts på icke 

trovärdigt sätt. Spray kan här tas som exempel. Företaget var aktiva på 

marknaden för uppringt internet men stängdes ute från ADSL-marknaden. Där 

skulle kunna göras en bedömning av deras andelar på marknaden för uppringt 

internet och jämföras med TeliaSoneras andelar. Sedan ska marknadsandelarna 

på ADSL-marknaden, som är noll för Spray, jämföras med TeliaSoneras. Här 

kombineras marknadsandelsmetoden med före- och eftermetoden för att ge en 

fingervisning om hur stor andel av ADSL-marknaden Spray hade haft om det 

inte vore för utestängningen. Genom att sedan betrakta kostnader och omsättning 

på marknaden kan Sprays uteblivna vinst fastställas vilket är vad företaget ska 

kompenseras för. Skulle det vara så att en lika effektiv konkurrent som Spray, 

som dessutom påminde om företaget till storleken, hade tagit sig in på ADSL-

marknaden skulle jämförelse kunna göras med detta företag. En sådan skedde i 

Bigelow-fallet. Som angivits är dock jämförelsemetoden ofta svåranvänd i 

Sverige då det inte är lika lätt att hitta jämförelseobjekt som i USA.  

Det företag som lider skada på grund av marginalklämning ska alltså få 

ersättning för det fulla reella värdet på skadan. När det kommer till TeliaSonera 

ska ersättning utgå för hela den tid missbruket pågick och hänsyn ska även tas till 

att vinst kan uteblivit därefter. Vid utestängning borde den stora delen vara 

ersättning för utebliven vinst vilket estimeras genom att fastställa det 

kontrafaktiska scenariot. Vad gäller Tele2 och Spray kan konstateras att det redan 

fastslagits i marknadsdomstolen att de blivit marginalklämda av TeliaSonera. 

Företagen har således gått miste om vinsten de hade gjort om de varit aktiva på 

ADSL-marknaden. Deras förväntade marknadsandelar vid ett hypotetiskt 

händelseförlopp behöver därför räknas ut under den tid de påverkats av 

missbruket. De ska därefter ha full ersättning för den vinst som uteblivit under 

den perioden. Hur deras talan kommer att gå återstår att se och resultaten 

kommer att följas med spänning. 
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7 Diskussion 

7.1 Inledning 

I kapitel 6 har min uppfattning om rättsläget redogjorts för, alltså hur jag anser att 

en domstol kan och bör döma. I detta kapitel kommer frågorna som behandlats i 

uppsatsen att analyseras vidare. Först diskuteras frågor kring marginalklämning 

och därefter frågor vid utdömandet av skadestånd för marginalklämning. Sedan 

följer en avslutning som sammanfattar uppsatsen.     

 

7.2 Marginalklämning 

Av Deutsche Telekom- och TeliaSonera-fallen framgår att det i princip krävs en 

regulatorisk skyldighet eller att grossistprodukten är oumbärlig för att 

marginalklämning ska kunna föreligga. Det öppnades dock upp för att det skulle 

kunna ske marginalklämning även utan att grossistprodukten är oumbärlig om 

gärningen ändå har konkurrensbegränsande verkan.
192

 Jag anser dock att kraven i 

en sådan situation bör ställas synnerligen högt på hur pass 

konkurrensbegränsande åtgärder kan vara om den skadelidande har lämpliga 

alternativ på grossistprodukter. Några exempel på detta presenterades inte i 

TeliaSonera-fallet. Mycket av den praxis som finns på området rör avreglerade 

marknader, såsom telekommunikation. Detta kan delvis bero på att företag är 

beroende av kostsam infrastruktur, som ofta någon gång finansierats statligt. Här 

blir tjänsten ofta oumbärlig varpå det är svårt att spekulera i hur en domstol 

skulle resonera i annat fall. 

 Det har även diskuterats att marginalklämning som missbruk av 

dominerande ställning är att jämföra med leveransvägran.
193

 Marginalklämning 

är i USA en form av leveransvägran.
194

 Det kan dock konstateras att 

marginalklämning i EU-rätt och svensk rätt behandlas som en egen form av 
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missbruk, i motsats till i amerikansk rätt.
195

 Det har dock fastslagits i praxis att 

det krävs leveransplikt för att marginalklämning ska ske. I Pacific Bell-fallet, där 

omständigheterna i princip är identiska med TeliaSonera-fallet, ägde AT&T 

infrastrukturen för DSL-internet och Pacific Bell behövde hyra in sig på nätet.
196

 

Där hänvisade AT&T till Verizon-domen som slog fast att när konkurrensmässig 

skyldighet att förhandla med konkurrenter inte föreligger, finns inte heller 

skyldighet att förse dem med en tillräcklig nivå av service.
197

 Supreme Court 

menade att omständigheterna i Pacific Bell-fallet var annorlunda då Pacific Bell 

yrkat på marginalklämning. 

För att kunna yrka på marginalklämning krävs konkurrensmässig skyldighet 

att förhandla med konkurrenter på grossistnivå och det krävs att underpriser sätts 

till kunder. Supreme Court hänvisade till Aspen-domen där det framgår att det 

finns begränsade omständigheter där ett företags ensidiga vägran att göra affärer 

med konkurrenter leder till missbruk av dominerande ställning.
198

 Hade AT&T 

istället leveransvägrat hade de inte riskerat konkurrensrättsbrott, därför kan inte 

heller marginalklämning bli aktuellt. 

Det amerikanska regelverket skiljer sig således på detta sätt från missbruk 

enligt konkurrenslagen eller funktionsfördraget. Genom att det inte krävs 

regulatorisk skyldighet för marginalklämning verkar möjligheten till framgång 

mot företag som klämmer bruttomarginalerna större i EU. Det finns dock en 

liknande princip i amerikansk rätt som påminner om det resonemang som förts 

kring oumbärlig grossistprodukt. Det företag som har essential facility skulle då 

kunna ha leveransskyldighet enligt Sherman Act 2 § och därmed kunna göra sig 

skyldig till marginalklämning.
199

 Denna princip uppkom i ett rättsfall där ett 

företag som kontrollerade en järnvägsbro tvingades dela den med andra 
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järnvägsbolag.
200

 Denna princip användes dock inte i Aspen-målet och det är 

starkt omdebatterat huruvida den kan anses vara giltig.
201

 

 

7.3 Skadestånd vid marginalklämning 

I den bedömning som i föregående kapitel gjordes av rättsläget diskuterades 

bland annat ansvarsfrågan. Som jag framför i kapitlet kommer en domstol att 

ställa krav på uppsåt eller oaktsamhet från det dominerande företagets sida för att 

marginalklämning ska anses ha skett. Nils Wahl har argumenterat för att strikt 

ansvar bör föreligga istället för ett oaktsamhetsrekvisit.
202

 Konkurrenslagens 

regler anger att det krävs uppsåt eller oaktsamhet och enligt nuvarande reglering 

kan skadestånd inte grundas på strikt ansvar.
203

 Jag delar dock Wahls uppfattning 

att konkurrensrättens uppgift att säkra ekonomisk effektivitet lättare kan följas 

genom en strikt tillämpning av culpabedömningen.
204

 Ett sådant tillvägagångssätt 

menar Wahl har använts av HD i andra skadeståndsrättsliga frågor.
205

 Även 

marknadsdomstolen har sett likadant på saken och menade att det borde vara 

tillräckligt att visa att företaget inte kunde varit omedvetet om att handlingen 

skulle ha konkurrensbegränsande verkan.
206

 EU-kommissionen har diskuterat 

frågan kring ansvar och anser att det ska finnas en möjlighet för företag som 

missbrukat sin dominerande ställning att slippa ansvar om det finns en godtagbar 

ursäkt.
207

 I det nya direktivet valde dock kommissionen att inte harmonisera 

reglerna kring när ansvar uppstår.
208

 Trots att författare som Wahl förespråkar 

strikt ansvar och det finns viss praxis som går åt samma håll verkar möjligheten 

för ett företag att ursäkta gärningen bestå. Jag anser dock att det har visats i 

frågor som rör marginalklämning, som ställer upp motsvarande krav på culpa, att 
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det varit lätt att fastställa att skadevållaren varit oaktsam.
209

 Bedömningen kan 

inte anses hårdare i skadeståndsfrågan än vad gäller konkurrensskadeavgiften 

vilket medför att det kommer att vara lika lätt eller lättare att visa på ansvar vid 

skadestånd.
210

 Jag anser att kravet på oaktsamhet, istället för strikt ansvar, vid 

den nuvarande rättstillämpningen inte kommer att försvåra möjligheten att 

utkräva skadestånd av det företaget som marginalklämt. 

 I föregående kapitel diskuterades också den fördel det skadelidande företaget 

har av att frågan oftast redan tagits upp av konkurrensverket. Frågan om ansvar 

har då ofta redan avgjorts och enbart skadans storlek behöver kvantifieras. Detta 

medför en fördel för skadelidande då konkurrensverket, som ofta har större 

resurser, får bördan av att visa på skadevållande företagets ansvar.
211

 Vid den 

komparativa studien med amerikansk antitrusträtt visades att eftersom de inte har 

samma system av public enforcement sätts där istället skadeståndet trefaldigt. Det 

har diskuterats huruvida det faktum att skadevållaren först kan drabbas av en 

substantiell konkurrensskadeavgift för att sedan krävas på privat skadestånd kan 

medföra att denne behöver betala oskäligt mycket pengar.
212

 Detta har dock inte 

bedömts vara någon större risk då det snarare blir för knappa böter utdömda till 

företagen.
213

 I det nya direktivet från kommissionen finns dessutom flera regler 

kring begränsandet av överkompensation.
214

 Skulle det vara så att dessa 

begränsningar medför att det blir ännu svårare att få skadestånd än idag vore det 

inte lyckat då vikten av att öka möjligheten till skadestånd flera gånger har 

betonats. 

 Som denna uppsats visat är det viktigt att det finns en reell möjlighet för 

skadelidande att få kompensation. När skadeståndsbedömningen följer av en dom 

där företaget redan bedömts marginalklämt gäller frågan enbart hur stort skadans 

belopp ska vara. Jag har därmed visat att lägre krav ska ställas vid en 

uppskattning av skadans storlek än vid frågan om ansvar vilket jag anser är en 
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rimlig utgångspunkt. Bevislättnaderna, som kommer av rättegångsbalken 35 kap. 

5 §, krävs för att det i princip vore omöjligt att exakt kvantifiera skadan i ett 

kontrafaktiskt scenario. Jag anser att det vid uppskattning av beloppet bör räcka 

med övervägande sannolikt. Som angavs har det både i amerikansk och i svensk 

praxis ansetts att då skadevållaren, genom sin konkurrensöverträdelse, är skyldig 

till att beloppet inte med säkerhet kan fastställas får osäkerheten gå ut över 

denne.
215

 Det är därför viktigt, för att säkerställa rätten till att skadelidanden ska 

kunna ersättas för åsamkad skada, att bevislättnaderna är så pass rejäla att det är 

möjligt att estimera en skada. Detta gäller förutsatt att uträkningarna följer 

ekonomiska principer och är realistiska. 

Förutom ekonometriska metoder är före- och eftermetoden samt 

jämförelsemetoden lämpliga alternativ för att göra sådana beräkningar. Det går 

att framföra kritik mot att jämförelsemetoden skulle vara svåranvänd då det i ett 

litet land som Sverige blir komplicerat att hitta bra jämförelseobjekt. Jag anser 

det dock fortfarande möjligt under förutsättning att samtliga avvikande faktorer 

lokaliseras. Även om bevislättnader ska medges bör krav ställas på att samtliga 

alternativa och samspelande orsaker sorteras bort för att enbart se till skillnaden i 

det faktiska och det kontrafaktiska scenariot. Detta gäller oavsett om det är två 

tidsperioder eller två olika företag som jämförs. 

 I Ds 2015:50 från näringsdepartementet gällande den nya 

konkurrensskadelagen framgår att EU-direktivet inte behandlar frågor kring 

bevisvärdering, detta lämnas istället till medlemsstaterna. Dessa frågor kommer 

att få avgöras av rättstillämparen. Min bedömning är att konkurrensskadelagen 

inte kommer att medföra några skillnader på hur skadestånd ska beräknas. 

Direktivet och den nya lagen välkomnas som ett bra sätt att tydliggöra rättsläget 

och göra det enklare för skadelidande att väcka talan. Det blir även tydligare för 

företag i dominerande ställning att missbruk kan leda till att ersättningsskyldighet 

uppstår och det harmoniserade regelverket inom EU gör det lika lätt att väcka 

talan oavsett vilken medlemsstat det görs i. Däremot är det möjligt att skillnader i 

ansvarsfrågor och bevisvärdering kan medföra att medlemsstaterna fortfarande 
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tillämpar skadeståndsreglerna olika. Detta är något direktivet skulle kunna 

behandlat för att säkerställa harmonisering inom unionen. 

  

7.4 Avslutning 

Denna uppsats har haft som syfte att fastställa hur skadestånd ska bedömas vid 

marginalklämning. Genom att visa på hur marginalklämning bedömts i EU och 

Sverige har detta missbruk av dominerande ställning närmre förklarats. Reglerna 

för utdömande av skadestånd i konkurrenslagen har beskrivits och då den i stor 

mån bygger på allmänna skadeståndsrättsliga principer har jag gått igenom 

doktrin och praxis. Genom detta har jag bedömt vilka skadeståndsregler som görs 

gällande och hur dessa bedömts i andra mål som inte rör marginalklämning, 

vilket var min första frågeställning. Jag har även gjort en komparativ studie med 

framförallt amerikansk antitrust- och skadeståndsrätt som har hjälpt mig visa hur 

dessa principer kan bedömas. Den komparativa delen har utgjort en inspiration 

för hur skadestånd ska utdömas och har därmed inte behandlats som rättskällor. 

Den har dock varit behjälplig när jag tagit ställning till min andra frågeställning, 

nämligen hur de frågor som aktualiseras vid utdömande av skadestånd vid 

marginalklämning ska behandlas och hur jag anser att en domstol bör resonera i 

sådana fall. Detta har skett både genom en analys av det aktuella rättsläget, de 

lege lata, och mina åsikter kring de frågor som uppkommit. 

 Min förhoppning är att de aktuella rättsfall som för närvarande behandlas i 

Stockholms tingsrätt inte resulterar i förlikning utan istället kommer att leda till 

praxis på området.
216

 En utbyggnad av praxisen skulle förhoppningsvis ta bort 

viss osäkerhet kring de frågor som behandlats i uppsatsen. Detta skulle kunna 

göra det lättare för skadelidande företag att våga väcka talan vilket är viktigt för 

en effektiv konkurrens på marknaden. 
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