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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att söka bringa klarhet i huruvida de krav som finns i 12 § 

Marknadsföringslagen (MFL) är förenliga med artikel 101(1) Lissabonfördraget 

samt 2:1 Konkurrenslagen (KL). I arbetet kommer rättsdogmatisk metod att 

användas, vilket innebär redogörelse av hur de aktuella rättsreglerna är utformade 

(de lege lata) samt hur de kan tänkas revideras (de lege ferenda). Marknadsföring 

nyttjas av många företag i näringslivet, marknadsföring får företagen att synas på 

marknaden och därmed nå ut till konsument och näringsidkare. Att utforma ett 

köperbjudande, en bestämd produkt tillsammans med ett angivet pris är en 

marknadsföringsmetod. Hur ett köperbjudande skall vara utformat finns reglerat i 

12 § MFL. Syftet med bestämmelsen i 12 § är att skydda konsumenten mot 

vilseledande marknadsföring som kan hindra konsumenten att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut.  

 

Den problematik som nu uppkommit vid tillämpning av 12 § var från 

konkurrensverket (KKV) förutspådd. Problematiken vid tillämpningen av 12 § 

MFL uppstår då fristående företag tillsammans utformar ett köperbjudande i sin 

marknadsföring. Samarbetet om det exakta priset är något som enligt MFL är 

tillåtet medan det enligt artikel 101 (1) Lissabonfördraget och 2:1 KL utgör ett 

otillåtet prissamarbete. Skulle företagen för att undkomma att handla i strid med 

de konkurrensrättsliga bestämmelserna välja att ange ett från- eller cirkapris 

strider det mot de marknadsrättsliga reglerna. Förfarandet medför att företag utom 

den ekonomiska enheten inte har någon möjlighet att marknadsföra sig 

tillsammans i form av ett köperbjudande utan att agera i strid med lagen. Detta är 

en konsekvens som kan komma resultera i att företag väljer att utelämna priset ur 

marknadsföringen, något som är till nackdel för konsumenten.  

 

En lösning av en del av problemet vore att Sverige, precis som England inför ett 

tredje rekvisit för köperbjudande. Detta innebär att köperbjudandet måste ligga 

nära avtalsslutet. Konsumenten skall ha möjlighet att köpa produkten genom den 

information som anges i köperbjudandet. På så sätt skulle det vara möjligt för 

fristående företag att gå samman om marknadsföring som inte ligger nära 

avtalsslutet. De undkommer då bestämmelserna angående exakt pris som anges 12 

§ MFL vilket i sin tur innebär att en priskartell enligt artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget och 2:1 KL inte ligger för handen.  

  



   

 

 

Abstract 
 

The following essay has been written with the purpose to find out if 12 § 

Marketing Act (MFL) is compatible with article 101 (1) Treaty of Lisbon and 2:1 

Competition law. A legal dogmatic method was applied in the essay, which means 

that it took into account the rules of law (de lege lata) and how the law should be 

written (de lege ferenda). Marketing is used by many manufacturers with the 

purpose to reach out to and inform the consumer about their products. In order to 

reach that goal, many manufacturers use by-offers, showing a product jointly with 

a price. The marketing Act aims to eliminate misleading marketing procedures. 

Therefore, 12 § was created to regulate these invitation to purchase. The rule is 

constructed with the purpose to protect consumers against misleading marketing 

and prevent the consumer from making the wrong economical decision.    

 

The problems that would arise with the application of the law were already 

predicted by the Swedish Competition Authority before the law came into effect 

in the Marketing Act. The application difficulties with 12 § appeared when 

smaller manufacturers that were not within the same economical unit constructed 

a concerted invitation to purchase. The proceeding had to be considered as an 

illegitimate price cooperation according to article 101 (1) Treaty of Lisbon and 

also 2:1 Competition law.  

 

If the manufakturers, with the wish to not act in conflict with the competition 

laws, would state a price that is not exact, they would act in conflict with the 

Marketing Act.  A consequence of this problem could be that the manufacturers 

do not include prices in their commercials in order to get away from the rule of 

invitations to purchase. This can lead to disadvantages for the consumers because 

they cannot take part of the prices that smaller manufacturers have, which will 

inevitably lead toward a limited overview of the marked on their behalf.  

 

To solve the problem, England has introduced a third prerequisite for invitations 

to purchase. The third prerequisite specifies that the invitation to purchase has to 

make it possible for the consumer to actually buy the product. The invitation to 

purchase has to be close to an agreement between the manufacturer and the 

consumer. In that case, all the commercials that do not make it possible for the 

consumer to actually buy the product will not be considered as an invitation to 

purchase. This would make 12 § MFL unfeasible and would lead towards a 

development in which the small manufacturers that are not within the same 

economical unit would be able to cooperate with their commercials without acting 

against article 101 (1) Treaty of Lisbon and also 2:1 KL.   
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1 Inledning  

 

1.1 Problembakgrund  

 

Ett köperbjudande anses föreligga då en näringsidkare gentemot konsument 

marknadsför en bestämd produkt med angivet pris. Köperbjudanden regleras i 12 

§ marknadsföringslagen (MFL). Om marknadsföringen är utformad som ett 

köperbjudande skall den innehålla viss information för att den inte ska anses vara 

vilseledande.  

 

I allmänhet råder förvirring från flera håll om tillämpningen av 12 § MFL och när 

ett köperbjudande anses vara för handen. Detta framgår då civilutskottet valde att 

inhämta yttrande från konkurrensverket (KKV) med anledning av inkomna 

synpunkter angående bestämmelsen om köperbjudanden. Synpunkterna kom från 

både Svensk handel, ICA AB och ICA-handlarnas Förbund.
1
  

 

Vidare stärks påståendet att det föreligger förvirring då det i propositionen 

framgår att; 

”majoriteten av remissinstanserna ställer sig frågande till den 

närmare innebörden av vad som utgör ett köperbjudande och hur 

den av utredningen föreslagna bestämmelsen ska tillämpas.”
 2
 

 

Vidare är Marknadsdomstolen (MD) osäkra vad gäller tolkning av artikel 2 (i) 

Europaparlamentet och Rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, 

som motsvaras av 12 § MFL. MD har i en begäran om förhandsavgörande ställt 

följande fråga till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen): 

 

Ska rekvisitet ”på så sätt gör det möjligt för en kund att köpa 

produkten” i artikel 2 (i) Europaparlamentet och Rådetsa direktiv 

2005/29/EG […] tolkas så att ett köperbjudande föreligger så snart 

informationen om den annonserade produkten och dess pris är 

tillräcklig för att konsumenten ska kunna fatta ett köpbeslut eller 

fodras att det kommersiella meddelandet också erbjuder en faktiskt 

möjlighet att köpa produkten (t.ex. kupong för beställning) eller att 

det förekommer i anslutning till en sådan möjlighet (t.ex. reklam 

utanför en butik)?
3
 

 

                                                 
1
 Yttrande Dnr 257/2008. 

2
 Prop. 2007/08:115 s. 91. 

3
 Ur Marknadsdomstolens förhandsavgörande Dnr B 4/09, aktbilaga 28. Målet rör marknadsföring 

av resor till New York. Parter i målet är Konsumentombudsmannen (KO) mot Ving Sverige AB. 

Den aktuella annonsen publicerades i Svenska Dagbladet den 13 augusti 2008. För aktuell annons 

se bilaga 1. 
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Vidare är det enligt lagen förbjudet att ange från- eller cirkapris i ett 

köperbjudande. För att ett köperbjudande skall vara förenligt med bestämmelserna 

i 12 § MFL skall ett exakt pris anges. Detta har medfört ytterligare ett problem vid 

tillämpningen av 12 §. Det skapar nämligen problem för fristående företagare vid 

gemensam utformning av köperbjudande. Exakt pris kan vara oförenligt med 

Lissabonfördraget samt konkurrenslagen (KL) då det kan utgöra ett otillåtet 

prissamarbete. Detta innebär att företagare som tillsammans vill använda sig av 

köperbjudande kan komma att handla i strid mot de konkurrensrättsliga 

bestämmelserna fast att de å andra sidan handlar i enighet med MFL.  

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Uppsatsen är författad i syfte att: 

 

- Fastställa gällande rätt för köperbjudanden samt utreda eventuella 

konkurrensrättsliga problem som följer vid tillämpningen av 12 § MFL.  

 

Författarna har för avsikt att besvara följande rättsliga problem: 

 

 Hur förhåller sig 12 § MFL till artikel 101 (1) Lissabonfördraget och 

kapitel 2:1 KL? 

 

 För de fall en eventuell konkurrenshämmande effekt föreligger, hur hade 

den kunnat undvikas? 

 

 

1.3 Metod 

 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

 

Uppsatsens är disponerad utifrån en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 

metoden har till syfte att tolka och systematisera gällande rätt.
4
 Detta innebär att 

klargöra vilka rättsregler som finns, ”vad lagen är” (de lege lata) och de 

rättsregler som kan tänkas tillkomma, ”vad lagen bör vara” (de lege ferenda).
5
 Då 

syftet med uppsatsen är att tolka och fastställa gällande rätt lämpar sig 

rättsdogmatisk metod väl.  

 

Valet av rättsdogmatisk metod anger att uppsatsen är en tolkning av vetenskap i 

den meningen att slutsatser kommer dras utifrån studier av rättsregler. Vid 

                                                 
4
 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, 1995, s. 33. 

5
 Lehrnberg, 2006. Praktisk juridisk metod, 2006, s. 178. 
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tillämpning av rättsdogmatisk metod skall således rättskälleläran
6
 beaktas. Detta 

kommer ske genom att först presentera den för ämnet relevanta teorin som 

omfattar EU-rätt, svensk rätt, rättspraxis, yttrande från myndighet samt slutligen 

doktrin. Det presenterade materialet utgör de lege lata medan den analys som 

bygger på teoridelen kommer att utgöra en granskning av de lege lata samt de lege 

ferenda. 

 

 

1.4 Disposition  

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Därefter presenteras val av metod, en 

motivering till varför metoden valts samt en beskrivning på hur metoden kommer 

att tillämpas. I uppsatsens teoridel presenteras den för uppsatsen relevanta teorin. 

 

Vidare analyseras det material som presenterats i teoridelen, syftet och 

frågeställningarna besvaras. Avslutningsvis presenteras egna reflektioner samt 

förslag på fortsatt forskning.  

 

  

                                                 
6
 För mer information om rättskälleläran läs Peczenik, A, Juridikens teori och metod, 1995, s. 35. 
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2 EU:s konkurrensrätt 
 

2.1 Historisk tillbakablick på konkurrensrätten 

 

2.1.1 The Sherman Act 

 

Konkurrensreglerna kan härledas från The Sherman Act som grundades i USA den 

2 juli 1890. Sherman Act har till syfte att skapa en konkurrenskraftig marknad och 

därmed skydda konsumenter mot orimliga priser på marknaden. Detta skulle 

uppnås genom att skapa en god relation mellan köpare och säljare och därmed 

eliminera sådana prissättningar som kan inverka negativt på konkurrensen.
7
 Den 

aktuella lagstiftningen består av federal rätt och benämns i USA ”antitrust law”. 

Denna utgör en central del av den amerikanska rättsordningen.
8
 

 

Behovet av lagstiftning uppkom i slutet av 1800-talet då 

företagskoncentrationerna ökade i USA. Den tekniska utvecklingen i landet 

bidrog till en god tillgång på energi, transporter och stål. Detta resulterade i att 

USA stod inför en omvandlingsprocess till storskalighet. Mot bakgrund av detta 

valde allt fler företag att ingå konkurrensbegränsande avtal med varandra och 

därmed samarbeta mot ett gemensamt mål. Detta för att vinna marknadsandelar 

och därmed konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Dessa samarbeten 

uppträdde i form av pooler, truster, holdingbolag och fusioner.
9
  

                                               

Det var svårt för delstaterna att enskilt förbjuda dessa konkurrensbegräsande avtal 

då de ofta var gränsöverskridande, en bedömning skulle således göras av flera 

delstater. Det förelåg alltså ett behov av en lagstiftning som skulle gälla för hela 

USA beträffande konkurrensbegränsande samarbeten. Detta behov resulterade i 

att Sherman Act upprättades för att förebygga sådana typer av samarbeten som på 

sikt skulle komma att påverka konkurrensen på ett negativt sätt för 

konsumenten.
10

 

 

Sherman Act bygger på äldre lagstiftning och rättspraxis inom ramen för common 

law och är uppbyggd på förbudsprinciperna. Dessa förbudsprinciper är indelade i 

två delar, ”Section 1” och ”Section 2”. Den första delen omfattar ett generellt 

förbud gällande konkurrensbegränsande samarbeten, den andra delen omfattar ett 

förbud mot monopolisering. Sherman Act har reviderats i olika omgångar, och 

därmed utökats med ett flertal lagstiftningar, där ibland Clayon Act som reglerar 

företagskoncentrationer.
11

   

                                                 
7
 Sullivan, The Political Economy of the Sherman Act: the First One Hundred Years, 1991, s. 3. 

8
 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 64. 

9
 Gölstam, Licensavtal och konkurrensrätten, 2007, s. 49. 

10
 Gölstam, Licensavtal och konkurrensrätten, 2007, s. 49. 

11
 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 62-63. 
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The Sherman Act var inte särskilt effektiv de första åren, men kom efter hand att 

bli mer och mer effektiv inom landet. Så småningom var den så allmänt 

vedertagen att den lade grunden till att andra länder också upprättade 

konkurrensrättsliga lagstiftningar.
12

 

 

 

2.2 EU:s konkurrenslag 

 

Romfördraget upprättades 1957 och har kallats EU:s grundlag, härifrån härleds de 

grundläggande konkurrensreglerna.
13

 I maj 2004 vederfors en modernisering av 

konkurrensreglerna inom EU.
 14

 Den dåvarande förordningen nr 17/62
15

 gällande 

tillämpningen av konkurrensreglerna i dåvarande artikel 81 och 82 i fördraget 

ersattes av förordning nr 1/2003
16

. Den nya förordningen som till alla delar är 

bindande och direkt tillämplig i samtliga medlemsstater är, enligt ett 

pressmeddelande
17

 från Kommissionen den mest omfattande förändring som skett 

inom EU:s konkurrensrätt på 40 år.  

 

Det viktigaste syftet med moderniseringen av konkurrensreglerna var att i så hög 

grad som möjligt försöka involvera företagen och de nationella domstolarna vid 

en tillämpning av EU:s konkurrensregler. Detta innebar att EU:s konkurrensregler 

blev fullt tillämpbara även för de nationella konkurrensmyndigheterna och 

domstolarna. EU:s konkurrensregler skulle följaktligen tillämpas parallellt med de 

nationella konkurrensreglerna.
18

 Således skulle moderniseringen föranleda ökad 

privatisering av konkurrensrätten.
19

  

 

 

2.2.1 Lissabonfördraget 

 

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget ikraft vilket ersatte det tidigare 

Romfördraget från 1957. Kortfattat kan sägas att fördraget beskriver hur 

bestämmelserna i det befintliga fördraget skall ändras, flyttas, kompletteras, 

raderas och omnumreras. De nyheter som presenteras i Lissabonfördraget berör 

främst EU:s styr- och beslutsformer. Endast mindre ändringar har gjorts gällande 

den materiella rätten.
20

 

                                                 
12

 Gölstam, Licensavtal och konkurrensrätten, 2007, s. 49. 
13

 Westin, Europeisk konkurrensrätt, 2007, s. 18. 
14

 Lag (2004:409) om ändring i konkurrenslagen (1993:20). Prop. 2007/08:135 s. 68. 
15

 Rådets förordning nr 17/62 av den 6 februari 1962 – första förordningen om tillämpningen av 

fördragets artiklar 81 och 82 i fördraget EGT. 
16

 Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 – om tillämpningen av 

konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 i fördraget EGT. 
17

 Kommissionens pressmeddelande, IP/02/1739, 26 november 2002. 
18

 Westin, Europeisk konkurrensrätt, 2007, s. 11. 
19

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s 4-5. 
20

 Prop.2007/08:168 – Lissabonfördraget s. 1. 
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På det konkurrensrättsliga området innebär Lissabonfördraget endast en 

omnumrering av de artiklar som berör konkurrensrätten.
21

 Konkurrensreglerna 

inom EU regleras i artiklarna 101-106 Lissabonfördraget. De delar av störst 

betydelse är artikel 101 och 102 som rör konkurrensbegränsade avtal respektive 

missbruk av dominerande ställning. Dessa två regler är dock mycket kortfattade 

och ger ingen vägledning om hur de bör tolkas eller tillämpas.
22

 

 

 

2.2.2 Syfte och mål med EU:s konkurrensregler 

 

EU-fördraget innehåller konkurrensregler med syfte att avveckla de faktorer som 

hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster på den gemensamma marknaden. 

Konkurrensreglernas primära syfte är således att skydda en effektiv konkurrens på 

den inre marknaden. För att dessa regler skall bli så effektiva som möjligt har 

fördraget kompletterats med regler till skydd för konkurrensen.
23

 

 

I Lissabonfördragets artikel 3 anges EU:s mål, där en av de övergripande 

målsättningarna är att underlätta och främja den gränsöverskridande handeln för 

att på så sätt tillnärma en enhetlig marknad.
24

 Vidare framgår det av artikel 3, att 

för att uppnå gemenskapens mål skall dess verksamhet innefatta en ordning som 

säkerhetsställer att konkurrens på den inre marknaden inte snedvrids.
25

 Målet att 

uppnå denna enhetliga marknad innebär att konkurrensreglerna får en central och 

betydande roll.  

 

Det finns både politiska och ekonomiska mål som ligger till grund för 

konkurrensreglerna inom EU. Ett av de ekonomiska målen är att integrera den 

inre marknaden. Syftet är att undanröja hinder för den fria handeln och därmed 

underlätta för företag att utvidga sin verksamhet och etablera sig på nya 

marknader.
26

 Detta anses vara av stor vikt då EU ser särskilt negativt på åtgärder 

som syftar till att bevara sådana avtal som har till syfte att frambringa 

marknadsuppdelning.
27

 

 

För att dessa regler skall bli effektiva har fördraget kompletterats med regler till 

skydd för konkurrensen.  De kompletterande regler bygger på förbudsprincipen 

som innebär att konkurrensbegränsningar är förbjudna om de inte i särskilda fall 

blivit undantagna (se kapitel 4). EU:s konkurrensrättssystem delas in i två 

                                                 
21

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 20. 
22

 Westin, Europeisk konkurrensrätt, 2007, s. 18-19. 
23

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s 4-5. 
24

 Lissabonfördraget artikel 3. 
25

 Lissabonfördraget.  
26

 Wall, Konkurrensförhållanden, 1994, s. 58-59. 
27

 Bernitz, EU idag – en lärobok om den Europeiska unionen, 1998, s. 165. 
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huvudsyften, integrationsfrämjande syftet och konkurrensfrämjande syftet. Dessa 

syften är beroende av och påverkar varandra.
28

 Syftet med konkurrensreglerna blir 

sammanfattningsvis att integrerar den inre marknaden och på så sätt skapa en väl 

fungerande och effektiv gränsöverskridande handel utan några hinder. 

 

Vid en tillämpning av de EU-rättsliga konkurrensreglerna är det viktigt att ha de 

grundläggande rättsprinciperna i åtanke, som exempel kan nämnas 

likabehandlingsprincipen
29

 och proportionalitetsprincipen
30

. Konkurrensreglerna i 

EU är begränsade till att gälla sådana avtal som påverkar handeln mellan 

medlemsländerna, det innebär att samhandelskriteriet måste vara uppfyllt och att 

förfarandet därmed har en gränsöverskridande effekt. EU:s konkurrensrätt har 

företräde framför nationell rätt, den är tvingande och det finns ingen möjlighet att 

avtala bort den.
31

  

 

Centralt för EU-rätten är att den i stor omfattning har direkt tillämplighet och 

direkt effekt i medlemsländerna. Detta innebär att den har företrädesrätt framför 

eventuellt motstridande nationell normgivning. Föreligger sådan motstridighet 

måste de nationella domstolarna beakta och tillämpa den gemenskapsrattsliga 

rättsregeln och därmed åsidosättande av den nationella.
32

 Detta innebär således att 

de nationella domstolarna vid eventuella tolknings- och tillämpningsproblem skall 

begära förhandsavgörande från EU-domstolen.
33

 Syfte med direkt effekt är att 

skydda individens rättigheter och EU-rättens effektivitet.
34

  

 

2.2.3 EU-rättslig definition av begreppet företag  

 

Det är av vikt att presentera en definition av begreppet ”företag” då detta är något 

som kommer att beröras vid ett flertal tillfällen i arbetet. Definitionen av företag 

skiljer sig något mellan den svenska konkurrensrätten och den europeiska 

konkurrensrätten. Det skall för det första klargöras att det endast är företag som 

kan göra sig skyldiga till en överträdelse av artikel 101 Lissabonfördraget och 2:1 

KL (se vidare svensk definition i kapitel 3.4).  

 

EU-fördraget saknar fullständig definition av begreppet företag. EU-domstolen 

har däremot i fallet Höfner presenterat hur de tolkar begreppet. 

 

                                                 
28

 Wall, Konkurrensförhållanden, 1994, s. 58-59. 
29

 Alla skall behandlas lika inför lagen samt att lika fall skall behandlas lika. 
30

 Åtgärder skall inte gå utöver det som är nödvändigt för ändamålet. Det skall råda balans mellan 

mål och medel. 
31

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 69-70. 
32

 Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr, JT 1994-1995, s. 

262. 
33

 Enligt artikel 267 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
34

 Wall, Konkurrensförhållanden, 1994, s. 40-41. 
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                            ”It must be observed, in the context of competition law, first that 

the concept of an undertaking encompasses every entity engaged 

in an economic activity, regardless of the legal status of the 

entity and the way in which it is financed and, secondly, that 

employment procurement is an economic activity.”
35

 

 

Detta kan förenklat översättas, att inom den EU-rättsliga konkurrensrätten 

omfattar begreppet företag varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet. 

Verksamheten skall bedrivas helt och hållet oberoende av dess rättsliga ställning 

och dess finansiering. Begreppet ekonomisk enhet
36

 har störst betydelse i 

avgörandet huruvida en verksamhet skall betraktas som ett företag (se vidare om 

ekonomiska enhetens princip nedan).  

 

 

2.2.4 Ekonomiska enhetens princip 

 

Företag som ingår i samma ekonomiska enhet faller utanför förbudet i artikel 101 

(1) Lissabonfördraget och 2:1 KL.
37

  Ekonomisk enhet kan vara en koncern, där 

moderbolag och dotterbolag väljer att sluta avtal med varandra.  En koncern skall 

betraktas som ”ekonomisk enhet” såväl inom EU som i Sverige. Ett förfarande av 

detta slag anses vara koncerninterna avtal mellan moderbolag och dotterbolag 

gällande till exempel prissättning. Avtal som är av sådant slag är fullt tillåtna 

enligt Lissabonfördraget och KL under förutsättning att dotterbolaget inte har 

frihet att bestämma över sitt handlande.
38

 Är däremot fallet av sådan beskaffenhet 

att dotterbolaget har ekonomisk eller beslutsmässig frihet kan avtalet anses vara 

konkurrensbegränsande och omfattas av bestämmelsen i artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget och 2:1 KL.
39

 

2.3 Artikel 101 Lissabonfördraget 

 

I artikel 101 Lissabonfördraget regleras konkurrensbegränsande avtal eller andra 

förfaranden mellan företag. För att främja konsumenternas välfärd och garantera 

en effektiv resursfördelning har artikel 101 till syfte att säkra en effektiv 

konkurrens på marknaden. Första stycket i artikeln förbjuder avtal eller 

förfaranden som snedvrider konkurrensen och som därmed kan komma att 

påverka handeln mellan medlemsstaterna. Artikelns andra stycke poängterar 

endast att sådana avtal som anges i artikelns första del är att anse som ogiltiga. 

Det tredje och sista stycket i artikeln behandlar sådana typer av undantag som kan 

komma bli aktuell vid tillämpning av artikelns första del.  

 

                                                 
35

 Mål C-41/90, Höfner och Elser mot Macrotron, p.21. 
36

 Saknar egenskapen av oberoende ekonomisk aktör. 
37

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt en kommentar, 2009, s. 398. 
38

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 107-108. 
39

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt en kommentar, 2009, s. 161. 
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De delar av den aktuella artikeln som kommer att beröras i detta avsnitt är 101 (1) 

och 101 (2). Sista delen, 101 (3) kommer att behandlas i kapitel 3. Artikelns första 

och andra stycke anges nedan.  

 

 ”Artikel 101 

1. Följande är oförenligt med den inre marknaden och 

förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av 

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som 

kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till 

syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen inom den inre marknaden, särskilt sådana som 

innebär att 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor 

direkt eller indirekt fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar 

begränsas eller kontrolleras, 

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med 

vissa handelspartner, varigenom dessa får en 

konkurrensnackdel, 

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten 

åtar sig ytterligare förpliktelser, som varken till sin natur eller 

enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är 

Ogiltiga.”
40

 

 

För att överträdelse av bestämmelsen skall anses föreligga krävs inte faktisk effekt 

på marknaden. Denna presumtion kan göras av den anledningen att denna 

överträdelse och därmed syfte att begränsa konkurrensen anses vara av så allvarlig 

art att den sannolikt får negativa effekter på marknaden. Den negativa effekten av 

det aktuella slaget strider mot Lissabonfördragets grundläggande principer och de 

konkurrensrättsliga målen.  

 

I målet Eco Swiss
41

 förklarade EU-domstolen vikten av att artikel 101 efterföljs.  

 

”[...] grundläggande bestämmelse som är oundgänglig för att de 

uppgifter som gemenskapen har anförtrotts skall kunna utföras 

och, i synnerhet, för att den inre marknaden skall kunna 

fungera”.
42

  

                                                 
40

 Artikel 101 Lissabonfördraget. 
41

 Mål C-126/97, Eco Swiss China Ltd mot Benetton International NV, 1999. 
42

 Mål C-126/97, Eco Swiss China Ltd mot Benetton International NV, p. 36. 
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Vidare uttalar EU-domstolen att om reglerna i artikeln skulle åsidosättas på ett 

felaktigt sätt innebär förfarandet att ”grunderna för den nationella rättsordningen 

har åsidosatts”.
43

 EU-domstolen uttalar sig på liknande sätt angående betydelsen 

av artikel 101 i målet Courage
44

, där de återigen förklarar vikten av att artikeln 

efterföljs och att bestämmelsen ligger till grund för EU-rätten.  

 

 

2.3.1 Kriterier för tillämpning av artikel 101 

 

För att EU:s konkurrensregler skall bli tillämpliga krävs att ett 

konkurrensbegränsade förfarande påverkar eller sannolikt kommer att påverka 

samhandeln mellan medlemsstaterna. Detta innebär att förfarandet skall ha 

gränsöverskridande effekt för att falla inom ramen för artikel 101.
45

 EU-

domstolen har i målet Völk
46

 fastslagit att det räcker att samhandeln påverkas 

indirekt eller potentiellt för att samhandelskriteriet skall vara uppfyllt.  

 

Det finns inget krav på att det måste vara ett förfarande mellan flera olika EU-

länder som begränsar eller snedvrider konkurrensen. Ett förfarande kan likaledes 

uppfylla samhandelskriteriet då de inblandade företagen finns belägna i samma 

EU-land. Förfarandet kan ändå ha märkbar effekt utanför landets gränser. Ett 

sådant förfarande kan vara då åtgärden är av sådan karaktär att den försvårar 

marknadsinträdet eller på något annat sätt påverkar företags 

konkurrensförutsättningar i syfte att avskärma den inhemska marknaden. Det 

holländska cementkartellfallet
47

 är ett exempel på ett förfarande av nämnt slag. I 

fallet fann domstolen att ett samordnat förfarande som endast berörde den 

nederländska marknaden påverkade importkonkurrensen från Belgien vilket 

innebar att samhandelskriteriet bedömdes vara uppfyllt.  

 

Det finns förutom det nyss nämnda kriteriet två ytterligare kriterier för att artikel 

101 skall kunna tillämpas. Det otillåtna förfarandet skall ha formen av ett avtal, 

samordnat förfarande eller vara en företagssammanslutning mellan företag, detta 

är avtalskriteriet. Den vanligaste typen är samordnande förfaranden till exempel 

företag som har informella kontakter sinsemellan vad gäller prisfrågor som i sin 

tur påverkar prissättningen. Ett samordnat förfarande måste inte bygga på ett 

direkt avtal. Det räcker att två företag ”kommer överens” om att tillämpa ett visst 

förfarande för att det skall anses vara förbjudet.
48

 I färgämnesmålet
49

 definierar 

EG-domstolen samordnat förfarande på följande sätt;  

                                                 
43

 Mål C-126/97, Eco Swiss China Ltd mot Benetton International NV, p. 41. 
44

 Mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernard Crehan, 2001.  
45

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2007, s. 319. 
46

 Mål 5/69, Völk mot Éts J Vervaecke. 
47

 Mål 8/72, Vereeniging van Cementhanderlaren mot kommissionen 1972. 
48

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2007, s. 321-323. 
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”en form av samordning mellan företag som utan att den har lett 

fram till att det ingåtts ett egentligt avtal medvetet ersätter den fria 

konkurrensens risker med ett praktiskt inbördes samarbete.” 

 

Att avgöra om ett samordnat förfarande har förekommit eller ej är en bevisfråga. 

Den som åberopar att ett samordnat förfarande har ägt rum och som innebär en 

överträdelse av bestämmelserna i artikel 101 äger bevisbördan. Då kommissionen 

ingriper mot sådana typer av förfaranden har de möjlighet att göra 

gryningsräder
50

. Dessa har till syfte att söka säkra bevismaterial för den påtalade 

överträdelsen. 
51

  

 

Vidare måste samordnat förfarandet syfta till eller medföra att konkurrensen på 

den gemensamma marknaden snedvrids, begränsas eller hindras, detta är 

konkurrensbegränsningskriteriet.
52

 

  

  

                                                                                                                                      
49

 Mål 48/69, ICI mot kommissionen. 
50

 En platsundersökning som genomförs av konkurrensmyndigheten i syfte att få fram 

bevismaterial kring den misstänkta överträdelsen av konkurrensreglerna. 
51

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2007, s. 323. 
52

 Artikel 101 (1) Lissabonfördraget. Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2007, s. 321. 
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3 Konkurrenslagen 
 

3.1 Sveriges medlemskap i EU 

 

Den 1 januari 2009 trädde en ny konkurrenslag i kraft, som ersatte 1993 års 

konkurrenslag. Den nya lagen syftar precis som den tidigare till att undanröja 

sådana hinder som kan tänkas hindra en effektiv konkurrens på marknaden.
53

 KL 

bygger på den konkurrensrättsliga förbudsprincipen, som innebär att sådana typer 

av konkurrensbegränsningar som är att anse som skadliga skall förbjudas.
54

  

 

De materiella bestämmelserna i lagen är inriktade att motverka tre olika 

förfaranden som kan tänkas vara skadliga för den effektiva konkurrensen. Dessa 

tre är, ensidiga förfaranden, gemensamma förfaranden som omfattar flera aktörer 

på marknaden och strukturella förfaranden. Vad gäller lagens skyddsomfång är 

dess syfte att generellt sett skydda samhällsekonomin och konsumenterna.
55

 KL 

kan tillämpas på sådana typer av beteende som hindrar eller begränsar 

konkurrensen. Syftet med KL är således inte att skydda enskilda konkurrenter, 

kunder eller leverantörer.
56

 

 

KL är tillämplig på alla typer av företag som finns i näringslivet och i fråga om all 

handel och produktion av tjänster, varor och andra typer av nyttigheter.
57

 Vidare 

framgår av KL att den ej kan tillämpas på avtal inom arbetslivet, avtal som rör 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jämväl sådana förfaranden som 

skyddas av tryckfrihetsförordning. KL är inte heller tillämplig på sådana 

konkurrensbegränsande avtal eller avtalsvillkor som inte ger uttryck för den fria 

partsviljan.
58

 

3.2 Konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag  

 

Enligt 2:1 KL skall alla typer av samarbeten mellan företag som har till syfte eller 

som kan komma att få konsekvenser av att det hindrar, begränsar eller snedvrider 

konkurrensen på ett märkbart sätt förbjudas. Det är inte av betydelse huruvida 

samarbetet är horisontellt eller vertikalt, båda dessa typer är enligt 2:1 KL 

förbjudna (se vidare 3.3).  

 

I paragrafen finns exempel på sådana typer av förfaranden som typiskt sett medför 

negativ påverkan på konkurrensen och som därmed faller inom förbudet.  

 

                                                 
53

 1 § konkurrenslagen (2008:579). 
54

 SOU 2006:99, s. 119. 
55

 Prop. 2007/08:135, s. 67.  
56

 Wetter, Karlsson, Rislund, Östman, Konkurrenslagen – en handbok, s. 6. 
57

 SOU 2006:99, s. 120. 
58

 Andersson, Legnerfält, Ny Juridik, ”Den nya konkurrenslagen”, 3:08, s. 12. 
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”1 § Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att 

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 

märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer av denna lag. 

    

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att  

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller 

indirekt fastställs, 

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar 

begränsas eller kontrolleras, 

3. marknader eller inköpskällor delas upp, 

4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar 

sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt 

handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.”
59

 

 

Paragrafen är uppbyggd på motsvarande sätt och innefattar samma kriterier som 

den EU-rättsliga konkurrenslagstiftningen (med undantag för 

samhandelskriteriet). Det vill säga, avtalskriteriet, märkbarhetskriteriet och 

konkurrensbegränsningskriteriet.
60

 

 

I kapitel 2, 2-3 §§ KL finns undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande 

samarbete mellan företag, dessa undantag redogörs för i kapitel 4. 

 

 

3.3 Horisontella och vertikala samarbeten.  

 

Det finns som tidigare nämnts olika samarbeten mellan företag, horisontella och 

vertikala. Anledningen till uppdelningen av dessa samarbeten beror på att det 

inom näringslivet är möjligt att urskilja olika funktionsnivåer i produktions- och 

distributionskedjan. Där ibland: producenter, grossister (importörer) och 

detaljister. Avtal mellan företag som ingår i samma produktions eller handelsled 

benämns horisontella, medan avtal i olika led benämns vertikala.
61

 

 

Horisontella samarbeten är sådana typer av samarbeten mellan företag som 

vanligtvis har formen av ett avtal med konkurrensbegränsande syfte.
62

 Det kan 

vara avtal och överenskommelser om prissättning eller marknadsuppdelning. 

Horisontella avtal benämns även kartellavtal. Ett kartellavtal är ”ett på avtal 

grundad samverkan mellan fristående företag i syfte att begränsa eller eliminera 

                                                 
59

 Kapitel 2, 1 § konkurrenslagen (2008:579). 
60

 Prop. 2007/08:135, s. 68.  
61

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 56-57. 
62

 SOU 2004:131 s. 148-149. 
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konkurrensen”.
63

 Vid bedömning av horisontella samarbeten skall samarbetet 

analyseras utifrån dess rättsliga och ekonomiska sammanhang. Analysen skall 

göras för att konstatera huruvida förfarandet har till syfte, eller att dess 

konsekvens resulterar i snedvridning eller begränsning av konkurrensen.
64

  

 

Det är av vikt att poängtera att horisontella samarbeten inte alltid har negativ 

effekt, det finns de samarbeten som kan ge ekonomiska fördelar. Horisontella 

samarbeten kan vara ett sätt för små eller medelstora företag att vinna framgång 

på marknaden genom att bland annat dela på risker och spara på kostnader. Då det 

gäller forskning, produktion, försäljning, utveckling mm. Sådana typer av 

förfaranden skall prövas enligt 2:1 KL för att se om dess positiva effekter 

överväger de negativa effekterna på konkurrensen. Vid en sådan bedömning finns 

tre omständigheter som är relevanta att ta ställning till: Avtalets art, parternas 

marknadsinflytande och marknadens struktur (se vidare om gruppundantag i 

4.3).
65

 

 

Vertikala samarbeten innefattar förhållandet mellan parter i olika led i 

distributionskedjan, till exempel förhållandet mellan leverantör och faktisk 

återförsäljare.
66

 Konkurrensbegränsande samarbeten av sådant slag kan vara 

prisdiskriminerande säljarvillkor. Det kan även vara fråga om att part vägrar ingå 

affärsförbindelse med annan part, säljvägran. Vidare skall bruttoprissättning 

räknas till vertikala samarbeten. Bruttoprissättning är sådana typer av avtal där 

återförsäljaren fastställer ett pris som skall gälla i nästa handelsled, till exempel ett 

på förhand angivet pris.
67

 Maxpriser är förekommande i vertikala samarbeten och 

är i vissa fall tillåtna. Ett maxpris föreligger då företag i tidigare handelsled 

faststället ett pris som är det högsta tillåtna och som företag i nästkommande 

handelsled är tvungna att använda sig av. Dessa anses generellt uppfylla de krav 

som finns angivna i 8 § KL och artikel 101 (3) Lissabonfördraget om de ej ger 

intryck av att vara ett rekommenderat- eller lägsta pris.
68

 Detta gäller dock ej om 

företaget i det första ledet har en marknadsandel som överstiger 30 procent, vid en 

sådan situation skall en bedömning av det enskilda fallet göras.
69

 Vidare finns 

sådana avtal där det bestämts att en affärsförbindelse skall gälla under längre tid. 

Dessa innefattar vissa restrektioner för hur denna affärsförbindelse skall te sig, 

ensamåterförsäljaravtal.
70

 

 

Vid en jämförelse av horisontella och vertikala samarbeten kan det konstateras att 

de vertikala konkurrensbegränsningarna i de flesta fall anses vara mindre 

allvarliga än de horisontella. Dessa samarbeten kan komma att sammanfalla, det 

                                                 
63

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 57. 
64

 Wetter, Karlsson, Rislund, Östman, Konkurrenslagen – en handbok, s. 197. 
65

 Wetter, Karlsson, Rislund, Östman, Konkurrenslagen – en handbok, s. 197-198. 
66

 SOU 2004:131 s. 158-159. 
67

 MD 2002:5. 
68

 Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 

om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden. 
69

 Yttrande Dnr 257/2008. 
70

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 57. 
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vill säga att de förekommer i kombination med varandra till exempel vid så 

kallade bojkotter. Med ett sådant förfarande menas en säljvägran från flera 

konkurrenter eller leverantörer gentemot en återförsäljare.
71

 

 

 

3.4 Svensk definition av begreppet företag 

 

I 5 § KL finns en definition av vad som skall anses vara företag, denna lyder som 

följer: 

 

”I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person 

som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, 

dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning. 

Med företag avses också en sammanslutning av företag.”
72

 

 

Det kan med bakgrund av lagens definition konstateras att EU:s konkurrensrätt 

och den svenska konkurrensrättens definition av företag har näst intill samma 

innebörd. Det är därför inte nödvändigt att ifrågasätta huruvida praxis som 

utvecklats med stöd av KL beträffande begreppet företag huvudsakligen 

överensstämmer med det praxis som finns inom EU.
73

 I förarbetena till KL 

framgår det att dess innehåll skall ha samma innebörd som EU-rätten.
74

  

 
  

                                                 
71

 Bernitz, Svensk och Europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 58. 
72

 5 § Konkurrenslagen (2008:579). 
73

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s 64-65. 
74

 Prop. 1992/93:56, s 19-20. 
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4 Undantag enligt Lissabonfördraget och KL 
 

4.1 Legalundantag 

 

I avdelning sju Lissabonfördraget presenteras de för unionen gemensamma regler 

angående konkurrens. I artikel 101 regleras vad som är att anse som förbjudna 

konkurrenshämmande avtal. Förbudet är dock inte absolut, vilket framgår av 

artikel 101 (3). Där presenteras legalundantaget, som gör det möjligt för företag 

att agera enligt artikel 101 (1) (se ovan 2.3). I artikel 101 (3) går följande att läsa: 

 

”Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga 

 - på avtal eller grupper av avtal mellan företag, 

- beslut eller grupper av beslut på företagssammanslutningar, 

- samordnade förfaranden eller grupper av samordnade 

förfaranden, som bidrar till att förbättra produktionen eller 

distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en 

skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte 

 a)ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är 

nödvändiga för att uppnå dessa mål, 

b)ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en 

väsentlig del av varorna i fråga.”
75

 

 

I 2:2 KL finns en motsvarande bestämmelse.  

 

”Förbudet i 1 § gäller inte för ett avtal som 

1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till 

att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,  

2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som 

därigenom uppnås,  

3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är 

nödvändiga för att uppnå målet i 1, och  

4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen 

ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.”
76

 

 

Undantaget har resulterat i ett antal situationer som trots att de faller under 

förbudet i 101 (1) och 2:1 KL kan vara tillåtna. I och med ikraftträdandet av 

förordning 1/2003
77

 ersattes bestämmelsen
78

 om att det åligger Kommissionen att 

                                                 
75

 Artikel 101 Lissabonfördraget. 
76

 Kapitel 2, 2 § konkurrenslagen (2008:579). 
77

 Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 

artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
78

 Rådets förordning nr 17/1962 första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 

86. Artikel 14 e contrario. 
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bevilja individuella undantag från förbudet i artikel 101 (1) Lissabonfördraget. Nu 

mer åligger det på företagen att avgöra huruvida deras avtal är förenliga med 

konkurrensbestämmelserna.
79

  

 

På grund av legalundantaget är det av betydande vikt att artikel 101 (1) och 

artikel 101 (3) betraktas, tillämpas och läses som en helhet. Detta för en korrekt 

bedömning huruvida förfarandet skall falla under undantaget eller ej, detsamma 

gäller 2:1-2 KL.
80

 Legalundantagets innebörd blir att ett annars förbjudet avtal kan 

komma att godkännas och därmed inte omfattas av artikel 101 (1).
81

 

Förutsättningen för att legalundantaget skall komma att accepteras är att fyra 

kriterier uppfylls. Dessa kriterier återfinns i artikel 101 (3) och 2:2 KL. De första 

två är positiva och de två senare är negativa. Detta betyder således att de första 

två, skall besvaras ”jakande” och de två senare skall besvaras ”nekande”.
82

  

  

Av artikel 101 (3) framgår att konkurrensbegränsningar vars huvudsakliga 

effekter är positiva genom att de främjar effektivitet och verkar 

kostnadsbesparande är tillåtna (rationaliseringskriteriet). Dessutom skall, en 

skälig del av den vinst som genom dessa effekter uppnås tillförsäkras 

konsumenterna (konsumentkriteriet). Är dessa rekvisit uppfyllda anses samarbetet 

medföra fler positiva än negativa effekter och förfarandet kan således komma ses 

som tillåtet.  

 

 

4.2 Märkbarhetskravet 

 

Vidare behandlas inte bagatellavtal, sådana avtal anses vara så små att de inte har 

någon märkbar effekt på konkurrensen. Dessa mindre avtal anses inte intressanta 

ur konkurrensrättslig synpunkt så länge de inte ingår i något bredare 

konkurrensbegränsande mönster
83

.  

 

Inom EU har bagatellavtal fått ett allmänt erkännande genom rättspraxis
84

, 

fenomenet benämns de minimis-regeln
85

. Detta innebär att avtal som har ringa 

betydelse för konkurrensen faller utanför bestämmelserna i artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget. Ehuru detta inte framgår av fördragstext har Kommissionen 

preciserat vad som är att anses som ett bagatellavtal. Denna precisering framgår 

                                                 
79

 Westin, Europeisk konkurrensrätt, 2007, s. 163-164. 
80

 I det här och det som följer. Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 konkurrensrättens 

och ekonomirättens grundvalar, 2009, s. 124-126. 
81

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 214. 
82

 Whal, Konkurrensförhållanden, 1994, s. 171. 
83

 Till exempel parallella system av likartade avtal. 
84

 Bland annat mål 56 och 58/64 Consten och Grundig mot Kommissionen, mål 26/76 Metro mot 

Kommissionen och mål 161/84 Pronuptia. 
85

 Kommer av det latinska uttrycket de minimis non curat lex, ung. lagen befattar sig inte med 

småsaker. 
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av ett från Kommissionen särskilt meddelande
86

. Där anges tröskelvärden och 

kvantitativa gränser.  

 

I Sverige har kravet på märkbarhet införts lagen i form av ett rekvisit. Det framgår 

av 2:1 KL att konkurrensen måste påverkas på ett märkbart sätt.
87

 För att ha 

möjlighet att avgöra om konkurrensen märkbart påverkas blir det första ledet att 

identifiera den relevanta marknaden. Därefter kan företagets marknadsandelar 

beräknas. Det blir då möjligt att avgöra om företagen är så pass stora på den 

relevanta marknaden att konkurrensen kan påverkas på ett märkbart sätt.
88

 Dock 

följer det av praxis att avtal som har till syfte att fastställa priser, begränsa 

produktion eller dela upp marknader alltid är att anses som 

konkurrensbegränsande oavsett hur stor del av marknaden avtalsparterna besitter 

(kvantitativ märkbarhet). Andra omständigheter än marknadsandelarna kan också 

vara avgörande.
89

 

 

I Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) finns allmänna råd och 

föreskrifter angående bagatellavtal.
90

 Där finns angett den övre gränsen för 

kvantitativ märkbarhet. Om den totala årsomsättningen för varje part understiger 

30 miljoner kronor presumeras att de tillsammans kan ha en marknadsandel som 

inte överstiger 15 % av den relevanta marknaden för att det inte skall falla inom 

förbudet i 2:1 KL.
91

  

 

Inte bara kvantitativ utan också kvalitativ märkbarhet anses vara avgörande. Visst 

konkurrensbegränsande samarbete anses ha effekt trots att de endast förekommer i 

liten skala, till exempel priskarteller. På samma sätt finns samarbeten mellan 

företag på marknaden, som förvisso innefattar stora företag eller en stor del av den 

relevanta marknaden. Men med en typ av samarbete som inte har märkbar effekt 

på marknaden, till exempel informationsutbyte.
92

 Denna typ av kvalitativ 

märkbarhet finns hänvisad till i bagatellavtalsrådets p. 9. Där finns ytterligare en 

hänvisning till det preciserade meddelandet som Kommissionen utfärdat. Det skall 

dock påpekas att det är svårt att dra någon skarp gräns mellan samarbete utan 

konkurrensbegränsning och fall där det inte föreligger kvalitativt märkbar 

konkurrensbegränsning. 

 

                                                 
86

 Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 

konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis), 2001/C 368/07. Bilaga 3. 
87

 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 konkurrensrättens och ekonomirättens grundvalar, 

2009, s. 116-117. 
88

 Prop. 2007/08:135 s. 72. 
89

 Prop. 2007/08:135 s. 72 (se MD 1997:5, 1997:11, 1997:15 och 2005:7). 
90

 Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas 

av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) (KKVFS 2009:1) (vidare kallat 

bagatellavtalsrådet).  
91

 Bagatellavtalsrådet p. 7. 
92

 I det här och det som följer. Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 konkurrensrättens 

och ekonomirättens grundvalar, 2009, s. 118-119. 
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Kravet på märkbarhet är av relevans då det gäller kvalitativ bedömning. Det finns 

ett antal avgöranden i MD där domstolen kommit fram till att den kvalitativa 

märkbarheten inte har varit uppfylld.
93

 

 

 

4.3 Gruppundantag 

 

Inom EU-rättslig konkurrenslagstiftning ryms ”gruppundantag”.
94

 Dessa undantag 

behöver inte anmälas utan är rent civilrättsligt tillåtna trots att de är 

konkurrensbegränsande. Bedömningen av dessa undantag grundas i att 

undantagen är så harmlösa och att de i vissa fall kan verka positivt för 

konkurrensen.  

 

I KL finns ett system som liknar EU:s gruppundantagsförordningar i sådan hög 

grad att de näst intill är inkorporerade i svensk rätt. I Sverige har vi valt att 

lagstadga om ytterligare ett undantag, avtal för viss taxiverksamverkan.
95

 Endast 

mindre anpassningar har gjorts för att gruppundantagen skall vara lämpliga för 

den svenska marknaden.
96

 Gruppundantagen finns lagstadgade i KL.
97

 

 

 

4.3.1 Licensavtal 

 

Licensavtal ämnar rätt att nyttja licensobjekt som mer eller mindre innebär 

ensamrätt. Det är vanligt att licensavtal är avgränsade då det gäller dess 

geografiska omfång. Vilket innebär att licensgivaren ger licenstagaren 

restrektioner om huruvida licensavtalet får nyttjas. Licensgivaren har rätt att 

erhålla ersättning från licenstagaren. Ersättningen skall beräknas som en 

procentuell del av licenstagarens omsättning, det kan utgå som en löpande 

ersättning i form av royalty.
98

 För att licensgivaren skall veta vem som nyttjar 

licensen och därmed känna sig trygg innehåller licensavtal normalt förbud mot 

överlåtelse och underlicensiering. Även bestämmelser om huruvida de produkter 

som omfattas av licensen skall märkas och kontrolleras återfinns normalt i ett 

licensavtal.
99

 

 

Det finns olika typer av licensavtal däribland patentlicensavtal, know-howlicens 

och varumärkeslicens. Med patentlicensavtal menas sådana avtal där rättigheterna 

att tillverka och sälja en viss produkt till tredje man överlåts. Varumärkeslicens 
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 MD 1997:5, 1997:12. 
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 I det här och det som följer. Bernitz, U, Den nya konkurrenslagen, 1993, s. 31-32. 
95

 Lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan. 
96

 Fm 2000:3, 2001:1-2. 
97

 Se SFS 2008:580-586. 
98

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 503-504. 
99

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 503-504. 
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innebär att licenstagaren erhåller rättigheten till att nyttja någon annans varumärke 

i samband med marknadsföring, fabricerande och försäljning. Know-

howlicensavtal är sådana avtal där licensgivaren ger licenstagaren möjlighet att ta 

del av kunnande som inte är skyddat genom t.ex. patent. Exempel på know-

howlicens är olika typer av tillverkningsmetoder, som behöver en utförlig 

beskrivning för att kunna bli korrekt eller som gör det möjligt att producera en 

viss produkt på rätt sätt (tekniskt know-how).
100

   

 

 

4.3.2 Franchiseavtal 

 

Franchise är ett samlingsnamn på olika typer av samarbeten mellan företag. 

Samarbetet karaktäriseras av att ett företag (franchisegivaren) ger ett eller flera 

företag (franchisetagaren) möjlighet att, mot ersättning utnyttja franchisegivarens 

immateriella rättigheter eller know-how. Franchiseavtal omfattar således ett 

omfattande avtalsreglerat samarbete mellan två parter.  Avtalet kan liknas vid en 

kombination av återförsäljaravtal och licensavtal. Det analoga affärskonceptet är 

det som bildar grunden för samverkan. Däremot finns det faktorer som skiljer 

dessa avtal. Franchisetagaren har till skillnad från parterna i ett återförsäljare- och 

licensavtal en skyldighet gentemot franchisegivaren att använda dennes 

immateriella rättigheter och know-how vid försäljning. Franchiseavtal gynnar 

sådana företag som har begränsade investerings- och etableringsmöjligheter då det 

ger möjlighet att förbättra distributionen eller utbudet av varor och tjänster.
101

  

 

 

4.3.3 Vertikala avtal 

 

Kedjor inom detaljhandeln består i regel av köpmannaägda butiker som under 

gemensamt namn eller gemensam profil tillhandahåller varor till konsumenter. I 

de flesta fall rör det sig om mindre företag som samarbetar med varandra. 

Karaktäristiskt för denna typ av kedjeverksamhet är att en ansenlig del av de 

samordnade företagens inköp sker gemensamt eller att inköpsvillkoren förhandlas 

fram gemensamt. Det förekommer även att företagen väljer att kooperera vad 

gäller marknadsföring.  Samarbeten i frivilliga kedjor bidrar till att förbättra 

distributionen. De bidrar dessutom till att öka små och medelstora företags 

möjlighet att möta konkurrens från de stora etablerade detaljhandelsföretagen. Då 

dessa köpmannaägda butiker kan vara konkurrenter prövas dessa avtal i enlighet 

med 101 (1) Lissabonfördraget och 2:1 KL.
102

 Inom ramen för kedjesamarbete 
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 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 503-504. 
101

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 479-480. 
102

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 252-253. 
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kan undantaget för vertikala samarbeten komma att gälla om gränsen för 30 % 

marknadsandelar inte överskrids.
103

  

  

                                                 
103

 Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 

om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden. 
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5 Förhållandet mellan svensk och Europeisk 

konkurrensrätt 
 

5.1 Allmänt 

 

Allt jämt sedan Sverige resolverade sig för ett medlemskap i EU har EU:s 

konkurrensrätt varit en del av den svenska rättsordningen. Det finns likheter 

mellan KL och EU:s konkurrensrätt. Vid osäkerhet av tillämpning eller vid en 

konflikt mellan dessa skall KL alltid ses och tolkas mot bakgrund av 

Lissabonfördraget. Detta betyder att det i Sverige skall ske en parallell tillämpning 

av rättssystem inom det konkurrensrättsliga området.
104

 

 

Artiklarna 101 och 102 som reglerar konkurrensförhållanden inom EU har direkt 

effekt både vid vertikala och horisontella samarbeten. Detta innebär att EU:s 

konkurrensregler är direkt tillämpliga för både enskilda och företag i Sverige, 

vilket leder till såväl rättigheter som skyldigheter för dessa. De förordningar som 

EU publicerat inom det konkurrensrättsliga området såsom 

koncentrationsförordningen, den grundläggande konkurrensförordningen samt 

gruppundantagsförordningen utgör gällande rätt i Sverige.
105

 

 

Förordningen nr 1/2003 reglerar förhållandet mellan den nationella lagstiftningen 

och den EU-rättsliga. Enligt denna är medlemsstaterna skyldiga att tillämpa 

artikel 101 och 102 i Lissabonfördraget då nationella konkurrensregler tillämpas 

på avtal eller förfaranden som uppfyller märkbarhetskriteriet (se ovan 4.2). Det 

generella syftet med förordningen är att försöka skapa analoga 

marknadsförhållanden inom EU.
106

 

 

Det finns särskilda föreskrifter för hur den nationella konkurrenslagstiftningen får 

tillämpas i de fall då den skall tillämpas parallellt med EU:s rättsordning. Den 

lojalitetsplikt som följer av Lissabonfördraget ålägger medlemsstaterna att alltid 

vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att uppnå de mål som ställts upp i det 

aktuella fördraget. Detta innebär sammanfattningsvis att medlemsländerna ej skall 

vidta sådana åtgärder som kan äventyra gemenskapens mål.
107

  

 

EU-domstolen har uttalat att en tillämpning av nationella konkurrensregler inte får 

hindra;  

 

”en enhetlig tillämpning - inom hela den gemensamma marknaden 

- av de gemenskapsrättsliga reglerna om konkurrensbegränsande 

                                                 
104

 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, 2009, s. 68-69. 
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 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 58. 
107
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samverkan och för den fulla verkan av de rättsakter som antagits 

med tillämpning av dessa regler.”
108

 

 

Trots alla de likheter som finns mellan den svenska konkurrenslagen och EU:s 

konkurrensregler så finns vissa skillnader. EU:s konkurrensregler har till skillnad 

från KL till syfte att främja integrationen mellan medlemsländerna.
109

 

 

 

  

                                                 
108

 Mål 14/68, Wilhelm mot Bundeskartellamt, REG 1969, s. 1, p. 4. 
109

 Wetter, Karlsson, Östman, Konkurrensrätt – en kommentar, 2009, s. 11. 
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6 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
 

6.1 Syfte och mål med direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

 

Den 11 maj 2005 antog Europaparlamentet och Rådet direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder.
110

 En av anledningarna till att direktivet antogs var den rådande 

skillnaden mellan medlämsländerna vad gäller bestämmelser om otillbörliga 

affärsmetoder. Detta innebar en snedvridning av konkurrensen på marknaden till 

följd blev den inre marknaden påverkad negativt.
111

 Europaparlamentet och Rådet 

menade att det rådde ovisshet om vilka regler som gällde i de olika 

medlemsländerna vilket innebar att konsumenterna blev osäkra på sina 

rättigheter.
112

 De menade vidare att det var nödvändigt att tillbörliga 

affärsmetoder utvecklades för att främja den gränsöverskridande handeln.
113

  

 

Syftet med direktivet är att säkerhetsställa hög konsumentskyddsnivå på den inre 

marknaden och därigenom bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt. 

Detta skall uppnås genom att medlemsstaternas lagar och författningar tillnärmas 

vad gäller de otillbörliga affärsmetoder som kan komma skada konsumenterna 

ekonomiskt.
114

 

 

Direktivet sträcker sig till att omfatta affärsmetoder vars syfte är att direkt påverka 

konsumenter att köpa en produkt.
115

 Det är således en konsumentskyddande 

lagstiftning som inte i första hand skyddar konkurrerande näringsidkare. Även fast 

så kan bli fallet anseende renommésnyltning
116

. Regleringen är i många fall av 

betydande vikt för företagare som vill skydda sin goodwill.
117

 

 

 

6.2 Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 

av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 

 

Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 

2005 om otillbörliga affärsmetoder eller som den också benämns, Svarta listan. 

Listan innehåller bestämmelser som under alla omständigheter är otillbörliga, 

något transaktionstest krävs följaktligen inte. En affärsmetod är att anses som 

otillbörlig då den sannolikt kommer att innebära en snedvridning av det 

                                                 
110

 I det här och det som följer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG. 
111
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114

 2005/29/EG artikel 1. 
115

 2005/29/EG p. 7. 
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 MD 1999:21. 
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 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2008, s. 39. 
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ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten
118

 i förhållande till 

produkten. Första delen av listan reglerar vilseledande affärsmetoder och andra 

delen aggressiva affärsmetoder, sammanlagt innehåller listan 31 bestämmelser. 

Syftet med Svarta listan är att harmonisera medlemsstaternas marknadsrättsliga 

regleringar, att skapa en korrekt fungerande inre marknad och en hög skyddsnivå 

för konsumenter.
119

 Svarta listan är dock inte enbart tillämplig gentemot 

konsumenter utan också mellan gentemot andra näringsidkare.
120

 

 

 

6.3 Köperbjudande enligt direktivet 

 

Europaparlamentets och Rådets definition av köperbjudande återfinns i direktivet.  

 

”kommersiellt meddelande som beskriver en produkts egenskaper 

och pris, på ett sätt som är lämpligt för den typ av kommersiellt 

meddelande det gäller, och på så sätt gör det möjligt för en kund 

att köpa produkten.”
121

 

 

Vidare preciseras det närmare hur en marknadsföring skall vara utformad för att 

det skall anses föreligga ett köperbjudande.  

 

”4. Vid ett köperbjudande skall följande information anses som 

väsentlig, om den inte framgår av sammanhanget: 

a) Produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är 

lämplig för mediet och produkten. 

b) Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel 

företagsnamn och, där så är tillämpligt, geografisk adress 

och identitet för den näringsidkare på vars uppdrag han 

agerar. 

c) Priset inklusive skatter eller, om produktens art innebär att 

priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket 

priset beräknats och alla eventuella ytterligare kostnader för 

frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan 

beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan 

tillkomma. 

d) Närmare villkor för betalning, leverans, fullgörande och 

hantering av reklamationer, om de avviker från de krav god 

yrkessed innebär. 

                                                 
118

 En person i den aktuella målgruppen som är normalt informerad, skäligen uppmärksam och 
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e) Uppgift om ånger- eller hävningsrätt för produkter och 

transaktioner för vilka det finns en sådan rätt.”
122

 

 

Vissa medlemsländer har tolkat direktivet så att tre rekvisit skall vara uppfyllda, 

nämligen: 

 

 Ett kommersiellt meddelande som 

 beskriver produktens egenskaper och pris och 

 på så sätt gör det möjligt för en kund att köpa produkten. 

 

Det sista rekvisitet anses vara uppfyllt först då konsumenten de facto kan köpa 

produkten enbart utifrån vad som anges i marknadsföringen. I Sverige har vi dock 

valt att bortse från det sista rekvisitet och anser att det föreligger ett 

köperbjudande som konsekvens redan utifrån de två första rekvisiten.
123

 

 

 

  

                                                 
122

 Avsnitt1, artikel 7, p.4. 
123

 Prop. 2007/08:115 s. 92. 
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7 Marknadsföringslagen 
 

Den nya marknadsföringslagen utfärdades 5 juni 2008 och har till syfte att 

motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. 

Samt att i samband med marknadsföring främja konsumenternas och näringslivets 

intressen. Lagens blir tillämplig då näringsidkare i sin näringsverksamhet 

marknadsför eller själva efterfrågar produkter.
124

 MFL är till största del tillämpbar 

på förfaranden mellan näringsidkare (business-to-business) ett undantag finns 

dock i 12 § (se nedan 7.2).
125

 Utöver detta är MFL alltid tillämpbar mellan 

näringsidkare och konsumenter (business-to-consumer). 

 

 

7.1 Vilseledande marknadsföring 

 

För att en marknadsföringsåtgärd skall anses vara vilseledande krävs att 

transaktionstest i 8 § MFL är uppfyllt, marknadsföringen skall således påverka 

konsumenten att fatta ett välgrundat affärsbeslut (se vidare 7.2). Vid vilseledande 

marknadsföring är kravet på vederhäftighet
126

 väsentligt. Annonsören ansvarar att 

inför konsumentverket (KOV) och domstolarna bevisa att hans påståenden i 

marknadsföringen är riktiga.
127

 Det åligger således på annonsören att vid 

utformningen av reklamen ha fog för sina påståenden, denna princip kallas 

omvänd bevisbörda och tillämpas vid vederhäftighetsfrågor.  Trots detta kan 

marknadsföringen anses vara vilseledanden. Detta på grund av att annonsören 

underlåtit att informera om viktiga upplysningar som kan vara avgörande för 

konsumenten. Det bör dock tilläggas att uppenbara överdrifter inte är något som 

anses vara vilseledande och något som en näringsidkare bör få använda sig av.
128

 

 

 

7.1.2 Definition av begreppet affärsbeslut 

 

Ett affärsbeslut skall anses vara för handen då ett beslut fattas av en konsument 

eller en näringsidkare om huruvida och under vilka förutsättningar en produkt 

skall köpas samt om hela eller endast delar av köpesumman skall betalas. Vidare 

skall ett affärsbeslut anses föreligga då det gäller beslutet om huruvida produkten 

skall behållas eller överlåtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband med 

produkten skall utnyttjas, oavsett om konsumenten eller näringsidkaren beslutar 

handla eller att avstå från produkten.
129

  

 

                                                 
124

 2 § marknadsföringslagen (2008:486). 
125

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2008, s. 38. 
126

 Kravet på rättvisande framställning i marknadsföring. 
127

 I det här och det som följer. Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2008, s. 47. 
128

 Prop. 2007/08:115 s 86. 
129

 3 § marknadsföringslagen (2008:486). 
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Vad gäller själva beslutet att köpa produkten (eller att inte göra det) utgör ett 

affärsbeslut i lagens mening, det är dock av vikt att poängtera att begreppet 

sträcker sig längre än så. Enligt MD skall ett affärsbeslut anses föreligga redan då 

konsumenten eller näringsidkaren bestämmer sig för att vidta en ytterligare åtgärd 

som konsekvens av ett reklammeddelande t.ex. besöka en butik eller en webbplats 

för att hämta ytterligare information.
130

 

 

 

7.2 Köperbjudanden enligt 12 § MFL 

 

Bestämmelsen om köperbjudanden skiljer sig från övriga bestämmelser i MFL då 

den endast är tillämpbar i ett business-to-consumer förhållande.
131

 Anledningen 

till att den inte är tillämplig i ett business-to-business förhållande är att regeringen 

inte anser att det föreligger skyddsbehov gentemot andra än konsumenter. 

Regeringen uttalar att det enligt gällande rätt inte föreligger någon skyldighet att 

lämna viss information när åtgärden riktas till annan näringsidkare.
132

  

 

”12 § Marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren i en 

framställning erbjuder konsumenter en bestämd produkt med en 

prisangivelse utan att följande väsentliga information framgår: 

 

1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är 

lämplig för mediet och produkten,  

2. pris och jämförpris angivet på det sätt som framgår av 7-10 §§ 

prisinformationslagen (2004:347),  

3. näringsidkarens identitet och geografiska adress,  

4. villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av 

reklamationer om dessa avviker från vad som är normalt för 

branschen eller produkten i fråga,  

5. information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp som ska 

lämnas till konsumenten enligt lag. 

     Marknadsföringen är också vilseledande om näringsidkaren i 

en framställning erbjuder konsumenter flera bestämda produkter 

med en uppgift om ett gemensamt pris, utan att erbjudandet 

innehåller väsentlig information enligt punkterna 1-5 i första 

stycket.”
133

 

 

För att det skall föreligga ett köperbjudande enligt 12 § krävs att samtliga rekvisit 

i första stycket är uppfyllda. Det skall röra sig om en bestämd produkt med 

prisangivelse som näringsidkare i framställning erbjuder konsument. För att 

                                                 
130

 MD 2010:8.  
131

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2008, s. 38. 
132

 Prop. 2007/08:115 s. 100. 
133

 Marknadsföringslag (2008:486). 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_2004_347#0_10
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_2004_347
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köperbjudandet inte skall anses vara vilseledande krävs att samtliga fem punkter i 

andra stycket är uppfylla på ett tillfredsställande sätt, listan i 12 § är således 

uttömmande.
134

  

 

Regeringen menar i propositionen till MFL att det är viktigt att lagen täcker ett 

brett spektrum av varor och tjänster.
135

 Det är därför viktigt för näringsidkaren att 

bestämmelsen är klar och tydlig så det är möjligt för denne att efterleva vad som 

är lagstadgat. Regeringen har utifrån detta konstaterat att det som konstituerar 

köperbjudande är det faktum att en bestämd produkt kombineras med 

prisangivelse. Det avgörande kriteriet för köperbjudande är således inte 

”produktens utmärkande egenskapen” (som utredningen föreslår). Denna lösning 

finner sin grund i prisinformationslagen (2004:347) (PiL). Är framställningen av 

sådan karaktär att marknadsföringen till viss del utgörs av köperbjudande skall 

denna del uppfylla de krav på information som ställs enligt 12 § MFL. Resterande 

del behöver inte uppfylla dessa krav.
136

 

 

 

7.2.1 Produktens utmärkande egenskaper 

 

Information om den aktuella produkten eller tjänstens egenskaper varierar dels 

med vilket medium köperbjudandet presenteras i och med vilken produkt som 

avses. Vad som exakt måste inrymmas i ett köperbjudande är inte definierat utan 

avgörande är huruvida konsumenten kan skaffa sig en uppfattning om 

erbjudandets innehåll. Det skall vara möjligt att särskilja produkten från andra 

produkter.
137

 Samtliga egenskaper om produkten behöver inte anges för att kravet 

skall anses vara uppfyllt. I många fall kan det vara tillräckligt med bild på aktuell 

produkt för att konsumenten skall ha den möjligheten, en sådan produkt kan till 

exempel vara en solstol. I andra fall krävs en mer utförlig beskrivning av 

produktens egenskaper, en sådan produkt kan till exempel vara en dator. Avser 

köperbjudandet en tjänst där det exakta innehållet vanligen inte bestäms förens 

avtalsparter är överrens om vad tjänsten skall innefatta, till exempel hantverk. 

Skall tjänsten presenteras så att dess huvudsakliga ändamål och innehåll kan 

identifieras.
138

 

 

 

7.2.2 Pris 

 

Priset på produkten som marknadsförs skall uppfylla de krav på prisangivelser 

som följer av 7-10 §§ PiL (mer om PiL i kapitel 8). Produktbegreppet står för en 

                                                 
134

 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
135

 I det här och det som följer. Prop. 2007/08:115 s. 94-95. 
136

 Prop. 2007/08:115 s. 100. 
137

 Prop. 2007/08:115 s. 100. 
138

 Prop. 2007/08:115 s. 96-97. 
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vidare tolkning enligt MFL än enligt PiL. I MFL omfattas också flera bestämda 

produkter som marknadsförs tillsammans med ett bestämt pris.
139

 Är produkten 

beskaffad så att ett pris inte kan sättas i förväg är grunden för prisberäkningen att 

anses som tillräcklig, till exempel jämförpris.
140

 

 

 

7.2.3 Näringsidkarens identitet och geografiska adress 

 

Vad gäller kravet på näringsidkarens skyldighet att lämna information om 

identitet och geografisk adress framgår det av propositionen att kravet är relativt 

lågt. Detta på grund av att det normalt bör ligga i näringsidkarens intresse att 

informera konsumenten om vart produkten finns att köpa. En hänvisning till 

näringsidkarens hemsida på internet där den geografiska adressen framgår, är fullt 

tillräckligt. Dock finns det redan uppställda krav på andra näringsidkare enligt 

andra lagstiftningar, till exempel distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 

dessa skall beaktas även då det gäller köperbjudanden.
141

  

 

 

7.2.4 Villkor för betalning m.m. 

 

Det bör ligga i näringsidkarens intresse att informera om att betalning, leverans, 

fullgörande och reklamationer bedöms vara mer fördelaktiga än normalt för 

branschen. Det är upp till näringsidkaren om denne väljer att saluföra sina 

produkter till ett förmånligare pris eller med förmånligare villkor. Detta är således 

inget som måste anges i marknadsföringen. Inte heller villkor som är normala i 

förhållande till produkt och bransch måste anges. Bestämmelsen skall tolkas så att 

endast de villkor som anses vara till nackdel för konsumenten eller står för en klar 

försämring i förhållande till marknaden i övrigt skall anges.
142

 

 

 

7.2.5 Information om ånger- och hävningsrätt 

 

För att bestämmelsen om ånger- och hävningsrätt skall anses vara uppfylld skall 

näringsidkaren lämna information angående detta i enlighet med vad som är 

lagstadgat enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt lagen 

(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Tidpunkten för 

när informationen angående ånger- och hävningsrätt skall vara lämnad är i 12 § 

MFL utformad så att den skall vara lämnad då ett köperbjudande ligger för 

                                                 
139

 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
140

 Prop. 2007/08:115 s. 97. 
141

 Prop. 2007/08:115 s. 98. 
142
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handen. Det vill säga då en bestämd produkt marknadsförs tillsammans med ett 

pris. Information om till exempel öppet köp eller reklamation behöver ej anges.
143

  

                                                 
143

 Prop. 2007/08:135 s. 99. 
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8 Prisinformationslagen  
 

8.1 Allmänt  

 

PiL utgörs av en implementering av EU:s konsumentprisdirektiv
144

 och en 

kodifiering av Konsumentverkets riktlinjer
145

 med den tolkning som framgår av 

MD:s rättspraxis.
146

 Lagen har till syfte att främja en god prisinformation till 

konsumenterna och gäller endast business-to-consumer.
147

 Lagen är subsidiär i 

förhållande till annan lagstiftning som reglerar information om prissättning till 

konsumenter till exempel konsumentkreditlagen (1992:83).
148

 

 

 

8.2 Förhållandet mellan MFL och PiL 

 

Genom lagstridighetsprincipen (se nedan 8.2) och genom hänvisning från 12 § 

MFL till PiL står dessa två i nära samband med varandra. För att ett 

köperbjudande skall anses vara förenlig med 12 § MFL krävs att priset har 

angivits i enlighet med vad som är lagstadgat i PiL. Prisinformation för varor och 

andra produkter skall lämnas genom ett angivet pris eller jämförpris. Dock krävs 

det inte att jämförpris anges då det anses sakna betydelse på grund av produktens 

eller varans ändamål och karaktär. Bedömningen är då sådan att ett jämförpris 

skulle skapa mer förvirring än att underlätta för köparen. För produkter som inte 

säljs färdigförpackade utan mäts upp i kundens närvaro krävs endast att jämförpris 

är angivet. Är produkten av sådan beskaffenhet att priset inte kan anges räcker 

grunden för prisberäkningen. För övrigt skall prisinformation vara korrekt, tydlig, 

lämnas skriftligen eller på annat likvärdigt sätt samt att det klart skall framgå 

vilken produkt prisangivelsen avser. Sådana avgifter och övriga kostnader som 

kan tillkomma senare skall anges särskilt.
149

 

 

 

8.3 Lagstridighetsprincipen 

 

Lagstridighetsprincipen innebär att en marknadsföring måste vara laglig och inte 

stå i strid med annan lag eller kunna leda till lagbrott.
150

 Principen finns inte 

lagstadgad på grund av att den anses vara så väl förankrad i nationell rätt att det 

                                                 
144

 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG om konsumentskydd i samband med 

prismärkning av varor som erbjuds konsumenter. Direktivet är ett minimi-direktiv. 
145

 KOVFS 1992:1. Denna har tillsammans med KOVFS 2001:1 om jämförpriser, ersatts med 

KOVFS 2005:4. 
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 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, 2008, s. 84. 
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 Prop. 2003/04:38 s. 7. 
149
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inte ansetts vara nödvändigt. Principen har uttryckts så att 

”Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får ej 

utformas på ett stötande sätt.”
151

 Framgår det således felaktiga prisangivelser i en 

marknadsföring står detta i strid med PiL och i strid med 5 § MFL om god 

marknadsföringssed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
151

 Artikel 1, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. 
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9 Analys 
 

Syftet med MFL är att främja konsumenternas och näringslivets intressen i 

samband med marknadsföring. Detta innebär således att den ska hålla marknaden 

fri från sådana marknadsföringsåtgärder som gentemot konsumenter är otillbörliga 

och som kan få till följd att verka missgynnande mot andra konkurrenter. 

Konkurrensreglerna i KL och Lissabonfördraget har till syfte att undanröja sådana 

hinder som kan motverka en effektiv konkurrens på marknaden i fråga om varor, 

tjänster och andra nyttigheter. Dessa skyddar i första hand konkurrensen som 

sådan och inte enskilda näringsidkare. 

 

Det kan således konstateras att syftet i både MFL och KL till stor del 

överrensstämmer, de vill båda hålla marknaden fri från åtgärder som kan komma 

skada marknaden och vara vilseledande för konsumenten. Trots att de båda till 

viss del strävar mot samma mål finns idag bestämmelsen om köperbjudanden i 12 

§ MFL som omöjliggör detta och syftet med lagstiftningarna kan ej uppfyllas. 

 

Bestämmelserna om köperbjudanden är något som i och med införandet av den 

nya marknadsföringslagen implementerades i svensk lagstiftning. Det kan det 

ifrågasättas hur lagstiftaren resonerade kring de inkomna synpunkterna kring 

tillämpningssvårigheterna med 12 § MFL. Kritiken gällande köperbjudandens 

oförenlighet med konkurrensreglerna framfördes nämligen en månad innan MFL 

trädde i kraft.  KKV riktade kritik mot denna bestämmelse då den i vissa 

situationer strider mot de konkurrensrättliga reglerna, kritiken är något som vi 

väljer att ansluta oss till.  

 

Då ett köperbjudande presenteras på marknaden skall dess tillbörlighet bedömas 

utifrån de regler som finns föreskrivna i MFL. Köperbjudandet är tillåtet enligt 

MFL då det är förenligt med lagens 12 § om köperbjudanden och 5 § om god 

marknadsföringssed. MFL ser endast till utformningen av köperbjudandet och inte 

till förhållandet mellan företagen som ansvarar för köperbjudandet.  

 

Förhållandet mellan företagen som utformat köperbjudandet regleras av de 

konkurrensrättsliga reglerna (Lissabonfördraget och KL). Skulle företagens 

samarbete utgöra ett otillåtet konkurrenshämmande samarbete i form av en 

priskartell är detta något som skall bedöms enskilt. Det konkurrenshämmande 

samarbetet har således inget med marknadsföringens bedömning att göra. Det 

åligger på domstolen att göra en bedömning angående huruvida samarbete mellan 

företagen utgör en priskartell, om så är fallet är samarbetet oförenligt med 

konkurrensreglerna. Bedömningen av köperbjudandet skall göras av MD, där de 

skall pröva huruvida marknadsföringen är att anse som tillbörlig eller ej. Det är 

endast den del av marknadsföringen som anses vara ett köperbjudande som skall 

bedömas i enlighet 12 § MFL. 
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9.1 Aktuell problematik 

 

Det problem vi uppmärksammat uppkom i och med införandet av 12 § MFL om 

köperbjudanden. Problematiken ligger i att bestämmelsen som återfinns i 12 § inte 

är förenlig med de konkurrensrättsliga reglerna som finns i artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget och 2:1 KL.  

 

I Sverige anses köperbjudande föreligga då, bestämd produkt marknadsförs i 

kombination med angivet pris. Till skillnad från till exempel England som har valt 

att införa ytterligare ett rekvisit. Det tredje rekvisitet anger att det skall finnas en 

möjlighet för konsumenten att köpa produkten, köperbjudandet skall således ligga 

nära avtalsslutet.  

 

De två rekvisit som återfinns i det inledande stycket i 12 § MFL tycks inte 

medföra några problem i tillämpningen utan problemet återfinns i de följande fem 

punkterna. Kravet på produktens utmärkande egenskaper i den första punkten har 

varit föremål för diskussion. Utredningen föreslog nämligen att det skulle vara 

produktens utmärkande egenskaper som skulle vara avgörande för huruvida det 

ansågs föreligga ett köperbjudande eller ej. Det har beslutats att det ställs låga 

krav på informationen vad gäller egenskaper hos produkten. Den första punkten 

kan i vissa fall anses vara uppfylld redan då en bild på den bestämda produkten 

visas. Detta kan ifrågasättas då gränsdragningen mellan vad som anses vara 

utmärkande egenskaper kan vara svår. I fallet KO mot Ving ansåg KO att 

utmärkande egenskaper för en resa kunde vara tidpunkt för avresa, konsumentens 

tillval eller liknande.  

 

Den andra punkten om produktens pris kan i vissa fall medföra 

tillämpningssvårigheter. De konkurrensrättsliga problem som följer av 12 § MFL 

uppkommer först då två eller flera fristående företag går samman och avtalar om 

ett gemensamt pris på en bestämd produkt som marknadsförs som ett 

köperbjudande. Marknadsföringen kommer att anses vara tillbörlig om den 

uppfyller de krav som anges i 12 § MFL. Medan avtalet om det gemensamma 

priset som dessa företag ingått kommer att anses strida mot artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget och 2:1 KL. De konkurrensrättsliga bestämmelserna i 

Lissabonfördraget och KL förbjuder sådana typer av avtal mellan företag som har 

till syfte att hindra eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt. Resultatet 

blir att 12 § MFL tvingar fram ett beteende mellan företag som strider mot de 

konkurrensrättsliga bestämmelserna. Det som uppstår vid ett sådant samarbete är 

ett horisontellt prissamarbete, det vill säga en priskartell. Horisontella 

prissamarbeten utanför den ekonomiska enheten är att anses som otillåtna då de 

inte kan rättfärdigas genom legalundantaget eller de gruppundantag som finns 
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uppställda för vissa typer av samarbeten. Legalundantaget medför att sådana avtal 

vars huvudsakliga effekter är positiva kan vara tillåtna.  

 

Dock är det så att en priskartell i regel omfattas av förbudet och inte av 

legalundantaget. Detta på grund av att konsumenten till följd av en priskartell 

berövas möjligheten att välja det förmånligaste priset eller den bästa leverantören. 

Vid en bedömning av priskarteller anses själva syftet med dessa vara något som 

leder till att marknaden begränsas eller snedvrids. Det behöver således inte ha fått 

någon effekt marknaden för att det skall anses vara fördärvligt för konkurrensen. 

Vid priskarteller anses således märkbarhetskriteriet nästan alltid vara uppfylld då 

en priskartell är kvalitativt märkbar. Exceptionella omständigheter krävs för att en 

priskartell skall anses omfattas av legalundantaget.  

 

Däremot medför formuleringen i andra punkten inte problem för helintegrerade 

företag att tillsammans använda sig av köperbjudanden i sin marknadsföring. 

Dessa kan tillsammans utforma köperbjudanden utan att strida mot de 

konkurrensrättsliga reglerna. Det föreligger således inga konkurrensrättsliga 

hinder med 12 § p. 2 MFL om de företag som tillsammans vill utforma ett 

köperbjudande ingår i samma ekonomiska enhet, till exempel Ving Sverige AB. 

Ett sådant förfarande faller inom ekonomiska enhetens princip. 

 

Skulle fristående företag för att undkomma problemet med en priskartell i stället 

välja att ange ett cirka- eller frånpris i köperbjudandet är marknadsföringen att 

anses som otillbörlig enligt MFL. Företagen kommer således att hamna i en 

återvändsgränd då ett gemensamt köperbjudande kommer att vara i strid med 

endera MFL eller Lissabonfördraget och KL.  

Den enda lösningarna i nuläget för företagen att undkomma att handla i strid med 

lagen är att helt upphör med den gemensamma marknadsföringen eller att helt 

utesluta priset ur marknadsföringen.  Samarbetande företag utanför den 

ekonomiska enheten kan alltså inte meddela konsumenten om vilket pris de har att 

erbjuda medan de företag som ingår i samma ekonomiska enhet har denna 

möjlighet. Effekten av dagens problem leder till att konsumenterna blir berövade 

den vikigaste informationen av dem alla nämligen priset på varan.  

 

Detta leder till att konsumenten får en begränsad marknadsbild och har inte 

samma möjlighet att jämföra olika företag för att få ta del av det mest förmånliga 

priset. De helinkorporerade företagen kommer få större möjligheter att nå ut till 

konsumenterna på grund av att de har större resurser att genomföra omfattande 

marknadsföringskampanjer. Något som de fristående små och medelstora 

företagen sällan har om de på egen hand skall finansiera marknadsföringen. Detta 

kan komma att hämma konkurrensen. 
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Vad gäller den tredje och fjärde punkten medför dessa inga problem då det som 

anges i dem är något som presumeras borde ligga i näringsidkaren intresse att 

informera om. Vad som anges i femte punkten är inte något som medför 

tillämpningssvårigheter men väl extra arbete för näringsidkaren som i och med 

femte punkten blir tvungen att vara påläst vad gäller konsumentens rättigheter till 

att ångra eller häva köpet.  

 

 

9.2 Lösning på dagens problematik 

 
Vid en första tanke kan ”maxpriser” verka som en tänkbar lösning.  Rent 

konkurrensmässigt är maxpriser i vertikala handelsled tillåtna så länge de inte 

antyder att de är fasta eller lägsta försäljningspris. Skulle det angivna priset i 

marknadsföringen vara det högsta möjliga torde inte konsumenten ha ansetts blivit 

vilseledd. Det är dock idag ovisst huruvida maxpriser anses uppfylla de krav som 

återfinns i 12 § MFL och kravet på prisinformation i PiL. Detta är dock en lösning 

som inte kommer att vara attraktiv för företagen då dessa vill visa hur billiga och 

inte hur dyra de är. Skulle företag i ett horisontellt samarbete fastställa ett maxpris 

gentemot konsumenten skulle detta inte anses förenligt med lagen då det innebär 

att försäljningspriset indirekt fastställs.  

 

 
9.2.1 Köperbjudanden skall göra det möjligt att köpa produkten 

 
Det förekommer frekvent att marknadsföring varken sker nära avtalsslutet eller på 

så sätt som gör det möjligt för konsumenten att köpa produkten. Förslaget om 

införandet av det tredje rekvisitet skulle följaktligen lösa en del av de problem 

som idag är förhanden vid tillämpningen av 12 § MFL. KKV hävdar i sitt yttrande 

Dnr 257/2008 att problematiken kring köperbjudanden skulle kunna undvikas 

genom att det tredje rekvisitet (möjlighet för konsumenten att köpa produkten) 

införs. Alla kommersiella meddelande som ej ligger nära avtalsslutet skulle 

således vara tillåtna. 

 

För att det tredje rekvisitet skall vara uppfyllt krävs det att konsumenten de facto 

kan köpa produkten på grund av den i köperbjudandet lämnade informationen. 

Hur tydlig och preciserad informationen bör vara beror på vilken typ av produkt 

det är frågan om. Som exempel kan nämnas bilköp, där finns inga krav på 

informationsskyldigheten då en genomsnittskonsument inte kan fatta ett beslut om 

köp på det underlag som framförs i köperbjudandet. Ett bilköp bör vara ett 

genomtänkt köp där konsumenten gör en noggrann och välgrundad bedömning av 

bilens pris, utmärkande egenskaper med mera. Det rankas således som en mer 

avancerat produkt än exempelvis ”varor på hyllan”. Då produkter saluhålls på 

hyllor i en butik eller i ett skyltfönster är informationsskyldigheten hög. Vid en 
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sådan situation anses konsumenten vara nära ett avtalsslut och bör därför ha 

möjligheten att ta del av den information som anses vara väsentlig för att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Information som kan tänkas vara av väsentlig vikt för 

konsumenten är pris och produktens utmärkande egenskaper. 

 

Om ett tredje rekvisit skulle införas i den svenska lagstiftningen skulle det öka 

möjligheterna för fristående små och medelstora företag att samarbeta om 

marknadsföringen utan att handla i strid med 101 (1) Lissabonfördraget samt 2:1 

KL. Något som i sin tur kommer att innebära att konkurrens på marknaden ökar. 

 

Vad gäller synen på införandet av det tredje rekvisitet beror på vilket och vems 

perspektiv det ses utifrån. Åsikterna angående antalet rekvisit kan förväntas skilja 

mellan näringsidkare och konsumenter. Vidare skiljer det beroende på om 

problemet ses utifrån det marknadsrättsliga perspektivet eller det 

konkurrensrättsliga perspektivet.  

 

 

9.2.2 Införandet av ett tredje rekvisit utifrån ett marknadsrättsligt perspektiv  

 

Ur ett näringsidkarperspektiv bör införandet av tre rekvisitet vara den mest 

fördelaktiga lösningen. Detta pågrund av att det då finns ett krav på att 

marknadsföringen måste ligga nära avtalsslutet. Vilket vidare innebär att 

näringsidkarna då har möjlighet att utforma en marknadsföring utan att behöva 

följa den informationsplikt som finns. Informationen kan utelämnas på grund av 

att marknadsföringen inte ligger nära avtalsslutet och därmed inte är något 

köperbjudande i lagens mening. Det bör sannolikt då likaledes vara lättare för 

företag som vill marknadsföra sig tillsammans att göra det om det tredje rekvisitet 

fanns lagstadgat. Detta på grund av att kravet på ett exakt pris då elimineras och 

marknadsföringen faller utanför bestämmelserna i 12 § MFL. Det är dock av 

relevans att poängtera att marknadsföringsåtgärderna i sådana fall likväl måste 

vara tillbörlig enligt övriga bestämmelser i MFL. 

 

Ur ett konsumentperspektiv bör alternativet om två rekvisit vara det mest 

fördelaktiga. Detta med anledning av att konsumenten erhåller ett högre 

konsumentskydd då det inte finns någon chans för näringsidkarna att undvika de 

bestämmelser som finns angående informationsplikten vad gäller köperbjudanden.  

 

 

9.2.3 Införandet av ett tredje rekvisit utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv 

 

Ur ett konkurrensrättligt perspektiv kan det komma att bli det omvända, det vill 

säga att näringsidkarna är de som prefererar två rekvisit medan det för 

konsumenterna är tre rekvisit som är mest fördelaktigt.  
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Det bör ur ett konsumentperspektiv vara till fördel för konsumenten om det tredje 

rekvisitet infördes. Detta skulle innebära att fler företag skulle ha möjlighet att 

etablera sig på marknaden samt att de redan befintliga företagen skulle ha 

möjlighet att hålla nere sina marknadsföringskostnader. Därmed skulle priserna 

pressas, något som är till fördel för konsumenten. 

 

Två rekvisit skulle ur ett näringsidkarperspektiv vara det mest gynnsamma för de 

stora företagen på marknaden, då chansen för att de mindre företagen skulle ha 

möjlighet att etablera sig på marknaden skulle reduceras.  Här uppstår 

problematiken. Då konsumenterna kan tänkas gynnas av att det finns tre rekvisit 

för köperbjudanden kan det likväl innebära en nackdel. Detta på grund av att det 

då inte finns något krav på att ett exakt pris måste anges om marknadsföringen 

inte ligger nära avtalslutet. Det är således fritt för näringsidkarna att ange från- 

och cirkapriser i sådana situationer, vilket enligt de marknadsrättsliga reglerna kan 

verka vilseledande för konsumenten. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de stora företagen skulle gynnas av att ha 

två rekvisit sett ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, då det betyder att 

konkurrensen på marknaden inte blir lika stor. Medan det ur ett marknadsrättligt 

perspektiv skulle vara mest fördelaktigt att införa ett tredje rekvisit på grund av 

det ökar deras chanser att undkomma informationsplikten som finns lagstadgad i 

12 § MFL. Två rekvisit skulle även innebära en ökad möjlighet för små och 

medelstora företag att samarbeta och därmed vinna marknadsandelar. 

 

 

9.3 Kvarstående problem 

 

Även om det tredje rekvisitet (möjlighet för konsumenten att köpa produkten) 

skulle införas försvinner inte all problematik som 12 § MFL medför. Små och 

medelstora företag skulle fortfarande inte ha möjlighet att tillsammans utforma en 

marknadsföring med placering på försäljningsstället.  

 

Föreställ detta: tre fristående företag inom samma bransch går ihop om en 

gemensam marknadsföringskampanj. Denna kampanj presenteras endast inne på 

försäljningsstället i form av en stor affisch där en bestämd produkt tillsammans 

med ett exakt pris finns angivet. Samma affisch återfinns hos samtliga tre företag, 

det vill säga marknadsföringsåtgärden gör det möjligt för konsumenten att köpa 

produkten. Alla tre rekvisit är således uppfyllda för att ett köperbjudande skall 

föreligga. Det problem som uppstår i nyss nämnda situation är att en priskartell 

föreligger, vilket inte är förenligt med konkurrensreglerna och ett samarbete av 

aktuellt slag bör förbjudas. Slutsatsen av detta exempel blir således att trots att 
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köperbjudandet föreligger nära avtalsslutet så kan det fortfarande vara 

konkurrensbegränsande om ett exakt pris anges.  

Vid en sådan situation har inte införandet av det tredje rekvisitet haft någon 

verkan och en begränsning vad gäller samarbete om marknadsföring skulle 

kvarstå för de företag som inte ingår i samma ekonomiska enhet. Så länge 

marknadsföringen är förenlig med MFL skulle agerandet vara tillbörligt enligt 

MFL men i strid med artikel 101 (1) Lissabonfördraget och 2:1 KL, på grund av 

att 12 § MFL kräver ett exakt pris. Detta gör att små och medelstora företag som 

tillsammans vill marknadsföra sina produkter på försäljningsstället eller på så sätt 

som gör det möjligt för konsumenten att köpa produkten inte kommer att ha 

möjlighet att ange någon form av pris i sin marknadsföring. Företagen är satta i en 

återvändsgränd, vill de agera på så sätt som är förenligt med artikel 101 (1) 

Lissabonfördraget och 2:1 KL kommer de att agera i strid med 12 § MFL och vise 

versa. 

 

Vi anser därför att införande av ett tredje rekvisit inte helt och hållet löser all 

problematik med den konkurrenshämmande effekt som 12 § MFL medför. Ett 

otillåtet prissamarbete mellan fristående företag är fortfarande att anses som 

otillåtet så länge ett exakt pris anges, då detta innebär att en priskartell föreligger.  

 

 

9.4 Vilken lagstiftning bör ha företräde? 

 

Lissabonfördragets konkurrensregler finns näst intill exakt återgiven i KL och bör 

vara av högsta prioritet att följa. En överträdelse av de gemenskaprättsliga 

bestämmelserna innebär fördragsbrott, något som är att anse som mycket 

allvarligt och något som varje medlemsstat bör undvika. Att då utarbeta en 

paragraf i direktivet och i MFL som står i strid mot de nationella samt de för 

unionen gemensamma konkurrensreglerna är något som ter sig mycket notabelt. 

Vi är av den åsikten att de konkurrensrättliga reglerna bör vara de regler som skall 

beaktas först då det gäller prisangivelser i marknadsföring, då dessa regler bygger 

på fördragstext. De marknadsrättsliga reglerna bygger på direktiv och har således 

en lägre hierarkisk ställning än fördraget har. 

 

De marknadsrättsliga reglerna om att ett exakt pris måste anges vid 

köperbjudande påverkar inte konkurrensen positivt i så hög grad som den 

konkurrensrättliga regleringen gör. Om företagen som marknadsför sig väljer att 

följa den konkurrensrättliga regleringen så innebär detta att det är förbjudet att 

ange ett exakt pris vilket leder till att fler aktörer vågar sig in på marknaden. Detta 

kommer i längden innebär att priserna på marknaden pressas vilket konsumenten 

vinner fördel av.  
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Utifrån de anförda resonemangen kan konstateras att de konkurrensrättsliga 

reglerna gynnar både konsumenten och företagen medans de marknadsrättsliga 

reglerna kan vara till nackdel för konsumenten och näringsidkaren då de kan 

komma att verka konkurrensbegränsande.  

 

 

9.5 De lege ferenda 

 

En näringsidkare kommer under vissa förutsättningar med dessa två 

motsägelsefulla lagstiftningar att agera lagstridigt, vare sig de anger ett exakt pris 

eller ej i sitt köperbjudande. Detta faktum indikerar om att det finns ett stort behov 

att ändra de bestämmelser som finns angivna i 12 § MFL. Till exempel genom att 

fastställa tolkningen genom rättspraxis. Ett kommande avgörande som kommer att 

ligga till grund för hur 12 § MFL skall tolkas är KO mot Ving Sverige AB. 

Utgången av fallet är än så länge ovisst men ett förhandsavgörande är begärt och i 

väntan på EU-domstolens svar kan vi bara spekulera i möjliga lösningar för 

tillämpningen av 12 § MFL. Fallet presenteras nedan i kapitel 9.6.  

 

Den nu bästa tänkbara lösningen för små och medelstora företagare torde vara att 

de tillsammans fick utforma ett köperbjudande gentemot konsumenter i 

marknadsföringen och sedan ange det exakta priset i butiken. En normalt 

informerad genomsnittskonsument är idag medveten om vad ett frånpris innebär. 

Det är inte ovanligt att marknadsföring utformad som köperbjudande med angivet 

från- eller cirkapris. En genomsnittskonsument torde följaktligen inte blir 

vilseledd vid synen av ett pris av sådant slag. Det kan konstateras att MD:s 

extensiva tolkning av begreppet affärsbeslut talar mot en lösning av detta slag. Ett 

affärsbeslut anses nämligen vara fattat redan då konsumenten bestämmer sig för 

att söka mer information om produkten t.ex. uppsöka butiken för att få reda på det 

exakta priset. Transaktionstestet är således uppfyllt. 

 

Situationen ändras då marknadsföringen innehåller skenpriser, priset som anges 

innehåller inte avgifter för självklara utgifter, så som flygresor där avgiften för 

bagage ej framgår. Konsumenten har då redan beslutat att köpa den aktuella resan 

när det oförutsedda prispåslaget uppenbaras. Transaktionstestet är således uppfyllt 

och marknadsföringen anses vilseledande. På vilket sätt skulle då ett från- eller 

cirkapris få användas idag? En lösning är att utesluta den bestämda produkten 

genom att använda formuleringar som ”köp resor från” och liknande. Men 

ytterligare en lösning finns, nämligen genom att fokusera mer på grunden för 

prisberäkningen. Om grunden för prisberäkningen anges i marknadsföringen på 

ett klart och tydligt sätt har konsumenten möjlighet att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut och således inte bli vilseledd. Företagen skulle på så sätt ha möjlighet 

att tillsammans utforma marknadsföring som är förenligt med både de 

konkurrensrättsliga och de marknadsrättsliga bestämmelserna.  
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Dock kommer ett problem uppstå då flera olika medier används för 

marknadsföring, medier som har den egenskapen att en utförlig beskrivning av 

grunden för prisberäkningen inte kan anges, till exempel radio. Företagen blir då 

tvungna att utesluta köperbjudanden från dessa medier, men har full möjlighet att 

använda sig av köperbjudanden i tryckta medier.  

 

 

9.6 Förhandsavgörande KO mot Ving  
 

Bestämmelserna gällande köperbjudanden är som känt nya vilket innebär att det 

råder brist på praxis på det aktuella området. Vi har uppmärksammat den begäran 

om förhandsavgörande, som skickats från MD till den EU-domstolen gällande 

köperbjudanden. 

 

Parterna i det aktuella målet är KO mot Ving Sverige AB (Ving). Ving har i sin 

marknadsföring valt att erbjuda en resa tillsammans med ett frånpris, där uppgifter 

angående boende samt flyg anges. I målet har fråga uppkommit gällande huruvida 

den påtalade annonsen anses utgöra ett köperbjudande eller ej. Om så skulle vara 

fallet skall det beaktas huruvida Ving följt den informationsplikt som åligger 

näringsidkaren vid utformande av ett köperbjudande eller är om den otillbörlig 

enligt MFL. KO menar att den aktuella marknadsföringen skall ses som ett 

köperbjudande då en bestämd produkt erbjuds tillsammans med en prisangivelse. 

Det är dock oklart hur en bestämd produkt skall preciseras och vart gränsen för 

vad som är att anse som ett köperbjudande går.  

 

KO yrkar att det frånpris som Ving anger i sin marknadsföring skall elimineras 

och i stället ersättas med ett exakt pris. Vidare skall en närmare precisering av 

resans utmärkande egenskaper anges för att marknadsföringen skall anses som 

tillbörlig. Ving har valt att bestrida KO:s yrkande i sin helhet och har i målet givit 

förslag på att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta på grund 

av det finns ett behov att få en tydlig precisering och redogörelse för hur ett 

köperbjudande skall bedömas då det råder brist på praxis på området. Dessutom 

har det aldrig tidigare prövats i svensk domstol. KO samtycker att ett 

förhandsavgörande är av betydande vikt på samma grunder som Ving presenterat. 

Det är inte enbart i Sverige det råder förvirring vad gäller tillämpningen av 

regleringen om köperbjudanden, denna förvirring råder även i andra länder inom 

EU. Med bakgrund av detta stärks KO:s och Vings angelägenhet om att inhämta 

ett förhandsavgörande då det finns ett behov av att erhålla en enhetlig 

gemenskapsrättlig praxis gällande köperbjudanden.   

Vad gäller KO:s yrkande om att Ving skall ange ett exakt pris i sin 

marknadsföring så skulle detta vara en tillåten åtgärd enligt såväl MFL som 

Lissabonfördraget och KL. Anledning är att Ving tillsammans med Globetrotter 
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ingår i Ving Sverige AB som i sin tur ingår i den nordiska resekoncernen Thomas 

Cook Northern Europe vilket innebär att de faller under bestämmelserna för den 

ekonomiska enhetens princip. Om fallet varit av sådant slag att marknadsföringen 

hade varit utformad av fristående företag hade det exakta priset inte varit förenligt 

med konkurrensreglerna. Det finns alltså en möjlighet för Ving att följa de 

önskemål som KO har gällande ett exakt pris utan att riskera att handla i strid med 

någon lagstiftning. Ett exakt pris anses ur konsumentperspektiv vara det mest 

fördelaktiga prisangivelsen.  

KO yrkade vidare på att det fanns behov av en närmare precisering av resans 

utmärkande egenskaper. Såsom tidpunkt för avresa, konsumentens tillval eller 

motsvarande egenskaper då detta är ett krav när en bestämd produkt anges i 

marknadsföring. Ving anser att de anger tillräckligt med information och ser 

därför inget problem med den aktuella annonsen. Vad som innefattar produktens 

utmärkande egenskaper finns inte angivet i lagtexten vilket innebär att det finns 

utrymme för tolkning.  

EU-domstolens uppgift blir således att precisera och dra gränser för vad som skall 

anses vara ett köperbjudande och när ett köperbjudande föreligger.  Målets utgång 

är av högsta intresse då avgörandet kommer att bli av prejudicerande värde. Detta 

eftersom det är det första målet gällande köperbjudande där ett förhandsavgörande 

har begärts.  

 

 

9.7 Slutsats och egna kommentarer 

 

De bestämmelser som går att finna i 12 § MFL strider till viss del mot de 

bestämmelser som finns angivna i artikel 101 (1) Lissabonfördraget samt 2:1 KL. 

Lagstridigheten uppkommer då fristående företag väljer att gå samman för att 

utforma ett köperbjudande. I 12 § MFL finns krav på att ett exakt pris måste anges 

då en bestämd produkt utbjuds tillsammans med ett pris. De konkurrensrättliga 

reglerna förbjuder företag att sätta ett exakt pris, då detta är ett otillåtet 

prissamarbete som kan anses hämma och därmed skada konkurrensen på 

marknaden. Det är således ett notabelt förhållande mellan den marknadsrättsliga 

regleringen och den konkurrensrättsliga. Det är i och med bestämmelsen om 

köperbjudanden svårt för fristående företag att samarbeta om marknadsföring i 

form av köperbjudanden och på så sätt hålla nere marknadsföringskostnader och 

söka vinna marknadsandelar. 

 

Företagarna står således inför ett dilemma, om de väljer att gå samman och sätta 

ett cirka- eller frånpris kommer de att handla i strid med de marknadsrättsliga 

reglerna och skulle de välja att sätta ett exakt pris så kommer de i stället att handla 
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i strid med de konkurrensrättliga reglerna. Resultatet av detta blir att det ter sig 

omöjligt för fristående företag att tillsammans utforma ett köperbjudande utan att 

handla i strid med lagen.  En direkt tänkbar lösning på problemet vore att låta 

företagen marknadsföra sig med hjälp av från- eller cirkapriser men sedan ha det 

exakta priset i butiken där konsumenten kan tänkas fatta det slutgiltiga 

affärsbeslutet. Ett sådant förfarande är dock inte möjligt då ett affärsbeslut anses 

vara fattat redan när konsumenten bestämmer sig för att vidta en ytterligare åtgärd 

som direkt effekt av en marknadsföring t.ex. söka mer information om priset.  

 

Då två eller flera företag går samman och utformar ett köperbjudande i enlighet 

med de bestämmelser som finns återgivna i 12 § MFL kommer förfarandet att 

verka konkurrenshämmande. Detta problem kan tänkas finna sin lösning i 

införandet av det i England redan antagna tredje rekvisitet, det vill säga ett krav på 

att köperbjudandet skall vara förlagt när avtalsslutet. Skulle detta rekvisit införas i 

Sverige skulle den största delen av dagens problematik lösas. Det skulle då finnas 

möjlighet för företag att tillsammans utforma marknadsföring som inte ligger nära 

avtalsslutet, vilket innebär att marknadsföringen inte skulle falla inom 

bestämmelserna för köperbjudande. Marknadsföring skulle således ha möjlighet 

att ange ett från- eller cirkapris eftersom att den ej skulle bedömas efter de regler 

som finns i 12 § MFL.  

 

Sker ingen ändring av den nu aktuella bestämmelsen kan det komma att innebära 

att företag för att undkomma bestämmelserna om köperbjudande väljer att helt 

och hållet utesluta priset ur marknadsföringen. En sådan åtgärd är något som 

skulle innebära att konsumenterna berövas information om vilket pris produkten 

har. Detta förfarande strider mot de i PiL angivna regler samt uppfyller 

transaktionstestet i MFL på grund av det innebär en nackdel för konsumenten som 

berövas möjligheten att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

Det kan konstateras att det finns tillämpningsproblem med den nya bestämmelsen 

angående köperbjudande. Ett problem som innebär att två lagstiftningar hamnar i 

strid med varandra. Att finna en lösning på det aktuella problemet är av högsta 

prioritet. På grund av att det försvårar för konsumenten att få en rättvis och klar 

bild över marknaden.  

 

Alternativet om att införa det tredje rekvisitet kommer som tidigare nämnts vara 

något som löser de största problemen av tillämpningen av 12 § MFL men all 

problematik försvinner inte. Fristående företag som tillsammans utformar 

köperbjudanden på försäljningsstället kommer fortfarande agera i strid med 

konkurrensreglerna då de tillsammans fastställer ett exakt pris. Införandet av det 

tredje rekvisitet är något som bör göras så fort tillfälle ges för att sedan se hur 

marknaden med hjälp av det utvecklas och förmodligen förbättras. Kvarstår ändå 

problem på området, vilket vi tror kan vara fallet skall vidare utredning göras, då 
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det är ogynnsamt både för företagare och för konsumenter att ha två lagstiftningar 

som strider mot varandra.  

 

Slutligen kan konstateras att uppkomna fall som berör köperbjudanden kommer 

till stor del att få bedömas utifrån rättspraxis. Problemet är att fallen dessutom 

kommer att bli tvungna att bedömas in casu och på så sätt få de dömda fallen inte 

så breda prejudicerande värde. Det kommer således att dröja lång tid innan det 

finns avgöranden som berör alla de uppkomna scenarion som köperbjudanden kan 

medföra. 

 

 

9.8 Förslag på fortsatt forskning 

 

Vi är av den åsikten att ytterligare forskning på området krävs för att utreda hur 

12 § MFL skall bli helt förenlig med de konkurrensrättliga reglerna. Fortsatt 

arbete bör göras om tredje rekvisitets användbarhet i Sverige. Samt om inte mer 

fokus skall läggas på huruvida produktens utmärkande egenskaper kunde vara en 

större bidragande faktor i bedömningen om ett köperbjudande föreligger eller ej 

och hur det i sådana fall skulle påverka tillämpningen.  
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10 Källförteckning  
 

Offentligt tryck 
 
Propositioner 

 

Prop. 1992/93:56  Ny konkurrenslag.  

Prop. 1994/95:123  Ny marknadsföringslag. 

Prop. 2003/04:38 Ny prisinformationslag.  

Prop. 2007/08:168  Lissabonfördraget. 

Prop. 2007/08:135  Ny konkurrenslag. 

Prop. 2007/08:115  Ny marknadsföringslag. 

 

 

Statens Offentliga Utredningar 

 

SOU 2004:131 Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell. 

Slutbetänkande av Utredningen om en modernisering 

av konkurrensreglerna. 

SOU 2006:76  Otillbörliga affärsmetoder. Betänkande av 2005 års 

marknadsföringsutredning.  

SOU 2006:99  En ny konkurrenslag. Betänkande av utredningen om 

en översyn av konkurrenslagen. 

 

 

Yttranden och publikationer 
 

Dnr 257/2008 Yttrande från konkurrensverket angående 12 § MFL. 

Fm 2000:3  Förordning om gruppundantag enligt 17 § 

konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal, 7 

december 2000. 

Fm 2001:1 Förordning om gruppundantag enligt 17 § 

konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal, 23 

maj 2001. 

Fm 2001:2 Förordning om gruppundantag enligt 17 § 

konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och 

utveckling, 23 maj 2001. 

 

 
Konsumentverkets författningssamling  
 

KOVFS 1992:1  Om prisinformation 

KOVFS 2001:1 Om jämförpris 

KOVFS 2005:4  Om prisinformation 
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Konsumentverkets författningssamling 
 

KKVFS 2009:1 Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre 

betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet 

i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). 

 

 

Kommissionens förordning 
 

2790/1999  om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper 

av vertikala avtal och samordnade förfaranden 

 

 

Rådets förordning 

 
RF 17/1962  första förordningen om fördragets tillämpning av 

artiklarna 85 och 86. 

 

RF 17/62  första förordningen om tillämpningen av fördragets 

artikel 81 och 82 i fördraget EGT. 

 

RF 1/2003 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artikel 81 

och 82 i fördraget EGT. 

 

 

Rådets direktiv 
 

Rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG om konsumentskydd i samband 

med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter. 

 
 

Svensk författningssamling  
 

Prinsinformationslag (2004:347)     

Lag (2004:409) om ändring i konkurrenslag (1993:20). 

Marknadsföringslag (2008:486). 

Konkurrenslag (2008:579). 

Lagen om gruppundantag (2008:580) för konkurrensbegränsande avtal om viss 

taxiverksamhet  

Lagen om gruppundantag (2008:581) för vertikala konkurrensbegränsande avtal. 

Lagen om gruppundantag (2008:582) för konkurrensbegränsande 

specialiseringsavtal. 

Lagen om gruppundantag (2008:583) för konkurrensbegränsande avtal om 

forskning och utveckling. 

Lagen om gruppundantag (2008:584) för vertikala konkurrensbegränsande avtal 

inom motorfordonssektorn. 
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Lagen om gruppundantag (2008:585) för vissa konkurrensbegränsande avtal inom 

försäkringssektorn. 

Lagen om gruppundantag (2008:586) för konkurrensbegränsande avtal om 

tekniköverföring. 

 

 

 

 

EU-domstolen 
 

5/69 Völk mot Éts J Vervaecke. 

8/72 Vareeniging van Cementhanderlaren mot Kommissionen. 

48/69 ICI mot Kommissionen.  

58/64 Consten och Grundig mot Kommissionen. 

14/68 Wilhelm mot Bundeskartellant. 

C-41/90Höfner, Elser mot Macroton. 

C-126/97Eco Swiss China Ltd mot Bennetton International NV. 

C-453/99 Courage Ltd mot Bernard Crehan. 

 

 

MD – Rättsfall 
 
MD 2010:8 (Toyota Sweden AB mot Volvo Personbilar Sverige Aktiebolag) 

angående marknadsföring av personbil. 

MD 1997:5 (Konkurrensverket mot Sydsvensk färskpotatis ekonomiska förening) 

angående konkurrensbegränsande samarbete. 

MD 1997:11 (VIVO Stockholm ekonomisk förening 2, medlemmarna i VIVO 

Stockholm ekonomisk förening mot Konkurrensverket) angående 

konkurrensbegränsande samarbete. 

MD 1997:12 (Konkurrensverket mot Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och 

Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring) angående märkbart 

konkurrensbegränsande effekter.  

MD 1997:15 (Konkurrensverket mot Cementa AB och Aalborg Portland A/S) 

angående konkurrensbegränsande samarbete.  

MD 2002:5 (Svenska Bokhandlareföreningen mot Månadens Bok 

Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag, AB/Bokförlaget Forum och AB/Perigab 

AB HB) angående prissättning av pocketböcker.  

MD 2005:7 (Netonnet AB mot Elgiganten Aktiebolag) angående otillbörliga 

lockerbjudande.  

MD 1999:21 (Konkurrensverket mot Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och 

Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring) angående renommésnyltning.  

 

 

Förhandsavgörande från MD  
 

Dnr B 4/09   KO mot Ving Sverige AB. 

 

 

 



   

55 

 

Officiellt EU-material 
 
2001/C 368/07  Tillkännagivande från kommissionen om avtal av 

mindre betydelse som inte märkbart begränsar 

konkurrensen enligt artikel 81.1 i fördraget (de 

minimis),   

IP/02/1739   Kommissionens pressmeddelande november 2002 
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