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PARTER 

 

Kärande 

Konkurrensverket 

103 85 Stockholm 

 

Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Hanna Lekås, 

biträdda av biträdande avdelningschefen Linda Skogberg, ekonomen Robin Rander 

och föredraganden Per Olevik 

  

Svarande 

1. Scandorama AB, 556301-2680 

Box 4048 

203 11 Malmö 

  

2. Ölvemarks Holiday Aktiebolag, 556713-0728 

Box 17043 

200 10 Malmö 

  

Ombud för 1 och 2:  

Advokat Johan Coyet och jur. kand. Christian Hagerman 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 1711 

111 87 Stockholm 

  

Advokat Gunnar Hjertquist och jur. kand. Björn Lind 

Gärde Wesslau Advokatbyrå 

Box 684 

551 19 Jönköping 

  

______________________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Scandorama AB ska till staten betala konkurrensskadeavgift med 6 790 000 kr.  

2. Ölvemarks Holiday Aktiebolag ska till staten betala konkurrensskadeavgift 

med 4 600 000 kr.  

3. Konkurrensverket ska ersätta Scandoramas rättegångskostnader med 193 750 

kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker. 

__________________________ 
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SAKEN 

 

I målet prövar tingsrätten om Scandorama AB och Ölvemarks Holiday Aktiebolag 

under perioden från och med den 17 april 2007 till och med den 23 mars 2009 har gjort 

sig skyldiga till konkurrensbegränsande samarbete genom att ingå avtal eller tillämpa 

samordnat förfarande som haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurren-

sen på ett märkbart sätt. I domen benämns Scandorama AB (härefter Scandorama) och 

Ölvemarks Holiday Aktiebolag (härefter Ölvemarks) gemensamt för svarandena eller 

bussbolagen.  

 

BAKGRUND 

 

Scandorama ingick under den i målet aktuella tiden i Scandoramakoncernen där Scan-

dorama Travel AB (556618-1615) var moderbolag. Under år 2009 omsatte Scandora-

ma 212 468 000 kr. På den svenska delen av verksamheten paketresor med buss ut i 

Europa uppgick Scandoramas omsättning till 138 706 000 kr under samma år. Scando-

ramas verksamhet består huvudsakligen i att bedriva reseverksamhet. 

 

Scandorama och Scandorama Travel AB är sedan den 12 juni 2009 helägda dotterbo-

lag till Ölvemarks och bedriver idag samma verksamhet som innan de köptes av     

Ölvemarks.  

 

Ölvemarks hette tidigare Ölvemarks Travel AB. Ölvemarks ingår i en koncern där det 

Luxemburgbaserade Olvemarks S.a.r.l är moderbolag. I koncernen ingår även systerfö-

retaget Roger & Våge AB, 556617-5393 (som tidigare hette Ölvemarks Holiday AB). 

Under år 2009 omsatte Ölvemarks 136 118 144 kr. För verksamheten med paketresor 

med buss ut i Europa uppgick Ölvemarks omsättning till 125 349 000 kr under samma 

år. Ölvemarks verksamhet består huvudsakligen i att bedriva researrangörsverksamhet.  

 

Den 1 januari 2008 skedde en verksamhetsöverlåtelse varvid reseverksamheten över-

fördes mellan systerföretagen i Ölvemarkskoncernen; från dåvarande Ölvemarks Holi-
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day AB som namnändrades till Roger & Våge AB till dåvarande Ölvemarks Travel 

AB som namnändrades till Ölvemarks Holiday AB. 

 

Reseverksamheten i Ölvemarkskoncernen har således bedrivits i två olika bolag under 

den i målet aktuella tidsperioden. Fram till den 31 december 2007 bedrevs reseverk-

samheten, liksom samarbetet med Scandorama kring denna verksamhet, i Roger & 

Våge AB (då kallat Ölvemarks Holiday AB) och från den 1 januari 2008 bedrevs 

samma verksamhet i Ölvemarks Holiday AB (tidigare kallat Ölvemarks Travel AB). 

De två företagen ansvarar under den tidsperiod då reseverksamheten ingick i respekti-

ve företag. Konkurrensverket har dock valt att inte väcka talan mot Roger & Våge AB, 

som inte har någon registrerad omsättning för år 2009 och inte har bedrivit någon reell 

verksamhet sedan 2007.  

 

I det följande används “Ölvemarks” för att beteckna det av företagen Roger & Våge 

AB respektive Ölvemarks Holiday AB som vid varje tidpunkt bedrev reseverksamhe-

ten och som samarbetade med Scandorama.  

 

Ölvemarks är ett familjeföretag som ägs och drivs av bröderna Bengt och Mats Ölve-

mark. Bengt Ölvemark är delägare, styrelseledamot och VD samt ansvarar särskilt för 

personalfrågor. Mats Ölvemark är delägare och styrelseordförande sedan mars 2008 då 

han tog över ordförandeposten från Bengt Ölvemark. Mats Ölvemark hanterar främst 

administration och ekonomi.  

 

Per Ola Svensson var IT-ansvarig på Ölvemarks och styrelsesuppleant. Han är idag 

vice VD.  

 

Efter årsskiftet 2006/2007 började Scandoramas och Ölvemarks ägare diskutera en 

eventuell sammanslagning. Den 5-6 juli 2007 tecknades ett ram- och optionsavtal, 

mellan Olvemarks S.a.r.l. och Scandorama Travel AB, avseende överlåtelse av samtli-

ga aktier i Ölvemarks till Scandorama Travel AB. Enligt detta skulle överlåtelsen ske 

successivt under en treårsperiod. Ramavtalet inkluderade tre separata aktieöverlåtelse-
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avtal som reglerade detta och benämndes köpeavtal 1, 2 och 3. De två senare var för-

enade med optionsrätter, köp- respektive säljoptioner.  

 

Enligt köpeavtal 1 skulle 10 procent av aktierna i Ölvemarks överföras till Scandorama 

Travel AB per den 31 januari 2008. I ram- och optionsavtalet och i köpeavtal 1 fram-

går att Johan Malmqvist, som ett led i förvärvsprocessen, skulle väljas in i styrelsen för 

Ölvemarks den 31 januari 2008. Han registrerades som styrelseledamot i Ölvemarks 

den 5 mars 2008.  

 

Den 4 februari 2009 genomfördes nästa steg i samgåendeprocessen genom att köpeav-

tal 2 trädde i kraft. Detta innebar att ytterligare 10 procent av aktierna i Ölvemarks 

överfördes till Scandorama Travel AB som då kom att äga 20 procent i Ölvemarks.  

 

Scandoramas ekonomi försämrades dock så mycket att förvärvet av Ölvemarks inte 

kunde genomföras som det var tänkt. Köpeavtal 3 trädde därför aldrig ikraft. Den 30 

april 2009 träffades ett förlikningsavtal mellan Olvemarks S.a.r.l. och Scandorama 

Travel AB, vilket innebar en hävning av ram- och optionsavtalet samt av köpeavtal 1 

och 2.  

 

Den 12 juni 2009 kom stället Ölvemarks att förvärva Scandorama Travel AB med dot-

terbolag, däribland Scandorama. Företagen ingår från och med detta datum i samma 

koncern. 

 

Scandorama och Ölvemarks har samarbetat inom ett stort antal områden. Konkurrens-

verket har av processekonomiska skäl valt att inte utreda företagens samarbete om an-

slutningstrafik, gemensam reseterminal, IT-frågor (gemensam internetbokning, lönesy-

stem och sökmotoroptimering), olika volymavtal (t.ex. bro- och färjeöverfarter) och 

informationsutbyte av allmän karaktär (kontorens öppettider, kontanthantering och 

försäljning av alkohol).  

 

Under tidsperioden från och med 17 april 2007 till och med 23 mars 2009 har Scando-
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rama och Ölvemarks kommit överens eller samordnat sig om priser, boka tidigt-

rabatter och olika kostnadsposter såsom valutakurser, bränsletillägg och reseledarlöner 

(prisfastställelse). Företagen har också gemensamt beslutat eller samordnat sig om att 

ställa in enskilda avgångar. Scandorama och Ölvemarks har vidare kommit överens 

eller samordnat sig om vilket av företagen som skulle lägga ner enskilda resmål och 

vilka nya resmål det ena eller det andra företaget skulle lansera. 

 

Bussresor är en säsongsverksamhet och de flesta av Scandoramas och Ölvemarks resor 

är förlagda till sommarhalvåret, dvs. april till oktober. Arbetet med att producera, pris-

sätta och genomföra resor följer årliga cykler som företagen har anpassat sin verksam-

het efter. Produktion av nästkommande års resor börjar någon gång mellan februari 

och april. En avdelning på respektive företag har till uppgift att producera resorna, det 

vill säga planera reseupplägget och ordna nödvändiga arrangemang för resans genom-

förande, t.ex. uppbokning av hotell. Syftet med det inledande produktionsarbetet är 

bl.a. att bestämma volymer och inriktning av resor, vilka resor som i förhållande till 

föregående år ska vara kvar, tas bort eller ändras.  

 

Efter det inledande produktionsarbetet kommer en kontrakteringsperiod då bokningar 

av hotell och färjor genomförs. Produktion av resor sker under en kort tid av året. Pa-

rallellt med produktionsarbetet för den kommande säsongen genomförs det innevaran-

de årets resor, som alltså har producerats året innan.  

 

Prissättningen av resor sker dels inför katalogtryck, dels genom löpande uppdateringar. 

Prissättningsarbetet som sker inför katalogtryck ska vara klart cirka en månad innan 

katalogen kommer ut. Katalogpriserna är cirkapriser och företagen reserverar sig för 

eventuella höjningar. Det huvudsakliga arbetet med katalogpriserna inleds i september. 

Kostnadsmassan som ligger till grund för katalogpriserna utgörs främst av kostnaderna 

för buss och hotell och utgör lägsta nivån vid prissättningen. En avgörande faktor vid 

prissättningen är valutakurser då en majoritet av företagens utgifter är i utländsk valu-

ta, främst euro. Exempel på andra faktorer som påverkar prissättningen av resor är hur 
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mycket som kan säljas via resebyråer då dessa tar försäljningsprovision samt när på 

året resan äger rum då hotellkostnaderna varierar.  

 

Ölvemarks har använt en prisberäkningsmall som tar hänsyn till erfarenheten av tidiga-

re år i frågor som sista minuten-försäljning, boka tidigt-rabatter samt påslag för vänd-

ning av marknad som inte kunnat beräknas. Scandorama har använt sig av ungefär 

samma komponenter vid sin beräkning av katalogpriser. Efter att priset satts enligt 

mall beräknas ett täckningsbidrag för varje enskild resa som sedan ingår i katalogpri-

set.  

 

En viktig komponent i katalogprissättningen är boka tidigt-rabatterna. Dessa är indela-

de i olika perioder, från det att katalogerna kommer ut till en bit in i februari, och ger 

resenärer som bokar resor tidigt en rabatt på priset för resan beroende på hur tidigt re-

san bokas.  

 

Resekatalogerna släpps någon gång under november. Katalogerna innehåller samtliga 

resor och därtill hörande information, t.ex. resans tidslängd, innehåll och cirkapriser.  

 

Katalogpriserna kan ändras fram till avresedatum. Dessa justeringar, i praktiken endast 

höjningar, av katalogpriserna kan ske närhelst det anses påkallat. Prisförändringarna 

får genomslag direkt genom att de genomförs på företagens hemsidor.  

 

Under försäljningsperioden sker också andra justeringar avseende resorna. Detta kallas 

optimering och innebär att vissa avgångar under innevarande säsong som har dålig 

beläggning ställs in, främst av kostnadsskäl. Optimering sker genom att företagen lö-

pande analyserar de resor som ska genomföras en till sex månader framåt i tiden. Op-

timering sker för att undvika att behöva rea ut resor genom sista minuten-försäljning.  

 

Det finns olika försäljningsperioder; införsäljning, mellanförsäljning och reaförsäljning 

(även kallat sista minuten-försäljning). Införsäljningsperioden är från och med att kata-

logerna kommer ut fram till perioden för boka tidigtrabattema slutar, dvs. under febru-
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ari månad. Mellanförsäljningsperioden, som varierar från resa till resa, är när resan 

säljs till ordinarie pris. Reaförsäljning sker när en resa inte sålt slut, så att ett lägre pris 

måste sättas för att försöka sälja alla planerade restplatser innan resan genomförs. Det-

ta sker i nära anslutning till resans genomförande.  

 

Företrädare för företagen har regelbundet haft möten, telefonsamtal och e-

postkorrespondens. De olika möten som är aktuella i målet är synergigruppsmöten, 

optimeringsmöten, produktionsmöten, styrelsemöten i Ölvemarks och lednings-

gruppsmöten i Scandorama. De överenskommelser som träffades vid de olika mötena 

genomfördes av ansvarig personal vid respektive företag som hade löpande kontakter i 

form av e-postkorrespondens och telefonkontakter.  

 

Synergigruppsmöten (mörkgröna) 

 

I detta och kommande avsnitt, se tidslinje (domsbilaga 1) där de olika mötena är inför-

da över tidslinjen och e-postkontakter under linjen. (Färger på tidslinjen anger vad som 

avhandlas vid varje kontakt: prisfastställelse, direkt eller genom boka tidigt-rabatter, 

produktionsbegränsning och marknadsdelning.) 

 

Vid ett möte den 4 september 2007 där Bengt Ölvemark, Per Ola Svensson och Johan 

Nilsson deltog, beslutades att de skulle hålla återkommande möten i en s.k. synergi-

grupp i avsikt att hantera samarbetet mellan Scandorama och Ölvemarks. Synergigrup-

pen skulle bestå av Johan Nilsson, Bengt Ölvemark och Per Ola Svensson. Även Johan 

Malmqvist skulle ingå sporadiskt.  

 

Synergimötena, som oftast protokollfördes, hölls hos både Ölvemarks och Scandorama 

och Bengt Ölvemark var den som hade rollen som mötesordförande. Synergigruppens 

uppgift var att effektivisera verksamheten där produktion av resor är det mest grund-

läggande i verksamheten. I praktiken innebar det att företagen samordnade sina verk-

samheter på alla förekommande områden, huvudsakligen pris och prispåverkande fak-

torer, rabatter och optimering.  
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Mötena i synergigruppen hölls främst i perioden från september 2007 till slutet på ja-

nuari 2008. Under den första delen av perioden då dessa möten pågick var det framför-

allt planering inför 2008 års katalog som var fokus för gruppens arbete. Det innebär att 

kostnadsmassan för de resor som skulle produceras togs fram och att det bestämdes 

vilken nivå som det skulle vara för boka tidigt-rabatterna. Mötena efter att katalogen 

släpptes i början på november handlade i stället om hur optimeringen skulle ske, dvs. 

att de anpassade (höjde) priserna efter hur beläggningen såg ut och i vissa fall ställde in 

resorna om det var mer lönsamt.  

 

Prissättningen avhandlades i synergigruppen och prissättningen bestod i “kostnads-

massan” och ett rimligt täckningsbidrag. Scandorama och Ölvemarks kom överens om 

vilken prisnivå de skulle ha på olika resor med hänsyn till företagens styrkor och svag-

heter. Företagen satte först sina priser enskilt och jämförde sedan priserna med var-

andra för att se till att de inte hamnade alltför fel i förhållande till varandra. De skicka-

de priserna till varandra och fick sedan några dagar på sig att gå igenom dessa. Sedan 

träffades de, diskuterade och enades om prissättningen.  

 

Ungefär hälften av företagens resemål var desamma och därför enkla att jämföra. Om 

priserna mellan två jämförbara resemål skilde sig alltför mycket justerade de priserna. 

Överenskommelsen mellan företagen bestod i att priserna på jämförbara resmål inte 

skulle skilja sig alltför mycket. Generellt sett godtogs en skillnad på 200-300 kr på de 

billigare resorna och drygt 10 procent på övriga resor. Företagen konstaterade efter en 

tid att det vid varje synergimöte avhandlades i stort sett samma frågor. Då det inte 

längre fyllde någon funktion med så täta möten ansågs det bättre att låta de olika av-

delningarna få arbeta sig samman i frågorna. Synergimötena avvecklades därför under 

våren 2008.  
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Optimeringsmöten (mörkblå) 

 

Vid optimeringsmötena beslutade företagen vilka avgångar under innevarande säsong 

som skulle ställas in på grund av dålig beläggning. Avsikten med optimeringssamarbe-

tet var att företagen inte skulle behöva rea ut resor genom sista minuten-försäljning.  

 

Produktionsmöten (ljusgröna) 

 

Vid produktionsmötena diskuterades vilka resor som skulle ingå i respektive företags 

katalog. I stället för att båda företagen hade samma resmål i sina kataloger så samord-

nade man sitt utbud avseende vissa resmål. På motsvarande sätt samordnade sig före-

tagen kring nya resmål, dvs. i stället för att båda företagen lanserade samma nyhet 

samordnade man sig så att företagen lanserade olika nyheter. Resorna produceras un-

der en kort tid av året, varför man bara behövde ha produktionsmöten under en begrän-

sad tidsperiod.  

 

Styrelsemöten i Ölvemarks (ljusrosa) 

 

Under den i målet aktuella tiden för överträdelsen har det hållits i vart fall fem styrel-

semöten i Ölvemarks och protokoll finns från tre av dessa; den 7 mars 2008, den 27 

maj 2008 och den 3 september 2008. Ett fjärde möte hölls sannolikt den 22 oktober  

2008, vilket framgår av en kallelse. Vidare ägde ett styrelsemöte rum i början  

av 2009, sannolikt den 20 januari.  

 

Vid dessa möten deltog, förutom representanter från Ölvemarks, även Johan Malm-

qvist från Scandorama. Vid styrelsemötena togs bl.a. frågor rörande samarbetet med 

Scandorama upp.  

 

Innan 2008 hade Ölvemarks haft mer informella styrelsemöten men när Johan Malm-

qvist fick en styrelsepost i Ölvemarks tog han initiativ till mer formaliserade styrelse-

möten. Det infördes s.k. VD-rapporter som skulle innehålla de viktigaste händelserna 
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sedan förra mötet, rapport angående bokningsläget, likviditetsrapport samt resultatjäm-

förelse mellan innevarande och tidigare år. Samtidigt infördes rutinen att upprätta be-

slutslogg, i vilken beslutade åtgärder noterades jämte ansvarig person och deadline.  

 

Ledningsmöten i Scandorama (vinröda) 

 

Under den i målet aktuella tiden har det hållits i vart fall tre ledningsmöten i Scando-

rama. På ledningsmötena i Scandorama diskuterades bl.a. frågor rörande samarbetet 

med Ölvemarks.  

 

Det fortlöpande samarbetet 

 

Den första dokumentationen gällande prissamarbete är e-postkorrespondens mellan Per 

Ola Svensson och Johan Nilsson. I denna diskuteras prishöjningar på resor och anslut-

ningstrafiken och Johan Nilsson meddelar att Scandorama kommer att höja dessa pri-

ser. E-postkorrespondensen är daterad den 16-17 april 2007, varför överenskommelsen 

rör den löpande prissättningen av det innevarande årets resor.  

 

Den 26 april 2007 föreslog Johan Malmqvist i en e-post till Bengt Ölvemark att “höja 

alla avgångar i augusti-september med 100:- “, vilket Bengt Ölvemark accepterade. 

Dagen efter återkom Johan Malmqvist till Bengt Ölvemark med exempel på resor där 

han tycker att “det är nästan onödigt stor prisskillnad” mellan företagen.  

 

Per Ola Svensson informerade Johan Malmqvist den 2 maj 2007 via e-post att Ölve-

marks höjt priset på samtliga avgångar utom två avseende perioden augusti till och 

med november. Johan Malmqvist svarade att Scandoramas höjningar kommer under 

veckan. Per Ola Svensson svarade att Ölvemarks ska se om det går att höja ytterligare 

på vissa avgångar för “det är ju dags att tjäna någon krona också “, vilket bekräftades 

från Scandoramas håll.  

 

I slutet av augusti 2007 samordnade sig Scandorama och Ölvemarks om boka tidigt-
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rabatter för 2008, vilket innebär att företagen haft tillfälle att samordna sig om rabatter 

inför tryckningen av 2008 års katalog, trots att dessa resor då redan var producerade. 

Parallellt härmed utbytte företagen information och samordnade sig avseende hotell-

priser.  

 

Det första protokollförda mötet som nämner synergigruppen ägde rum den 4 september 

2007. Vid mötet fördes diskussioner kring nivåerna på boka tidigt-rabatterna. Vid detta 

möte kom företagen överens om vilka tidsperioder de skulle tillämpa för boka tidigt-

rabatterna och även att de skulle enas om vilka nivåer dessa skulle ligga på. Johan 

Nilsson framförde att Scandorama ville höja sina priser med 100 respektive 300 kr och 

samma nivåer diskuterades för Ölvemarks. Vid mötet beslutades också att de båda fö-

retagen borde ha gemensamma optimeringar så att “dåliga” avgångar skulle skäras bort 

i tid.  

 

Nästa synergimöte ägde rum den 10 september 2007 och vid detta möte enades företa-

gen om nivåerna på boka tidigt-rabatterna för olika resmål. Vid mötet beslutades även 

om en ändring av brytpunkterna i tidsperioden. Detta formulerades i protokollet på 

följande sätt: “De brytpunkter för boka-tidigt-rabatterna som beslutades på förra mö-

tet ändrades så att Ölvemarks bryter på måndagar och Scandorama på onsdagar. Det-

ta för att det inte ska se lika “konstruerat” ut.”  

 

Vid mötet enades företagen även om att samarbeta kring priser på resor. Scandorama 

och Ölvemarks kom överens om att gemensamt ta fram ett snittpris per resmål och att 

justera respektive företags priser så att de inte skulle skilja mer än 100-200 kr för re-

spektive resmål. Avsikten var att företagen skulle ha samma prisnivå utan att ha iden-

tiska priser.  

 

Inför det tredje synergigruppsmötet bad Johan Malmqvist Johan Nilsson att ta fram 

underlag för en jämförelse av de båda företagens reseledarlöner och ta upp det med 

Bengt Ölvemark och Per Ola Svensson. Det tredje synergigruppsmötet ägde rum den 

19 september 2007. Vid mötet, som protokollfördes endast i form av handanteckning-
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ar, överlämnade Johan Nilsson priser till Ölvemarks. Vidare hölls en kort genomgång 

av reseledarlönerna.  

 

Den 15 oktober 2007 ägde det fjärde synergigruppsmötet rum. Vid detta möte diskute-

rades en mängd olika områden och bl.a. bestämdes att företagen skulle ha gemensam-

ma optimeringsmöten och att det första optimeringsmötet skulle äga rum när boka ti-

digt-rabattens första period var till ända. Den 26 oktober 2007 höll synergigruppen 

ännu ett möte. Nästa synergigruppsmöte ägde rum den 11 december 2007. Vid detta 

möte bestämdes det att ett schema för optimeringsmötena skulle upprättas och att det 

första mötet skulle hållas den 10 januari 2008. De båda företagen diskuterade också en 

koordination kring upphandlingen av europabussar och satte upp riktlinjer för dagspri-

ser utifrån antalet passagerare per buss. Företagen diskuterade även ett eventuellt 

gemensamt bränsletillägg på priserna.  

 

Den 17 januari 2008 vidarebefordrade Johan Nilsson en detaljerad lista med Scando-

ramas inställda resor till Per Ola Svensson och aviserade samtidigt ytterligare inställda 

resor inom den närmaste tiden.  

 

Det sista protokollförda synenergimötet ägde rum den 28 januari 2008. Vid detta möte 

konstaterades att ett optimerings- och prishöjningsmöte skulle hållas den 12 februari 

2008. I övrigt beslutades det att det fanns ett behov av samordning när det gällde 

bränsle- och valutatillägg varför ett möte skulle hållas den 8 februari 2008. Inför detta 

möte skulle respektive bolag förbereda sig genom att ta fram kalkyl och förslag på ni-

våer.  

 

Den 8 februari 2008, dvs. samma dag som mötet om bränsle- och valutatillägg var in-

planerat, hade Scandorama beslutat om en prishöjning som skulle gälla från och med 

den 15 februari 2008. Per Ola Svensson informerades om detta beslut genom att en e-

post där detta framgick skickades till honom som hemlig kopia. I e-posten kommente-

ras extra bränsledebitering varför höjningen kan ha samband med vad som diskuterats 

vid det senaste synergimötet den 28 januari 2008.  
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Ett optimerings- och prishöjningsmöte var planerat till den 12 februari 2008. Den 13 

februari 2008 skickade Per Ola Svensson en e-post till Johan Nilsson med en bilaga 

där Ölvemarks prishöjningar angavs.  

 

Under februari 2008 hölls ett antal interna produktionsmöten i Scandorama. Protokoll 

finns från möten den 14, 15, 19, 21 och 29 februari 2008. Vid mötet den 14 februari 

2008 noterades att samarbetet med Ölvemarks innebar att Scandorama skulle få släppa 

vissa resmål till Ölvemarks och vice versa. Under mötet den 15 februari 2008 besluta-

des att föra en diskussion med Ölvemarks om den svaga försäljningen på vår- och 

höstavgångar. Vid mötet den 19 februari 2008 beslutades att man skulle kontakta Öl-

vemarks för att bestämma vem som skulle behålla resan till Jersey.  

 

Inför produktionsmötet den 21 februari 2008 hade Scandorama kontakt med Ölve-

marks angående samarbetet inför 2009. Ett möte mellan företagen skulle hållas efter 

TUR, den årliga mässan med inriktning på rese-, turist- och mötesindustrin, som ägde 

rum den 13-16 mars 2008. Företagen skulle då gemensamt bestämma vilka svagare 

destinationer som skulle köras av vilket företag.  

 

Vid styrelsemötet den 7 mars 2008 diskuterades årets försäljning och nästa års produk-

tion av resor. Diskussion fördes angående att eventuellt fatta gemensamma beslut om 

resmål, reslängder och upphandling av hotell och transportörer. Med anledning av dis-

kussionen beslutades att ett möte skulle hållas mellan Scandoramas och Ölvemarks 

produktionsansvariga strax efter den 16 mars 2008 (efter TUR).  

 

Den 26 mars 2008 skickade Johan Nilsson aktuell information om Scandoramas in-

ställda avgångar till Per Ola Svensson som rapporterade tillbaka. Detta var i linje med 

vad som hade överenskommits mellan företagen under synergimötena om gemensam 

optimering.  

 

Av e-post mellan de produktionsansvariga på respektive företag och protokoll framgår 
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att företagen höll ett gemensamt produktionsmöte den 8 april 2008. Vid mötet kom 

företagen överens om datum för bokningsstart, datum för katalogutskick och datum för 

första avresa. Vidare diskuterades förslag på vilka resor företagen skulle ta över från 

varandra. Ölvemarks skulle återkomma med besked om övertagandet av resor.  

 

Överenskommelsen om uppdelning av resmål enligt protokollet bekräftades av Ölve-

marks produktionsansvarige i en e-post till Scandorama den 11 april 2008. Avsikten 

med produktionsmötena var att dela upp marknaden mellan Scandorama och Ölve-

marks för att gynna företagen. En ytterligare kontakt mellan företagen avseende deras 

respektive reseproduktion skedde den 18 april 2008.  

 

Under april och maj 2008 hade företagen löpande kontakt genom ett flertal e-brev om 

prishöjningar och prisjusteringar. Företagen lämnade varandra detaljerad information 

om vilka prishöjningar som respektive företag skulle komma att göra och bestämde 

gemensamt om kommande prishöjningar. 

 

Den 6 maj 2008 hade Scandorama ledningsmöte där det bl.a. diskuterades vilka av-

gångar de planerade att ställa in. Det beslutas att Jeanette Larsson och Johan Nilsson 

skulle gå igenom Scandoramas samtliga avgångar för 2008 för att se vad som skulle 

ställas in. Detta skulle sedan stämmas av med Ölvemarks för att inte båda företagen 

skulle ställa in samma avgångar och resmål. Den 7 maj 2008 skickade Johan Nilsson 

en lista över vilka avgångar som Scandorama skulle ställa in till Ölvemarks.  

 

Vid styrelsemötet i Ölvemarks den 27 maj 2008 avhandlades bl.a. frågor om hur man 

skulle förbättra bruttovinsten; höjd prisnivå, lägre boka tidigt-rabatter och ett snävare 

reseupplägg nämndes som tänkbara åtgärder. Vid mötet beslutades att optimeringsmö-

ten skulle hållas tidigare på säsongen och med tätare mellanrum. Vidare beslutades att 

Scandorama skulle vara sammankallande till ett eventuellt produktions- och prismöte 

där 2009 års volymer och prispolitik skulle avhandlas.  
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Scandorama och Ölvemarks samordnade sig kring höjda bränsletillägg, vilket framgår 

av e-postkorrespondens av den 4 juli 2008 mellan Johan Nilsson och Per Ola Svens-

son.  

 

Den 21 juli 2008 skickade Per Ola Svensson e-post till Johan Malmqvist med en bilaga 

i form av en lista över upplagda resor. Listan omfattade resor under juli månad och 

visade bokningsstatus/beläggning och prisändringar.  

 

Inför år 2009 utbytte företagen information om hotellpriserna. De jämförde företagens 

hotellkontrakt med varandra. Hotellpriserna ingår som en prisgrundande faktor i pris-

sättningen av resor.  

 

Vid styrelsemötet i Ölvemarks den 3 september 2008 fördes diskussion kring att sänka 

boka tidigt-rabatter och det beslutades att ta upp frågan med Scandorama. På mötet 

diskuterades strategier för att sänka marknadsföringskostnaderna; att sänka resebyråer-

nas provision med två procent, att luckra upp avgångsgarantin genom lägre ersätt-

ningsnivåer och att ta bort internetrabatten. Det beslutades att frågan skulle tas upp 

med Scandorama. Slutligen beslutades att prissättningen och optimeringen skulle fort-

sätta att ske “i symbios med Scandorama på samma sätt som innevarade år.”  

 

Dagen efter styrelsemötet, den 4 september 2008, sammanfattade Johan Malmqvist de 

förslag till gemensamma åtgärder inför nästa års program som diskuterats på styrelse-

mötet i Ölvemarks till Per Ola Svensson som gjorde vissa kompletteringar. Överens-

kommelser träffades om bl.a. prishöjningar och sänkning av boka tidigt-rabatter. Johan 

Malmqvist informerade sedan ledningsgruppen i Scandorama om vad han kommit 

överens om med Ölvemarks. Dessa frågor skulle behandlas på ledningsmötet i Scando-

rama den 8 september 2008.  

 

Av protokollet från ledningsmöte i Scandorama den 8 september 2008 framgår att 

samtliga förslag från styrelsemötet i Ölvemarks diskuterades. Företagen var överens 
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om att genomföra flera av de föreslagna gemensamma åtgärderna.  

 

En annan fråga som diskuterades på ledningsmötet i Scandorama var vilka busskost-

nader företagen skulle kalkylera med. Företagen bokade in ett gemensamt möte den 10 

september 2008 där frågan skulle behandlas. Två dagar senare mejlade Per Ola Svens-

son till Johan Nilsson och Johan Malmqvist och påpekade att man vid mötet glömt att 

diskutera vägskatter, som också ingick i kalkylerna. De informerade varandra om hur 

de omhändertog kostnaderna för vägskatter i sina respektive kalkyler.  

 

Den 11 september 2008 mejlade Per Ola Svensson sitt förslag till boka tidigt-rabatter 

för 2009 till personer i de båda företagen för synpunkter och Johan Nilsson bekräftade 

att förslagen överensstämde med vad som tidigare överenskommits. Efter vissa juster-

ingar enades företagen om gemensamma nivåer för boka tidigt-rabatter. Perioderna för 

boka tidigt-rabatterna lämnades oförändrade. De överenskomna boka tidigt-rabatterna 

och tidperioderna för dessa var också de som senare trycktes i företagens resekatalo-

ger.  

 

Per Ola Svensson sammanställde dokumentet “Punkter inför prissättning 2009”, som 

skickades till Scandorama i ett e-postmeddelande. I dokumentet anges vilka belopp 

Ölvemarks och Scandorama skulle använda i sina priskalkyler. Av dokumentet fram-

går även att företagen också enades om vilka valutakurser företagen skulle räkna med i 

sina priskalkyler. Valutakurserna är ett viktigt ingångsvärde i företagens prissättning. 

Efter ytterligare e-postkorrespondens mellan företagen enades de om en höjning av den 

valutakurs som företagen skulle använda i sina prissättningskalkyler avseende det brit-

tiska pundet.  

 

Företagen hade beslutat att gemensamt sänka resebyråprovisionerna med två procent-

enheter. Den 22 oktober 2008, vid styrelsemötet i Ölvemarks, diskuterades att sänka 

provisionerna till resebyråerna i syfte att förbättra marginalerna. Johan Malmqvist för-

de ut beslutet i Scandorama och poängterade att det var viktigt att Scandorama hade 
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samma linje som Ölvemarks i frågan om återförsäljarprovisioner. Scandorama genom-

förde senare också den överenskomna sänkningen.  

 

Johan Nilsson och Per Ola Svensson ansvarade för att ta fram katalogpriser för 2009. 

Under september-oktober 2008 hölls prismöten mellan Scandorama och Ölvemarks. 

Vid mötena gick företagen igenom och samordnade katalogpriserna inför 2009 års 

katalog.  

 

Som underlag för företagens prisjämförelser använde Scandorama sina interna priskal-

kyler för respektive resmål och utifrån dessa samordnades priserna företagen emellan. 

Priserna jämfördes och justerades resmål för resmål. Av Johan Nilssons anteckningar i 

Scandoramas interna priskalkyl framgår t.ex. att företagen kommit överens om att 

Scandorama skulle höja priset på resor till Budapest med 100 kr. Den 30 september 

2008 hölls ett sådant prismöte mellan Johan Nilsson, Per Ola Svensson och Carl Mag-

nus Jarnegren.  

 

Ytterligare gemensamma prishöjningar skedde i november-december 2008. Den 24 

november 2008 föreslog Per Ola Svensson i en e-post till Johan Nilsson vissa prishöj-

ningar i december 2008 och på vilket sätt dessa skulle ske. Samtidigt föreslog han att 

ytterligare höjningar kunde ske längre fram under införsäljningsperioden. Från den 18 

december 2008 genomförde Scandorama de höjningar som Ölvemarks föreslagit, vil-

ket meddelades Per Ola Svensson genom att han fick en hemlig kopia av en e-post där 

detta framgick.  

 

Under början av år 2009 hade företagen täta kontakter. Den 13, 15, 16 och 19 januari 

2009 hade Johan Nilsson möten med Ölvemarks. Den 20 januari 2009 hölls ett styrel-

semöte i Ölvemarks. Vid mötet redovisades en VD-rapport, varav framgår att Ölve-

marks utökade samarbete med Scandorama fått önskat resultat. Den 29 januari 2009 

hade Scandorama ledningsmöte. Vid mötet diskuterades bl.a. ett förslag om att träffa 

en överenskommelse med Ölvemarks om att ställa in hela eller delar av direktresorna. 
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Senare samma dag tog Birgitta Kjellander fram ett förslag på vilka resmål som Scan-

dorama eventuellt skulle vara intresserade av att byta bort till Ölvemarks.  

 

Johan Malmqvist tog upp idén om samordning kring inställda resmål med Bengt Öl-

vemark som den 5 februari 2009 svarade att Ölvemarks inte avsåg att ställa in några 

resmål. Bengt Ölvemark hänvisade till att optimeringsgruppen var rätt forum för att 

diskutera frågor om att ställa in enskilda avgångar. Den 12 februari 2009 hade Scando-

rama och Ölvemarks ett möte. Vid detta möte har Johan Nilsson antecknat att han skul-

le ta upp frågor om gemensamma rabattkampanjer, busskostnader, guider och bok-

ningsläget. Den 27 februari 2009 hade Johan Nilsson och Birgitta Kjellander e-

postkontakt om Scandoramas prishöjningar på resor av viss längd, varvid framkom att 

Ölvemarks skulle göra samma höjning som Scandorama.  

 

Det sista skriftliga beviset på kontakter mellan Scandorama och Ölvemarks är från den 

23 mars 2009 då ett möte hade bokats in mellan Ölvemarks och Scandorama. Samar-

betet mellan företagen pågick således till och med den 23 mars 2009. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Konkurrensverket har, som verket slutligen bestämt sin talan, yrkat att tingsrätten en-

ligt 3 kap 5 § konkurrenslagen (2008:579) ska förplikta Scandorama att betala 

10 000 000 kr och Ölvemarks att betala 9 200 000 kr i konkurrensskadeavgift.  

 

Svarandena har i första hand bestritt käromålet och yrkat att tingsrätten ska ogilla den-

samma. I andra hand har svarandena yrkat att de av Konkurrensverket yrkade konkur-

rensskadeavgifterna ska sättas till lägre belopp, som tingsrätten med hänsyn till om-

ständigheterna i målet finner skäliga.  

 

Svarandena har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.  

 

 

18



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2012-02-24 

T 19974–10 

Avdelning 5   

 

GRUNDER  

 

Konkurrensverket 

 

Scandorama, Ölvemarks och Roger & Våge AB har överträtt förbudet i 2 kap 1 § kon-

kurrenslagen och artikel 101 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

(FEUF) mot konkurrensbegränsande samarbete genom att ingå avtal eller tillämpa 

samordnat förfarande som haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurren-

sen på ett märkbart sätt.  

 

Överträdelsen har bestått i att Scandorama och Roger & Våge AB fr.o.m. den 17 april 

2007 till och med den 31 december 2007 samt Scandorama och Ölvemarks fr.o.m. den 

1 januari 2008 t.o.m. den 23 mars 2009 direkt eller indirekt har fastställt priser och 

rabatter, begränsat produktionen av resor och delat upp marknaden mellan sig på 

marknaden för paketresor med buss ut i Europa.  

 

Överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet och kan inte anses 

ringa.  

 

Scandorama och Ölvemarks 

 

Svarandena har åberopat följande alternativa grunder.  

 

1. De förfaranden som Konkurrensverket angriper i sin stämningsansökan är i själva 

verket integrationsåtgärder vidtagna inom ramen för en överenskommelse om en före-

tagskoncentration, nämligen ett förvärv från Scandoramas sida av Ölvemarks. Före-

tagskoncentrationer prövas i Sverige exklusivt enligt bestämmelserna i 4 kap konkur-

renslagen. Överenskommelser om företagskoncentrationer som inte kan bli föremål för 

prövning enligt detta regelverk, på grund av att tillämpliga tröskelvärden inte nås, är 

fortfarande just överenskommelser om företagskoncentrationer och kan därför inte 
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heller bli föremål för prövning med tillämpning av artikel 101 FEUF eller 2 kap 1 § 

konkurrenslagen. Därmed kan inte heller konkurrensskadeavgift utdömas i sådana fall. 

 

2. Scandorama fick kontroll över den reseverksamhet som bedrevs i Ölvemarks redan i 

månadsskiftet mars/april 2007. Denna kontroll är att kvalificera som gemensam kon-

troll och ryms inom begreppet företagskoncentration. Inte heller av detta skäl är artikel 

101 FEUF eller 2 kap 1 § konkurrenslagen tillämplig på den successiva integration av 

Scandorama och Ölvemarks som sedermera ägde rum och som är vad Konkurrensver-

kets stämningsansökan i realiteten omfattar. Även av detta skäl saknas alltså grund att 

utdöma konkurrensskadeavgift i nu aktuellt fall.  

 

3. De förfaranden som Konkurrensverket lägger svarandena till last att likställa med 

s.k. ”gun jumping” dvs. en överträdelse av förbudet att fullfölja en företagskoncentra-

tion enligt 4 kap 11 och 12 §§ konkurrenslagen innan koncentrationen blivit föremål 

för prövning av Konkurrensverket. För en sådan överträdelse kan konkurrensskadeav-

gift inte utdömas. Att då utdöma konkurrensskadeavgift för ett likadant förfarande på 

grund av att den aktuella koncentrationen är så liten att den inte kan bli föremål för 

prövning enligt 4 kap konkurrenslagen, skulle strida mot den inom såväl EU-rätten 

som svensk rätt vedertagna likabehandlingsprincipen. Även av detta skäl saknas rätts-

lig grund för att utdöma konkurrensskadeavgift.  

 

Svarandena har slutligen gjort gällande att för det fall tingsrätten skulle finna att sva-

randena överträtt artikel 101 FEUF och 2 kap 1 § konkurrenslagen är de förfaranden 

som Konkurrensverket lägger svarandena till last under alla omständigheter långt 

mindre allvarliga än vad verket gör gällande. Till följd härav ska konkurrensskadeav-

giften bestämmas till ett väsentligt lägre belopp än vad Konkurrensverket yrkat.  
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SAKOMSTÄNDIGHETER 

 

Konkurrensverket 

 

Företagen  

 

Scandorama är Sveriges ledande och största bussresearrangör med huvudkontor i 

Malmö. Företaget grundades 1980 och har alltså arrangerat europaresor i 30 år. På 

Scandoramas hemsida kan man läsa att företagets resor består främst av tre grundste-

nar; reseguiden, utflykterna under resorna och den speciella gemenskapen som uppstår 

under en rundresa. Resorna marknadsförs och säljs i både Sverige och Norge. Den 

största produkten är guidade resor med cirka 60 bussrundresor ut i Europa. Ett flertal 

av resorna har funnits i över 20 år.  Scandorama grundades av Johan Malmqvist som 

också tidigare ägde företaget. Han var då styrelseledamot och VD. Andra personer från 

Scandorama som figurerar i bevisningen i målet är Johan Nilsson, Birgitta Kjellander 

och Jeanette Larsson. Johan Nilsson anställdes som ekonomichef och IT-chef och blev 

år 2005 vice VD samtidigt som han fungerade som ekonomichef och administrativ 

chef. Under kortare perioder agerade han också som VD. Han har haft många av kon-

takterna med Ölvemarks. Birgitta Kjellander ingick i Scandoramas ledningsgrupp som 

ansvarig för grupp- och konferensresor. Hon efterträdde i praktiken Johan Malmqvist 

som VD i februari 2009, men aldrig formellt. Jeanette Larsson ingick i Scandoramas 

ledningsgrupp som ansvarig för produktionsavde1ningen.  

 

Ölvemarks är den andra av Sveriges två största bussresearrangörer. Företaget har sitt 

ursprung i en taxirörelse som grundades av Karl Gustav Ölvemark i början på 60-talet. 

Företaget utvecklades sedermera till en bussrörelse och Ölvemarks presenterade sitt 

första program med bussresor 1985. Huvudkontoret finns i Malmö, på samma adress 

som Scandoramas, men redan innan sammanslagningen låg Scandoramas och Ölve-

marks kontor bara ett par kvarter ifrån varandra. Ölvemarks ägs och drivs av bröderna 

Bengt Ölvemark och Mats Ölvemark. Per Ola (eller PO) Svensson var tidigare IT-

ansvarig på Ölvemarks. Han fick senare ansvar för prissättningen och blev styrelse-
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suppleant och är idag vice VD för både Ölvemarks och Scandorama. Andra personer 

som figurerar i bevisningen är Carl Magnus Jarnegren som hanterade prissättningen 

tillsammans med PO Svensson. Ulf Sleman var under aktuell tid produktionschef på 

Ölvemarks.  

 

Överträdelsen  

 

Under den tvåårsperiod som målet omfattar, från den 17 april 2007 till och med den 23 

mars 2009, har det fortlöpande förekommit täta kontakter mellan företagen. Under 

denna tidsperiod kom Scandorama och Ölvemarks överens eller samordnade sig om 

priser, boka tidigt-rabatter och olika kostnadsposter såsom valutakurser, bränsletillägg 

och reseledarlöner (dvs. olika typer av prisfastställelse). Företagen begränsade också 

utbudet av resor genom att gemensamt besluta eller samordna sig om att ställa in en-

skilda avgångar (produktionsbegränsning). Vidare kom Scandorama och Ölvemarks 

överens eller samordnade sig om vilket av företagen som skulle lägga ner enskilda 

resmål och vilka nya resmål det ena eller det andra företaget skulle lansera (marknads-

delning).  

 

E-postkorrespondens mellan företagen, vari prishöjningar på resor och anslutningstra-

fiken diskuteras, visar att företagen avstod från att konkurrera med varandra i syfte att 

hålla nere hotellkostnaderna, dvs. Scandorama och Ölvemarks agerade utåt som två 

konkurrerande företag. Gentemot hotellen ville de ge sken av att de konkurrerade. Fö-

retagen formaliserade samarbetet genom att inrätta en särskild synergigrupp. Mötena 

rörde både samordning av pris, boka tidigt-rabatter och marknadsindelning. Protokoll 

från dessa möten visar med tydlighet att Scandorama och Ölvemarks försökte dölja 

samarbetet för utomstående. Av protokoll framgår att Johan Nilsson överlämnade pri-

ser till Ölvemarks, vilka avsåg Scandoramas utkast till katalogpriser. Med hjälp av 

dessa skulle man ta fram snittpriser per resmål för att därefter justera priser så att de 

blev “lika, men ej identiska”. Johan Nilsson informerade personalen på Scandorama 

om prishöjningar i e-post. Av metadatan framgår att denna e-post skickades till PO 

Svensson som hemlig kopia. Detta tyder på att Johan Nilsson ville dölja för kollegor 
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på Scandorama att också Ölvemarks fick informationen. Det var endast ett fåtal perso-

ner på Scandorama och Ölvemarks som hanterade samarbetet dem emellan. Det är inte 

troligt att man var så öppen, ens inom företagen, med hur omfattande samarbetet mel-

lan Scandorama och Ölvemarks var.  

 

PO Svensson sammanställde ett dokument som heter “Punkter inför prissättning 

2009”, som skickades till Scandorama i ett e-postmeddelande, vari sammanfattas en 

rad överenskommelser mellan företagen som återkom i flera andra dokument. I doku-

mentet anges vilka belopp Ölvemarks och Scandorama skulle använda i sina priskalky-

ler. Företagen avtalade om att gemensamt sänka resebyråprovisionerna med två pro-

centenheter, att ta bort internetrabatten, att låta avbeställningsskyddet för 2009 ligga 

kvar på 2008 års nivå och sänka avgångsgarantibeloppen. Allt detta är prispåverkande 

faktorer. Det framgår även att företagen också enades om vilka valutakurser företagen 

skulle räkna med i sina priskalkyler. Valutakurserna är ett viktigt ingångsvärde i före-

tagens prissättning.  

 

Av VD-rapport som redovisades i ett styrelsemöte i Ölvemarks den 20 januari 2009 

framgår att det utökade samarbetet med Scandorama fick önskat resultat. Samarbetet 

hade alltså lyckats öka lönsamheten i företagen.  

 

Kontrollfrågan  

 

Målet rör samarbete mellan Scandorama och två företag inom Ölvemarkskoncernen  

(som under den tid då respektive företag samarbetade med Scandorama båda hette Öl-

vemarks Holiday AB), se domsbilaga 2, där företagsförhållanden och förvärv åskåd-

liggörs. Scandorama AB (det oranga bolaget) ingick vid tiden för överträdelsen i en 

koncern där Scandorama Travel AB (det rosa bolaget) var moderbolag. Ölvemarks 

Holiday Aktiebolag (som är det gröna bolaget) hette tidigare Ölvemarks Travel AB. 

Ölvemarks ingår i en koncern där Olvemarks S.a.r.l är moderbolag (som är det blå bo-

laget). I koncernen ingår även systerföretaget Roger & Våge AB (som tidigare hette 

Ölvemarks Holiday AB och är det grå bolaget).  
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Den 1 januari 2008 skedde en verksamhetsöverlåtelse så att reseverksamheten fördes 

över från det grå bolaget (dåvarande Ölvemarks Holiday som namnändrades till Roger 

& Våge) till det gröna bolaget (dåvarande Ölvemarks Travel som namnändrades till 

Ölvemarks Holiday). Det var alltså både namnet och verksamheten som överfördes. 

Reseverksamheten i Ölvemarkskoncernen har alltså bedrivits i två olika bolag under 

den i målet aktuella tidsperioden; fram till och med 2007 i Roger & Våge AB och från 

och med 2008 i Ölvemarks Holiday. Varje företag ansvarar för sin delaktighet i över-

trädelsen. De två Ölvemarksföretagen ansvarar för överträdelsen under den tidsperiod 

då reseverksamheten ingick i respektive företag. Men Konkurrensverket har valt att 

inte föra talan mot Roger & Våge AB (eftersom det inte finns någon omsättning att 

basera en avgift på) så det är bara det gröna bolaget som är svarandebolag av dessa två. 

Däremot ska Scandorama ansvara för samarbetet under hela tidsperioden. Med “Ölve-

marks” menas det av nämnda två företag som vid varje tidpunkt bedrev reseverksam-

heten och som samarbetade med Scandorama som ett led i detta.  

 

Efter årsskiftet 2006/2007 började Scandoramas och Ölvemarks ägare diskutera en  

eventuell sammanslagning av företagen. Tanken var att Scandorama Travel (rosa bo-

lag) skulle förvärva Ölvemarks Holiday (grönt bolag) så att Ölvemarks skulle bli ett 

systerbolag till Scandorama. Men eftersom Scandorama inte hade kapital att köpa Öl-

vemarks direkt skulle det ske genom en serie transaktioner under två och ett halvt års 

tid. Affären skulle gå till i följande steg.  

 

Den 5 juli 2007 tecknades ett ram- och optionsavtal, avseende överlåtelse av samtliga 

aktier i Ölvemarks till Scandorama Travel. Överlåtelsen skulle ske successivt under en 

treårsperiod och ramavtalet inkluderade tre separata aktieöverlåtelseavtal som reglera-

de detta; köpeavtal 1, 2 och 3. De två senare var förenade med optionsrätter, köp- re-

spektive säljoptioner. Genom köpeavtal 1 köpte Scandorama 10 procent av aktierna. 

Ett år senare köpte Scandorama genom köpeavtal 2 ytterligare 10 procent av aktierna. 

Köpeavtal 3 trädde aldrig i kraft. Ytterligare ett år senare skulle de resterande 80 pro-

cent av aktierna köpas. Men Johan Malmqvist ägde inte längre Scandorama. Scando-
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ramas ekonomi försämrades så mycket att förvärvet av Ölvemarks inte kunde genom-

föras som det var tänkt. Köpeavtal 3, som var planerat att träda ikraft först den 1 april 

2010, genomfördes därför aldrig. Scandorama blev därför aldrig mer än minoritetsäga-

re.  

 

Den 30 april 2009 träffades i stället ett förlikningsavtal som innebar en hävning av 

ram- och optionsavtalet samt av köpeavtal 1 och 2 samt en viss återbetalning. Detta 

inträffade alltså ett år innan det planerade ikraftträdandet av köpeavtal 3. Efter att för-

likningsavtalet träffats var situationen alltså densamma som innan år 2007. Vid tid-

punkten för förlikningsavtalet har den tidsperiod som Konkurrensverkets talan omfat-

tar passerat. Något senare skedde i stället ett helt annat förvärv. Den 12 juni 2009 för-

värvade Ölvemarks i stället Scandoramakoncernen. Det förvärv som kom att ske är 

något helt annat än det tidigare tänkta förvärvet som aldrig genomfördes.  

 

Av punkten 5.2 i ram- och optionsavtalet framgår bl.a. att i samband med tillträdet den 

31 januari 2008, ska Johan Malmqvist väljas till styrelseledamot i Ölvemarks Travel. 

Det som svarandena hävdar utgör en “vetorätt” är det som återfinns i punkten 6.4.2 i 

ram- och optionsavtalet. Punkten 6.4.2 lyder enligt följande: 

 

Under tiden intill 31 mars 2010 förbinder sig Olvemarks att inte utan Scando-

ramas godkännande medverka till beslut rörande Ölvemarks Travel i följande 

frågor.              

a) Ändring av Bolagets bolagsordning.                                                                                                                          

b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, 

skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.                                                                                                                              

c) Vinstutdelning eller värdeöverföring till aktieägare eller annan.                                                                                

d) Likvidation och fusion.                                                                                                                                              

e) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.                                                                                                 

f) Avtal om förvärv eller överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren.                                                                 

g) Förvärv, bildande eller nedläggning av dotterföretag. 
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Punkten 6.4.2 återfinns under avsnitt 6 i ram- och optionsavtalet som har rubriken 

“Aktieöverlåtelse 2” och reglerar förutsättningarna för just denna överlåtelse. Ordet 

“optionsrätterna” i punken 6.4 avser Aktieöverlåtelse 2, som reglerar optionsrätter (till 

skillnad från Aktieöverlåtelse 1 som inte är någon optionsrätt). Det följer direkt av pla-

ceringen av punkten 6.4.2 att denna enbart hör till köpeavtal 2 och därför skulle börja 

gälla först från den 31 januari 2009 (vilket i praktiken blev från den 4 februari 2009 då 

köpeavtal 2 skedde). Att punkten 6.4.2 skulle ha gällt redan från april 2007, som sva-

randena hävdar, är alltså fel. Inte ens när köpeavtal 2 och punkten 6.4.2 sedermera 

trädde i kraft, fick Scandorama Travel någon kontroll över Ölvemarks eftersom de 

rättigheter som stadgas i punkten 6.4.2 inte är tillräckliga för det. Köpeavtal 2 gav 

Scandorama Travel bara 20 procent av aktierna i Ölvemarks och Johan Malmqvist 

kvarstod som en av tre i styrelsen. För att det ska vara fråga om gemensam kontroll 

krävs att minoritetsaktieägaren kan blockera beslut som är viktiga för företagets affärs-

strategi. Sådana rättigheter hade inte Johan Malmqvist fått enligt punkten 6.4.2. Den 

här listan är typiskt sett inte något som konstituerar en företagskoncentration. Av avta-

lets punkt 14.1 framgår att det är detta skrivna avtal inklusive bilagorna (som utgörs av 

köpeavtalen) som gäller mellan parterna, oavsett eventuella tidigare skriftliga eller 

muntliga åtaganden.  

 

Om parterna skulle ha varit överens om att det skulle föreligga gemensam kontroll 

redan från det att de skakade hand, så har detta skriftliga avtal i så fall ändå ersatt den 

muntliga överenskommelsen. Men det var heller aldrig parternas avsikt att de rättighe-

ter som framgår av punkten 6.4.2 skulle ha gällt direkt från det att man skakat hand på 

affären. Det är en efterhandskonstruktion som konstruerats för detta mål. Det framgår 

av e-postkorrespondens mellan Johan Malmqvist och Mats Ölvemark. Korresponden-

sen sträcker sig över några dagar när man höll på att slutföra diskussionerna om ett 

samgående. I korrespondensen redogör Mats Ölvemark för Johan Malmqvist vad de 

kommit överens om och Johan Malmqvist håller med om beskrivningen.  

 

Det som är relevant för tingsrätten i bedömningen av kontrollfrågan är att  

Scandorama, på grund av att det fanns planer på att i framtiden förvärva Ölvemarks, 
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under en del av överträdelseperioden, ägde en minoritetsaktiepost i Ölvemarks och att 

Johan Malmqvist hade en styrelsepost i Ölvemarks (dock utan några särskilda befo-

genheter). Han registrerades som styrelseledamot i Ölvemarks den 5 mars 2008.  

 

Den omständigheten att Scandorama Travel stod i begrepp att förvärva Ölvemarks 

successivt under den kommande treårsperioden gör inte att man kan undgå ansvar för 

konkurrensbegränsande samarbete. Bestämmelsen i 2 kap 1 § konkurrenslagen och 

artikel 101 FEUF är tillämplig på samverkan mellan olika företag. Bolag inom samma 

ekonomiska enhet är inte två olika företag i denna mening och är därför inte förbjudna 

att samarbeta. Men eftersom Scandorama och Ölvemarks under hela den aktuella tids-

perioden har varit olika ekonomiska enheter, är de inte undantagna från förbudet. Av-

görande för om en företagskoncentration är för handen är om varaktig övergång av 

kontroll har skett. Konkurrensverket menar att någon övergång från ensam till gemen-

sam kontroll över Ölvemarks inte har skett under den i målet aktuella perioden.  

 

Först kom man överens om att man skulle ingå avtal. Under denna period (april 2007 

till 5 juli 2007) hade Scandorama Travel inget aktieinnehav, ingen styrelserepresentant 

och ingen kontroll över Ölvemarks. Sedan tecknades ram- och optionsavtalet (perioden 

5 juli 2007 till 31 januari 2008). Under denna period hade Scandorama Travel inget 

aktieinnehav, ingen styrelserepresentant och ingen kontroll över Ölvemarks. Sedan 

trädde köpeavtal 1 ikraft. Scandorama Travel innehade under denna period (31 januari 

2008 till 4 februari 2009) 10 procent av aktierna i Ölvemarks och en ordinarie ledamot 

i Ölvemarks styrelse (effektivt per den 5 mars 2008) men hade ingen kontroll över Öl-

vemarks. När köpeavtal 2 trädde ikraft innehade Scandorama Travel 20 procent av 

aktierna och en ordinarie ledamot i Ölvemarks styrelse. Vidare hade Scandorama Tra-

vel enligt ram- och optionsavtalet (p. 6.4.2) visst inflytande över Ölvemarks. Enligt 

Konkurrensverket har inte heller under denna period (4 februari 2009 till 30 april 

2009) någon förändring av kontroll skett. När förlikningsavtalet tecknades hävdes kö-

pet och de dittills överförda aktieposterna återfördes. Scandorama Travel hade under 

denna period (30 april 2009 till 12 juni 2009) inget aktieinnehav i Ölvemarks, ingen 

representant i Ölvemarks styrelse (effektivt per den 6 maj 2009) och heller ingen kon-
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troll över Ölvemarks.  

 

Relevant marknad  

 

Paketresor med buss har egenskaper som gör att de skiljer sig mot andra restyper. Det 

ger resenärerna en annan typ av upplevelse att åka på en paketresa med buss i jämfö-

relse med att åka på t.ex. en flygcharterresa. Dessa egenskaper uppskattas främst av 

resenärer över 55 år, vilka utgör en utmärkande stor andel de resenärer som väljer en 

resa av denna typ. Det konkurrenstryck som arrangörer av paketresor med buss upple-

ver kommer främst från andra sådana arrangörer, främst Scandorama och Ölvemarks. 

Scandorama och Ölvemarks upplevde under tiden som konkurrenter att det konkur-

renstryck som de var tvungna att ta hänsyn till fanns dem emellan. Detta bevisas av det 

faktum att de oberoende av andra researrangörers prissättning först drev varandra i 

priskrig, och sedan höjde priserna avsevärt när konkurrensen mellan dem försvann.  

 

Trots de väsentliga prishöjningarna fortsatte en så stor mängd resenärer att resa med 

Scandorama och Ölvemarks, att dessa prishöjningar blev lönsamma. Dessa resenärer 

ansåg uppenbarligen inte att det fanns några tillräckligt närliggande substitut. Detta 

visar att inga andra resor än de som är i stort sett identiska med Scandorama och Öl-

vemarks kan inkluderas på den relevanta marknaden. Den relevanta produktmarknaden 

är därför icke-exklusiva semesterpaketresor ut i Europa där buss utgör det huvudsakli-

ga färdmedlet, i detta mål kallat paketresor med buss ut i Europa. Den relevanta geo-

grafiska marknaden utgörs av Sverige, exklusive Norrland och Dalarna, samt Ostlandet 

i Norge, dvs. det geografiska område som omfattas av anslutningsnätet.  

 

På den svenska delen av den relevanta marknaden finns fler än hundra arrangörer av 

paketresor med buss. Endast cirka 25 arrangörer har en omsättning som överstiger 

5 000 000 kr. Scandoramas och Ölvemarks omsättning på den relevanta marknaden i 

Sverige om 138 700 000 kr respektive 125 300 000 kr kan jämföras med de tredje och 

fjärde största aktörerna i Sverige, vilka omsatte cirka 40 000 000 kr respektive 

30 000 000 kr år 2009. Konkurrensverkets beräkning visar att Scandoramas och Ölve-
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marks gemensamma marknadsandel på den svenska delen av den relevanta marknaden 

år 2009 uppgick till cirka 40 procent.  

 

För Konkurrensverkets kompletta sakframställning avseende den relevanta marknaden, 

se domsbilaga 3. 

 

Konkurrensskadeavgift 

 

Vid beräkningen av konkurrensskadeavgiftens storlek har Konkurrensverket utgått 

ifrån svarandenas årsomsättning år 2009, vilket för Scandoramas del är 138 706 000 kr 

och för Ölvemarks del är 125 349 000 kr. Vid bedömningen av avgiftens storlek ska 

det beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Vid fastställandet av överträdelsens allvar 

ska särskilt beaktas överträdelsens art och marknadens omfattning. Prissamarbete, 

marknadsuppdelning och produktionsbegränsning är i sig allvarliga överträdelser. 

Dessutom ska vägas in att samarbetet inte har skett öppet. Sammantaget är det fråga 

om en allvarlig överträdelse. Svarandenas marknadsandel på den relevanta marknaden, 

som har bedömts till cirka 40 procent, är en relativt hög marknadsandel. Denna typ av 

överträdelse leder typiskt sett till svåra skador för konsumenter. I detta fall är det dess-

utom direkta konsumentpriser svarandena kommit överens om. Allvarlighetsgraden är 

satt till 7 procent av företagens omsättning på den relevanta marknaden.  

 

Scandorama har deltagit under hela den tiden överträdelsen pågått, dvs. under två år, 

varför allvarlighetsbeloppet för Scandorama ska multipliceras med två. Ölvemarks 

delaktighet motsvarar 1 år och 3 månader. Vid fastställandet av varaktigheten räknas 

perioder under sex månader som ett halvår varför allvarlighetsbeloppet för Ölvemarks 

ska multipliceras med 1,5. Det föreligger varken några försvårande eller förmildrande 

omständigheter vad avser överträdelsen.  

 

Mot bakgrund av att PO Svensson vid förhör hos Konkurrensverket lämnat utökad 

förståelse till omständigheterna i målet har Konkurrensverket satt ned yrkandet om 

konkurrensskadeavgift avseende Ölvemarks. Ölvemarks har därför beviljats nedsätt-
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ning med 30 procent. Båda svarandebolagen kan inte på nämnda grund beviljas ned-

sättning.  

 

Vad sedan gäller Scandoramas ekonomiska situation kan konstateras att det har gått 

avsevärt bättre för Scandorama i förhållande till tiden för när stämningsansökan läm-

nades in till tingsrätten. Utdrag från kreditvärderingstjänsten SYNA visar att bl.a. kre-

ditklassningen förbättrades från lägsta till bästa klass. När det gäller det preliminära 

resultatet för år 2011 så skulle rörelseresultatet, även beaktat den tidigare yrkade kon-

kurrensskadeavgiften om 4 000 000 kr, generera ett överskott på drygt 4 100 000 kr, 

varför en så stor sänkning av konkurrensskadeavgiften som gjordes i stämningsansö-

kan inte längre är motiverad. Konkurrensskadeavgiften ska mot denna bakgrund be-

stämmas till 10 000 000 kr för Scandorama och 9 200 000 kr för Ölvemarks.  

 

Scandorama och Ölvemarks 

 

Företagshistorik  

 

Scandorama startades år 1980 av Johan Malmqvist. Vid denna tidpunkt fanns en rad 

olika rikstäckande bussbolag, alla stationerade i Malmö. Bolaget satsade direkt på att 

erbjuda bussresor ut i Europa, men satsade till skillnad från många liknande bolag på 

att ha hela Sverige som s.k. kundbas. Ölvemarks startades år 1984 av Mats och Bengt 

Ölvemark. När Ölvemarks bildades fanns det ett antal stora busscharteraktörer, bl.a. 

Scandorama - som på en relativt kort tid växt sig stora. Verksamheten i Ölvemarks var 

inledningsvis tämligen begränsad och det dröjde fram till mitten av 90-talet innan före-

taget började bli lönsamt. Ölvemarks verksamhet bedrevs inledningsvis från Jönkö-

ping, men kom så småningom att flyttas till Malmö - främst med anledning av Öre-

sundsbron. Under 90-talet växte såväl Ölvemarks som Scandorama i omfattning och på 

ömse håll uppfattade man varandra - trots tämligen olika varumärkesprofilering - som 

varandras viktigaste konkurrenter.  
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Överenskommelsen och det skriftliga avtalet  

 

Trots konkurrensförhållanden hade de personer som direkt eller indirekt kontrollerade 

ägandet av bolagen – Scandorama (Johan Malmqvist) och Ölvemarks (Bengt Ölve-

mark och Mats Ölvemark) under ett antal år från och till diskuterat möjligheten att slå 

samman Scandoramas och Ölvemarks reseverksamheter. Ett sådant läge var för handen 

i början av år 2000 då bolagen tillsammans med en tredje aktör Sembo Tours hade 

kommit så långt i samgåendeförhandlingarna att man hade framme utkast till letter of 

intent för en affär. Det blev inget då och statusläget av rivalitet tog vid igen med pris-

krig som följd. I början av år 2007 kom frågan om “joint forces” upp på agendan igen. 

Denna gång var det ägarna till Ölvemarks, som tog initiativ till förnyade diskussioner 

om att slå samman företagen. I bakgrunden började Mats Ölvemark och Bengt Ölve-

mark att planera för en något mindre affärsoperativ tillvaro än vad som var för handen 

vid denna tid. Efter detta initiativ fördes förhandlingar därefter mellan respektive ägare 

under perioden januari till mars 2007.  

 

I slutet av mars 2007 nådde Johan Malmqvist å ena sidan, och Bengt Ölvemark och 

Mats Ölvemark å andra sidan, en överenskommelse där man var överens om samtliga 

huvuddrag i en transaktion genom vilken Scandorama förvärvade Ölvemarks. Enligt 

parternas överenskommelse var man således ense om bl.a. följande villkor:  

 

i. Köpeskilling; 

ii. Att transaktionen av huvudsakligen finansiella skäl skulle ske i tre steg där Scando-

rama i ett första skede skulle förvärva tio procent av aktierna i Ölvemarks, därefter 

ytterligare tio procent och slutligen de resterande åttio procenten;  

iii. Att reseverksamheten i Ölvemarks skulle överföras från dåvarande Ölvemarks Ho-

liday AB som namnändrades till Roger & Våge AB, till dåvarande Ölvemarks Travel 

AB som namnändrades till Ölvemarks Holiday AB. Denna verksamhetsöverlåtelse 

skedde på begäran av Scandoramas ägare Johan Malmqvist för att tillse att den verk-

samhet som Ölvemarks överlät till Scandorama inte innehöll några tillgångar eller 
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skulder hänförliga till andra verksamheter än just den reseverksamhet som förvärvet 

skulle omfatta;  

iv. Att Bengt Ölvemark och Mats Ölvemark skulle fortsätta vara verksamma som an-

ställda i Ölvemarks Holiday AB fram till den 1 april 2010;  

v. Att ägaren till Scandorama, Johan Malmqvist, skulle erhålla en plats i Ölvemarks 

styrelse efter att det första steget i transaktionen genomförts (dvs. 31 januari 2008); 

och  

vi. Att ägarna till Ölvemarks inte skulle ha rätt att fatta några strategiska beslut avse-

ende reseverksamheten i Ölvemarks utan att dessförinnan inhämta Scandoramas, ge-

nom Johan Malmqvist, godkännande.  

 

Varumärkena Scandorama och Ölvemarks har alltid varit olika positionerade på mark-

naden. Scandorama har ansetts vara en lite exklusivare arrangör medan Ölvemarks 

varit positionerat som något av ett “lågprisalternativ”. Avsikten var att de båda bolagen 

skulle fortsätta att verka som separata bolag, (systerbolag), även efter det att ägandet 

samlats hos Scandoramas moderbolag, Scandorama Travel AB. Det var därför angelä-

get att bevara dessa skillnader i positionering.  

 

Scandorama Travel hade som utgångspunkt för detta förvärv, genom vilket Ölvemarks 

skulle bli ett systerbolag till Scandorama, att det köpande bolaget behövde tid för att 

integrera de två reseföretagens verksamheter. För att göra integrationen så effektiv som 

möjligt såg man på Scandoramas sida ett stort värde i att Bengt Ölvemark och Mats 

Ölvemark deltog i detta integrationsarbete. De hade stor kompetens och god kunskap 

om alla förhållanden inom Ölvemarks vilket skulle komma till pass för att hitta de bäs-

ta synergierna. För köparen ur finansieringssynpunkt var detta inte minst viktigt.  

 

Efter det att parterna kommit överens bad man sina jurister att formalisera uppgörelsen 

i ett skriftligt avtal. Detta skriftliga dokument skulle särskilt beakta finansierings- och 

resegarantifrågor, aktietillträden, betalningsvillkor, resultatvillkor m.m. Det efterfråga-

de dokumentet blev det ram- och optionsavtal som undertecknades den 5 juli 2007 med 

tillhörande tre aktieöverlåtelseavtal. Enligt ram- och optionsavtalet och aktieöverlåtel-
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seavtalen skulle Scandorama förvärva aktierna i Ölvemarks i tre steg, vilket reflektera-

de parternas överenskommelse att förvärvet skulle ske successivt.  

 

Att integrera två parallella reseverksamheter var inte alldeles enkelt. Respektive bolags 

verksamheter hade sin utformning och sin kultur med starkare och svagare sidor. Dessa 

förhållanden behövde särskilt belysas och beaktas när parternas överenskommelse om 

samgående skulle beskrivas på papper. Parternas jurister försökte gemensamt vid de 

tillfällen då partsföreträdarna sammanträdde i juni månad 2007 att i ord beskriva över-

enskommelsen och fånga upp samt knyta samman lösa trådar. Det skriftliga avtalspa-

ketet växte fram under dessa möten och formades till en skriftlig bekräftelse på över-

enskommelsen tidigare under våren mellan parterna.  

 

Till ram- och optionsavtalet fogades en pressrelease av vilken framgick att Scandora-

ma Travel ingått avtal om förvärv av Ölvemarks. Releasen hade i själva verket utarbe-

tats redan under våren/försommaren 2007. För att få största möjliga uppmärksamhet 

avvaktade emellertid parterna med att offentliggöra pressreleasen till mitten av augusti 

dvs. efter semestrarna. Att affären uppmärksammades medialt framgår av artiklar och 

utdrag som ingivits i målet som bevisning. Detta fick alltså till följd att branschen re-

dan från offentliggörandet kom att uppfatta Scandorama och Ölvemarks som tillhöran-

de samma koncern. Scandorama Travel, genom Johan Malmqvist, inhämtade i sam-

band med avtalsförhandlingarna även konkurrensrättslig rådgivning från advokatfir-

man Delphi som bekräftade att den avsedda transaktionen varken behövde eller kunde 

anmälas till Konkurrensverket. Därav drog svarandena slutsatsen såväl att det inte fö-

relåg hinder mot att genomföra den avsedda koncentrationen på önskat sätt som att det 

även var möjligt att omgående inleda integrationen av bolagen oaktat det förhållandet 

att överlåtelsen av aktierna av främst finansiella skäl skedde i tre steg. Parterna inledde 

alltså arbetet med att successivt genomföra alla de integrationsåtgärder man avsåg 

åstadkomma genom koncentrationen i mitten av april 2007. Dessa integrationsåtgärder 

omfattade samordning på ett flertal områden såsom exempelvis produktion, IT, anslut-

ningstrafik, hotellavtal, prissättning m.m. 
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Integrationen  

 

Den bild av skeendet bakom det av Konkurrensverket ifrågasatta samarbetet mellan 

Ölvemarks och Scandorama som framförts av Konkurrensverket kompletteras enligt 

följande. Svarandena kan inte hålla med om att det e-postmeddelande av den 24 augus-

ti 2007 från Karin Andersson till Bengt Ölvemark som Konkurrensverket hänfört sig 

till visar “att S och Ö gentemot externa aktörer velat ge sken av att de konkurrerade”. 

E-postmeddelandet visar däremot att Scandorama och Ölvemarks ville undvika att 

drabbas av de nackdelar som kunde bli en följd av det strategiska beslutet att efter kon-

centrationen fortsätta att agera på marknaden som två separata bolag under olika va-

rumärken och med delvis olika profil, exempelvis genom att deras leverantörer försök-

te spela ut bolagen mot varandra.  

 

Vad sedan gäller Ölvemarks resekatalog för år 2008 invänder svarandena mot Konkur-

rensverkets påstående att resekatalogen visar att “Scandorama och Ölvemarks har för-

sökt dölja samarbetet för utomstående.” Anledningen till att Scandorama och Ölve-

marks gav och ger ut olika resekataloger är att båda bolagen fortsätter att agera på 

marknaden under olika varumärken. Detta är en vanlig affärs- och varumärkesstrategi i 

koncerner där flera bolag är verksamma på samma marknader. Ett av syftena med en 

sådan strategi är produktdifferentiering. Ett annat syfte är att minska problemen med 

s.k. kannibalisering. Svarandena har således inte haft som syfte att dölja att bolagen 

kan tillhöra samma koncern. En annan sak är att ett led i en sådan strategi kan vara att 

man inte basunerar ut koncerntillhörigheten.  

 

Det finns fler exempel såsom en mejlkonversation som avser samtliga e-

postmeddelanden där PO Svensson stått som hemlig mottagare. Svarandena har ingen 

avvikande uppfattning om att PO Svensson erhållit de aktuella mejlen som hemlig 

mottagare, vilket i sig inte är något märkvärdigt. Svarandena kan däremot inte vitsorda 

Konkurrensverkets påstående att syftet med dessa e-postmeddelanden som verket hän-

visar till i ovan nämnda punkter skulle vara att man dolt “för kollegor på Scandorama 
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att informationen vidarebefordrades till Ölvemarks.”  

 

Samtliga e-postmeddelanden härrör från tiden efter det att Scandoramas förvärv av 

Ölvemarks offentliggjorts. Svarandena kan inte heller vitsorda att annan av Konkur-

rensverket åberopad bevisning visar att svarandena har försökt dölja samarbetet för 

utomstående.  

 

Exklusiviteten i reglerna kring företagskoncentrationer, gemensam kontroll och “Gun 

Jumping”  

 

I första hand åberopar svarandena att de förfaranden som Konkurrensverket invänder 

mot, i själva verket är att betrakta som integrationsåtgärder inom ramen för en full-

ständigt legitim företagskoncentration. På samma sätt som gäller enligt EU-rätten faller 

sådana koncentrationer enligt svensk rätt utanför tillämpningsområdet för 2 kap 1 § 

konkurrenslagen. Svarandena åberopar alternativt att Scandorama genom Johan 

Malmqvist redan vid överenskommelsen mellan svarandena i mars/april 2007 fick s.k. 

gemensam kontroll över Ölvemarks och att en företagskoncentration således uppstått. 

Även av den anledningen saknas rättslig grund för utdömande av konkurrensskadeav-

gift.  

 

Om svarandenas företagskoncentration varit anmälningspliktig hade svarandenas age-

rande varit att betrakta som s.k. gun jumping dvs. som en överträdelse mot förbudet att 

fullfölja en koncentration innan Konkurrensverket beslutat att lämna koncentrationen 

utan åtgärd alternativt beslutat om fördjupad undersökning. Vid en sådan överträdelse 

saknas möjligheten att utdöma direktverkande sanktioner i form av bl.a. konkurrens-

skadeavgifter. Att under dessa förhållanden betrakta svarandenas integrationsåtgärder 

som överträdelser av 2 kap 1 § konkurrenslagen på grund av att det var fråga om en 

icke anmälningsbar företagskoncentration står i strid med likabehandlingsprincipen 

som den kommer till uttryck i EU-rättslig praxis och i 1 kap 9 § regeringsformen. 

Denna omständighet är att betrakta som en ytterligare alternativ grund för svarandenas 

talan.  
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Relevanta marknaden 

 

Vad gäller avgränsningen av den relevanta marknaden delar svarandena inte Konkur-

rensverkets uppfattning. Vad först gäller den relevanta produktmarknaden anser sva-

randena att den i stället ska anses omfatta arrangemang av semesterpaketresor för rese-

närer från Sverige och Norge till destinationer i övriga Europa. När en konsument pla-

nerar en semesterresa sker det först och främst utifrån vilket syfte konsumenten har 

med resan. Vill konsumenten åka på en sol- och badresa, göra ett weekend-besök i en 

annan stad, göra en rundresa, en temaresa eller dylikt. Flertalet större researrangörer 

inklusive svarandena har därför researrangemang som avses tillgodose ett antal eller 

samtliga sådana syften. Först när syftet med resan väl fastställts väljer konsumenten 

researrangemang och researrangör. Svarandena känner inte igen sig i Konkurrensver-

kets beskrivning att det skulle finnas en särskild kundgrupp för paketresor med buss. 

Enligt svarandenas erfarenhet är det tvärtom så att en och samma resenär byter färdsätt 

och arrangör beroende på sedvanliga konkurrensfaktorer som arrangemang, pris etc. 

Mot den bakgrunden konkurrerar svarandena som ju för övrigt bedriver såväl buss- 

som flygverksamhet med alla arrangörer av semesterpaketresor till övriga Europa oav-

sett vilka färdsätt konkurrenterna erbjuder för sina semesterpaketresor såsom exempel-

vis Vingresor, Fritidsresor, Apolloresor, Solresor, Globetrotter, Sembo, Langley Travel 

m.fl. I sammanhanget kan även noteras att flera av de stora researrangörerna i Sverige 

såsom bl.a. Fritidsresor, Sembo och Langley Travel erbjuder sina kunder såväl flyg- 

som bussresor. Svarandenas uppfattning är att den relevanta geografiska marknaden 

ska anses omfatta såväl Sverige som Norge. Den relevanta marknaden ska därför av-

gränsas till att omfatta researrangemang av semesterpaketresor för resenärer från Sve-

rige och Norge till destinationer i övriga Europa. Detta styrks av den resvaneundersök-

ning som företaget Brand Clinic utarbetat på uppdrag av Scandorama och Ölvemarks. 

Resvaneundersökningen omfattar såväl resenärer i gemen som kunder hos Ölvemarks 

och Scandorama. Att den relevanta marknaden bör begränsas till destinationer i övriga 

Europa följer redan av att semesterpaketresor från Sverige och Norge med buss som 

huvudsakligt färdmedel i princip inte förekommer till destinationer utanför Europa.  
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Som påpekats i Copenhagen Economics utlåtande av den 18 mars 2011 är det inte 

självklart att arrangörer av paketresor med flyg uppfattar arrangörer av paketresor med 

buss som viktiga konkurrenter bara för att motsatsen gäller. Som framgår av resvane-

undersökningen är de resenärer som föredrar att resa med buss jämförelsevis få. Såvitt 

svarandena känner till finns det ingen officiell statistik på hur mycket marknaden för 

försäljning av semesterpaketresor omsätter per år eller på olika aktörers marknadsan-

delar, vare sig i Sverige eller i Norge. Enligt Rese- och turistdatabasen säljs i Sverige 

cirka 10 000 000 semesterresor per år där resmålet är utomlands. Svarandena säljer 

drygt 50 000 resor per år. Svarandena har ingen säker uppfattning om hur stor del av 

resorna ut i världen som går till övriga Europa, men det borde vara merparten. Om med 

en konservativ uppskattning exempelvis 60 procent av dessa resor går till övriga Euro-

pa skulle detta innebära att svarandenas marknadsandel skulle uppgå till cirka 0,8 pro-

cent på den svenska marknaden.  

 

Den av svarandena föreslagna marknadsavgränsningen stämmer väl överens med rese-

garantilagen (1972:204) som ligger till grund för Kammarkollegiets beslut om hur sto-

ra resegarantier en arrangör av paketresor måste ställa. Enligt denna lagstiftning görs 

inte någon åtskillnad mellan olika resesätt. Den totala summan av alla utställda resega-

rantier uppgick i juli 2009 enligt Kammarkollegiet till närmare 4 miljarder kr. De rese-

garantier som svarandena ställt motsvarade 60 000 000 kr vilket skulle ge en mark-

nadsandel i Sverige om cirka 1,5 procent. Detta innebär att om marknaden avgränsas 

på det sätt som svarandena anser är svarandenas sammanlagda marknadsandel helt 

marginell. Svarandena kan, därför inte heller vitsorda Konkurrensverkets uppfattning 

om svarandenas marknadsandelar på en relevant marknad avgränsad på det sätt Kon-

kurrensverket gjort. Även med en så snäv avgränsning av den relevanta marknaden är 

svarandenas uppfattning att deras andel på det segment av marknaden som paketresor 

med buss utgör i Sverige uppgår till drygt 20 procent och i vart fall inte överstiger 25 

procent (ca 10 procent för Ölvemarks och drygt 10 procent för Scandorama). Svaran-

dena har slutligen ingen uppfattning om hur stor marknadsandel de skulle kunna anses 

ha i Norge där för övrigt endast Scandorama varit verksamt. Det ifrågasätts dock inte 

att Scandorama är en av de större bussresearrangörerna i Norge.  
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De slutsatser som Konkurrensverket anser sig kunna dra av det “praktiska” monopo-

listtest (SSNIP-test) som Konkurrensverket gjort, stämmer överens med de slutsatser 

som kan dras av det andra utlåtandet av Copenhagen Economics. Det kan framhållas 

att mycket små prisförändringar hos Ölvemarks och Scandorama har lett till stora för-

ändringar i antalet resenärer som väljer Ölvemarks och Scandorama. Även om det inte 

exakt går att fastställa vart dessa resenärer kommer ifrån står det klart att dessa huvud-

sakligen inte kommer från andra busscharterarrangörer, utan från andra researrangörer, 

antagligen flygcharter. Detta visar att den relevanta marknaden är bredare än endast 

busscharter. 

 

Vad Konkurrensverket anför om effekterna av en mindre marknadsandel på konkur-

rensskadeavgiften delas inte av svarandena. Svarandena vill emellertid påpeka att en 

förändring av den marknadsavgränsning som Konkurrensverket baserat sitt yrkande 

om konkurrensskadeavgift på innebärande en minskning av svarandenas marknadsan-

del från 40 procent till 2 á 3 procent borde få en betydligt större genomslagskraft än 

den Konkurrensverket anger i målet.  

 

Konkurrensskadeavgifternas storlek  

 

Om tingsrätten trots vad som anförts under förstahandsyrkandet finner att konkurrens-

skadeavgift ska utgå finns det dock ett antal omständigheter som måste innebära att 

konkurrensskadeavgifterna ska reduceras till ett betydligt lägre belopp än de av Kon-

kurrensverket yrkade.  

 

Vid bedömningen av konkurrensskadeavgiftens storlek ska den påstådda överträdel-

sens allvarlighet beaktas. Därvid ska beaktas att integrationsåtgärderna har skett öppet 

och att inget har skett i det fördolda. Svarandena har i en pressrelease som sedan åter-

givits i media tydligt angivit att man beslutat genomföra det mest långtgående samar-

bete som kan tänkas, nämligen en koncentration av verksamheterna. Arbetet med att 

integrera de två företagen skedde också helt öppet.  

38



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2012-02-24 

T 19974–10 

Avdelning 5   

 

 

Syftet har inte varit att överträda reglerna i konkurrenslagen och FEUF. Svarandena 

hade av juridisk expertis erhållit besked att de kunde genomföra sammanslagningen av 

reseverksamheterna utan förhandsanmälan av företagskoncentrationen till Konkur-

rensverket. Svarandena uppfattade därigenom att de kunde genomföra integrationen av 

de två företagen utan att det stod i strid med konkurrensreglerna. Parterna träffade en 

förlikning den 30 april 2009 genom vilken affären i sin helhet gick tillbaka. Samarbetet 

avbröts direkt då det stod klart att Scandoramas förvärv av Ölvemarks inte skulle kun-

na genomföras.  

 

Vid bestämmande av konkurrensskadeavgifterna måste enligt 3 kap 11 § punkten 3 

konkurrenslagen bolagens ekonomiska situation beaktas. Denna omständighet ska in-

nebära att avgiften ska sänkas för ett företag som befinner sig i en svår ekonomisk si-

tuation. Den ekonomiska situationen för Scandorama är så utsatt att konkurrensskade-

avgiften måste bestämmas till ett mycket lågt belopp. Även den ekonomiska situatio-

nen under innevarande år för Ölvemarks har kraftigt försämrats. Det mycket besvärliga 

ekonomiska läget gäller både för hela Ölvemarkskoncernen som för de enskilda sva-

randebolagen. Den av Konkurrensverket åberopade artikeln ur busstidningen.se saknar 

värde bl.a. av det skälet att bolagsföreträdarna i artikeln försöker förklara att det är 

själva kärnverksamheten i Scandorama som förbättrats i icke oväsentlig omfattning 

under år 2010 i jämförelse med föregående år. De yrkade konkurrensskadeavgifterna 

vid huvudförhandlingens början – 4 000 000 kr för Scandorama och 9 200 000 kr för 

Ölvemarks – har reserverats som kostnad för respektive bolag. En sådan kostnadsre-

servering görs bara en gång och i detta fall mot 2010 års resultat. Vidare är likviditeten 

för svarandebolagen och därmed koncernen så ansträngd att – utan hänsyn tagen till 

någon konkurrensskadeavgift över huvud – kommer inte bolagen av egen kraft att kla-

ra sig förbi februarimånad. Det krävs tillskott av rörelsekapital. Svarandena har inte 

möjlighet att frigöra medel. 

 

Vad gäller samarbetet med Konkurrensverket har verket beviljat Ölvemarks en ned-

sättning med 30 procent av föreslagen konkurrensskadeavgift. Detta med hänsyn till 
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mervärdet av de uppgifter som Ölvemarks lämnat, jämfört med vad Konkurrensverket 

sedan tidigare hade tillgång till. Storleken på nedsättningen av konkurrensskadeavgif-

ten beror enligt svarandenas uppfattning på i vilken mån de företag som är misstänkta 

för överträdelser samarbetar med Konkurrensverket och förser verket med information. 

Mot bakgrund av att Ölvemarks (i) i samband med Konkurrensverkets gryningsräd den 

20 augusti 2009 försett Konkurrensverket med information som ytterligare klargjort 

omständigheterna och (ii) har fortsatt att samarbeta med Konkurrensverket under ut-

redningens gång, framstår det för Ölvemarks som svårförståeligt att Konkurrensverket 

inte beviljat företaget full nedsättning. Då Konkurrensverket heller inte utvecklat vilka 

uppgifter som verket haft tillgång till innan Ölvemarks påbörjat sitt samarbete med 

Konkurrensverket är svarandena av uppfattningen att de uppgifter som företaget läm-

nat till Konkurrensverket har tillfört verkets utredning ett sådant väsentligt mervärde 

som motiverar att full nedsättning ska ske, dvs. med 50 procent.  

 

Eftersom även Scandorama i samma utsträckning som Ölvemarks har samarbetat med 

Konkurrensverket gör svarandena gällande att även Scandorama ska beviljas nedsätt-

ning i samma grad som Ölvemarks dvs. med 50 alternativt 30 procent. PO Svensson 

var vid tidpunkten för Konkurrensverkets gryningsräd anställd som vice verkställande 

direktör i både Scandorama och Ölvemarks. Det är således felaktigt att påstå att Svens-

son enbart skulle ha samarbetat med Konkurrensverket för det ena företagets räkning 

men inte för det andra. Det är även felaktigt att påstå att bolagen inte samarbetat ge-

nom att överlämna material på eget initiativ. Bl.a. överlämnade PO Svensson, i egen-

skap av företrädare för båda bolagen, en möteskalender och en bärbar dator.  

 

BEVISNING M.M. 

 

Konkurrensverket har åberopat muntlig bevisning genom förhör med Mats Ölvemark, 

Bengt Ölvemark, Per Ola Svensson, Stig Gjerling, Ragnhild Eriksson, Martin Durnik, 

Bengt Göransson och Erik Dahlbom.  
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Bussbolagen har åberopat muntlig bevisning genom förhör med Mats Ölvemark, Bengt 

Ölvemark, Johan Malmqvist och Johan Arlock. På bussbolagens begäran har även för-

hör med partssakkunniga Niklas Strand och Bengt Håkansson hållits.  

 

Samtliga parter har åberopat skriftlig bevisning.  

 

DOMSKÄL  

 

Fråga om taleändring 

 

Konkurrensverket har i huvudförhandlingens slutskede höjt sitt yrkande genom att 

begära att tingsrätten ska förplikta Scandorama att betala 10 miljoner kr i konkurrens-

skadeavgift. Ursprungligen hade Konkurrensverket yrkat att bolaget skulle förpliktas 

att betala 4 miljoner kr i konkurrensskadeavgift.  

 

Enligt 13 kap 3 § rättegångsbalken får väckt talan inte ändras. Kvantitativa förändring-

ar av ursprungsyrkandet kan godtas enligt de förutsättningar som anges i lagrummets 

första stycke (jmf Fitger m fl Rättegångsbalken 13:3). Käranden får bl.a. framställa 

nytt yrkande om det stöder sig på väsentligen samma grund. Grunden har inte föränd-

rats. Det är alltså fråga om en tillåten taleändring.  

 

Förhållandet mellan reglerna om förvärvskontroll och förbudet mot konkurrensbe-

gränsande samarbete 

 

En företagskoncentration innebär typiskt sett stora investeringar, ekonomiskt riskta-

gande samt betydande transaktionskostnader. Företag som planerar samgåenden måste 

beakta sådana kostnader och risker för att utifrån konkurrenssituationen på marknaden 

bedöma om transaktionen kan förväntas bli lönsam. De strukturförändringar som utgör 

resultatet av en företagskoncentration är i allmänhet mer eller mindre irreversibla. Kar-

tellsamarbeten å andra sidan kan uppstå plötsligt, utan större investeringar och utan att 

marknaden i övrigt svarar på det sätt som sker vid en företagskoncentration. Företags-
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koncentrationer kan generera stordriftsfördelar t.ex. genom att produktionsenheter slås 

samman till större enheter. Kartellmedlemmar kan däremot i avsaknad av ägargemen-

skap inte förväntas åstadkomma kostnadsrationaliseringar genom effektivare produk-

tion eller förbättrad intern administration. Karteller kan därför primärt förväntas ägna 

sig åt prisöverenskommelser (gentemot kunder eller leverantörer), marknadsdelningar, 

produktionsminskningar samt, i vissa fall, exkludering av andra aktörer.  

 

Offentligrättslig prövning av företagskoncentrationer förbehålls större koncentrationer 

som uppfyller vissa tröskelvärden med avseende på företagens omsättning enligt kon-

kurrenslagens 4 kap 6-7 §§. Kontroll av företagskoncentrationer bör ses som en undan-

tagsåtgärd och bara vissa större koncentrationer bör kunna bli föremål för prövning 

(SOU 2006:99 En ny konkurrenslag s. 375). Det kan därför sägas att lagstiftaren har 

valt att som huvudregel acceptera alla koncentrationer under tröskelvärdena. Tröskel-

värdena syftar till att identifiera de transaktioner som kan medföra effekter på konkur-

renssituationen på marknaden och samhällsekonomin, och avgränsar kontrollområdet 

för företagskoncentrationer (SOU 1998:98 Konkurrenslagens regler om företagskon-

centration s 244, prop. 1998/99:144 Regler om företagskoncentration s 50-51).  

 

Utredningen om en översyn av konkurrenslagen framhöll uttryckligen att rättshand-

lingar som är konstitutiva för att genomföra en koncentration inte kan angripas med 

stöd av förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen och i EG-fördraget, samt att detta 

gäller även för koncentrationer som inte är anmälningspliktiga (SOU 2006:99 s 381).  

 

Bestämmelserna i 4 kap 6-7 §§ utgör därför, med undantag för s.k. kooperativa gemen-

samma företag och icke accessoriska begränsningar (prop. 1998/99:144 s 49, s 59) 

samlat en nationell lagvalsregel som utesluter tillämpning av förbudet mot konkur-

rensbegränsande avtal m.m. i 2 kap 1 § konkurrenslagen. Om bussbolagens samarbete 

utgjorde en företagskoncentration ska den med andra ord enbart bedömas enligt regler-

na i 4 kap konkurrenslagen och inte enligt lagens 2 kap 1 §. Det är klarlagt att bussbo-

lagen inte nådde upp till tröskelvärdena för anmälningsplikt enligt 4 kap 6-7 §§ kon-

kurrenslagen. Om bussbolagens samarbete utgjorde en företagskoncentration måste 
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samarbetet således anses ha varit lagligt enligt konkurrenslagen, från det tillfälle då 

koncentrationen uppstod.   

 

Enligt artikel 3.1 i Rådets förordning 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i 

(nuvarande) artiklarna 101 och 102 FEUF gäller bl.a. att om medlemsstaternas natio-

nella domstolar tillämpar den nationella konkurrensrätten på sådana avtal, beslut av en 

företagssammanslutning eller samordnade förfaranden som avses i artikel 101.1 FEUF 

och som kan påverka handeln mellan medlemsstater enligt den bestämmelsen ska de 

också tillämpa artikel 101 FEUF på sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden. 

I artikel 3.3 förordningen görs emellertid undantag; utan att det påverkar de allmänna 

principerna och övriga bestämmelser i unionsrätten är artikel 3.1 inte tillämplig när 

medlemsstaternas konkurrensmyndigheter eller domstolar tillämpar nationella lagar 

om koncentrationskontroll.  

 

Tingsrätten prövar därför om samarbetet mellan bussbolagen utgjorde integrationsåt-

gärder inom ramen för en företagskoncentration och därmed omfattades av reglerna 

om koncentrationskontroll i 4 kap konkurrenslagen. Om så var fallet ska Konkurrens-

verkets talan ogillas.  

 

Omfattas bussbolagens samarbete av konkurrenslagens regler om företagskoncentra-

tioner? 

 

- Bevisbörda och beviskrav 

 

Bevisbördan för att det har förekommit en överträdelse av konkurrenslagen vilar på 

Konkurrensverket. Fråga kan ställas hur bevisbördan bör placeras och hur beviskraven 

ser ut såvitt gäller den invändning som bussbolagen har gjort om att deras åtgärder har 

utgjort integration inom ramen för en företagskoncentration. Principiellt är situationen 

alltså sådan att svarandebolagen, konfronterade med omfattande utredning som påstås 

visa kartellsamarbete, invänder att det istället är regelverket för företagskoncentratio-

ner som ska tillämpas.  
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Argument kan anföras för att bevisbördan för en sådan invändning som nu är för han-

den i enlighet med bevissäkringsprincipen bör vila på företagen själva. Företagen är 

nämligen i den bästa positionen att själva säkra bevisning om att de har genomfört en 

företagskoncentration. Att lägga bevisbördan på företagen är dessutom i linje med vad 

som gäller vid anmälan om företagskoncentrationer enligt 4 kap konkurrenslagen, där 

företag som vänder sig till Konkurrensverket och anmäler sin koncentration har långt-

gående skyldigheter att lägga fram utredning om koncentrationens existens och förut-

sättningarna för godkännande. Alternativet skulle vara att, på motsvarande sätt som i 

brottmål, låta Konkurrensverket ha bevisbördan för att motbevisa en sådan invändning 

och att beviskravet ställs så att verket måste lägga fram så mycket bevisning att in-

vändningen framstår som obefogad (jmf NJA 2009 s 234). Mot bakgrund av att frågan 

om bevisbörda regleras i artikel 2 i förordning 1/2003, samt den nära överensstämmel-

se med EU-rätten som avsetts i konkurrenslagen, bedömer tingsrätten dock att ledning 

om bevisbördans placering främst bör sökas i EU-rätten.  

 

Enligt EU-rättsliga principer tillämpas presumtionen för den anklagades oskuld i förfa-

randen rörande åsidosättanden av konkurrensregler som gäller företag och som kan 

leda till ålägganden av böter eller viten (mål C-199/92 Hüls mot kommissionen REG 

1999 s. I-4287, punkt 150). Innebörden av presumtionen för den anklagades oskuld är 

att det ankommer på den utredande myndigheten att förete bevisning om de överträdel-

ser som den har konstaterat och fastställa vilken bevisning som krävs för att på ett till-

fredsställande sätt visa förekomsten av de faktiska omständigheter som utgör en över-

trädelse (Hüls, punkt 154). EU-domstolen har uttalat att presumtionen, som stadgas i 

artikel 6.2 i Europakonventionen, är tillämplig i fråga om faktiska eller rättsliga pre-

sumtioner i betungande lagstiftning och innebär att staterna måste ge dessa presumtio-

ner skäliga begränsningar med hänsyn tagen till sakens allvar och med skydd för rätten 

till försvar (mål C-45/08 Spector Photo Group och Van Raemdonck REU 2009 s. I-

12073, punkt 43). Enligt fast praxis i konkurrensrättsliga mål åvilar det dock ett före-

tag som överbevisats om omständigheter vilka som huvudregel innebär en överträdelse 
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att anföra omständigheter som visar motsatsen. En sådan regel innebär inte att domsto-

larna på ett otillåtet sätt kastar om bevisbördan (Hüls, citerat ovan, punkt 155).  

 

Det är fråga om ett indispositivt tvistemål enligt konkurrenslagen. Tingsrätten bedömer 

att företagen har bevisbördan för påståendet att deras agerande har skett inom ramen 

för en företagskoncentration. Det får anses olämpligt att i linje med svensk brottmåls-

praxis låta Konkurrensverket ha bevisbördan för att motbevisa företagens invändning. 

En sådan rättstillämpning skulle ytterst kunna äventyra EU-rättens effektiva genom-

slag.  

 

Enligt preambeln till förordning 1/2003, punkten 5, påverkar förordningen varken na-

tionella regler om bevisvärde eller den skyldighet som konkurrensmyndigheter och 

domstolar i medlemsstaterna har att fastställa sakförhållandena i ett fall, förutsatt att 

sådana bestämmelser och skyldigheter är förenliga med EU-rättens allmänna principer. 

Frågor om beviskrav bör därför hanteras enligt nationell rätt. Beviskravet på företagen 

att visa sin invändning bör enligt tingsrätten inte ställas särskilt högt.  

 

Tingsrätten övergår till att pröva om bussbolagens agerande har utgjort åtgärder inom 

ramen för en företagskoncentration.  

 

- Har det varit fråga om en företagskoncentration? 

 

Enligt 1 kap 9 § konkurrenslagen anses en företagskoncentration uppstå om kontrollen 

av företag varaktigt förändras till följd av 

 

1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller 

2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett fö-

retag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper el-

ler tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kon-

troll över ett eller flera företag eller delar därav.  
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Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en själv-

ständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncent-

ration enligt lagrummets första stycke 2. 

 

De regler i 4 kap konkurrenslagen som gäller företagskoncentrationer fick väsentligen 

sitt materiella innehåll genom lagstiftning som trädde ikraft år 2000. Bestämmelserna 

avsågs enligt utredningen ha samma innehåll som EG-rätten (SOU 1998:98 s 242 ff.). 

Regeringen delade i stort utredningens bedömningar och föreslog bl.a. en övergång till 

EG:s koncentrationsbegrepp. I det sammanhanget framhöll regeringen särskilt att en 

sådan övergång var viktig för företagen och att det var av stort värde att de svenska 

reglerna utformades i nära överensstämmelse med vad som gällde inom gemenskaps-

rätten (prop. 1998/99:144 s 43). I förarbetena till 2008 års konkurrenslag framhölls att 

de svenska reglerna ska tolkas och tillämpas på samma sätt som EG-rätten (prop. 

2007/08:135 s 182). Frågor om när en koncentration uppstår m.m. regleras på samma 

sätt i konkurrenslagen som i EU:s koncentrationsförordning (a.a. s 183). När det gäller 

tolkningen av koncentrationsbegreppet i konkurrenslagen bör EU-rätten och de tillkän-

nagivanden som kommissionen utfärdar vara vägledande (a.a. s 187).  

 

Kommissionen har publicerat ett konsoliderat tillkännagivande om behörighet enligt 

rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (OT C 

95/1, 16.4.2008), vilket i det följande benämns tillkännagivandet.  

 

- Ensam kontroll? 

 

Tingsrätten prövar först om ram-och optionsavtalet innebar att Scandorama förvärvade 

ensam kontroll över Ölvemarks.  

 

Ram- och optionsavtalet undertecknades den 5 respektive 6 juli 2007. Enligt avtalets 

punkt 4.1 syftade parternas överenskommelse till att Scandorama Travel skulle förvär-

va samtliga Olvemarks aktier i Ölvemarks Travel enligt följande modell: 
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1. Tio (10) procent av aktierna den 31 januari 2008 (”Aktieöverlåtelse 1”) 

2. Tio (10) procent av aktierna den 31 januari 2009 (”Aktieöverlåtelse 2”) 

3. Åttio (80) procent av aktierna den 1 april 2010 (”Aktieöverlåtelse 3”).  

 

Enligt avtalets punkt 4.3 skulle aktieöverlåtelse 2 och 3 ske genom utövande av kom-

binerade köp- och säljoptioner. Av intresse för uppkomsten av ensam kontroll är frå-

gan om förvärv av den sista 80-procentsposten i Ölvemarks Travel. Förutsättningarna 

reglerades i avsnitt 7 i ram- och optionsavtalet. Här framgick bl.a. att det var fråga om 

ömsesidiga optioner att köpa (punkt 7.1) respektive sälja (punkt 7.2) 80 procent av 

aktierna i Ölvemarks Travel. Optionsrätterna var villkorade av att aktieöverlåtelserna 1 

och 2 hade fullföljts. Här kan noteras att aktieöverlåtelse 2 byggde på motsvarande 

ömsesidiga optionsrätter och var villkorat av att aktieöverlåtelse 1 hade fullföljts. Ge-

nom hänvisning i avtalets punkt 7.4 till punkterna 6.4.1-2 framgick att part som ville 

utöva option skulle ge den andra parten skriftligt meddelande därom under perioden 1-

31 mars 2010. Vidare hade parterna i avtalets punkt 7.7 reglerat vad som skulle hända 

om varken Scandorama eller Olvemarks utövade sina optionsrätter såvitt gäller de 80 

procenten. Då skulle Olvemarks återköpa de aktier i Ölvemarks Travel som Scando-

rama hade förvärvat enligt köpeavtal 1 och 2. Även köpeskillingen vid sådant återköp 

var reglerad.  

 

Frågan om optioner har varit föremål för prövning EU-rättsligt. Kommissionen pröva-

de år 1992 British Airways förvärv av andel i franska bolaget TAT European Airlines. 

British Airways skulle förvärva 49,9 procent av aktierna i TAT European Airlines, 

medan återstående 50,1 procent av aktierna skulle fortsätta ägas av moderbolaget TAT. 

British Airways erhöll även en option att förvärva återstående aktier när som helst fram 

till den första april 1997. TAT erhöll option att kräva att British Airways skulle förvär-

va aktierna den första april 1997. Kommissionen bortsåg dock vid sin prövning från 

den eventuella transaktionen avseende återstående 50,1 procent av aktierna eftersom 

det inte var säkert om optionerna skulle utnyttjas. Istället behandlades transaktionen 

som gemensam kontroll av TAT European Airlines. Konkurrenten Air France väckte 

talan om ogiltigförklaring och hävdade bl.a. att British Airways hade förvärvat ensam 
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kontroll. Förstainstansrätten (numera Tribunalen) uttalade att kommissionens bedöm-

ning av en företagskoncentrations förenlighet med den gemensamma marknaden ska 

göras enbart på grundval av de faktiska och rättsliga omständigheter som föreligger vid 

tidpunkten för anmälan av koncentrationen och inte på grundval av hypotetiska fakto-

rer, som t.ex. ett fullständigt övertagande av kontrollen genom utnyttjande av en op-

tionsrätt att köpa aktier som ännu inte innehas, vars ekonomiska räckvidd inte kan 

uppskattas när beslutet fattas. Frågan om British Airways utnyttjande av sin optionsrätt 

ansågs vara hypotetisk, dels i den meningen att det var ostridigt att British Airways vid 

den tidpunkt då beslutet fattades inte hade utnyttjat denna optionsrätt, dels att Air 

France inte hade visat att British Airways vid den tidpunkten eller i framtiden hade för 

avsikt att utnyttja den (mål T-2/93 Air France mot kommissionen REG 1994 s. II-323, 

punkterna 70-71).  

 

Enligt kommissionens tillkännagivande (punkt 60) kan en option på köp eller konver-

tering av aktier inte i sig ge ensam kontroll, om inte optionen utnyttjas inom en nära 

framtid i enlighet med rättsligt bindande avtal. I undantagsfall kan en option tillsam-

mans med andra förhållanden emellertid leda till slutsatsen att faktisk ensam kontroll 

föreligger.  

 

Sammantaget ger praxis och tillkännagivandet uttryck för att utnyttjande av optionsrät-

ter antingen måste ha ägt rum eller vara nära förestående och kunna förutses med hög 

grad av säkerhet för att kunna beaktas vid bedömningen om kontroll föreligger.  

 

Med tillämpning av dessa principer bedömer tingsrätten att förvärvet av de sista 80 

procenten i Ölvemarks Travel enligt optionsrätterna, vilka enligt avtalet skulle kunna 

utövas i mars 2010, var alltför osäkert för att kunna vägas in. Optionsrätten kom aldrig 

att utnyttjas och vägen dit var lång. Någon ensam kontroll uppstod därför inte.  

 

- Gemensam kontroll? 

 

Tingsrätten prövar därefter om gemensam kontroll har förelegat. 
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Som framgått av förarbetena utgör kommissionens tillkännagivande en rättskälla. Av 

tillkännagivandet framgår följande mer allmänna överväganden kring gemensam kon-

troll (punkterna 62, 63): 

 

Gemensam kontroll föreligger om två eller flera företag eller personer har möj-

lighet att utöva ett avgörande inflytande över ett annat företag. Med avgörande 

inflytande förstås vanligen makten att blockera åtgärder som fastställer ett före-

tags affärsstrategi. Till skillnad från ensam kontroll, som ger en viss aktieägare 

befogenhet att fatta ett företags strategiska beslut, utmärks gemensam kontroll 

av den möjliga uppkomsten av en blockeringssituation genom att två eller flera 

moderbolag har befogenhet att förkasta strategiska beslut som föreslås. Härav 

följer att dessa aktieägare måste komma överens om det gemensamma företa-

gets affärsstrategi och att de måste samarbeta.  

 

Liksom vid ensam kontroll kan förvärvet av gemensam kontroll fastställas på 

rättslig eller faktisk grund. Gemensam kontroll föreligger om aktieägarna (mo-

derbolagen) måste komma överens om viktigare beslut rörande det kontrollera-

de företaget (det gemensamma företaget). 

 

 

Ram- och optionsavtalet ledde till att Scandorama Travel förvärvade ägande i Ölve-

marks från Olvemarks med tio procent av aktierna den 31 januari 2008 och med ytter-

ligare tio procent den 4 februari 2009. Som framgått av vad som redogjorts för ovan 

vid prövningen av om ensam kontroll uppstått kan utnyttjande av optioner endast beak-

tas om optionen ska utnyttjas inom en nära framtid i enlighet med rättsligt bindande 

avtal. Motsvarande bör enligt tingsrätten gälla vid gemensam kontroll. Här konstaterar 

tingsrätten att utnyttjandet av optionerna endast ledde till tio respektive sammanlagt 20 

procents ägande i Ölvemarks vilket i sig inte innebär gemensam kontroll ens när op-

tionerna faktiskt hade utnyttjats. Anledningen är att en sådan minoritetsandel inte i sig 

medför att aktieägarna (moderbolagen) måste komma överens om viktigare beslut rö-

rande det kontrollerade företaget. Bussbolagen har inte heller påstått att så är fallet, 

utan har grundat sitt resonemang på att gemensam kontroll uppstått genom ett antal 

samverkande faktorer. Inte vid någon tidpunkt har minoritetsägandet som sådant eller 
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eventuella på avtalet grundade förväntningar om att förvärv av de första tjugo procen-

ten av Ölvemarks skulle ske inneburit gemensam kontroll, sett isolerat.  

 

Kommissionen öppnar i sina riktlinjer för att en option i undantagsfall tillsammans 

med andra förhållanden kan leda till slutsatsen att faktisk ensam kontroll föreligger. 

Någon annan bedömning bör enligt tingsrätten inte göras vid påståenden om att 

gemensam kontroll har uppstått. Tingsrätten prövar därför om optionerna tillsammans 

med ram- och optionsavtalets bestämmelser, styrelseposter och eventuella muntliga 

avtal kan ha gett upphov till gemensam kontroll.  

 

Punkten 6.4.2 i ram- och optionsavtalet lyder: 

 

Under tiden intill 31 mars 2010 förbinder sig Olvemarks att inte utan Scando-

ramas godkännande medverka till beslut rörande Ölvemarks Travel i följande 

frågor.              

a) Ändring av Bolagets bolagsordning.                                                                                                                          

b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, 

skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.                                                                                                                              

c) Vinstutdelning eller värdeöverföring till aktieägare eller annan.                                                                                

d) Likvidation och fusion.                                                                                                                                              

e) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.                                                                                                 

f) Avtal om förvärv eller överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren.                                                                 

g) Förvärv, bildande eller nedläggning av dotterföretag. 

 

Denna katalog med rättigheter för minoritetsägaren Scandorama bör prövas mot de 

principer som kommer till uttryck i kommissionens tillkännagivande (punkterna 65, 

66, 67, 69 och 70): 

 

Gemensam kontroll kan föreligga även när de två moderbolagen inte har lika 

rösträttigheter eller lika många företrädare i beslutsorganen eller när det finns 

fler än två moderbolag. Så är fallet om minoritetsaktieägare har ytterligare rät-

tigheter som ger dem möjlighet att lägga in veto mot beslut som är viktiga för 

det gemensamma företagets affärsstrategi. Sådan vetorätt kan vara inskriven i 
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det gemensamma företagets bolagsordning eller föreskrivas i ett avtal mellan 

moderbolagen. Den kan anta formen av ett krav på att ett beslutsmässigt antal 

deltagare uppnås för att vissa beslut ska kunna tas vid bolagsstämman eller vid 

den verkställande styrelsens möten i de fall moderbolagen är representerade vid 

dessa eller då strategiska beslut måste godkännas av ett särskilt beslutande or-

gan, exempelvis den övervakande styrelsen, och att minoritetsaktieägarna är re-

presenterade i denna och utgör en del av det beslutsmässiga antal som krävs för 

att besluten i fråga ska kunna tas. 

 

Denna vetorätt måste avse strategiska beslut om det gemensamma företagets af-

färspolitik. Den måste gå utöver den vetorätt som normalt beviljas minoritetsak-

tieägare för att skydda deras ekonomiska intressen såsom investerare i det ge-

mensamma företaget. Detta normala skydd av minoritetsaktieägarnas rättigheter 

avser beslut som är av avgörande betydelse för det gemensamma företaget, så-

som ändringar av bolagsordningen, en ökning eller minskning av kapitalet eller 

likvidation. En vetorätt som till exempel förhindrar försäljning eller avveckling 

av det gemensamma företaget innebär inte att den berörda minoritetsaktieägaren 

har gemensam kontroll.  

 

Vetorätt som däremot ger gemensam kontroll avser vanligen beslut i frågor som 

budget, affärsplan, stora investeringar eller utnämning av högsta företagsled-

ningen. Förvärv av gemensam kontroll kräver dock inte att förvärvaren har be-

fogenhet att utöva ett avgörande inflytande över företagets löpande verksamhet. 

Det som är avgörande är om vetorätten är tillräcklig för att ge moderbolagen 

möjlighet att utöva ett sådant inflytande över det gemensamma företagets af-

färsstrategi. Det är inte heller nödvändigt att fastställa att den som förvärvar 

gemensam kontroll över det gemensamma företaget verkligen kommer att an-

vända sitt avgörande inflytande. Det är tillräckligt att det finns en möjlighet att 

utöva sådant inflytande, vilket innebär att redan förekomsten av en vetorätt är 

tillräcklig. 

 

Vetorättigheter som rör beslut om utnämning och entledigande av högre före-

tagsledare och godkännande av budgeten är mycket viktiga. Den som har befo-

genhet att delta i beslut rörande den högre ledningsstrukturen, t.ex. styrelsele-

damöter, har normalt möjlighet att utöva ett avgörande inflytande över ett före-

tags affärspolitik. Detsamma gäller beslut rörande budgeten, eftersom det är 

budgeten som ger den exakta ramen för det gemensamma företagets verksamhet 

och i synnerhet de investeringar företaget kan göra. 

 

I affärsplanen ges vanligen närmare uppgifter om ett företags mål och de åtgär-

der som ska vidtas för att uppnå dessa mål. Att inneha vetorätt vid fastställandet 
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av en sådan plan kan vara tillräckligt för att ge gemensam kontroll, även om alla 

andra former av vetorätt saknas. Om affärsplanen däremot endast innehåller 

allmänna uttalanden om det gemensamma företagets mål, kommer förekomsten 

av vetorätt avseende denna endast att utgöra en faktor bland många vid bedöm-

ningen av om gemensam kontroll föreligger och den kommer inte i sig vara till-

räcklig för att ge gemensam kontroll.  

 

Vid tillämpning av dessa bedömningsgrunder finner tingsrätten att de rättigheter som 

tillkom Scandorama enligt punkten 6.4.2 i ram- och optionsavtalet var just sådana ty-

piska minoritetsägarrättigheter som inte anses medföra gemensam kontroll.  

 

Vidare saknas i ram- och optionsavtalet vetorätt för Scandorama beträffande budget, 

affärsplan, stora investeringar eller utnämning eller entledigande av högsta företags-

ledningen.  

 

Den s.k. vetokatalogen i ram- och optionsavtalet medförde därför inte vare sig ensamt 

eller i kombination med minoritetsägandet eller optionsrättigheterna vid någon tid 

gemensam kontroll.   

 

Av punkten 5.2 i ram- och optionsavtalet framgår bl.a. att i samband med tillträdet den 

31 januari 2008, ska Johan Malmqvist väljas till styrelseledamot i Ölvemarks Travel. I 

styrelsen för Ölvemarks Travel satt Mats och Bengt Ölvemark, samt alltså, från den 31 

januari 2008, Johan Malmqvist. Eftersom Johan Malmqvist var i numerärt underläge 

innebar styrelseposten inte att Mats och Bengt Ölvemark behövde komma överens 

med honom. Styrelseposten medförde därför inte vare sig ensamt eller i kombination 

med övriga faktorer gemensam kontroll, vid någon tidpunkt.  

 

Bussbolagen har även gjort gällande att det har funnits en överenskommelse om att 

Ölvemarks inte skulle ha rätt att fatta några strategiska beslut avseende sin reseverk-

samhet utan att dessförinnan inhämta Scandoramas, genom Johan Malmqvist, godkän-

nande. Denna överenskommelse skulle ha gällt redan från april 2007.  
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Tingsrätten konstaterar att någon sådan överenskommelse inte har kommit till uttryck i 

ram- och optionsavtalet, som tvärtom i punkten 14.1 stadgar att detsamma utgör par-

ternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Ett avtalsvillkor som det i 

punkt 14.1 kan dock vara något som förs in slentrianmässigt vid avtalsskrivande. Det 

kan inte uteslutas att parterna även haft ett muntligt sidoavtal som inneburit gemensam 

kontroll.  

 

Av förhöret med Mats Ölvemark har i huvudsak framgått följande i denna del. Be-

slutsordningen var sådan att Olvemarks inte skulle kunna företa sig något som äventy-

rade Ölvemarks ställning. Han och Bengt Ölvemark var en ren expeditionsministär. De 

skulle förvalta bolaget på bästa sätt åt Johan Malmqvist. Stora strategiska beslut i Öl-

vemarks hade tagits året innan överenskommelsen ingicks. Det gick inte att göra några 

stora förändringar år 2007, utan det var fråga om att förvalta bolaget. De hade inte 

kunnat sparka nyckelpersoner utan Johan Malmqvists godkännande. Hyresavtalet för 

Ölvemarks lokaler löpte ut år 2008 och det måste sägas upp i december 2007 för att 

undgå förlängning. De frågade Johan Malmqvist hur de skulle göra. På Johan Malm-

qvists initiativ beslutade de att säga upp lokalen och istället inhysa verksamheten i 

Scandoramas lokaler. Att det saknas en bestämmelse i ram- och optionsavtalet om att 

de måste vara överens kan bero på att det inte fanns i sinnevärlden att det skulle kunna 

fungera på något annat sätt än att enighet skulle uppnås. Det fanns inget behov av att 

göra något annat än vad Johan Malmqvist tyckte. Själv var inte Mats Ölvemark så in-

satt i avtalet och han brydde sig inte om bestämmelserna 6.4.2 och 14.1. Mats och 

Bengt Ölvemark hade regelbunden kontakt med Johan Malmqvist, utom när denne 

reste. Man hördes varannan dag och träffades vid mötena i de olika grupperna. Om det 

hade uppstått någon fråga så hade det varit naturligt att Johan Malmqvist fick bestäm-

ma. – Från den tidpunkt då Scandorama bytte ägare i oktober/november 2008 drevs 

Scandorama dels av dess ägare Beppe Begoya, dels av Johan Malmqvist. Beppe Bego-

ya bodde på Malta men hade lägenhet i Tyskland. Det var svårt att nå honom.  

 

Av förhöret med Bengt Ölvemark har framgått i huvudsak följande i den aktuella de-

len. Det var naturligt att Johan Malmqvist hade avgörande inflytande. Hösten 2008 
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meddelade Johan Malmqvist att Beppe Begoya hade köpt Scandorama. Johan Malm-

qvist kvarstod med tio procents ägande i Scandorama och var även Scandoramas VD. 

När Johan Malmqvist var på hemmaplan hade Bengt och Mats Ölvemark kontakt med 

honom flera gånger i veckan. Johan Malmqvist var kanske bortrest en vecka i måna-

den. Ram- och optionsavtalet uppfattade Bengt Ölvemark som ett skydd för båda par-

ter, men i övrigt mest teknikaliteter. I styrelsearbetet i Ölvemarks Travel var Johan 

Malmqvist en av tre, och den som skulle bli kvar. Bengt Ölvemark trodde att formalia 

krävde att Johan Malmqvist skulle få en styrelsepost. De tog inga viktiga beslut utan 

Johan Malmqvist. Efter någon form av turbulens på Scandorama bytte Scandorama 

VD, det kan ha varit kring årsskiftet 2009.  

 

Av förhöret med Per Ola Svensson har i huvudsak framgått följande i aktuell del. Han 

var närvarande samtidigt som Johan Malmqvist på styrelsemötena i Ölvemarks Travel. 

Per Ola Svenssons uppgift var att ta fram kallelser och fungera som sekreterare. An-

nars var han mest åhörare men fungerade ibland som sakkunnig. Beslutsprocessen löp-

te på informellt. Johan Malmqvists position var att han styrelseledamot och hade en 

röst av tre. Röstning skedde enligt uppsatta normer, men han kan inte påminna sig nå-

got beslut där inte alla var överens. Det uppstod inga kraftmätningar i styrelserummet, 

utan det blev konsensusbeslut. Per Ola Svensson kände inte till ram- och optionsavta-

let.  

 

Av förhöret med Johan Malmqvist har i huvudsak framgått följande i aktuell del. Det 

rent operativa var alla bekanta med i respektive bolag. Bengt och Mats Ölvemark skul-

le sköta det operativa själva medan alla strategiska eller övergripande frågor som att 

t.ex. anställa eller entlediga, introducera nya produkter eller ny marknadsföring skulle 

ske tillsammans. Bengt och Mats Ölvemark skulle prata med Johan Malmqvist och 

komma överens. Bengt och Mats Ölvemark hade inget inflytande i Scandorama, utan 

inflytandet gick bara åt andra hållet. Att ram- och optionsavtalet inte innehåller några 

skrivningar om strategiska beslut är ren försummelse. De diskuterade produktutveck-

ling, medarbetare, prisutveckling, målsättning och budget. Underförstått skulle inte 

säljande part (Olvemarks) kunna gå in och ändra i verksamheten. Avtalsbestämmelsen 
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6.4.2 var avsedd att gälla redan vid aktieöverlåtelse 1 och inte först vid aktieöverlåtelse 

2. Syftet med avtalet var att hålla ihop hela affären. Johan Malmqvist kände att han 

hade köpt Ölvemarks. Affären var färdig när de hade tagit i hand. Det gick friktions-

fritt. Johan Malmqvist hade täta kontakter med Mats Ölvemark, flera gånger i veckan, 

om allt från prissättning och vilka resor vilken arrangör skulle ta, till hur de skulle för-

bättra anslutningstrafiken. Om de var oense så var det Johan Malmqvist som skulle ha 

sista ordet eftersom han var köpare. Han tror att Mats och Bengt Ölvemark var väl 

medvetna om det. Det är inte riktigt som det står i protokoll från förhör som hölls med 

honom på Konkurrensverket att han var frustrerad över att informationsflödet var un-

dermåligt från Ölvemarks. Det kan ha varit någon diskussion om ekonomisk rapporte-

ring som inte lagts fram. För att genomdriva sin rätt till sista ordet som köpare så skul-

le han ha argumenterat väldigt bra för sin sak.  – Hösten 2008 behövdes ny ägare i 

Scandorama. Bolaget hade finansiella problem. Efter diskussion med olika intressenter 

slutade det med att Beppe Begoya gick in som ägare genom att förvärva cirka 90 pro-

cent av Scandorama. Detta påverkade dock inte Johan Malmqvists roll eftersom Beppe 

Begoya inte var intresserad av Ölvemarks. Johan Malmqvist klev av som VD i början 

av 2009.  

 

Tingsrätten gör följande bedömning. Sannolikheten för ett muntligt sidoavtal som gav 

Scandorama gemensam kontroll över Ölvemarks måste anses låg av flera skäl. Den 

skriftliga bevisningen talar i en helt annan riktning. Några närmare uppgifter om hur 

ett muntligt sidoavtal avtal skulle fungera om en konflikt uppstod har inte lagts fram. 

Det är svårt att förstå hur Scandorama (genom Johan Malmqvist eller någon annan) 

skulle kunna genomdriva sina ståndpunkter faktiskt och rättsligt i avsaknad av tillräck-

ligt ägarskap, styrelsemajoritet eller stöd i det skriftliga avtalet. Det har inte lagts fram 

några vittnesuppgifter om konkreta meningsskiljaktigheter som lösts enligt den på-

stådda överenskommelsen. Tingsrätten ifrågasätter inte att Bengt och Mats Ölvemark 

har fört en löpande dialog om strategiska beslut och annat med Johan Malmqvist så 

länge denne var VD i Scandorama, på det sätt som omvittnats. Däremot kan inte slut-

satsen dras att denna löpande dialog skulle ha inneburit att Scandorama erhöll gemen-

sam kontroll över Ölvemarks Travel. Tingsrätten drar slutsatsen av Johan Malmqvists 
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uppgifter att han, vid en konflikt, endast ha haft den sakliga kraften i sin argumentation 

som motvikt till den kontroll som utövades av Bengt och Mats Ölvemark genom deras 

ägande och styrelserepresentation.  

 

Det har alltså inte vid någon tidpunkt varit fråga om en företagskoncentration genom 

gemensam kontroll.  

 

Vid denna bedömning har bussbolagens åtgärder inte utgjort integrationsåtgärder inom 

ramen för en företagskoncentration.  

 

Vad bussbolagen har anfört om likabehandlingsprincipen och 1 kap 9 § regeringsfor-

men saknar därmed också relevans.  

 

Eftersom konkurrenslagens regler om företagskoncentration inte är tillämpliga ska 

bussbolagens förfarande prövas i förhållande till 2 kap 1 § konkurrenslagen.  

 

Har bussbolagen överträtt 2 kap 1 § konkurrenslagen?  

 

Bussbolagen har vitsordat det som framgår ovan under Bakgrund.  

 

Bussbolagens åtgärder utgör enligt tingsrätten konkurrensbegränsningar genom bl.a.  

 

a) avtal om prissamarbete genom prishöjningar på resor och anslutningstrafik för 

åren 2007-2009, uppgörelse om boka tidigt-rabatter för åren 2008 och 2009, 

samordning av hotellpriser år 2007 och 2008, samordning kring reseledarlöner 

år 2007, koordination kring upphandling av europabussar, samordning om 

bränsle- och valutatillägg år 2008, informationsutbyte för samordning kring 

upphandling av hotell och transportörer för åren 2008 och 2009 samt avtal år 

2008 om sänkning av resebyråprovisionerna 

b) marknadsdelning genom avtal och samordning om att bolagen ”släppte” resmål 

till varandra för åren 2008 och 2009.  
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c) produktionsbegränsning år 2008 och 2009 genom att resor med svag belägg-

ning (”dåliga resor”) ställdes in efter samråd mellan bolagen.  

 

Det är fråga om en enda fortlöpande komplex överträdelse med en och samma målsätt-

ning i objektiv mening, nämligen att begränsa konkurrensen på semesterresor med 

buss ut i Europa. Överträdelsen har tagit sig uttryck i en serie med möten och uppgö-

relser. Tingsrätten har därmed inte någon skyldighet att skilja ut och behandla varje 

företeelse som en enskild överträdelse (mål C-49/92 P kommissionen mot Anic Parte-

cipazioni REG 1999 s. I-4125, punkt 197). Den uppräkning som framgår av punkterna 

a)-c) ovan utgör endast en illustration.  

 

Att åtgärderna utgör konkurrensbegränsningar framgår av praxis (se bl.a. förenade må-

len C-204/00 etc. Aalborg Portland m fl mot kommissionen REG 2004 s. I-123, punkt 

53). Informationsutbyte inom ramen för en överträdelse av det aktuella slaget utgör del 

av samma överträdelse och ska således inte bedömas separat genom en avvägning mel-

lan konkurrensbegränsande och konkurrensfrämjande effekter av utbytet (Aalborg 

Portland, punkt 281).  

 

Överträdelsen har haft till syfte att begränsa konkurrensen (Anic, citerat ovan, punk-

terna 123-124, mål C-105/04 Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothan-

del op Elektrotechnisch Gebied mot kommissionen REG 2006 s. I-8725, punkt 158, 

förenade målen C-101/07 P och C-110/07 P Coop de France bétail et viande m.fl. mot 

kommissionen REG 2008 s. I-10193, punkterna 87-88, mål T-241/01 Scandinavian 

Airlines System mot kommissionen REG 2005 s. II-2917, punkterna 85 och 99 samt 

mål C-209/07 Beef Industry Development and Barry Brothers REG 2008 s. I-8637).  

 

Konkurrensbegränsningen har varit märkbar.  
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Samhandelseffekt 

 

En överträdelse som täcker en hel medlemsstat anses regelmässigt ha samhandelseffekt 

(förenade målen C-295/04 till C-298/04 Manfredi m fl REG 2006 s. I-6619, punkt 45). 

I det aktuella fallet bedriver bussbolagen verksamhet från södra Sverige och så långt 

norrut som till Gävle, samt i delar av Norge. Deras verksamhet får anses ha en räck-

vidd som omfattar större delen av den svenska befolkningen samt del av den norska. 

Eftersom verksamheten avser bussresor ut i Europa ingår i bussbolagens verksamhet 

att i inte obetydlig omfattning upphandla hotellvistelser, restaurangbesök, turistevene-

mang och transporter i andra europeiska länder. Som jämförelse kan nämnas att över-

trädelser av aktörer verksamma med färjetrafik har ansetts ha samhandeleffekt (Ferry 

Operators – Currency surcharges [1996] OJ L/26/23, Greek Ferries [1999] OJ 

L/109/24). Tingsrätten bedömer därför att överträdelsen har haft samhandelseffekt och 

tillämpar även artikel 101 FEUF på densamma.  

 

Uppsåt/oaktsamhet 

 

Enligt 3 kap 5 § konkurrenslagen får tingsrätten besluta att ett företag ska betala kon-

kurrensskadeavgift om företaget eller någon som handlar på dess vägnar uppsåtligen 

eller av oaktsamhet har överträtt förbuden i 2 kap 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 

FEUF.  

 

Marknadsdomstolen har slagit fast att kravet på uppsåt är uppfyllt om ett företag, eller 

någon som handlar på dess vägnar, inte kunnat vara omedveten om att det påtalade 

förfarandet begränsade konkurrensen (MD 1999:22, MD 2000:2, MD 2005:7). Det är 

inte nödvändigt att uppsåt eller oaktsamhet kan konstateras hos en person som intar en 

ledande ställning i ett företag utan det är tillräckligt att uppsåt eller oaktsamhet kan 

konstateras hos en person som handlat på företagets vägnar, t.ex. en anställd. Av det 

sist nämnda avgörandet framgår också att det inte krävs uppsåt för varje led i förfaran-

det. 
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Tingsrätten bedömer att händelserna har sin grund i att bussbolagen inte har informerat 

sig tillräckligt om innebörden av konkurrenslagstiftningen. En överträdelse anses vara 

begången av oaktsamhet om företaget eller den som handlar på dess vägnar rimligen 

borde ha förutsett att handlandet skulle ha negativa verkningar på konkurrensen av det 

slag som är förbjudet. Bristande kännedom om förbudsbestämmelsernas innehåll eller 

missförstånd om reglernas innebörd befriar inte från skyldighet att betala konkurrens-

skadeavgift (prop. 1992/93:56 s 92). Bussbolagen och dess företrädare borde rimligen 

ha förutsett att deras handlande skulle ha negativa verkningar på konkurrensen av det 

slag som är förbjudet, varför de har handlat oaktsamt.  

 

Konkurrensskadeavgift 

 

Enligt 3 kap 8 § konkurrenslagen ska konkurrensskadeavgiften bestämmas efter över-

trädelsens sanktionsvärde. Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska det beaktas hur 

allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Vid bedömningen av överträ-

delsens allvar ska särskilt beaktas överträdelsens art, marknadens omfattning och bety-

delse, och överträdelsens konkreta eller potentiella påverkan på konkurrensen på 

marknaden. 

 

Bestämmelsen som delvis motsvarar 28 § första stycket i 1993 års konkurrenslag till-

kom genom 2008 års konkurrenslag. Avsikten är att den tillsammans med bestämmel-

serna i 9–11 §§, som behandlar försvårande och förmildrande omständigheter, ska an-

visa en metod för hur konkurrensskadeavgiften ska bestämmas och vilka omständighe-

ter som därvid särskilt ska beaktas vid fastställandet av avgiftens storlek. Bestämmel-

serna utgör i huvudsak en kodifiering av vad som redan antagandet av 2008 års kon-

kurrenslag ansågs följa av praxis och motivuttalanden. Konkurrensskadeavgiften får 

enligt 3 kap 6 § konkurrenslagen inte överstiga tio procent av företagets totala omsätt-

ning föregående räkenskapsår. Av 3 kap 7 § första stycket tredje punkten konkurrens-

lagen framgår att i ringa fall får konkurrensskadeavgift inte påföras.  
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Av förarbetena (prop 2007/08:135 s. 118 ff) framgår att en anpassning till EU-rätten 

avsågs med de nya sanktionsbestämmelserna. Regeringen framhöll att en anpassning 

till det EG-rättsliga systemet har den fördelen att det skapas förutsättningar för att i 

påföljdshänseende behandla överträdelserna lika, och att man i den svenska rättstil-

lämpningen kan dra nytta av EG:s rättspraxis (a.a. s 120).  

 

Utgångspunkten för att bestämma konkurrensskadeavgiftens storlek är att den ska vara 

så ingripande att företag inte överträder förbudsreglerna. Det ska vara möjligt att döma 

ut avhållande och avskräckande avgifter för överträdelser som är särskilt skadliga från 

konkurrenssynpunkt (a.a. s 119-120).  

 

Det finns mot denna bakgrund anledning att överväga hur överträdelser bötfälls av 

Europeiska kommissionen. Enligt de riktlinjer som f.n. gäller fastställs böterna på 

grundval av försäljningsvärdet av de varor eller tjänster som överträdelsen avser. Bö-

terna ska också återspegla hur många år företaget har deltagit i överträdelsen (Riktlin-

jer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003, OT 

C 210, 01.09.2006 s 2-5). Regelmässigt uppgår den andel av försäljningsvärdet som 

beaktas till högst 30 procent. 

 

Även om kommissionen inte har gått ut med information om hur nivån om högst 30 

procent av försäljningsvärdet har fastställts kan antas att kommissionen har haft till-

gång till empiriska studier av vilka prishöjande effekter karteller har, främst den studie 

som publicerats av Connor och Lande (Connor, John M, and Lande, Robert H, ’How 

High do Cartels Raise Prices? Thinking Creatively About Remedies’, 2005, 80(2) Tu-

lane Law Review 513). Studien har varit föremål för en ytterligare förfinad studie på 

uppdrag av kommissionen (kommissionens utkast till vägledning beräkning av skada 

vid skadeståndstalan vid brott mot artikel 101 eller 102 i fördraget om europeiska uni-

onens funktionssätt, s. 44-46, samt den externa studie som gjorts för kommissionens 

räkning om beräkning av skadeståndsbelopp i antitrustärenden, Quantifying antitrust 

damages, 2009, sidorna 88 ff. Studien finns att tillgå på 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html.)  
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Indikationen av särskilt den sistnämnda studien är bl.a. att nationella karteller genere-

rar överpriser i storleksordningen 16 procent (som medianvärde). Vidare framgår att en 

kartells geografiska fotavtryck har betydelse för dess förutsättningar att åstadkomma 

överpriser. Internationella karteller synes nämligen generera högre överpriser än natio-

nella. Någon nyansering mellan små och stora länder förekommer inte i studierna så-

vitt gäller effekterna av nationella karteller. Inom ramen för vad som klassificerats som 

nationella karteller kan således inrymmas mycket stora länder som t.ex. hela USA eller 

Tyskland. Generellt finns det dessutom anledning att iaktta viss försiktighet när empi-

riska studier används som grund för att bestämma konkurrensskadeavgifter.  

 

Primärt torde karteller som omfattar Sverige, samt eventuellt ytterligare en eller i säll-

synta fall två länder, lagföras enligt konkurrenslagen. Detta följer av den arbetsfördel-

ning som medlemsstaterna överenskommit genom samarbete inom nätverket av kon-

kurrensmyndigheter. En konservativ bedömning torde därför ge stöd för den nivå som 

Konkurrensverket har angett i sin promemoria för beräkning av konkurrensskadeav-

gift; att allvarligheten fastställs till ett värde till högst 10 procent av företagets omsätt-

ning på relevant marknad. Detta bör gälla för de allra allvarligaste överträdelserna.  

 

I målet har Konkurrensverket gjort gällande att allvarlighetsgraden bör sättas till 7 pro-

cent av företagens omsättning på den relevanta marknaden.  

 

Bussbolagen menar att konkurrensskadeavgifterna ska reduceras till ett betydligt lägre 

belopp än det av Konkurrensverket yrkade.  

 

Det har förekommit i EU-rättslig praxis att företag endast har påförts symboliska böter 

om det varit fråga om en ny inriktning på konkurrensövervakningen (se Kommissio-

nens beslut i ärende COMP/E-2/37.857 – Organiska peroxider, EUT L 110, 2005, s 44, 

punkt 454, efter överklagande mål T-99/04 AC Treuhand mot kommissionen REG 

2008 s. II-1501). Att gränsdragningen mellan konkurrensbegränsande samarbeten och 

företagskoncentrationer kan ge upphov till svårbedömda frågor är dock inget nytt och 
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befriar inte företagen från att informera sig om reglernas tillämpning, vid behov med 

hjälp av rättslig expertis. Det förekommer dessutom i EU-rättslig praxis exempel på att 

böter har dömts ut för kartellsamarbete mellan bolag som haft kopplingar genom mino-

ritetsägande (målen T-30/05 Prym och Prym Consumer mot kommissionen REG 2007 

s. II-107 samt T-36/05 Coats Holdings och Coats mot kommissionen REG 2007 s. II-

110). Det kan därför inte bli fråga om att underlåta att påföra konkurrensskadeavgift, 

eller att fastställa avgifter till endast symboliska belopp.  

 

Omfattande utredning och analys har i målet lagts fram från ömse håll med avseende 

på definitionen av den relevanta marknaden samt bussbolagens marknadsstyrka. Par-

terna har varit medvetna om att en korrekt marknadsdefinition inte är en nödvändig 

förutsättning för att ett företag ska kunna fällas till ansvar för samarbete som har ett 

konkurrensbegränsande syfte (se bl.a. mål C-49/92 P kommissionen mot Anic REG 

1999 s. I-4125, punkterna 123-124, mål C-204/00 Aalborg Portland m fl mot kommis-

sionen REG 2004 s. I-123, punkt 261 samt mål C-8/08 T Mobile Netherlands m fl 

REG 2009 s. I-4529, punkterna 28-30). Bussbolagen har vitsordat att märkbarhet före-

ligger. Parternas utredningar om marknadsdefinition och marknadsstyrka har istället 

åberopats till stöd för deras respektive ståndpunkter om beräkning av konkurrensska-

deavgift. 

 

Frågan är vilken betydelse, om ens någon, marknadsdefinition och bedömning av 

bussbolagens marknadsstyrka har i målet.  

 

I förarbetena till 3 kap 8 § konkurrenslagen (prop. 2007/08:135 s 124, s 255) förs visst 

resonemang kring vad som menas med att marknadens omfattning och betydelse ska 

beaktas vid bedömningen av överträdelsens allvar. En överträdelse som omfattar t.ex. 

hela Sverige bör bedömas som allvarligare än en överträdelse som gäller ett mindre 

geografiskt område. Andra omständigheter som rör marknaden är betydelsen av den 

vara eller tjänst som konkurrensbegränsningen avsett. Vad som i första hand avses är 

marknadens betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Härvid kan bl.a. vägas in 

vilka varor och tjänster som det är fråga om liksom om det finns substitut eller ej.  
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Utredningen om en översyn av konkurrenslagen framhöll (SOU 2006:99 s 500): 

 

I vissa fall kan det fordras betydande utredning och ingående överväganden för 

att marknaden skall kunna avgränsas, t.ex. vad gäller överträdelser av förbudet 

mot missbruk av en dominerande ställning. Avgränsningen kan också ibland 

vara helt avgörande för ett måls utgång. Om konkurrensmyndigheten inte påstår 

annat än att ett horisontellt samarbete om exempelvis priser har haft ett konkur-

rensbegränsande syfte, torde marknaden inte behöva avgränsas så noga. Den 

marknadsavgränsning som gjorts vid bedömningen av överträdelsen bör använ-

das även vid bestämmandet av konkurrensskadeavgiftens storlek. 

 

Sammantaget saknas stöd i förarbetena för uppfattningen att fastställande av konkur-

rensskadeavgift generellt skulle förutsätta en noggrann marknadsavgränsning. Snarare 

ger förarbetena stöd för att i ett fall som det aktuella krävs endast en mer översiktlig 

bild av marknaden.  

 

Det finns inte heller i EU-rätten någon allmängiltig princip att sanktioner ska stå i pro-

portion till företagets storlek på den produktmarknad som är föremål för överträdelsen 

(mål C-397/03 P Archer Daniels Midland och Archer Daniels Midland Ingredients mot 

kommissionen REG 2006 s. I-4429, punkt 101). Det saknas stöd i EU-rätten för att det 

vid beräkning av sanktioner skulle ställas krav på en fullständig marknadsanalys av det 

slag parterna har lagt fram. Tvärtom har EU-domstolen framhållit att det inte av rätts-

praxis går att dra slutsatsen att vid bedömningen av ett företags inflytande på markna-

den eller den faktiska ekonomiska kapaciteten att vålla andra aktörer betydande skada, 

denna kapacitet ska mätas genom att kommissionen åläggs en skyldighet att i förväg 

göra en avgränsning av marknaden samt en bedömning av dess storlek, med beaktande 

av företagets omsättning (mål C-534/07 P Prym och Prym Consumer mot kommissio-

nen REG 2009 s. I-7415, punkt 64).  
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Motsvarande principer bör enligt tingsrätten tillämpas i svensk rätt. Tingsrätten saknar 

därför anledning att ta ställning till hur marknaden ska definieras och vilken marknads-

styrka bussbolagen hade under den i målet aktuella tiden.  

 

Istället räcker det med att konstatera följande. Bussbolagen var Sveriges två största 

bussresearrangörer. Deras verksamhet omfattade större delen av Sverige befolknings-

mässigt. Scandorama var en av de större bussresearrangörerna i Norge. Bolagen var 

varandras närmaste konkurrenter och omsatte sammanlagt på de produkter som är ifrå-

ga drygt 250 miljoner kr årligen.  

 

Tingsrätten gör iakttagelsen att det trots allt inte har varit fråga om en klassisk hemlig 

kartell, utan om ett planerat förvärv som inte kom att genomföras. Även om det före-

kommit hemlig e-postkorrespondens mellan bussbolagen och varumärkena hållits se-

parata har agerandet i allt väsentligt skett inför öppen ridå. Bolagen har gått ut med 

pressmeddelande om sin sammanslagning. Denna öppenhet måste ha minskat bolagens 

möjligheter att påverka marknaden negativt i konkurrenshänseende, vilket i sin tur 

borde påverka konkurrensskadeavgiftens storlek.  

 

Att överträdelsen begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen får anses vara en förmild-

rande omständighet (jmf kommissionens riktlinjer för beräkning av böter, punkt 29).  

 

Sammantaget anser tingsrätten att ett grundbelopp om 3,5 procent av omsättningen på 

den försäljning som omfattas av överträdelsen bör tillämpas. Beloppet ska multiplice-

ras med två för Scandorama och med 1,5 för Ölvemarks för att återspegla överträdel-

sens varaktighet.  

 

Omsättningen på den försäljning som omfattas av överträdelsen uppgick år 2009 till 

138 706 000 för Scandorama och 125 349 000 för Ölvemarks.  

 

Det bidrag till ökad förståelse till omständigheterna i målet som Per Ola Svensson vid 

förhör hos Konkurrensverket lämnat bör enligt tingsrätten medföra nedsättning med 30 
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procent för vardera bolaget. Anledningen är att bolagen vid den tidpunkten ingick i 

samma koncern och att Per Ola Svensson var vice VD i båda bolagen när han lämnade 

uppgifterna.  

 

Vid denna bedömning bör konkurrensskadeavgifterna fastställas till (avrundat) 

4 600 000 kr för Ölvemarks och 6 790 000 kr för Scandorama.  

 

Scandorama har gjort gällande att dess ekonomiska situation är så utsatt att konkur-

rensskadeavgiften måste bestämmas till ett mycket lågt belopp. Ölvemarks har fram-

hållit att även den ekonomiska situationen under innevarande år för Ölvemarks kraftigt 

har försämrats.  

 

Tingsrätten konstaterar att möjligheten att få nedsättning på grund av ekonomiska svå-

righeter inom EU-rätten har reserverats för situationer när det finns objektiva bevis för 

att böter som åläggs oåterkalleligen skulle äventyra det berörda företagets ekonomiska 

bärkraft och leda till att företagets tillgångar förlorade allt värde (kommissionens rikt-

linjer, punkt 35). I förarbetena till 2008 års konkurrenslag framskymtar en mer flexibel 

inställning i och med att det anges att det bör vara möjligt att sänka avgiften för ett 

företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation (prop. 2007/08:135 s. 130).  

 

De belopp som tingsrätten funnit bör utdömas kommer i vart fall inte att äventyra före-

tagens fortlevnad. Det saknas därför anledning att sätta ned avgifterna.  

 

Rättegångskostnader 

 

I mål och ärenden enligt konkurrenslagen tillämpas enligt 8 kap 15 § konkurrenslagen 

som huvudregel 31 kap rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader. Bussbolagen 

får som förlorande parter som huvudregel stå sina egna rättegångskostnader enligt 31 

kap 2 § första stycket rättegångsbalken. Enligt lagrummets andra stycke omfattar dock 

inte ersättningsskyldigheten kostnader som vållats genom vårdslöshet eller försummel-

se av någon annan än den tilltalade, hans eller hennes ombud eller försvarare som ut-
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setts av honom eller henne. Bestämmelsen ger utrymme för att låta Konkurrensverket 

bära kostnad som verket orsakat genom vårdslöshet eller försummelse.  

 

Konkurrensverket har den 14 december 2012 vid huvudförhandlingen i samband med 

sitt slutanförande höjt yrkandet gentemot Scandorama till 10 miljoner kr. Detta har 

föranlett Scandorama att begära ytterligare tid för att kunna lägga fram utredning om 

hur företagets ekonomiska situation skulle påverkas av en konkurrensskadeavgift i den 

storleksordningen. Tingsrätten har bedömt att bolaget behövt skäligt rådrum och har 

tagit målet till fortsatt huvudförhandling den 13 januari 2012.  

 

Enligt tingsrättens mening borde Konkurrensverket ha kunnat informera sig tidigare 

under processen om Scandoramas ekonomiska situation och lägga fram det höjda yr-

kandet i god tid innan huvudförhandlingen. Scandorama har nu måst göra utredningar 

under stor tidspress i jul- och nyårshelgerna med anlitande av revisor, samt inställa sig 

till fortsatt huvudförhandling. Konkurrensverkets processföring måste anses försumlig 

i detta avseende varför verket ska förpliktas att ersätta Scandoramas rättegångskostna-

der i den delen, vilka uppgår till 193 750 kr.  

 

En kostnadsräkning för vilken brottmålsreglerna tillämpas bör vara utformad så att det 

framgår vilka åtgärder som vidtagits, tidsåtgång och vilket arvode som tillämpats, allt 

för att domstolen ska kunna bedöma skäligheten. Bussbolagens kostnadsräkning upp-

fyller dessa krav. När det gäller ersättning för försvarares arbete enligt 31 kap 2 § rät-

tegångsbalken har i rättspraxis den timkostnadsnorm som gäller enligt brottmålstaxan 

kommit att bli vägledande (NJA 1982 s 836) men med möjlighet att bestämma högre 

ersättning när målets beskaffenhet eller någon annan särskild anledning föranleder det-

ta (NJA 1991 s 600). Målet är konkurrensrättsligt och har i den aktuella delen dessut-

om varit brådskande. Det kan därför finnas anledning att frångå timkostnadsnormen 

och godta timkostnader av det slag som debiteras av större affärsjuridiska byråer för 

arbete som utförs av delägare eller seniora jurister. Den yrkade ersättningen får anses 

skälig.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR se domsbilaga 4 (Dv 401).  

Överklagande, ställt till Marknadsdomstolen, ska ha kommit in till tingsrätten senast 

den 16 mars 2012. Det krävs prövningstillstånd.  

 

 

Tomas Norström  Ingeborg Simonsson 

 

I avgörandet har deltagit ekonomiskt sakkunniga ledamöterna professor Mats Bergman 

och filosofie doktor Ann-Charlotte Dorange.  
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Intro 

Jag ska redogöra för Konkurrensverkets avgränsning av den relevanta 

marknaden. Men innan jag går in och argumenterar för själva avgränsningen ska 

jag kort beskriva den restyp som ärendet handlar om. 

Beskrivning av resorna, andel av olika typer 

Paketresor med buss är resepaket där det ingår resa, boende, reseledare och vissa 

måltider. Resenärerna erbjuds från vissa arrangörer att köpa till utflykter, 

anslutningsresa och vissa ytterligare måltider. Andra arrangörer inkluderar dem i 

grundpaketet. 

Scandorama1 och Ölvemarks säljer paketresor med buss ut i Europa. Resorna 

utgår från Malmö och varar i 3-16 dagar. [klick]Tillsammans är dessa två bolag 

Sveriges två största arrangörer av bussresor ut i Europa, enligt företagens egna 

pressmeddelanden från 2009, som ni hittar under flik 1 och flik 2. [klick] De 

omsatte år 2009 134 respektive 121 miljoner kronor på den svenska delen av den 

relevanta marknaden. [klick]De har tillsammans ett anslutningsnät som täcker 

ytan från Skåne till och med Mälardalen. Scandoramas anslutningsnät täcker även 

Østlandet i Norge. Resenärerna har möjlighet att vid ankomst till Malmö 

övernatta innan de fortsätter resan ut i Europa. [klick]Scandorama och Ölvemarks 

marknadsför och säljer sina resor via nationella kanaler. 

Scandorama och Ölvemarks erbjuder flera olika varianter av paketresor;2 

Rundresor besöker ett antal destinationer i ett eller flera länder. Reslängden är ofta 

en vecka eller längre. Av denna bild framgår att andelen av omsättningen för 

rundresor, om man ser till både Scandorama och Ölvemarks, under åren 2007 – 

2009, uppgick till ca 75 procent.  

Kombiresor är en typ av rundresa där resenärerna flyger tur eller returresan från 

Sverige till en plats ute i Europa, där en rundresa med buss tar vid. Weekendresor 

besöker en eller flera destinationer och har en reslängd på upp till fyra dagar. Sol- 

och badresor går till destinationer vid Medelhavet och är inga rundresor. Direktresor 

går direkt till en destination utan några övernattningar på vägen.  

Alla dessa varianter av paketresor med buss, och då speciellt rundresor, är ofta 

schemalagda med dagsprogram. 

                                                      
1 Scandorama har i sitt sortiment även någon enstaka resa till destinationer utanför 

Europa. 
2 Lag (1992:1672) om paketresor, 2 §. I lagen om paketresor framgår vad som utgör en 

paketresa. 

Kommentar [P.O.1]: pp 

Kommentar [P.O.2]: pp 

Kommentar [P.O.3]: pp 

Kommentar [P.O.4]: pp 
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Kategoriseringen på bilden är gjord av Konkurrensverket och eftersom det inte 

alltid är självklart i vilken kategori en resa ska ingå i, ska andelarna inte tolkas 

som exakta. De ger ändå en bra ungefärlig bild. 

Det finns relativt många andra arrangörer av paketresor med buss men de är små 

i förhållande till svarandena. De har färre resor, och färre avgångar per resa. Det 

är sällsynt att de har anslutningsnät. Och har de det, så är anslutningsnätet 

tämligen lokalt. De säljer och marknadsför sig endast på regional nivå, till skillnad 

från svarandena, som marknadsförs och säljs via nationella kanaler. 

Relevant produktmarknad 

Konkurrensverkets definition av den relevanta marknaden 

Då är det dags att gå in på själva marknadsdefinitionen. Jag tänker börja med den 

relevanta produktmarknaden. En relevant produktmarknad omfattar alla varor 

eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta 

användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara.3 [klick] 

Konkurrensverket hävdar att den relevanta produktmarknaden i detta ärende 

utgörs av paketresor med buss ut i Europa. 

Utgångspunkten för en analys av relevant marknad är de produkter som de 

undersökta företagen tillhandahåller. I detta fall är det de resor som jag nyss 

beskrivit. 

Genomgång av ostridiga avgränsningar 

Analysen för att komma fram till en korrekt marknadsavgränsning består av 

många steg. Innan jag går in på dem ska jag redogöra för de ostridiga 

avgränsningarna [klick]i Konkurrensverkets definition av relevant 

produktmarknad. 

Grupp- och konferensresor  

Den första typen av resor som avgränsas bort är en av de två typer av paketresor 

med buss som tillhandahålls av Svarandena, och det är grupp- och 

konferensresor.  

Scandorama och Ölvemarks säljer resor på två sätt; färdigpaketerade till enskilda 

konsumenter, eller resor helt anpassade efter kraven från en färdig grupp som tar 

kontakt med företagen. Den senare kategorin är just det som kallas grupp- och 

konferensresor.4 I jämförelse med paketresor riktade till enskilda konsumenter 

                                                      
3 Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i 

gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT nr C 327, 9.12.1997, p. 7. 
4 Enskilda konsumenter kan också resa i grupp, t.ex. en grupp vänner eller släktingar, som 

en ”grupp i gruppen ” på en ordinarie resa. I en grupp- och/eller konferensresa deltar inga 

Kommentar [P.O.5]: pp 

Kommentar [P.O.6]: pp 

Kommentar [P.O.7]: pp 
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präglas grupp- och konferensresor av stor flexibilitet, eftersom beställaren själv 

kan bestämma destinationer och aktiviteter under resan. Grupp- och konferens-

resor riktar sig dessutom till en annan typ av kunder5 i och med att resorna säljs 

till företag och föreningar. Vidare är inte konferensresorna att betrakta som 

semesterresor. Grupp- och konferensresor ingår därför inte i samma relevanta 

produktmarknad som färdigpaketerade resor till enskilda konsumenter. 

Nationella  

Nästa avgränsning är resor inom Sverige, vilka inte ingår i den relevanta 

produktmarknaden. 

Resenärer som reser utomlands kan antas göra det för att uppleva skillnader i 

exempelvis kultur, natur, klimat eller prisnivå. Av den anledningen tillhör inte 

nationella och internationella semesterresor samma relevanta produktmarknad. 

En majoritet av de bussresearrangörer som Konkurrensverket talat med under 

utredningen upplever inte att resor utanför Sverige konkurrerar med resor inom 

Sverige. Det gör inte heller Svarandena. 

Utanför Europa  

Inte heller resor utanför Europa ingår i den relevanta marknaden. 

Endast ett fåtal av de bussresor som utgår från Sverige går utanför Europa. Det 

finns dock ett utbud kombiresor utanför Europa.6 Resor med destination utanför 

Europa skiljer sig avsevärt från bussresor inom Europa vad avser pris. Därför kan 

åtskillnad göras mellan inomeuropeiska och utomeuropeiska bussresor. Även 

denna avgränsning vitsordas av Svarandena. 

 

Utgångspunkter 

Reslängd 

Jag ska här passa på att redogöra för två andra utgångspunkter, innan vi går 

vidare in på stridiga marknadsavgränsningar. [klick] 

Scandorama och Ölvemarks tillhandahåller både korta och långa resor, sett till 

reslängd i dagar. Det vill säga resor mellan 3, och 16 dagar. Eftersom 

överträdelsen omfattar samtliga dessa reslängder görs ingen avgränsning av 

marknaden avseende reslängd.  

                                                                                                                                                   
andra resenärer än den bokande gruppen. På http://konferens.scandorama.se/ presenteras 

förslag på resor för ca 40 personer och på 

http://www.olvemarks.se/olvedevweb/grupp/offertforfragan erbjuds gruppresor med 

buss för 9-80 personer. 
5 Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i 

gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT nr C 327, 9.12.1997, p. 43.  
6 Exempel på arrangörer: Temaresor, Jambo Tours, Swanson. 

http://konferens.scandorama.se/
http://www.olvemarks.se/olvedevweb/grupp/offertforfragan
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Anslutningsnät 

Jag berättade nyss om det anslutningsnät som Scandorama och Ölvemarks driver 

tillsammans. Resenärerna använder anslutningsnätet för att ta sig till Öresunds-

terminalen i Malmö. Anslutningsnätet täcker södra delen av Sverige och sträcker 

sig in i Norge.  

Svenska resenärer köper anslutningsresan separat, vilket uppskattningsvis 

80 procent gör. För norska resenärer ingår däremot anslutningsresan i 

paketpriset.7  

Svarandena och övriga marknadskontakter betonar vikten av att erbjuda 

resenärerna möjligheten att stiga på bussen nära hemorten.  

Anslutningsresan är därför en starkt komplementär tjänst och utgör därmed en 

integrerad del av den totala resan.  

Såhär långt är då Konkurrensverket och Svarandena överens. 

Vad kännetecknar en paketresa med buss (produktkaraktäristika)? 

Det första av de tvistiga områdena vad gäller marknadsdefinitionen, är 

produktkaraktäristika, dvs. vilka egenskaper som kännetecknar en paketresa med 

buss, och på vilket sätt dessa egenskaper skiljer sig från andra typer av 

semesterresor.  

Jämförelser av produktkaraktäristika är en bra utgångspunkt vid en 

marknadsavgränsning. För att en konsument inte ska uppleva två varor som 

utbytbara, krävs att de på något sätt har skilda egenskaper. Det kan röra sig om en 

mängd faktorer, i fallet semesterresor till exempel teman, pris, om det är en 

paketresa, nivån av social samvaro, destination, reslängd eller färdsätt. 

Paketresor med buss står endast för en bråkdel av alla semesterresor som 

svenskarna gör. Copenhagens Economics har i sitt utlåtande från mars uppgett att 

det enligt Rese- och Turistdatabasen framgår att det årligen säljs 1,3 miljoner 

abonnerade flygresor till Europa med mer än en övernattning. Motsvarande resor 

med buss uppgår till 220 000. Konkurrensverket anser generellt att de uppgifter 

om bussresor som kan fås från Rese- och Turistdatabasen ska hanteras med 

varsamhet eftersom de är baserade på ett litet antal respondenter. För jämförelser 

av detta slag torde den dock ge en tillräckligt tillförlitlig bild. 

                                                      
7 De norska resenärerna har dock möjlighet att på egen hand ta sig till Malmö mot ett 

schablonmässigt avdrag på priset. Detta utnyttjas dock i mycket begränsad omfattning 

utan i princip samtliga resenärer använder anslutningsnätet. 
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Dessa siffror tyder på att paketresor med buss har speciella egenskaper som gör att 

en majoritet av det svenska folket inte ser denna restyp som ett 

semesteralternativ.  

Vad svenskar i stort tycker om paketresor med buss, och huruvida de anser dessa 

vara utbytbara mot andra restyper, är dock inte den relevanta frågan här.  Den 

relevanta frågan är vad de resenärer som faktiskt då och då åker på en paketresa 

med buss tycker är utbytbart. De är de resenärerna som kan välja bort paketresor 

med buss vid en prishöjning, och därmed begränsa marknadsmakten för 

arrangörerna av paketresor med buss.  

Att så få svenskar faktiskt väljer paketresor med buss ger ändå en indikation på 

att denna typ av resor har produktegenskaper som de allra flesta inte anser vara 

jämförbara med de egenskaper som andra semesterresor har. 

Jag ska nu redogöra för de produktegenskaper som under Konkurrensverkets 

utredning har framstått som de utmärkande för paketresor med buss och som 

särskiljer dem från andra typer av resor. 

Den sociala gemenskapen 

En sådan egenskap är den sociala samvaron. [klick] Från det att resenärerna stiger 

in i bussen i Sverige och börjar resan ut i Europa, till dess att de stiger av bussen 

igen åter i Sverige, umgås gruppen dagligen. De tillbringar mycket tid i bussen, 

de åker på utflykter och bor på samma hotell. Resenärerna byter platser i bussen 

efter ett rullande schema och får därigenom umgås med alla medresenärer. 

Trygghet och omhändertagandet  

[klick] Den andra egenskapen som är utmärkande för paketresor med buss är 

tryggheten och omhändertagandet som resesättet erbjuder. Samma reseledare 

finns med under hela resan, vilket ger resenärerna tillgång till information och 

praktisk hjälp. Reseledaren informerar, berättar och roar. Reseledaren visar till 

hotell och restauranger och finns direkt till hands om problem uppstår. 

Transporten utgör en viktig del av själva resan 

[klick] Den sista, och kanske viktigaste, av de karaktäriserande egenskaperna som 

jag vill trycka på är färdsättet, dvs. att resa i buss. 

Att resa i buss innebär att själva färden utgör en viktig del av den totala 

reseupplevelsen. Det handlar om möjligheten att se, lära känna och samla intryck 

från omgivningarna som passeras under resan till, från och mellan 

huvuddestinationerna. 

Detta innebär naturligtvis att färden med buss är relativt tidsödande. För 

resenärer med begränsad tid och/eller med ett primärt intresse av destinationen är 

flyg ett betydligt effektivare färdsätt. Exempelvis tar en bussresa från Malmö till 
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Kroatien med direktbuss cirka ett dygn, medan att flyga samma sträcka tar ca. 2 

timmar och 30 minuter. Det är därmed svårt att tänka sig att en resenär väljer att 

resa med buss, om man inte sätter ett egenvärde på själva färden. 

Även kombiresor ingår i den relevanta marknaden 

[klick] Merparten av de paketresor med buss som arrangeras har buss som enda 

färdmedel. Vid vissa paketresor med buss, främst i Sydeuropa, kombineras dock 

buss med flyg, s.k. kombiresor. Eftersom bussfärden även vid en kombiresa utgör 

huvuddelen av resan, innehåller också kombiresorna den kombination av 

egenskaper som jag just redogjort för. Därför är kombiresor också att betrakta som 

en paketresa med buss, och de ingår därmed i samma relevanta produktmarknad.  

Flygcharterresor har inte denna kombination av egenskaper, och de egenskaper 

som ändå är gemensamma, är mindre utpräglade på flygcharterresor än på 

paketresor med buss. Flygcharterresenärerna umgås inte dagligen med samma 

grupp människor, även om många säkert umgås i viss mån med medresenärer. 

Det är i sådant fall självvalt.   

[klick]Flygcharteresenärerna träffar ofta på olika guider under en och samma 

resa. Guiderna möter upp först vid resmålet och är inte närvarande i samma 

utsträckning som vid paketresor med buss.  

[klick]På flygcharter har inte själva färden ett egenvärde, den utgör bara en 

nödvändig transport till en destination, en transport som ska avklaras så fort som 

möjligt. 

Paketresor med buss har en (upplevt) låg prisnivå  

Jag ska nu säga några ord om prisnivå.  

Konkurrensverket hävdade i sin stämningsansökan att paketresor med buss är 

billigare än flygcharter. I sitt första utlåtande från mars påstår Copenhagen 

Economics att det finns flygcharterresor som håller samma prisnivå som liknande 

paketresor med buss.  

Uppenbarligen går det att hitta enskilda paketresor med buss som går till samma 

destinationer som flygcharterresor, och som har jämförbara priser. Den stora 

delen av paketresor med buss är dock, som vi sett, rundresor, det vill säga resor 

som besöker en sekvens av resmål. Det upplägget skiljer sig från flygcharterresor 

eftersom flygcharterresor i regel åker till ett mål. De olika uppläggen skiljer sig 

därför för mycket åt för att en prisjämförelse ska bli relevant. 

Konkurrensverket har under utredningen hört både från bussresearrangörer och 

från resebyråer att paketresor med buss är billigare än flygcharter, och detta 

främst vad gäller sol- och badresor.  Just på paketresor med buss av typen sol- och 

bad är prisjämförelser med flygcharter mer relevanta eftersom resenärerna 
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transporteras direkt till en destination där de stannar tills det är dags att åka hem. 

Precis som på flygcharter. Vi kommer under denna huvudförhandling att höra två 

vittnen med god branschkunskap om att paketresor med buss som ingår i 

gruppen sol- och badresor generellt är billigare än flygcharterresor.  

Att de två personer som Konkurrensverket kallat som vittnen har uppfattningen 

att just dessa paketresor med buss är billigare än liknande flygcharterresor visar 

att det är en existerande uppfattning hos inom branschen. Om den uppfattningen 

finns hos branschen borde det innebära att det sannolikt också är en uppfattning 

hos många resenärer. 

Vad svarandena trycker på i marknadsföringen av sina resor 

De egenskaper som är särskilt speciella för paketresor med buss ut i Europa är 

alltså den sociala samvaron med övriga resenärer, närvaron av en guide under 

hela resan, samt att transporten utgör en viktig del av den totala reseupplevelsen. 

Denna slutsats baseras på samtal med konkurrenter, resebyråer och 

branschorganisationer.  

[klick] Att detta är särskiljande egenskaper som är viktiga för Scandorama och 

Ölvemarks målgrupp framgår också av att Scandorama och Ölvemarks framhäver 

just dessa egenskaper i sin marknadsföring. Det visar att Scandorama och 

Ölvemarks själva ser dessa områden som sådana där de kan differentiera sig 

gentemot andra restyper.  

Både Scandorama och Ölvemarks ägnar mycket utrymme åt sina guider i sina 

resekataloger. I Scandoramas katalog för 2009, som finns bakom flik 80, ägnas ett 

helt uppslag åt att presentera några av guiderna. Den introducerande texten 

förklarar att ”...Under hela resan är guiden din trygghet och inspirationskälla. Det är 

tillsammans med guiden du får uppleva de mest speciella och minnesvärda ögonblicken.” 

Ett uppslag har rubriken ”Unik gemenskap” vilken illustreras med bilder samt 

texten ”På en Scandoramaresa får du uppleva en alldeles speciell samhörighet med dina 

medresenärer. Under din resa träffar du nya vänner på middagar, utflykter och under 

tiden i bussen.” 

Att resa med buss beskrivs som ”Bekvämt, miljövänligt och större upplevelser! På en 

Scandoramaresa reser du alltid bekvämt och tryggt. Du kan luta dig tillbaka, slappna av, 

läsa en bok och njuta utav landskapet utanför fönstret. Genom att se ett panorama rulla 

förbi får du större reseupplevelser att ta med dig hem… Stycket avslutas med Det är 

kanske inte så konstigt att de flesta av våra resenärer blir bussfrälsta. 

Liknande exempel finns i samtliga kataloger som Scandorama och Ölvemarks gett 

ut mellan åren 2008 och 2010. Relevanta utdrag hittar ni bakom flik 81 till och med 

flik 85. Paketresor med buss ut i Europa har alltså egenskaper som gör att denna 

restyp skiljer sig ifrån andra resesätt.  
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Kunderna 

Jag ska nu prata lite om kunder. Vi har konstaterat att en väldigt liten del av de 

semesterresande svenskarna faktiskt åker på paketresor med buss. Men de som 

ändå gör det, borde göra det just eftersom de uppskattar de egenskaper som 

karaktäriserar denna restyp. Men vilka är dessa resenärer och hur särskiljer de sig 

från andra resenärsgrupper?  

De produktegenskaper för paketresor med buss som jag just redogjort för 

uppskattas enligt marknadskontakterna samt Svarandena själva först och främst 

av en viss kundgrupp, nämligen de något äldre resenärerna, dvs personer ungefär 

från 55 år och uppåt. [klick] 

Kundgrupper enligt marknadsaktörer 

Den främsta anledningen till att denna kundgrupp väljer dessa resor är enligt 

marknadskontakterna bekvämligheten och tryggheten i att bli omhändertagen under 

hela resan. De uppskattar den sociala samvaron på bussen, den upplevelse som 

bussresan i sig utgör och att slippa bry sig om praktiska detaljer.  

[klick] Den andra viktiga kundgruppen är, enligt marknadskontakterna, 

barnfamiljer. Dessa reser främst till sol- och baddestinationer samt till barnvänliga 

resmål, som Disneyland och Legoland. För denna grupp upplevs det låga priset 

som mer viktigt. 

[klick] Utöver dessa skäl finns det även resenärer som väljer buss på grund av 

flygrädsla. 

Den bild marknadskontakterna har förmedlat av produktegenskaper och 

kundgrupper kommer Konkurrensverket under huvudförhandlingen att styrka 

genom vittnesförhör med några av de marknadsaktörer som vi talat med. 

Kundgrupper enligt Scandoramas marknadsplan 

Även svarandena har identifierat något äldre personer som den viktigaste 

kundgruppen. I en affärsplan från år 2008 identifieras den primära målgruppen 

som Aktiva seniorer. Ni hittar affärsplanen bakom flik 88. [klick] I texten under 

rubriken ”Aktiva seniorer” på sidan 3, talas om gruppen ”50+”. [klick] Den 

sekundära målgruppen är enligt samma dokument ensamstående, och den tredje 

är barnfamiljer.  

I texten som behandlar den sekundära målgruppen återfinns för övrigt 

påståendena ”Möjligheten att komma in i gruppens gemenskap är mycket stor. Vi vet att 

den sociala gemenskapen spelar en mycket stor roll vid valet av en bussresa för många av 

kunderna.” 

Svarandena har alltså identifierat den sociala gemenskapen som en särskiljande 

egenskap hos paketresor med buss. 
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Vad säger kunderna? (KU) 

Nu har vi sett hur branschen inklusive Svarandena beskriver produktegenskaper 

och de viktigaste kundgrupperna. Men vad vet vi då om vad kunderna själva 

tycker karaktäriserar paketresor med buss, och finns någon statistik över vilka de 

är? Tyvärr väldigt lite. Konkurrensverket har under utredningen inte funnit 

någon tillfredställande statistik rörande detta. 

Den statistik som finns avseende dessa frågor är de kundundersökningar som 

Svaranden har låtit utföra.  

Företaget Brand Clinic utförde år 2010 på Svarandenas uppdrag tre 

kundundersökningar; en till ett representativt urval av svenskar, en till alla 

personer med giltig e-postadress i Scandoramas kundregister, och en till alla 

personer med giltig e-postadress i Ölvemarks kundregister. Jag kommer att tala 

om dessa tre som ”Scandoramaundersökningen”, ”Ölvemarksundersökningen” 

och ”den stora undersökningen”. Den stora undersökningen är inte större än de 

andra undersökningarna i termer av antal respondenter eller antal ställda frågor. 

Tvärtom är antalet respondenter färre. Den kallas den stora undersökningen 

eftersom den grupp personer som den har som syfte att undersöka, är svenskar i 

stort.  

De tre frågeformulären som skickats ut har ett antal frågor gemensamma, men 

inte alla. Ansvarig för undersökningarna var Bengt Håkansson, som ska höras 

som sakkunnig senare under denna förhandling. 

Konkurrensverket tog under sin utredning av ärendet hänsyn till dessa 

kundundersökningar och de har hela tiden ingått i den information som vi haft till 

grund för våra slutsatser. 

Det finns dock så stora brister i kundundersökningarna som gjorde att vi i 

stämningsansökan valde att inte använda dem i vår argumentation kring den 

relevanta marknaden. [klick] Men i och med att Svarandena i så stor utsträckning 

använder sig av dessa kundundersökningar, har också Konkurrensverket valt att 

föra in argumentation utifrån vår tolkning av resultaten. 

Jag ska strax visa på det som Konkurrensverket anser är värt att notera från dessa 

tre undersökningar, för det fall att Tingsrätten skulle värdera deras bevisvärde 

högre än Konkurrensverket. Jag ska även förklara att de slutsatser som 

Svarandena drar från kundundersökningarna till en del inte är relevanta, och till 

en annan del helt enkelt inte går att dra från underlaget.  

Svarandenas kundundersökningar är bristfälliga 

Men först ska jag redogöra för de tillkortakommanden Konkurrensverket anser 

finnas i kundundersökningarna; nämligen att de inte är gjorda i syfte att utgöra 
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underlag för en marknadsavgränsning, samt att det finns metodologiska brister i 

dem.  

Syfte 

Syftet med kundundersökningarna var enligt bilaga 9 till svarandenas svaromål 

av februari 2011 att ”..se om, och i så fall i vilka avseenden, kunder hos Ölvemarks 

Holiday respektive Scandorama skiljer sig från den svenske semesterresenären i gemen när 

det gäller resvanor och val av researrangörer.” 

[klick] Syftet var alltså inte att undersöka kundernas syn på utbytbarhet mellan 

olika restyper. De två frågeställningar som skulle beskrivas - resvanor och val av 

researrangörer – säger inte heller någonting om utbytbarhet mellan olika restyper. 

Att en resenär reser ofta eller sällan, långt eller kort, med en restyp eller med alla 

förekommande, säger ingenting om hur resenären tycker att olika restyper är 

utbytbara med varandra. Det är resenärens val i den situation när resenären helst 

skulle vilja åka på en paketresa med buss som är den fråga som måste belysas. Att 

resenären i en annan situation helst vilja åka på en flygcharterresa, och då faktiskt 

köper en sådan, är inte relevant. 

Inte heller hur resenären ser på olika researrangörer, svarar på den relevanta frågan 

om utbytbarhet. En paketresa är en sammansatt produkt. Den består av en 

destination, boende, transport, ett aktivitetsprogram, ibland måltider och ett 

avgångsdatum. Och för det här paketet betalar kunden ett pris. När 

intervjupersonerna endast tvingas ta ställning till vilka researrangörer man i 

första hand skulle välja mellan, tar de inte ställning till övriga attribut hos resan. 

Det val de tvingas göra i kundundersökningarna speglar därför inte en faktisk 

valsituation. 

Metod 

Om vi då går över till de metodologiska problemen. Ölvemarksundersökningen 

skickades ut till samtliga personer i Ölvemarks kundregister med giltiga e-

postadresser, vilket uppgick till 16 276 personer. Svarsfrekvensen var 3,7 procent 

vilket innebär 599 fullständigt ifyllda enkäter. 

[klick] Scandoramaundersökningen skickades ut till samtliga personer i 

Scandoramas kundregister med giltiga e-postadresser, vilket uppgick till 22 271 

personer. Svarsfrekvensen var 3,6 procent vilket innebär 798 fullständigt ifyllda 

enkäter. 

Givet att de flesta i Svarandenas kundregister har en giltig e-postadress, är det inte 

orimligt att urvalen är representativa för de populationer som undersökningarna 

har till syfte att undersöka, dvs. Scandorama och Ölvemarks kunder. Men med 

tanke på de ytterst låga svarsfrekvenserna får det ses som väsentligt att utföra en 

bortfallsanalys för att kontrollera för representativiteten hos de få som faktiskt valt 
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att svara.  Svarandena har inte redogjort för någon sådan analys. [klick] Utan 

belägg för att de att som valt svarat är representativa för populationen, går inte att 

dra några tillförlitliga slutsatser ur svaren. 

[klick] Den stora undersökningen skickades ut till 1000 svenskar och hade en 

svarsfrekvens på 54 procent, dvs. 542 svarande. Inte heller här har svarandena 

redogjort för representativiteten för populationen hos de svarande. 

[klick] Den statistiska tillförlitligheten hos den stora undersökningen är dock av 

mindre betydelse i detta mål. Vad svenskar i stort tycker är i det här 

sammanhanget irrelevant, eftersom svenskar i stort, i stort sett inte köper 

paketresor med buss. Som jag tidigare förklarat, är det de personer som redan 

reser med Svarandena som kan välja bort Svarandena, om Svarandena förändrar 

sitt erbjudande, till exempel genom att höja sina priser. Det är de resenärerna som 

gör en prishöjning lönsam eller inte, och därmed definierar den relevanta 

marknaden.  

När det gäller frågor om utbytbarhet är därför respondenterna i den stora 

kundundersökningen inte relevanta. Det kan dock vara intressant att jämföra svar 

från respondenterna i den stora undersökningen med svar från respondenterna i 

Scandorama- och Ölvemarksundersökningarna i vissa andra frågor. 

Tolkning 

Ett problem med kundundersökningarna är också att respondenterna i många 

frågor där de ska välja mellan olika alternativ har möjligheten att lämna många 

svar. De här svaren rangordnas inte. En respondent som tycker flyg är helt ok, 

men som verkligen tycker buss är det bästa som finns kan markera båda 

svarsalternativen när den ska välja mellan färdsätt den föredrar. En annan 

respondent med motsatt preferenser, dvs. som tycker buss är helt ok, men tycker 

att flyg är det bästa som finns, kan lämna exakt samma svar. Detta gör att svaren 

blir svårtolkade. 

 

Kundundersökningarna talar för Konkurrensverkets marknadsavgränsning  

Trots de problem som finns med kundundersökningarna, vill jag, som sagt, för 

det fall att Tingsrätten värderar kundundersökningarna annorlunda än 

Konkurrensverket, poängtera att kundundersökningarna innehåller fler uppgifter 

som talar för, än emot, Konkurrensverkets definition av relevant marknad. Jag 

kommer att visa några exempel och då utgå från Brand Clinics presentation av 

resultaten från alla tre undersökningarna. Ett utdrag av den presentationen 

hoppas jag att ni alla har bakom flik 86. 

Kundgrupper 

För det första finns uppgifter i kundundersökningarna som stärker 

Konkurrensverkets uppfattning om att resenärer över 55 år är överrepresenterade 
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och i majoritet hos Scandorama och Ölvemarks, och därför utgör den viktigaste 

kundgruppen. 

[klick] Jag ska nu visa svar från ett antal frågor om vilka respondenterna från de 

olika kundundersökningarna är, sammanställda i en tabell. Det tabellen visar är 

vad de olika urvalen har svarat på ett visst alternativ i dessa frågor. 

Det första jag vill visa är hur stor andel av respondenterna som är 56 år eller äldre. 

[klick] Andelen i Scandorama- och Ölvemarksundersökningarna är 65-70 procent, 

vilket är ungefär dubbelt så stor andel som i den stora undersökningen. Här finns 

en poäng med att jämföra den stora undersökningen med Scandorama- och 

Ölvemarksundersökningarna, eftersom man kan studera om det finns 

utmärkande skillnader hos de olika grupperna av respondenter. 

[klick] Andelen av respondenterna i Scandorama- och 

Ölvemarksundersökningarna som är pensionärer är också väldigt hög. För 

Scandoramaundersökningen uppgår den till 45 procent, vilket är över dubbelt så 

hög som i den stora undersökningen. Andelen i Ölvemarksundersökningen 

uppgår till 35 procent. Enligt Pensionärernas Riksorganisation – PRO – utgjorde 

antalet ålderspensionärer år 2009 18 procent av Sveriges befolkning.8 Detta 

innebär att pensionärerna är kraftigt överrepresenterade bland Scandorama och 

Ölvemarks kunder.  

[klick] Respondenterna i Scandorama- och Ölvemarksundersökningarna är också 

gifta i högre utsträckning än i den stora undersökningen, även om skillnaden inte 

är lika stor som för de två föregående frågorna. 

[klick] Slutligen framgår av tabellen att andelen respondenter som bor i hushåll 

som består av två personer är nära dubbelt så hög i Scandorama- och 

Ölvemarksundersökningarna, som i den stora undersökningen. 

Samtliga dessa uppgifter stärker den bild som Konkurrensverket fått under sin 

utredning. Gifta par över 55 år, ja till och med pensionärer, utgör en utmärkande 

stor andel och är den viktigaste kundgruppen för Scandorama och Ölvemarks.  

Pensionärer har för övrigt i regel mer tid till sitt förfogande än yrkesverksamma, 

och det kan tala för att de är mer benägna att åka buss på sina semesterresor. 

Produktegenskaper och preferenser 

Nästa steg är att titta vad kundundersökningarna avslöjar om hur respondenterna 

tycker och tänker kring resor. Här börjar vi närma oss frågor som angränsar mot 

utbytbarhet, och det är därför viktigt att vi främst tittar på resultaten i 

Scandorama- och Ölvemarksundersökningarna. Vad svenskar i stort har svarat är, 

som jag förklarat, inte relevant. 

                                                      
8 http://www.pro.se/Press/Fakta-om-pensionarer/ 
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Av visst intresse är ändå de 131 respondenter i den stora undersökningen som 

svarat att de alltid/oftast/ibland reser med buss när de åker utomlands. Dom har 

ju faktiskt gjort ett köp på den relevanta marknaden.  Tyvärr ryms här viss 

osäkerhet eftersom vi inte kan vara säkra på att den resa med buss som dessa 

respondenter har gjort, är en paketresa med buss på det sätt som avses i detta 

ärende.  

Respondenterna i kundundersökningarna har svarat på frågan ”Vilket resesätt 

föredrar du om du ska göra en guidad sällskapsresa?”. Detta är en sådan fråga 

där respondenterna har fått ange flera svarsalternativ. Det innebär att om man 

summerar procentsatserna för hur respondenterna har svarat, kommer summan 

att överstiga 100. Det är därför inte helt oproblematiskt att tolka resultaten om 

man ställer sig frågan vilket enskilt färdsätt de föredrar mest. Mer talande är 

vilket alternativ respondenterna faktiskt har valt att inte markera. 

Svaren på frågan visas på denna bild. Respondenterna i Scandorama-

undersökningens svar visas med den blå linjen, och respondenterna i Ölvemarks-

undersökningens svar visas med den röda linjen. 70 procent av Ölvemarks och 75 

procent av Scandoramas tillfrågade kunder har uppgett att buss föredras om de 

ska göra en guidad sällskapsresa. Kombinationen av buss och flyg föredras av 

cirka 39 respektive cirka 42 procent. Motsvarande siffra för flyg är för båda 

företagen 10 procent. Väldigt få av respondenterna i Scandorama- och 

Ölvemarksundersökningarna har alltså angett att de föredrar att flyga när de ska 

göra en guidad paketresa, trots att de har kunnat markera flera svarsalternativ. 

Guidade sällskapsresor med buss som huvudsakligt färdmedel ligger alltså dessa 

respondenter klart varmast om hjärtat. 

Mönstret går igen, men är inte lika extremt, hos de 131 svenskar i den stora 

undersökningen som åtminstone ibland reser med buss när de reser utomlands. 

Deras svar visas av den svarta linjen. 

Respondenterna i Scandorama- och Ölvemarksundersökningarna har också fått 

värdera ”Vilka av följande egenskaper är särskilt viktiga när du väljer resesätt för 

en sällskapsresa?”. De tar alltså inte ställning till ett visst färdsätt, utan frågan 

gäller vad som karaktäriserar ett bra färdsätt, när man ska åka på en sällskapsresa. 

Deras svar på den frågan utgör idealprofiler som visas på denna bild.  

De har även svarat på i vilken mån samma egenskaper stämmer väl med deras 

personliga uppfattning om guidade sällskapsresor med buss, respektive flyg. 

Denna bild visar respondenterna i Ölvemarksundersökningens idealprofil i svart, 

värderingen av flyg i gult och värderingen av buss i rött, och den här bilden visar 

motsvarande linjer för respondenterna i Scandoramaundersökningen, fast med 

värderingen av buss i blått. De är i allt väsentligt lika svaren från 

Ölvemarksundersökningen, vilket ni ser om jag snabbt bläddrar tillbaka. 
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En jämförelse av idealprofilen och svaren för buss respektive flyg visar tydligt att 

Scandorama och Ölvemarks kunder anser att en buss- och en flygresa inte har 

samma egenskaper, och att bussresan ligger närmare det som ses som ideal vid en 

sällskapsresa. 

Här kan man till exempel se att respondenterna tycker att buss som färdsätt i 

jämförelse med flyg är tryggare och mer bekymmersfritt, det råder en bättre och 

mer trivsam stämning, och det är lättare att knyta nya kontakter. 

Från det här kan slutsatsen dras att Scandorama och Ölvemarks resenärer gör 

skillnad på egenskaper hos färdsätten, vilket innebär att färdsätt kan användas 

som grund vid marknadsavgränsning. 

…. 

Brand Clinic utförde en annan kundundersökning åt Scandorama år 2005. 

Ansvarig även då var Bengt Håkansson. Metoden för den undersökningen var 

djupsamtal med fyra fokusgrupper.9 Ett utdrag ur presentationen av den 

undersökningen finns bakom flik 87. 

Metoden för denna undersökning är än mer tveksam i ett statistiskt perspektiv 

eftersom grupperna endast innehöll 10 personer vardera. Det är ändå intressant 

att notera vad Brand Clinic valde att lyfta fram i sin presentation av resultatet för 

Scandorama. 

I fokusgrupperna diskuterades bland annat vad som karaktäriserar ”bussresan” 

och vad som karaktäriserar ”[flyg]charterresan”. Den slutsats som dras är att de 

två resesätten har enkelhet och bekvämlighet gemensamt. Vad som särskiljer 

bussresan från chartern är ”maximal upplevelse av resmålet” samt ”intressegemenskap 

och social samvaro”. Bussresan karaktäriseras av ”stark, minnesvärd upplevelse. Resan 

(och resenärerna!) är lika viktiga som målet.” Vidare, ”Bussresan har en egen, unik 

position, som är distinkt olik charterresans. Charterresan förutsätter gruppen för att få 

skalfördelar – ett nödvändigt ont. På bussresan har gruppen däremot ett egenvärde. 

Denna skillnad har under senare år ökat, genom att charterbolagen säljer flygstolar och 

hotell separat.” 

Detta är alltså Bengt Håkanssons ord. Presentationen avslutas med denna bild 

som beskriver paketresor med buss. 

                                                      
9 Två av grupperna definieras som ”erfarna resenärer som prövat olika bussresearrangörer”. Dessa 

har man hittat genom annons i lokalpressen. De två andra fokusgrupperna valdes ur Scandoramas 

kundregister, metod okänd. 
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Bemötande av svarandenas påståenden baserade på kundundersökningen  

Det var vad Konkurrensverket vill lyfta fram från dessa kundundersökningar. 

Innan jag summerar vad jag har visat rörande produktegenskaper och 

kundgrupper så ska jag passa på att kommentera de bevisteman som Svarandena 

kommer att argumentera för utifrån kundundersökningarna. 

Svarandenas bevisteman kan sammanfattas som att 1) både svenskar i stort och 

Scandorama och Ölvemarks kunder har skiftande resvanor vad gäller resmål, val 

av färdsätt, typ av resa samt researrangör, 2) många busscharterresenärer ser 

flygcharter som ett nära substitut, och 3) Scandorama och Ölvemarks utsätts för 

ett betydande konkurrenstryck från researrangörer som erbjuder 

semesterpaketresor med andra färdsätt än buss. 

Min huvudsakliga kritik är givetvis den generella kritiken av 

kundundersökningarna. De utgör inte ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att 

kunna dra några slutsatser ifrån. 

Om jag ändå ska gå in och kommentera de olika bevisteman som angetts, så 

konstaterar jag att de första av de här grupperna av argument har jag redan tagit 

upp. [klick] Jag har förklarat att svenskar i stort inte är en intressant grupp 

personer när det gäller frågor om utbytbarhet. Jag har också förklarat att 

varierande resvanor hos Scandorama och Ölvemarks resenärer, eller någon annan 

grupp personer för den delen, inte talar emot Konkurrensverkets 

marknadsavgränsning. Att en resenär vid ett tillfälle väljer en typ av resa, och vid 

ett annat tillfälle en annan typ av resa, säger ingenting om hur utbytbara de två 

resorna är. Valen måste sättas i relation till vilken typ av resa resenären helst ville 

göra vid var och en av dessa tillfällen. Behov skiftar, och olika resebehov stillas av 

olika restyper. 

Vad gäller utbytbarheten mellan olika färdsätt eller restyper, är 

Konkurrensverkets inställning att inga frågor har ställts i kundundersökningarna 

som belyser detta. [klick] Inga frågor har ställts; om, hur, när eller varför 

respondenterna gör dessa byten. Jag menar därför att resultaten från 

undersökningarna inte avslöjar något om det konkurrenstryck som Svarandena 

möter, mer än på högst övergripande nivå, dvs att alla restyper är semesterresor. 

Det framgår alltså inte av kundundersökningarna om Scandorama och Ölvemarks 

egna kunder anser att andra restyper och andra färdsätt ger dem samma upplevelse 

som en paketresa med buss, dvs. om alla dessa restyper mättar samma behov. Det 

är den frågan som måste besvaras för att man ska kunna avgöra i vilken 

utsträckning Svarandenas kunder upplever paketresor med buss som utbytbara 

mot flygcharter. 

Är denna kombination av egenskaper unik för paketresor med buss? 

Då ska jag kort summera vad jag hittills har pratat om. 
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Sammantaget har paketresor med buss egenskaper som innebär att de är unika ur 

ett konsumentperspektiv. [klick] Det handlar om den sociala gemenskapen, 

tryggheten och omhändertagandet, samt färdsättet. [klick] Vi har sett att personer 

över 55 år är den klart viktigaste kundgruppen, och att det speciellt är den 

gruppen människor som uppskattar de egenskaper som paketresor med buss har. 

[klick] Att dessa resenärer i varierade utsträckning också gör andra typer av resor 

innebär inte att de upplever dem som utbytbara. Andra typer av resor ger 

resenärerna en annan typ av upplevelse, dvs resenärerna väljer någon av de andra 

restyperna när de är ute efter något annat än en paketresa med buss. 

Paketresor med andra färdsätt, däribland flygcharter, är alltså inte på samma 

relevanta produktmarknad som paketresor med buss. 

Genomgång andra restyper, på vilket sätt de skiljer sig egenskapsmässigt 

Exklusiva, smala teman – sport etc 

Det finns även vissa typer av paketresor med buss, som har så skilda 

produktegenskaper från Scandorama och Ölvemarks resor, att de inte kan anses 

ingå i den relevanta marknaden. 

[klick] Scandoramas och Ölvemarks resor riktar sig till en bred kundgrupp. Inga 

specialintressen, förkunskaper eller särskilda fysiska färdigheter krävs för att 

delta i och tillgodogöra sig resorna. Vissa resor har teman, men dessa är brett 

hållna och av allmänt intresse.10 Andra aktörer erbjuder bussresor som är 

inriktade på fysiska aktiviteter, exempelvis skid- och golfresor.11 Det finns även 

aktörer som erbjuder resor med exklusivare teman och/eller i ett högre prisläge.12 

Konkurrensverket bedömer att varken resor med fokus på fysiska aktiviteter eller 

exklusiva resor är tillräckligt närliggande produkter för att vara utbytbara med 

Scandoramas och Ölvemarks resor, vilket styrks av marknadskontakter. Ett 

exempel på ett företag som erbjuder smalare resor är Temaresor. Temaresors resor 

är också väsentligt dyrare än Svarandenas. Scandorama har själv bedömt att 

Temaresor tillhandahåller resor som befinner sig ”högre upp i 

produktpyramiden”. På grund av dessa skillnader bedömer Konkurrensverket att 

Temaresor och liknande aktörer inte är på samma relevanta marknad som 

Scandorama och Ölvemarks. 

Egenkomponerade 

Jag ska även snabbt beröra egenkomponerade resor. Med det menar jag resor där 

resenären själv sätter ihop den resa man vill ha, genom att separat söka och köpa 

                                                      
10 Exempel på särskilda teman hos Scandorama och Ölvemarks är slottsweekend, vinresa 

och blomresa. 
11 Exempel på arrangörer av liknande resor är Active Ski och UCPA. 
12 Exempel på exklusiva resor är Alaskakryssning eller safari. Exempel på arrangörer är 

Jambo Tours, Swanson och Temaresor. 
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transport, hotell och utflykter.13 Dessa resor omfattas inte av resegarantin14 om de 

olika komponenterna köps från olika arrangörer.15 Det kan också vara svårt för 

kunderna att göra en direkt jämförelse mellan priserna på en paketresa och en 

egenkomponerad resa eftersom resor som resenären själv har satt ihop ofta 

medför tilläggskostnader.16 Vid egenkomponerade resor går resenärerna också 

miste om den sociala samvaron med gruppen. Resenärerna har inte heller tillgång 

till en reseledare. Av dessa anledningar är utbytbarheten mellan paketresor och 

egenkomponerade resor begränsad, och de kan inte anses ingå i den relevanta 

marknaden.  

Upplevd konkurrens 

Jag har nu motiverat Konkurrensverkets marknadsavgränsning utifrån 

produktegenskaper, kundgrupper, samt möjligen hur kunderna värderar de olika 

färdsätten vid paketresor med grupp, beroende på hur stor tillförlitlighet man 

sätter till kundundersökningarna. 

Nästa steg i analysen är att belysa hur marknadsaktörerna upplever konkurrensen 

på marknaden. Detta är en metod för att ta reda på vilka producenter som utövar 

ett konkurrenstryck på de relevanta produkterna.  

Det som framkommer vid den analysen är att såväl Scandorama och Ölvemarks 

själva som konkurrenter och flygcharterbolag, hävdar att bussresearrangörer 

främst konkurrerar med varandra. 

Scandorama och Ölvemarks  

I en affärsplan från Scandorama från år 2007 inför samgåendet med Ölvemarks 

beskrivs Svarandenas gemensamma konkurrenter: [klick] Ni hittar affärsplanen 

under Flik 88, och citatet på sidan 5. 

”Huvudkonkurrenter är idag de lokala eller regionala bussresearrangörerna som finns 

i olika delar av landet, t ex Hyllinge Buss, Tjörnarp Buss, Jörns Bussresor, Larsson 

resor, Ringarum etc. Inget av dessa bolag distribuerar sina resor via resebyråer. 

Deras starkaste konkurrensfördel är den lokala förankringen men de kan inte erbjuda 

så många resealternativ och normalt har man svårt att matcha ett konkurrenskraftigt 

pris på resan. 

                                                      
13 Exempel på webbsidor där konsumenter kan sätta ihop sin resa är www.resfeber.se, 

www.ryanair.se, www.hotels.com. 
14 I resegarantilagen (1972:204) framgår vilka resor som omfattas av resegarantin.  
15 Resegarantilagen omfattar även “paketliknande resor”. En sådan resa består av separata 

transport- och boendetjänster som tillsammans väsentligen liknar en paketresa. Om 

resenären själv bokar hotell och flygresa via två olika sökmotorer hos en och samma 

Internetresebyrå kan det räknas som en paketliknande resa som ska omfattas av 

resegarantilagen. 
16 Kostnader för t. ex informationssökning, betalningsöverföringar samt resa till och från 

flygplats. 
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Därefter följer det stycke om Temaresor som jag nyss redogjorde för. Efter det 

skrivs i marknadsplanen. 

Utöver rundresearrangörerna är naturligtvis researrangörer i allmänhet i någon mån 

en konkurrent.” 

Scandorama delade vid denna tidpunkt alltså sina konkurrenters syn på 

konkurrenssituationen på den marknad de är verksamma på. Eftersom även 

andra restyper tillfredsställer resenärernas efterfrågan på semesterresor är det 

klart att företagen möter ett visst konkurrenstryck även från dem, dock endast i 

någon mån. 

Att Scandorama och Ölvemarks ansåg sig ha en stark marknadsposition bekräftas 

längre ner i samma dokument. 

”Tillsammans har bolagen i det närmaste 100% av resebyråmarknaden för 

bussresor och kanske 50% av totalmarknaden.” 

Inte i någon av dessa marknadsandelar ingår flygcharter eller andra restyper. 

Dessutom nämns en mycket snäv marknad, nämligen en resebyråmarknad där 

Scandorama och Ölvemarks konkurrerar enbart med varandra.(!) De lägre 

marknadsandelar som nämns ligger väl i linje med den analys som 

Konkurrensverket gör. 

Scandorama och Ölvemarks var varandras största konkurrenter 

Avgörande för om företag konkurrerar med varandra eller inte, är i vilken grad 

ett företags prissättning påverkar ett annat företags vinst och därför disciplinerar 

dess prissättning. Det finns ett antal uppgifter som talar för att det är 

bussresearrangörer som disciplinerar andra bussresearrangörers prissättning. 

Störst påverkan har Scandorama och Ölvemarks prissättning. 

[klick]I det utredningsmaterialet som Konkurrensverket har finns på flera ställen 

uppgifter om de priskrig som tidigare förekommit mellan Scandorama och 

Ölvemarks. Att priskrig har förekommit, utan att flygcharter ens nämns, visar att 

paketresor med buss är en egen marknad och att Svarandena dessutom upplevde 

att det var en egen marknad. 

I ett internt dokument från Scandorama med mål inför år 2010 efterlyses en ”Plan 

för ev ett icke samarbete med Ölvemark. Hur gör vi för att de inte ska krossa oss.” 

Den sista retoriska frågan indikerar att Scandorama ansåg att det förelåg ett starkt 

konkurrenstryck mellan de båda företagen. Det är alltså Ölvemarks som har 

möjlighet att krossa Scandorama, inte någon flygcharteraktör, trots att dessa är 

betydligt större företag. 
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Den Scandorama-anställda Jeanette Larsson har berättat för oss att Scandorama 

och Ölvemarks har varit bittra konkurrenter. De har varit Sveriges två största 

bussresearrangörer och ner till nästa steg har det varit ett ganska stort kliv, så de 

verkligen varit de två största och det har funnits en stor konkurrens. 

Från oktober år 2005 tills Svarandena inledde sitt samarbete pågick mellan 

Scandorama och Ölvemarks vad som av flera av deras representanter under 

förhören med Konkurrensverket har benämnts som priskrig. 

Per-Ola Svensson kommer under vittnesförhör under denna förhandling att 

berätta om att Ölvemarks har haft perioder med hysteriskt höga rabatter. De 

högsta rabatterna sattes år 2006 eller möjligtvis 2007 när priskrigssituationen 

mellan Ölvemarks och Scandorama var som mest infekterad och otäck.  

Även Jeanette Larsson på Scandorama har berättat om att Scandorama och 

Ölvemarks har priskrigat ordentligt. 

[klick] Det faktum att Scandorama och Ölvemarks styrde sina prisnivåer efter 

varandras beteende visar att det huvudsakliga konkurrenstryck som dessa företag 

mötte uppstod dem emellan. Det egna företagets framgång i att attrahera 

resenärer har uppenbarligen ansetts vara helt avhängigt det andra företagets pris, 

snarare än andra researrangörers priser. Konkurrensverket har inte sett någon 

dokumentation som tyder på att företagen har justerat sina priser i syfte att 

försvara sin marknadsposition gentemot någon annan aktör, än just varandra. 

Av andra arrangörer av paketresor med buss 

Vad säger då andra arrangörer av paketresor med buss om konkurrensen som de 

möter? [klick] Jo, de uppger att de främst upplever konkurrenstryck från 

Scandorama och Ölvemarks samt, [klick] i andra hand, från mindre närliggande 

bussresearrangörer. Konkurrensen från andra färdsätt upplevs inte som stark. 

[klick] 

Den konkurrens som arrangörer av paketresor med buss ut i Europa uppger sig 

möta, samt Scandorama och Ölvemarks uppenbara fokus på konkurrensen dem 

emellan, visar att utbytbarheten mellan paketresor med buss och andra resesätt är 

begränsad. 

Av andra arrangörer av semesterresor 

[klick] Även flygcharterbolagen Ving och Fritidsresor bedömer att paketresor med 

buss är en egen marknad som de inte satsat på.  

Faktiskt marknadsbeteende tyder på begränsat konkurrenstryck 

Det var vad jag tänkte redogöra för vad gäller upplevd konkurrens. Nästa del i 

presentationen av relevant produktmarknad är att berätta om det 

marknadsbeteende som Scandorama och Ölvemarks har uppvisat, samt beskriva 
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varför det marknadsbeteendet stärker den marknadsavgränsning som 

Konkurrensverket gör gällande. 

En del av detta är det priskrig mellan Scandorama och Ölvemarks som jag nyss 

redogjorde för. Relativpriset de två företagen emellan ansågs uppenbarligen så 

viktigt för deras egen lönsamhet, att de kände sig tvungna att möta varandras 

prissänkningar. 

Hypotetiska monopolisttestet - SSNIP 

När konkurrenstrycket försvann mellan Scandorama och Ölvemarks ansåg de 

däremot att de kunde höja sina priser väsentligt, till och med väsentligt över den 

prisnivå som rådde innan priskriget. De hade inte höjt priserna om de inte trodde 

att det skulle leda till förbättrad lönsamhet. Scandorama och Ölvemarks gjorde 

alltså indirekt bedömningen att en tillräckligt stor del av deras resenärer, inte 

värderade andra resealternativ som så nära utbytbara, att dessa resenärer skulle 

byta bort resor med Scandorama och Ölvemarks om Scandorama och Ölvemarks 

höjde priserna i den omfattning som de faktiskt gjorde. 

I kommissionens tillkännagivande17 specificeras det hypotetiska monopolisttestet 

som metod för att avgränsa en marknad. För att testa om den tänkta marknaden 

är rätt avgränsad ska man avgöra om en liten varaktig gemensam prishöjning 

vore lönsam. 

[klick] I detta fall behövs inte göras något hypotetiskt test eftersom det har skett en 

faktisk prishöjning i och med att samarbetet mellan Svarandena påbörjades. 

Scandorama och Ölvemarks har inom sitt samarbete höjt sina priser väsentligt. 

[klick]  Att de valde att höja priserna på detta sätt avslöjar, som sagt, hur dom då 

bedömde det konkurrenstryck som de utsattes för. Jag ska nu visa att denna 

bedömning faktiskt också var korrekt. Det prishöjande samarbetet fick förbättrad 

lönsamhet som konsekvens.  

[klick]Om Scandorama och Ölvemarks inte hade haft en framträdande 

marknadsposition, skulle ett prishöjande samarbete inte varit lönsamt. Att 

prishöjningen emellertid varit lönsam visar att alternativa researrangörers utbud 

inte är så närliggande substitut att en väsentlig del av resenärerna är benägna att 

byta när priset på Scandorama och Ölvemarks resor höjs. Detta innebär att 

Scandorama och Ölvemarks har en framträdande marknadsposition på en 

marknad som inte kan omfatta fler produkter, än de som i stort sett är identiska 

med företagens. 

Jag ska nu beskriva det hypotetiska monopolisttest som Konkurrensverket utfört. 

                                                      
17 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning (97/C 372/03) 
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Försiktigt test 

Det första jag vill betona är att det test som utförts är ett försiktigt test som 

sannolikt undervärderar, möjligen ger en korrekt bild, men inte överskattar 

Scandorama och Ölvemarks marknadsmakt.  

Ett fullständigt hypotetiskt monopolisttest skulle omfatta en prishöjning hos alla 

bussresearrangörer. I ett sådant scenario skulle ett antal konsumenter lämna 

marknaden, och några skulle fortsätta resa med paketresor med buss. Ingen 

förflyttning av konsumenter skulle ske mellan bussresearrangörerna, eftersom det 

inbördes förhållandet mellan bussresearrangörernas priser skulle vara oförändrat. 

[klick] 

Det test som jag ska presentera omfattar en prishöjning endast hos Scandorama 

och Ölvemarks. När de höjer sina priser lämnar ett antal resenärer marknaden, 

och några köper ändå sin resa. Precis som i det fullständiga testet. Ett antal 

resenärer kommer dock också att byta till andra bussresearrangörer, eftersom det 

har blivit billigare relativt Scandorama och Ölvemarks. [klick] Effekten på 

lönsamheten för Scandorama och Ölvemarks kommer i detta scenario att bli 

mindre jämfört med ett scenario där samtliga bussreseleverantörer höjer priset. 

Beskrivning av statistik 

Jag ska nu kort beskriva den statistik som Konkurrensverket använt i analysen. 

[klick] Vi har använt faktureringsstatistik från Scandorama och Ölvemarks 

uppdelad på försäljning per resa per månad. Med resa menas här och en färdig 

paketresa som det säljs ett flertal avgångar av under en säsong. Värt att notera är 

att faktureringsstatistiken saknar intäkter från utlägg som resenärerna gjort under 

resans gång, främst köp av utflykter. 

Faktureringsstatistiken används för att visa företagens prisutveckling, samt 

utvecklingen av antalet resenärer.  

[klick] Vi använder oss av företagens årsredovisningar för att visa lönsamhetens 

utveckling. 

[klick] Vi använder oss dessutom av kalkyler över täckningsbidrag (TB) från 

Ölvemarks för att visa prisutveckling, utveckling av rörliga kostnader, samt 

utveckling av lönsamhet. 

Täckningsbidrag (TB) är ett företagsekonomiskt begrepp som motsvarar 

särintäkterna18 från en viss ekonomisk aktivitet minus de särkostnader som 

aktiviteten genererar19. Särkostnader kan vara både fasta och rörliga. I TB-

                                                      
18 Särintäkter och särkostnader är de intäkter/kostnader som är hänförbara till en viss specifik aktivitet.  
19 TB skall täcka samkostnaderna, samt ge skälig avkastning på eget kapital. 

Kommentar [P.O.44]: pp 

Kommentar [P.O.45]: pp 



  
  

2011-12-06     24 (38)  
 

kalkylerna från Ölvemarks är dock samtliga kostnadsposter att betrakta som 

rörliga.  

I och med att de samlade intäkterna i Ölvemarks TB-kalkyl är det pris som 

resenärerna har betalat, och kostnaderna i TB-kalkylen motsvarar de rörliga 

kostnaderna, visar TB hur företagets marginal har utvecklats. Marginalen är ett 

lönsamhetsmått som ofta används som indikator på marknadsmakt och 

konkurrensförhållanden, inte minst i det hypotetiska monopolisttestet. 

Konkurrensverket har inte fått tillgång till någon TB- kalkyl för Scandorama. 

Några sådana finns inte eftersom kunskap om Scandoramas TB-beräkningar och 

ekonomisystem gick förlorade när personalen reducerades i samband med att 

Ölvemarks tog över Scandorama. Intäktssidan i Scandoramas TB-kalkyler känner 

vi till genom faktureringsstatistiken. Svarandena har bekräftat till 

Konkurrensverket att TB-kalkyler för Scandorama borde följa samma utveckling 

som Ölvemarks TB kalkyler eftersom företagen använder samma insatsvaror, som 

köps på samma marknader. Vi anser därför att Ölvemarks TB-kalkyler ger en god 

bild också av utveckling i Scandorama. 

Ölvemarks beskrivning av TB-kalkylens användbarhet 

Svarandena har poängterat för Konkurrensverket att TB-kalkylen inte är någon 

redovisning, att den inte kan användas för att härleda resultat, utan är en 

prognos/ett planeringsverktyg för lönsamhet. 

Den TB-kalkyl som inkommit täcker åren 2007 – 2009, och beräknades i januari 2010.  

När Svarandena lämnade in TB-kalkylen till Konkurrensverket beskrev deras 

ombud att siffermaterialet hade tagits fram, bearbetats och kontrollerats med 

tillgängliga valutakursuppgifter, uppgifter om hotell och andra kostnadselement 

för en resa. Han menade att materialet avseende åren 2007-2009 därför inte var 

exakt men att det gav en hygglig bild med rimlig grad av träffsäkerhet. Han 

poängterade dock att det var förenat med osäkerhet att dra alltför långtgående 

slutsatser av detta material. Här var årsredovisningarna att föredra. 

Som jag har beskrivit, använder Konkurrensverket TB-kalkylen för att påvisa  

1) Ölvemarks prisutveckling på de relevanta resorna, 

2) att priserna har ökat mer än de rörliga kostnaderna för de relevanta 

resorna 

3) och att det totala täckningsbidraget för de relevanta resorna, dvs. den 

totala lönsamheten, har ökat. 

För att kunna uttala sig om dessa punkter krävs att det går att se en utveckling. 

Det är alltså inte nödvändigt att få fram exakta resultat. Därför påverkar inte de 
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påtalade bristerna i underlaget användbarheten av analysresultatet. TB-kalkylens 

kvalitet är alltså tillräckligt god för att kunna dra slutsatser från. Alla tre av ovan 

punkter bekräftas dessutom av andra datakällor, samt av Svarandenas egna ord. 

Därför fyller TB-kalkylen en komplementär, snarare än central, funktion i 

analysen. 

Jämförelseår 

Konkurrensverket har valt att fokusera sin analys på pris- och 

lönsamhetsutvecklingen mellan åren 2007 och 2008. 

Anledningen till att analysen inte tar sin utgångspunkt i år 2006 är att det året 

kännetecknades av priskrig. Den prisnivå som rådde då skulle därför kunna vara 

lägre än den prisnivå som förknippas med långsiktigt hållbar konkurrens mellan 

Scandorama och Ölvemarks. Priskriget fortsatte fram till mars/april 2007, och 

ersattes sedan av det prishöjande samarbetet. Den genomsnittliga pris- och 

lönsamhetsnivån för år 2007 motsvarar alltså inte ett priskrig, men ger inte heller 

fullt utslag för prissamarbetet. År 2007 utgör därför den bästa jämförelsebasen för 

denna analys av utvecklingen av pris och lönsamhet. 

Prissamarbetet mellan parterna pågick fram till mars år 2009, vilket gör att det 

inte är relevant att undersöka priserna och lönsamheten under det året. År 2009 

var också ett extraordinärt år eftersom finanskrisen på allvar slog mot den 

svenska ekonomin. Detta påverkade inte minst svenskarnas nöjesvanor.  En 

ytterligare anledning till att välja år 2007 och 2008 är att Svarandenas priser 

mellan dom åren steg inom det intervall som är relevant i det hypotetiska 

monopolisttestet. Om hänsyn tas även till 2009 ligger Svarandenas prishöjningar 

över detta intervall. Av dessa anledningar jämförs år 2007 med år 2008. 

Priser och marginaler har ökat 

Om vi då går över till resultatet av analysen så kan vi tydligt se att den relation 

som företagen haft går igen i prisutvecklingen. Priskriget sänkte priserna med 

cirka fem procent, medan priserna ökade väsentligt när företagen började 

samarbeta. 

Aggregerad prisutveckling Scandorama & Ölvemarks 

Företag Data Metod* 2005 2006 2007 2008 2009 

∆pris 2007-2008, % 

(konf.intervall) ** 

Ölvemarks TB ᴓ     100 113,6 120,5 13,6 

    Panel     100 110,3 120,3 (8,4 12,3) 

Ölvemarks Fakturering ᴓ 100 96,6 100,3 114,0 119,3 13,7 

    Panel 100 97,6 99,0 109,3 116,6 (8,1 12,4) 

Scandorama Fakturering ᴓ 100 90,2 97,8 111,5 136,0 13,9 

    Panel 100 93,6 97,4 108,4 119,5 (9,2 12,7) 

S&Ö Fakturering ᴓ 100 92,9 99,1 112,7 127,9 13,7 

    Panel 100 95,3 98,1 108,8 118,1 (9,3 12,0) 

*  ᴓ = Genomsnittspris, definierat som total omsättning / totalt antal resenärer.  
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      Panel = panelskattning, fixed effect, definierad ovan.  

**   För genomsnittsberäkningarna anges procentuell förändring av index. För panelskattningar anges 95 % 

konfidensintervall för prisets procentuella utveckling, definierad ovan. 

Not:  Årsaggregeringen av faktureringsstatistiken är gjord nov – okt. Detta eftersom försäljningen av 
kommande års resor börjar i samband med katalogsläpp i början av nov. Detta innebär en viss 
felräkning i och med att vissa av innevarande års avgångar i dec. säljs i nov. och dec. I och med att 
datan sträcker sig över fem år torde dock effekten vara obetydlig. 

 

Konkurrensverket har som sagt använt två datakällor för att beräkna 

prisutvecklingen. TB-kalkylen omfattar bara Ölvemarks. Utifrån 

faktureringsstatistiken har vi räknat ut prisutvecklingen för var och ett av 

företagen, samt den sammantagna, vilken ni ser längst ner i tabellen. [klick] Vi har 

också använt två olika statistiska metoder. 

Också Copenhagen Economics har utifrån faktureringsstatistik beräknat 

prisutvecklingen för Scandorama och Ölvemarks i sitt utlåtande av den 18 mars, 

men med en tredje statistisk metod. 

Eftersom Copenhagen Economics resultat vad gäller prisutveckling är ungefärligt 

samstämmigt med Konkurrensverkets, borde prisutvecklingen vara ostridig. Jag 

kommer därför inte att gå närmare in på de metoder som Konkurrensverket 

använt. 

Jag nöjer mig med att konstatera att alla resultat visar att priserna under priskriget 

sjönk med cirka fem procent. Under 2007 steg priserna, sett till båda företagen, 

med cirka tre indexpunkter, från 95 till 98, om man använder år 2005 som 

indexbas. Mellan 2007 och 2008 steg priserna med drygt 10 indexpunkter, från 

98,1 till 108,8. Även året därpå steg de med 10 indexpunkter. Priserna var alltså 

nästan 20 procent högre år 2009 än år 2005. Priserna var mer än 20 procent högre 

år 2009, än år 2007. Copenhagen Economics har visat att detta gäller även om man 

tittar på realpriserna, det vill säga priserna rensade från inflation. 

Det 95 procentiga konfidensintervallet [klick] för prishöjningen mellan år 2007 och 

2008 är 9,3 till 12,0 procent. Det innebär att för 95 procent av svarandenas resor 

höjdes priserna inom detta intervall. Vi kan därmed konstatera att en prishöjning 

på Scandorama och Ölvemarks resor om cirka tio procent är, vad som brukar 

kallas, statistiskt säkerställd. Prishöjningen mellan de två åren ligger därmed i 

överkant av det spann som anges som relevant för det hypotetiska 

monopolisttestet, det vill säga fem till tio procent. 

Orsaker bakom prisförändringarna 

Motsvarande prishöjning har inte skett på paketresor i allmänhet 

Vad kan då ligga bakom prishöjningarna? Jo, Scandorama och Ölvemarks 

prisutveckling skulle kunna vara en del av en generell prishöjning i 

paketresebranschen. Exempelvis är många insatsvaror gemensamma för alla typer 

av paketresor.  [klick] Av den anledningen jämför denna bild den aggregerade 
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prisutvecklingen hos Scandorama och Ölvemarks (som jag just visade i tabellen) 

med prisindex för paketresor i Sverige och EEA-området. Scandorama och 

Ölvemarks prisutveckling visas av den mörkblå linjen med kvadrater. 

Prisindex för paketresor i Sverige och EEA-området är bra jämförelseobjekt i och 

med att de innefattar alla researrangörers hantering av prisförändringar i 

insatsfaktorerna.  Dessa insatsfaktorer är, som sagt, ungefär de samma för alla 

typer av arrangörer av paketresor, och därför även för Scandorama och 

Ölvemarks.  

Jämförelse prisindex, år 2005 utgör basår. 

 
Källor: PI för paketresor är hämtade från Eurostat 

 

Scandorama och Ölvemarks prisutveckling avviker väsentligt från 

prisutvecklingen på paketresor i stort. Företagen har drivit varandra i priskrig, för 

att sedan samarbeta och höja sina priser avsevärt. Motsvarande utveckling har 

inte förekommit hos paketresor i stort. Detta visar att de båda företagen var så 

närliggande konkurrenter att en förändring av relativpriset dem emellan var 

avgörande för antalet resenärer. För företagen var alltså det inbördes relativpriset 

viktigare än relativpriset mot resebranschen i övrigt. 

Prishöjningarna beror inte på ökade kostnader hos Scandorama och Ölvemarks 

Ett annat sätt att analysera om prishöjningarna beror på förändrade kostnader är 

att betrakta hur intäkterna har utvecklats i förhållande till de rörliga kostnaderna, 

dvs. om marginalen har ökat eller minskat. Detta illustreras genom att studera TB 

per resenär. 
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Utveckling TB per resenär Ölvemarks, år 2007 utgör basår. 

 
Not: TB per resenär som redovisats av Ölvemarks. Pga. felaktig fördelning av kostnader mellan 9- och 
16dagarsresor har ett antal direktresor till Medelhavet exkluderats (se dofil 7). Dessa resor stod under perioden i 
genomsnitt för 8,6 procents av alla intäkterna i TB-kalkylen. 

Metod: Panelregression med årsdummys. 

Denna bild visar att Ölvemarks marginal per resenär har stigit betydligt under 

den observerade perioden.20 Priserna har alltså höjts betydligt mer än de rörliga 

kostnaderna har ökat. 

Här vill jag poängtera att utvecklingen av TB per resenär inte säger någonting om 

företagens hela lönsamhetsutveckling eftersom ett högre pris, vilket har lett till 

högre TB per resenär, antagligen kommer innebära att färre resenärer väljer att 

resa med företaget i fråga. 

Sammanfattningsvis har Scandorama och Ölvemarks sedan de började samarbeta 

höjt sina priser väsentligt. Dessa höjningar beror inte på en generell prishöjning av 

paketresor i stort, och inte heller på att företagen har fått högre kostnader. Istället 

har prishöjningarna lett till högre marginaler. 

Lönsamheten har förbättrats 

Nästa steg i det hypotetiska monopolisttestet är att undersöka hur företagens 

lönsamhet har utvecklats. 

Som källor för analys av företagens lönsamhet har Konkurrensverket haft 

Ölvemarks TB-kalkyler samt årsredovisningar från både Ölvemarks och 

Scandorama. Men som första steg ska vi dock titta på hur antalet resenärer har 

utvecklats. [klick] 

                                                      
20 Det 95-procentiga konfidensintervallet för den procentuella förändringen mellan år 2007 och 2008 

uppgår till 25,2 – 58,6 procent. 
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Minskningen av antalet resenärer har varit måttlig 

Höjda priser leder i normalfallet till färre konsumenter. En prishöjning är bara 

lönsam om minskningen av antalet resenärer är måttlig. Vi såg precis att 

Ölvemarks marginal ökade med ca 41 procent mellan år 2007 och 2008. Givet 

denna förbättring av marginalen kan man räkna ut att företaget under samma 

period skulle ha varit tvunget att tappa mer än 29 procent av sina kunder för att 

en sådan ökning skulle ha varit olönsam.21  

Denna bild visar att antalet resenärer under perioden har utvecklats på det sätt 

som kunde förväntas. När priskrig rådde ökade antalet resenärer. När priskriget 

ersattes av det prishöjande samarbetet minskade antalet resenär. Minskningen av 

resenärer mellan år 2007 och 2008 är dock betydligt mindre än det kritiska tapp på 

29 procent, som hade lett till oförändrad lönsamhet. 

Antal resenärer per år för Scandorama och Ölvemarks, år 2007 utgör basår. 

 
Mellan år 2007 och 2008 sjönk antalet resenärer för Scandorama och Ölvemarks 

med 14 respektive 9 procent. Detta visar att prishöjningarna medförde att 

lönsamheten förbättrades för Scandorama och Ölvemarks. 

Bilden visar även att Svarandena tappade en väsentlig mängd resenärer mellan 

2008 och 2009. Tappet ser stort ut, men man ska komma ihåg att Svarandena 

under 2009 höjde sina priser med ytterligare tio procent. Att en prishöjning om 20 

procent inom en relativt kort tidsperiod medför ett stort tapp av resenärer är 

knappast något som kan ses som problematiskt sett till de riktvärden som anges 

för det hypotetiska monopolisttestet. 

                                                      
21 Samma lönsamhet år 2007 och 2008 innebär att: m2007 * q2007 =  q2008 * m2008

 , där m är marginal och q 

är antalet resenärer. Räknat med år 2007 som indexbasår för både m och q, och m2008 = 141 kan q2008 

beräknas
 
som: q2008 = ( m2007 * q2007 ) / m2008 = ( 100 * 100 ) / 141 = 70,9. 
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Värt att ha i åtanke gällande år 2009 är också att det var rådande finanskris, samt, 

vad gäller Scandorama, att företaget redovisade stor förlust, att Skatteverket 

misstänkte företaget för momsfusk och att personer i företagets ledning blev 

misstänkta för förskingring. Det här uppmärksammades i media och det kan inte 

uteslutas att det bidrog till ett minskat antal resenärer. 

Även Coopenhagen Economnics studerar hur antalet resenärer har utvecklats i 

utlåtandet av den 18 mars. Copenhagen Economics missar dock helt att ställa den 

relevanta frågan, nämligen hur lönsamheten har utvecklats. Det är lönsamhetens 

utveckling i relation till prisernas utveckling som är intressant när man diskuterar 

marknadsavgränsning.  

Antalet kunder är den ena komponenten i lönsamhet. Marginaler är den andra. 

Genom att bara studera en av dessa två kan ingenting sägas om lönsamhetens 

utveckling och därmed kan man inte heller göra någon bedömning i frågan om 

marknadsavgränsning.  

Konkurrensverket har tittat på utvecklingen av antalet resenärer i kombination 

med utvecklingen av marginalerna. Utifrån detta kan vi göra bedömningen att 

lönsamheten har ökat, och det till följd av prishöjningarna. 

Lönsamheten har förbättrats enligt företagens årsredovisningar 

Att prishöjningarna har lett till bättre lönsamhet framgår även av företagens 

rörelseresultat. Mellan år 2007 och år 2008 förbättrades Scandoramas 

rörelseresultat från - 30 miljoner kronor till - 1,5 miljoner kronor.22 För Ölvemarks 

förbättrades rörelseresultatet från - 65 000 kronor till 6,9 miljoner kronor. 

Tabell 1. Utveckling rörelseresultat, tkr. 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Scandorama 3 776 120 -30 122 -1 500 -8 456 

Ölvemarks  4 738 649 -65 6 866 2 609 
Källa: Årsredovisningar Scandorama Ab, Ölvemarks Holiday AB (2008 - 2009) samt Roger & Våge AB (2005 – 
2007). 

Utdrag ur årsredovisningarna hittar ni bakom flik 90 och 91. 

Företagen bedriver verksamhet utanför den relevanta marknaden, främst grupp- 

och konferensresor. Det gör att rörelseresultatets utveckling inte helt kan 

tillskrivas utvecklingen hos de relevanta resorna.  

För Ölvemarks stod de relevanta resorna år 2009 för 90 procent av företagets hela 

omsättning. Motsvarande siffra för Scandorama var samma år 80 procent. Det 

innebär att grupp- och konferensresorna omsatte cirka 13,5 miljoner kronor för 

                                                      
22 Enligt resultaträkningen uppgår Scandoramas rörelseresultat år 2008 till - 16,9 miljoner kronor. I 

förvaltningsberättelsen anges dock att det beloppet inkluderar en äldre skatteskuld med värde 19,4 

miljoner kronor. Det egentliga rörelseresultatet uppgår därför till - 1,5 miljon kronor. 
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Ölvemarks, och 42,5 miljoner kronor för Scandorama. Förbättringen av företagens 

rörelseresultat mellan år 2007 och 2008 uppgick till 6,9 respektive 28,6 miljoner 

kronor, vilket alltså motsvarar 51 respektive 67 procent av grupp- och 

konferensresornas omsättning. Detta visar att det är orimligt att ens en mindre del 

av resultatförbättringen kommer från grupp- och konferensresor.  

Företagens rörelseresultat visar därför i stor utsträckning lönsamhetens utveckling 

för de relevanta resorna.  

Det totala täckningsbidraget har ökat 

Den sista källan för att undersöka lönsamhetens utveckling är det totala 

täckningsbidraget. Genom att multiplicera marginalen (TB) per resenär med 

antalet resenärer kan den totala lönsamheten studeras.  

 
Utveckling totalt TB Ölvemarks, år 2007 utgör basår. 

 
Denna bild visar att Ölvemarks totala TB enligt företagets kalkyler växte med 

nästan 40 procent mellan 2007 och 2008. Räknat i kronor steg det totala TB 

genererat av de relevanta resorna från 23,2 mkr år 2007 till 32,2 mkr till år 2008.  

Ölvemarks har alltså inte förlorat så många resenärer att deras lönsamhet har 

försämrats. Tvärtom har den förbättrats väsentligt. 

Även om TB-statistik från Scandorama saknas, är det troligt att utvecklingen av 

Scandoramas totala TB har varit lik utveckling av Ölvemarks. Jag har redan visat 

att prisökningen har varit ungefär densamma hos båda företagen. Att de rörliga 

kostnaderna har utvecklats på motsvarande sätt är rimligt. Företagen 

tillhandahåller i stort sett identiska resor. Inget av företagen äger sina bussar, de 

är lika utsatta för variationer i kronkursen, de reser i stort sett till samma länder 

vilket innebär att landsspecifika inflationstakter påverkar på ett likande sätt. Att 
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de rörliga kostnaderna borde utvecklas på ungefär samma sätt för Scandorama 

och Ölvemarks är också något som bekräftas av Ölvemarks. 

Parternas motiv 

Jag ska avsluta presentationen av det hypotetiska monopolisttestet med att 

beskriva vad Konkurrensverket har hittat i dokumentation från Svarandena i 

frågor som rör detta. 

I samband med att priskriget avslutades inledde Scandorama och Ölvemarks 

förhandlingar inför samgående. I och med detta började de gemensamt höja sina 

priser, vilket framgår av åtskilliga dokument som Konkurrensverket har visat 

under sakframställningen. Syftet med dessa prishöjningar var att förbättra 

lönsamheten vilket bland annat framgår av en affärsplan framtagen inför 

samgåendet. [klick] Den hittar ni under flik 88, och citatet finns på näst sista sidan.  

”Samgåendet mellan Scandorama och Ölvemarks […] Då priskonkurrensen nu 

försvinner finns det även möjlighet att ta ut ett något högre pris på produkterna 

vilket höjer tb och lönsamheten.”  

Att priserna höjdes i syfte att höja lönsamheten framgår också av 

epostkorrespondens mellan företagen, vilken återfinns under flik 6. [klick] 

”Vi gjorde ju en "snabbhöjning" kan man säga rakt över alla resor. Vi kommer att 

sitta ner i dagarna och se om det inte går att höja lite till på utvalda avgångar.  Det är 

ju dags att tjäna någon krona också...”  

Att samarbetet med Scandorama faktiskt ledde till ökad lönsamhet framgår av en 

VD-rapport inför ett styrelsemöte i Ölvemarks. Citatet hittar ni under flik 71, 

högst upp på första sidan: [klick] 

”Det utökade samarbetet med Scandorama fick önskat resultat. Vinsten beräknar jag 

bli i intervallet 6-6,5 miljoner.” 

Av detta kan utläsas att Scandorama och Ölvemark höjde priserna i syfte att öka 

sin lönsamhet, att de trodde att höjningarna skulle leda till förbättrad lönsamhet, 

och att så också blev fallet. 

Slutsats 

Vad gäller det hypotetiska monopolisttestet ska jag sammanfattningsvis säga att 

[klick]det faktum att den undersökta prishöjningen av Scandorama och 

Ölvemarks har varit lönsam visar att de båda företagen tillsammans har en 

mycket stark ställning på den marknad som de verkar på. [klick]Detta speciellt 

eftersom testet är försiktigt och sannolikt underskattar den lönsamhet som skulle 

uppnås om alla arrangörer av paketresor med buss gemensamt gjorde 

motsvarande prishöjning. 
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[klick]Om flygcharter, lågprisflyg eller någon annan restyp skulle befinna sig på 

samma relevanta marknad som Scandorama och Ölvemarks vore detta resultat inte 

möjligt. [klick]Resultatet visar att den relevanta marknaden består av Scandorama 

och Ölvemarks resor samt de mest närliggande substituten, dvs. andra guidade 

paketresor med buss ut i Europa. 

[klick]Andra bussresearrangörer ingår i denna marknad, men utsätter i praktiken 

företagen för ett begränsat konkurrenstryck eftersom de verkar på regionala 

marknader och har ett betydligt mindre omfattande utbud av resmål och 

avgångar. Som framgår av Scandoramas egna ord så har ju Scandorama och 

Ölvemarks också i det närmaste 100 procent av resebyråmarknaden. 

Utbytbarhet på utbudssidan 

Jag ska som avslutning på presentationen av den relevanta produktmarknaden 

redogöra för Konkurrensverkets bedömning av utbytbarhet på utbudssidan, dvs 

att någon aktör som nu inte finns på marknaden börjar att köra paketresor med 

buss ut i Europa.  

Svarandena och Copenhagen Economics hävdar att den relevanta marknaden bör 

utvidgas till följd av substitution på utbudssidan. Konkurrensverket utredning 

visar dock att utbudssubstitution inte påverkar marknadsavgränsningen. 

[klick] Kommissionen skriver i sina riktlinjer vad som krävs föra att den relevanta 

marknaden ska utvidgas till följd av utbudssubstitution. För att 

utbudssubstitution ska leda till inkludering av ytterligare aktörer i den relevanta 

marknaden krävs att dessa aktörer kan ställa om till produktion av de relevanta 

produkterna och kan marknadsföra dem på kort sikt utan att väsentliga 

tilläggskostnader eller risker uppstår. [klick] Det krävs att utbytbarheten på 

utbudssidan ska kunna jämföras med utbytbarhet efterfrågesidan vad gäller 

effektivitet och omedelbarhet för att den ska beaktas när marknaden definieras.23 

Kommissionens riktlinjer ställer alltså höga krav på den utbytbarhet på 

utbudssidan som ska föreligga för att den ska föranleda en vidgning av den 

relevanta marknaden. 

För att utsätta Scandorama och Ölvemarks för ett disciplinerande 

konkurrenstryck krävs en bussresearrangör med välkänt varumärke, ett 

reseprogram med många resor och många avgångar, samt ett utbyggt 

anslutningsnät. 

                                                      
23 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), punkt 20. 
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Konkurrensverket och Copenhagen Economics är överens om att utbytbarhet på 

utbudssidan främst skulle kunna ske från bussbolag och researrangörer som idag 

inte tillhandahåller paketresor med buss. 

[klick]För existerande bussbolag finns visserligen inte några tekniska hinder för 

en småskalig etablering på marknaden för paketresor med buss ut i Europa. 

Färdiga resor kan köpas från grossist. Sådana småskaliga etableringar skulle dock 

inte utsätta Scandorama och Ölvemarks för ett begränsande konkurrenstryck. För 

att skapa ett sådant begränsande konkurrenstryck krävs ett nationellt varumärke 

inom de relevanta resorna, samt en verksamhet av betydande volym. Att starta en 

sådan verksamhet är förknippat med alltför stora svårigheter och tar för lång tid 

för att inkludera existerande bussbolag i den relevanta marknaden. 

Även för större flygresearrangörer innebär ett marknadsinträde relativt stora 

investeringar i förhållande till storleken på marknaden för paketresor med buss. 

Konkurrensverket har undersökt utbudssubstitution bland annat genom att fråga 

Ving och Fritidsresor om deras möjligheter och intresse av att börja arrangera 

paketresor med buss. 

Fritidsresor har uppgett att det rent produktionstekniskt skulle vara lätt att börja 

producera paketresor med buss. Problematiken ligger istället i att uppnå 

betydande volymer. Fritidsresor sa att deras varumärke anses vara alltför 

förknippat med flygcharter för att kunna attrahera bussresenärerna.  

Ving har uppgett att en etablering skulle vara dyrbar eftersom det skulle kräva 

stora insatser av inhämtning av kunskap, planering och produktion av resorna. 

Däremot trodde de att varumärket Ving skulle innebära en fördel tack vare det 

förtroende och den kvalitet som är förknippat med Ving som researrangör. 

[klick] Ving och Fritidsresor, som antagligen har vissa produktionstekniska 

fördelar och dessutom storleken att producera ett omfattande reseprogram, ser 

alltså ändå svårigheter med en etablering på marknaden för paketresor med buss 

ut i Europa.  

[klick] En etablering på den relevanta marknaden skulle kräva strategiska beslut, 

resorna skulle behöva planeras, produceras och en katalog tryckas och säljas in, 

innan ett konkurrenstryck mot Scandorama och Ölvemarks skulle uppstå. Att 

genomföra detta tar tid, såväl för små som stora aktörer. Exempelvis kan nämnas 

att hotell normalt kontrakteras ett år i förväg.  

[klick]Att etablera sig och expandera inom marknaden för paketresor med buss är 

med andra ord en process som inte är så effektiv och omedelbar att den kan 
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jämföras med utbytbarhet på efterfrågesidan.24 Den relevanta marknaden kan 

därför inte vidgas på grund av utbudssubstitution. 

Relevant geografisk marknad 

Då är det dags att ta sig an den relevanta geografiska marknaden.  

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de 

berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom 

vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från 

angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 

konkurrensvillkoren.25  

[klick]Ölvemarks resor marknadsförs och säljs till svenska konsumenter26 medan 

Scandorama vänder sig till både svenska och norska27 konsumenter.28  

[klick]I Sverige marknadsför sig Scandorama och Ölvemarks i nationella medier 

och de är de enda bussresearrangörer vars resor säljs via rikstäckande resebyråer. 

Scandorama använder motsvarande marknadsförings- och försäljningskanaler i 

Norge.  

Endast en marginell del av svenska resenärer köper paketresor med buss från 

utländska arrangörer. Anledningarna till detta uppges vara att resenärerna 

föredrar att resa med en kulturellt homogen grupp och svensktalande guide. 

[klick]Att norrmän väljer att resa med Scandorama, trots att de har svensktalande 

guider, har framförallt sin förklaring i att svenska bussresor ligger lägre i pris än 

norska. 

[klick]Övriga bussresearrangörer har regionala upptagningsområden och 

konkurrerar, utöver med Scandorama och Ölvemarks, huvudsakligen med de 

geografiskt mest närliggande aktörerna. Detta medför att den relevanta 

marknaden omfattar de områden där Scandorama och Ölvemarks är verksamma. 

I Sverige täcker Scandoramas och Ölvemarks anslutningsnät södra delen av 

landet upp till och med Mälardalen. Av Scandoramas och Ölvemarks svenska 

                                                      
24 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), punkt 20. 
25 Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i 

gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT nr C 327, 9.12.1997, p. 8. 
26 Antalet resenärer bosatta utanför Sverige som rest med Ölvemarks understiger 25 

personer per år. Ab 453. 
27 Andelen norska resenärer var under perioden 2005-2009 mindre än 10 procent. Ab 454. 
28 Därutöver marknadsför Scandorama sig, enligt uppgift på 

http://konferens.scandorama.se/ mot bl.a. Tyskland, Frankrike och USA. Dessa resor 

omfattas inte av överträdelsen och ingår inte heller på den relevanta marknaden. 
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resenärer bor cirka 97 procent i detta område.29 [klick] Resenärernas geografiska 

fördelning överensstämmer alltså väl med anslutningsnätets upptagningsområde. 

I Norge finns anslutningsnätet i regionen Østlandet och av de norska resenärerna 

bor cirka 80 procent i denna region.30 I princip samtliga Scandoramas norska 

resenärer använder anslutningsnätet. 

Detta sammantaget gör att Konkurrensverket bedömer att den relevanta 

geografiska marknaden utgörs av Sverige, exklusive Norrland och Dalarna, samt 

Østlandet i Norge. Alltså det geografiska område som täcks av anslutningsnätet. 

Marknadsandelar 

Då är den relevanta marknaden definierad. Men innan jag avslutar med en kort 

sammanfattning ska jag redogöra för Svarandenas marknadsandelar på denna 

relevanta marknad. 

På den svenska delen av den relevanta marknaden finns fler än hundra 

arrangörer av paketresor med buss. Enligt marknadskontakter har dock inte 

huvuddelen av dessa arrangörer ett regelbundet reseprogram utan erbjuder 

endast ett fåtal resor per år. Endast cirka 25 arrangörer har en omsättning som 

överstiger fem miljoner kronor. Scandoramas och Ölvemarks omsättning på den 

relevanta marknaden i Sverige om 138,7 miljoner kronor respektive 125,3 miljoner 

kronor kan jämföras med de tredje och fjärde största aktörerna i Sverige, vilka 

omsatte cirka 40 respektive 30 miljoner kronor år 2009.  

                                                      
29 Baseras på data från Scandorama och Ölvemarks innehållande postnummer till alla som 

genomfört en bokning hos företagen åren 2007-2009 och är hemmahörande i Sverige. 

Resultatet baseras på ett genomsnittligt antal resenärer per år. Ab 454. 
30 Baseras på data från Scandorama innehållande postnummer till alla som genomfört en 

bokning hos företagen åren 2007-2009 och är hemmahörande i Norge. Resultatet baseras 

på ett genomsnittligt antal resenärer per år. Ab 454. 
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Marknadskontakter värderar i genomsnitt Scandoramas och Ölvemarks 

gemensamma marknadsandel till ungefär 50 procent av den svenska delen av 

marknaden. Konkurrensverkets beräkning visar att Scandoramas och Ölvemarks 

gemensamma marknadsandel på den svenska delen av den relevanta marknaden 

år 2009 uppgick till cirka 40 procent. 

Marknadsandel i Norge. 

[klick]Scandorama är enligt norska marknadsaktörer en av de största aktörerna på 

den norska delen av den relevanta marknaden. Detta har även vitsordats av 

Svarandena i deras yttrande av den 19 maj 2011.  

Sammanfattning relevant marknad 

Då ska jag kort sammanfatta analysen av den relevanta marknaden. 

[klick] Jag har visat att paketresor med buss har egenskaper som gör att de skiljer 

sig mot andra restyper. Det ger resenärerna en annan typ av upplevelse att åka på 

en paketresa med buss i jämförelse med att åka på till exempel en flygcharterresa. 

[klick] Dessa egenskaper uppskattas främst av resenärer över 55 år, vilka utgör 

en utmärkande stor andel de resenärer som väljer en resa av denna typ.  

[klick] Det konkurrenstryck som arrangörer av paketresor med buss upplever 

kommer främst från andra sådana arrangörer, främst Scandorama och Ölvemarks. 

[klick]Scandorama och Ölvemarks upplevde under tiden som konkurrenter att 

det konkurrenstryck som de var tvungna ta hänsyn till fanns dem emellan. Detta 

bevisas av det faktum att de oberoende av andra researrangörers prissättning 

först drev varandra i priskrig, och sedan höjde priserna avsevärt när 

konkurrensen mellan dem försvann. 
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[klick]Jag har också visat att trots de väsentliga prishöjningarna fortsatte en så stor 

mängd resenärer att resa med Scandorama och Ölvemarks, att dessa prishöjningar 

blev lönsamma. [klick] Dessa resenärer ansåg uppenbarligen inte att det fanns 

några tillräckligt närliggande substitut. Detta visar att inga andra resor än de som 

är i stort sett identiska med Scandorama och Ölvemarks kan inkluderas på den 

relevanta marknaden. 

[klick] Den relevanta produktmarknaden är därför icke-exklusiva semesterpaket-

resor ut i Europa där buss utgör det huvudsakliga färdmedlet, [klick] i detta mål 

kallat paketresor med buss ut i Europa. 

Den relevanta geografiska marknaden utgörs av Sverige, exklusive Norrland och 

Dalarna, samt Østlandet i Norge, dvs. det geografiska område som omfattas av 

anslutningsnätet. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns 
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen. Om ni ti-
digare informerats om att förenklad delgivning kan 
komma att användas med er i målet/ärendet, kan 
sådant delgivningssätt också komma att användas 
med er i högre instanser om någon överklagar av-
görandet dit.
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