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Konkurrensverkets nya organisation och strategier inom
missbruksområdet
Utdrag ur anförande av Martin Mandorff, chef för enheten för missbruk och
vertikala avtal. Anförandet hölls vid RBB Economics seminarium om missbruk
den 4 juni 2014
Ny organisation som möter nya behov
Som många av er känner till omorganiserades Konkurrensverkets verksamhet vid
årsskiftet, då verket fick ett vidgat ansvar som nu även omfattar ett samlat
upphandlingsstöd. Vår omorganisering har syftat till att erbjuda ett slagkraftigt
upphandlingsstöd, samtidigt som fokus stärks inom både upphandlings- och
konkurrenstillsynen.
Konkurrensverket är nu organisatoriskt indelat i två huvudsakliga ben; stöd
respektive tillsyn.
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Den nya organisationen innebär nya utvecklingsmöjligheter även inom
tillsynsarbetet. Den största förändringen är att vi nu delar in oss efter ärendetyper
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se

2014-06-04

2 (4)

snarare än branscher; i mitt fall att vi samlar alla ärenden som rör missbruk av
dominerande ställning och konkurrensbegränsande vertikala avtal inom en och
samma enhet, Tillsynsenhet 2. Denna specialisering kommer lägligt och gör att vi
kan möta flera nya behov.
Inslaget av ekonomisk analys har ökat markant inom
konkurrenslagstillämpningen i Sverige, i EU, såväl som i andra delar av världen.
Detta gör våra ingripanden mer träffsäkra, men det leder också till mer
omfångsrika utredningar som tar många tusen arbetstimmar. Samtidigt ser vi hur
nya typer av missbruk och vertikala avtalsformer uppkommer i
informationsekonomin, vilket ger upphov till ytterligare utmaningar för hur vi
bedriver våra utredningar och använder våra tillsynsverktyg.

Missbruk och vertikala avtal omfattar ofta likartade skadeteorier och ställer
samma krav på utredarkompetensen. När handläggarna får möjlighet att
specialisera sig medför det att vi kan stärka vår kompetens så att vi effektivt kan
hantera de allt komplexare ärenden vi ställs inför, och även hantera nya
missbruksageranden på ett förutsägbart sätt (för enkelhets skull talar jag
fortsättningsvis enbart om missbruk- men det är tillämpligt även på vertikala
avtal).
Tydliga prioriteringar och transparenta utredningar
Genom att samla alla missbruksärenden på en och samma enhet, kan vi enklare
prioritera och vara konsekventa i våra bedömningar. Det blir lättare att väga olika
ärenden mot varandra; att satsa på högprioriterade ärenden och att snabbt avsluta
ärenden som har liten chans att nå önskat resultat.
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Syftet som styr våra prioriteringar är som bekant att främja en effektiv konkurrens
till nytta för konsumenterna. Genom att vara tydliga och konsekventa i våra
prioriteringar och träffsäkra i våra ingripanden gentemot missbruk, vill vi bidra
till klara spelregler och att marknadsaktörerna vässar sig än mer i konkurrensen,
för att därigenom stärka konkurrenstrycket i hela ekonomin. Tydligheten når vi
bland annat genom att vara så utförliga som möjligt i våra avskrivningsbeslut,
mer så ju längre ett ärende utretts.

Allvarligheten i ett agerande bedöms i första hand utifrån skada på konkurrensen
och konsumenterna. Inom missbruksområdet ser vi att det typiskt sett är
utestängande missbruk som riskera åstadkomma sådan skada.
Komplexiteten inom missbruksområdet medför särskilda utmaningar.
Konkurrensverket kan inte detaljreglera branscher. Viktigt för att vi ska prioritera
ett ärende är därför att det finns förutsättningar för ett ingripande som effektivt
undanröjer konkurrensproblemet.
För att öka transparensen kommer vi att fortsätta erbjuda statusmöten under
utredningarnas gång, och vi kommer att arbeta med att göra dessa så informativa
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som möjligt för involverade parter. Projektgrupperna kommer i möjligaste mån
att kommunicera preliminära skadeteorier och planer för utredningen innan
ärenden nått så långt som till Konkurrensverkets utförliga interna
kvalitetsgranskning eller det slutliga beslutsstadiet- återigen i syfte att öka
transparensen.

Slutligen kommer vår tillsynsenhet också att arrangera en ombudsträff, som vi
planerar att hålla under hösten. På ombudsträffen kommer vi att presentera vårt
tillsynsarbete ytterligare, och vi hoppas ta med oss uppslag från denna till vårt
fortsatta förbättringsarbete vad gäller Konkurrensverkets tillsynsarbete inom
missbruksområdet.
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