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MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:5

2002-02-22 Dnr A 8/00

KÄRANDE Svenska Bokhandlareföreningen, Skeppargatan 17,

114 52 STOCKHOLM

Ombud: advokaten U. I., D. & Partners Advokatbyrå,

Box 16097, 103 22 STOCKHOLM

SVARANDE Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag

AB/Bokförlaget Forum AB/Perigab AB HB, 902003-

8106, Box 2255, 103 16 STOCKHOLM

Ombud: advokaten L. J. och jur. kand. P. C., Advokat-

firman C., Box 1670, 111 96 STOCKHOLM

SAKEN åläggande enligt 23 § andra stycket konkurrenslagen

(1993:20)

____________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen ålägger Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag

AB/Bokförlaget Forum AB/Perigab AB HB vid vite av femhundratusen (500 000) kr att

upphöra med förfarandet att förse böcker i serien Månpocket med cirkapris eller annan pris-

uppgift.

2. Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag AB/Bokförlaget Forum

AB/Perigab AB HB skall ersätta Svenska Bokhandlareföreningen för rättegångskostnader

med tvåhundrasjuttiosjutusensjuhundratjugo (277 720) kr, varav 270 000 kr utgör ombuds-

arvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom tills betalning

sker. I beloppet ingår mervärdesskatt om 1 544 kr.

YRKANDEN M.M.
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Svenska Bokhandlareföreningen (Bokhandlareföreningen) har yrkat att Marknadsdomstolen,

enligt 23 § andra stycket och 57 § konkurrenslagen (1993:20), ålägger Månadens Bok, Bon-

nierförlagen AB/Norstedts Förlag AB/Bokförlaget Forum AB/Perigab AB HB (Månadens

Bok) vid vite av 500 000 kr att upphöra med förfarandet att förse varje bok i serien Mån-

pocket med ett i förväg bestämt cirkapris eller annan prisuppgift.

Månadens Bok har bestritt yrkandet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Bokhandlareföreningen har till grund för talan anfört att Månadens Bok samverkar med ett

eller flera företag på ett sätt som har till syfte eller effekt att på ett märkbart sätt hindra, be-

gränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden för pocketböcker i Sverige. Samverkan

pågår dels mellan Månadens Bok och olika självständiga förlag som är konkurrenter, dels

mellan Månadens Bok och enskilda återförsäljare av pocketböcker.

Månadens Bok har till grund för bestridandet anfört att det inte förekommer någon otillåten

samverkan med några företag på den relevanta marknaden. För det fall domstolen skulle

finna att det förekommer samverkan görs i andra hand gällande att samverkan inte har till

syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den marknaden. Det

ifrågasatta förfarandet att trycka cirkapriser på böcker innebär inte att inköps- och/eller för-

säljningspriser fastställs varken direkt eller indirekt. Det ifrågasatta förfarandet har inte hel-

ler märkbar effekt på den relevanta marknaden. Slutligen överväger fördelarna med cirka-

prismärkningen de påstådda konkurrensbegränsningarna.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.
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Bokhandlareföreningen

Bakgrund

Förlaget Månadens Bok ägnar sig åt utgivning av pocketböcker under namnet Månpocket

samt bokklubbsverksamhet. Månadens Bok är ett handelsbolag och bolagsmän är de fyra fö-

retagen Bonnierförlagen AB, Norstedts förlag AB, Perigab AB och Bokförlaget Forum. De

tre förstnämnda är självständiga och i ägarhänseende skilda från varandra. Bonnierförlagen

AB och Norstedts förlag AB konkurrerar med varandra på förlagsmarknaden. Perigab AB

bedriver ingen förlagsverksamhet, men är en potentiell konkurrent på förlagsmarknaden.

Bonnierförlagen AB, Norstedts förlag AB och Perigab AB är företag i samma produktions-

och distributionsled. Månadens Boks firma tecknas av bolagsmännen i förening.

I Sverige finns cirka 40 pocketförlag. Varje år utges 1 600 – 1 700 titlar på pocket. Under år

2000 såldes ungefär 7 miljoner pocketböcker i Sverige. Försäljningen sker huvudsakligen

genom särskilda återförsäljare, såsom bokhandlare, varuhus och välsorterade kiosker. Åter-

försäljarna är i ägarmässigt hänseende fristående från förläggarna och bokhandlare är i all-

mänhet fristående från varandra. På marknaden finns dock även bokhandlarkedjor.

Pocketboken utmärks särskilt av dess fysiska form, papperskvalitet och mått. Den känne-

tecknas också av ett, i förhållande till inbundna böcker, lågt pris. Pocketböcker innehåller

typiskt sett skönlitteratur på svenska. I allmänhet publiceras en titel som publicerats i inbun-

den form i pocket ett par månader senare.

När det gäller prissättningen av pocketböcker kan nämnas följande. Förlagsnettopriset (F-

priset) är det pris förlaget betingar sig för en viss titel vid försäljning till återförsäljare. Kon-

sumentpriset är det pris återförsäljaren tar ut vid försäljning till konsument. Under år 2000

var det genomsnittliga F-priset 20 kr exklusive mervärdesskatt per pocketbok. Det genom-

snittliga konsumentpriset uppgick till 57 kr inklusive mervärdesskatt. Värdet i konsumentle-

det av pocketböcker uppgick till nära 400 miljoner kr inklusive mervärdesskatt. Omsätt-

ningsvärdet i handeln översteg klart 300 miljoner kr.

Under år 2000 såldes cirka 2,5 miljoner pocketböcker i serien Månpocket, varav ungefär

750 000, eller en tredjedel, genom olika bokhandlare. Resterande två tredjedelar har sålts av

varuhus, kiosker och livsmedelsaffärer. Någon säker statistik över försäljningen av pocket-
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böcker i Sverige finns emellertid inte. Uppgifterna baseras på beräkningar av Bokhandlare-

föreningen, som har cirka 350 medlemmar, grundat på dess kunskaper samt uppgifter i fack-

press. I tidsskriften Svensk Bokhandel nr 7/2000 anges att Pocket Grossisten AB, ett gross-

istföretag i branschen, sålde cirka 2,3 miljoner pocketböcker i Sverige motsvarande cirka en

tredjedel av försäljningen i Sverige.

Utgivningen i Månpocket utgörs av svensk och utländsk skönlitteratur, fackböcker  och ly-

rik. Årligen utges ungefär 100 nya titlar och upplagorna är inte sällan höga. Månadens Boks

omsättning uppgick under år 1997 till cirka 156 miljoner kr. Detta innefattar inte endast ut-

givningen i Månpocketserien, utan även den verksamhet i övrigt som bedrivs i bolaget.

Omsättningen på pocketmarknaden har ökat med cirka 50 procent sedan 1997. Om utgiv-

ningen i Månpocketserien antas utgöra ungefär hälften av omsättningen i Månadens Bok,

bör intäkterna från Månpocket under år 2000 uppgå till drygt 50 miljoner kr med ett värde i

handelsledet om cirka 100 miljoner kr.

Horisontell samverkan

Verksamheten i Månadens Bok bedrivs inte självständigt i förhållande till bolagsmännen.

Verksamheten innebär samverkan dels mellan bolagsmännen inbördes, dels mellan bolags-

männen och Månadens Bok. Samverkan utgörs av beslut och liknande åtgärder med avseen-

de på utgivningen av pocketböcker i serien Månpocket, särskilt förfarandet att bestämma

priset genom att tillse att viss prisuppgift trycks direkt på varje bokexemplar, normalt på

omslaget på baksidan. Detta förfarande är förankrat hos eller utfärdat av bolagsmännen.

Prisuppgiften kan anges såsom ”cirkapris” eller som ”rekommenderat pris” och är regelmäs-

sigt utformad på ett sådant sätt att den uppmärksammas av varje boks slutlige köpare. Pris-

uppgiften kan inte jämställas med exempelvis en cirkaprislista, vilken riktar sig endast till

återförsäljaren.

Samverkan mellan bolagsmännen i Månadens Bok och Månadens Bok skall genomgående

ses i ljuset av att Månadens Bok har som uttalat syfte att utöva ett inflytande på priset på

böcker i Månpocketserien i återförsäljarledet. Månadens Bok förfogar också över ett instru-

ment för att tillgodose syftet – det påtryckta priset. Det förekommer också att Månadens Bok

genomför annonskampanjer där cirkapriset på böcker anges. Samverkan om prismärkningen

och priser äger rum i Månadens Bok och möjliggörs genom Månadens Boks juridiska
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struktur. Bolagsmännens intentioner kan inte realiseras utan aktivt deltagande från Måna-

dens Bok, som således verkställer de intressen som bolagsmännen har. Detta framgår av att

det föreligger personidentitet mellan företrädarna för bolagsmännen och styrelsen för Måna-

dens  Bok. J. M.  är   styrelseordförande   i   Månadens   Bok  och  samtidigt  styrelseleda-

mot i Bonnierförlagen och i Bokförlaget Forum. Även andra styrelseledamöter har uppdrag

hos  bolagsmännen.  K. B.  är  styrelseledamot  i  Norstedts  samt  verkställande direktör i

PA Norstedts & Söner,  som  är  moderbolag i  koncernen  där  Norstedts ingår. S. W. är

förlagschef hos Norstedts och styrelseledamot i PA Norstedt & Söner AB och P. G. är sty-

relseledamot i Perigab.

Ytterligare indikationer på samverkan är att prismärkningen sker med utgångspunkt i en

prismodell utan variation. De Månpocketböcker som gavs ut under år 2000, cirka 80 titlar,

hade ett angivet pris om antingen 49:50 kr, 59:50 kr, 65 kr eller 69 kr. Bokhandlareförening-

en har tagit del av fem avtal mellan Månadens Bok och originalförläggare vilka upplåtit rätt

åt Månadens Bok att publicera böcker i serien Månpocket. Avtalen, vilka träffats vid olika

tillfällen under en tidsperiod om 2,5 år, är uniforma bortsett från skillnader i upplaga och

storlek på garantihonorar etc. Månadens Bok har i dessa fall företrätts av två olika personer,

dock inte förläggaren J. S. Av avtalen framgår att till Månadens Bok upplåts rätt att utge en

lågprissatt pocketupplaga av det aktuella verket.

Att det föreligger samverkan stöds också av att det inte finns några andra skäl som kan för-

klara cirkaprismärkningen. Det finns varken legala krav eller krav från förläggare eller för-

fattare på cirkaprismärkning. Pocketböcker har under lång tid getts ut i Sverige utan

påtryckta priser.

Samverkan om cirkaprismärkningen har också bekräftats av företrädare för Månadens Bok.

Detta skedde sedan Bokhandlareföreningen under år 1999 framfört krav till Månadens Bok

om att cirkaprismärkningen skulle upphöra. Dåvarande verkställande direktören M. N. för-

klarade därvid under början av år 2000 att upphörandet av de påtryckta cirkapriserna var en

fråga för Månadens Boks styrelse. Även styrelseledamoten P. G. uppgav att ett sådant beslut

måste förankras hos styrelsen.
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Vertikal samverkan

Det föreligger också ett – i konkurrensrättslig mening – konkurrensbegränsande prissamar-

bete mellan Månadens Bok och de återförsäljare som säljer Månpocketböcker. Pocketböck-

erna tillställs återförsäljare som ett led i återförsäljarnas pågående affärsförhållanden med

Månadens Bok. Månadens Boks åtaganden fullgörs genom leverans av böcker, vilka är cir-

kaprismärkta. En enskild återförsäljare kan inte utan betydande svårighet i sitt försäljnings-

led ta ut ett annat pris än det angivna.

Skulle en återförsäljare bestämma ett annat pris innebär detta ett kostsamt merarbete för att

märka om böckerna. Prismärkningsförfarandet är inte detsamma om boken är omärkt. En

bok kan prismärkas på annat sätt, exempelvis på hyllkant eller genom att ett löst blad – ett

s.k. SRO-kort – läggs i boken. För pocketböckernas del finns det också en s.k. pocketstan-

dard, dvs. ett system med färgkoder för olika priser.

Cirkaprismärkningen har medfört en hög prisföljsamhet bland återförsäljarna. Av en enkät-

undersökning som Bokhandlareföreningen genomfört bland medlemmarna under sommaren

2001 framgår att av de 248 bokhandlare som svarat har 181 uppgivit att de inte har avvikit

från det tryckta cirkapriset och 67 åsatt ett eget pris. Totalt tillfrågades 351 bokhandlare.

Härutöver kommer att de varuhus och kiosker som säljer Månpocket veterligen använder det

påtryckta cirkapriset. Månpocket säljs av Kooperativa Förbundet i cirka 200 butiker och av

Pressbyrån i omkring 170 kiosker. Månpocket säljs vidare i Åhlénsvaruhusen.

Återförsäljarna rättar sig således i hög grad efter den prisnormerande strävan som Månadens

Bok tillämpar. Bokhandlareföreningen gör inte gällande att det föreligger uttryckliga avtal

mellan Månadens Bok och återförsäljarna. Det avgörande för tillämpligheten av förbudet

enligt 6 § konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande samarbete är emellertid att återför-

säljarna finner sig i detta.

Konkurrenslagen syftar till att värna den fria prissättningen, vilken i förlängningen gynnar

konsumentintresset. Den aktuella prisstyrningen försvårar priskonkurrens mellan återförsäl-

jarna, vilket är till nackdel för konsumenterna. Den är också till nackdel för enskilda återför-

säljares marginaler och innebär ett ingrepp i deras möjlighet till styra sin handelsvinst samt

för avsättningen av böcker i stort. En större återförsäljare skulle kunna sälja till ett lägre pris

än det tryckta, medan en mindre återförsäljare kan vilja sälja till ett högre pris.
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Relevant marknad

Bokhandlareföreningen gör i första hand gällande att den relevanta marknaden utgörs av ut-

givningen av pocketböcker i Sverige. Utgivning av pocketböcker skiljer sig från utgivning

av inbundna böcker. Som nämnts består skillnaden främst i pris och fysisk form men också i

layout, utgivningstidpunkt och distributionskanaler. Det föreligger inte full utbytbarhet

mellan en pocketbok och en inbunden bok. En inbunden bok säljs till ett pris som är 4-6

gånger högre än motsvarande bok i pocketform. Bokhandlare betraktar försäljningen av

pocketböcker som separerad från försäljningen av inbundna böcker. Detsamma gäller för-

fattare och förläggare, vilka betraktar marknaden för pocketböcker som en egen marknad,

avskild från marknaden för inbundna böcker. Även ur ett läsarperspektiv finns skäl att göra

skillnad mellan pocketböcker och inbundna böcker. Exempelvis presenteras i Expressen om-

röstningar av ”Årets Getingpocket”.

I andra hand gör Bokhandlareföreningen gällande att den relevanta marknaden utgörs av ut-

givningen av samtliga böcker i Sverige. I den relevanta marknaden kan emellertid inte ingå

också tidningar och tidsskrifter. Dessa produkter skiljer sig betydligt från pocketböcker i

fråga om fysisk form och innehåll och får anses ingå i en annan produktmarknad. I konkur-

rensrättslig mening föreligger ingen utbytbarhet dem emellan.

Märkbar effekt

Bokhandlareföreningen gör gällande att det ifrågasatta förfarandet har märkbar effekt på

marknaden i konkurrenslagens mening oavsett om den relevanta marknaden utgörs av utgiv-

ningen av pocketböcker i Sverige eller av utgivningen av samtliga böcker i Sverige.

Ägarförlagens omsättning uppgår totalt till ungefär 2,5 miljarder kr per år. Utgivningen av

Månpocket omfattar omkring 30 procent av den svenska marknaden. Månpocket betraktar

sig självt som den ledande utgivaren av kvalitetspocket i Sverige. Sedan starten år 1980 har

fler än 1 100 titlar getts ut, emellanåt med mycket höga upplagor. Pocketmarknaden i Sveri-

ge är dessutom i kraftig expansion. Sedan år 1997 har den ökat med ungefär 50 procent.

Förfarandet med tryckta cirkapriser har också under senare år spridits till ägarförlagen. I ett

brev i december 1999 förklarade Wahlström & Wistrand, Albert Bonniers Förlag och Bon-
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nier Carlsen att ”fr.o.m 1/1 2000 följer vi efter marknadsledaren Månpocket och anger ca-

priser på våra nyutkomna pocketböcker”. Pocket Grossisten AB har i anledning av detta

uppmanat sina övriga leverantörer att trycka rekommenderade cirkapriser på pocketböcker-

na.

Månadens Bok

Bakgrund m.m.

Bokhandlareföreningens talan riktar sig mot Månadens Boks cirkaprismärkning. Cirkapris-

märkning förekommer i stor utsträckning i olika sammanhang och är ingenting märkvärdigt.

Processen har inletts i samband med att BTJ Seelig AB höjt sina rekommenderade priser till

återförsäljare. BTJ Seelig AB är ett företag som tillhandahåller rekommenderade priser till

återförsäljare. Eftersom förlagen inte genomförde någon höjning av F-priserna ansåg Måna-

dens Boks förläggare Johan Stridh att det inte fanns anledning att höja de cirkapriser som

trycks på pocketböckerna. Han ville inte på det sättet medverka till att återförsäljarnas vinst

skulle höjas på konsumenternas bekostnad.

Under 1970-talet utvecklades pocketmarknaden negativt. Priserna steg kraftigt, vilket med-

förde att marknaden i princip dog ut. För att förhindra detta och för att få ut pocketböcker till

konsumenterna till ett lågt pris gick ägarförlagen samman och bildade Månadens Bok och

Månpocket. Månpocket är organisatoriskt en del av Månadens Bok, vilket ägs av ägarförla-

gen. Månpockets verksamhet startade år 1980. Pocketboken har numera åter kommit att bli

en viktig beståndsdel i litteraturutbudet.

Månadens Bok har alltsedan starten åsatt böckerna i Månpocketserien ett tryckt cirkapris

med förhoppningen att Månpocketböckerna, och pocketböcker i övrigt, skall förbli en låg-

prisprodukt. I princip samtliga förlag förser idag sina pocketböcker med ett påtryckt cirka-

pris eller ett rekommenderat pris.

Samverkan

Månadens Bok bestrider att det förekommer någon otillåten samverkan vare sig horisontellt

eller vertikalt. En horisontell samverkan kan inte heller påverka konkurrensen i ett senare

led om det inte också förekommer en vertikal samverkan.
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Verksamheten i Månpocket bedrivs, och har alltid bedrivits, fristående från ägarförlagen.

Utgivningen i Månpocket avgörs av förläggaren och utgivningsrättigheter förvärvas inte

bara från ägarförlagen utan även andra förlag. Såväl F-priset som det påtryckta cirkapriset

bestäms av förläggaren utifrån ett antal faktorer, huvudsakligen framställningskostnaden och

en marknadsmässig bedömning. Månadens Boks styrelse befattar sig inte med vare sig pris-

sättningen eller cirkaprismärkningen. Detta gäller även själva principfrågan huruvida cirka-

prismärkning överhuvudtaget skall ske. Styrelsen har, när detta förts på tal, ansett att detta är

en rent operativt fråga som avgörs av förläggaren.

Någon vertikal prissamverkan förekommer inte heller. En sådan samverkan förutsätter att

avtalskriteriet enligt konkurrenslagen är uppfyllt. Detta innebär ett absolut krav på samtycke,

i annat fall föreligger inget avtal. Det är uppenbart att något samtycke inte föreligger på det

sätt som gjorts gällande. Bokhandlareföreningens talan avser ju att få bort cirkaprismärk-

ningen. Vidare krävs att det förekommer direkta eller indirekta kontakter mellan företagen.

Det har inte ens påståtts att det förekommer några kontakter mellan Månadens Bok och olika

återförsäljare vad gäller efterlevnaden av cirkapriset. Månadens Bok utövar ingen kontroll

över de olika återförsäljarnas prissättning, än mindre förfördelas de återförsäljare som avvi-

ker från cirkapriset.

Det är möjligt att cirkaprismärkningen kan få till effekt att prisföljsamheten blir hög bland

återförsäljarna. Detta innebär dock inte att det föreligger ett prissamarbete mellan parterna

och de eventuella effekterna kan inte ersätta det krav på avtal som konkurrenslagen uppstäl-

ler.

Om Marknadsdomstolen skulle finna att det föreligger en samverkan om cirkaprismärkning-

en, gör Månadens Bok i andra hand gällande att cirkaprismärkningen inte innebär något

prisbestämmande moment. Någon konkurrensbegränsning förekommer således inte. Talan

förs bara mot cirkaprismärkningen som sådan och inte mot verksamheten i Månadens Bok i

övrigt.

Enligt Bokhandlareföreningen är syftet med cirkaprismärkningen att begränsa konkurrensen

genom att styra återförsäljarnas frihet att själva sätta pris på pocketböckerna. Detta är felak-

tigt. Månadens Bok trycker cirkapriser på böcker i förhoppningen att detta skall ha en pris-

dämpande effekt för att pocketboken skall förbli en lågprisprodukt. Pocketböcker säljs också
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i sådana miljöer där de konkurrerar med andra cirkaprismärkta och prismärkta produkter,

exempelvis i kiosker. De flesta pocketböcker köps dessutom, liksom tidsskrifter, på impuls

och då är det avgörande för inköpsbeslutet att priset är synligt på produkten. Dessutom är

cirkaprismärkningen arbetsbesparande för den enskilde återförsäljaren då denne inte är

tvungen att prismärka produkten.

Det förhållandet att Månadens Bok trycker ett cirkapris på pocketböckerna innebär inte att

man bestämmer över återförsäljarnas prissättning. Varje återförsäljare är fri att åsätta böck-

erna vilket pris den vill. Månadens Bok försöker inte påverka återförsäljarnas prissättning

eller beröva dem deras handelsvinster. Cirkaprismärkningen kan aldrig anses utgöra en pris-

bestämmande åtgärd.

Att ägarförlagen tillämpar samma slags prismärkning beror inte på att någon samverkan fö-

rekommer, utan sannolikt på att BTJ Seelig AB:s rekommenderade priser höjdes.

Relevant marknad och märkbar effekt

Månadens Bok bestrider att cirkaprismärkningen, om Marknadsdomstolen skulle finna att

det förekommer ett prisbestämmande samarbete, har märkbar effekt på den relevanta mark-

naden. Månadens Bok överlämnar, med nedan angivna synpunkter, till Marknadsdomstolen

att avgöra den relevanta marknaden. Ägarförlagens verksamhet måste dock anses sakna be-

tydelse, eftersom Månadens Boks verksamhet bedrivs självständigt. Talan riktas dessutom

endast mot Månadens Bok.

Månadens Bok gör gällande att ingen av de definitioner av den relevanta marknaden som

Bokhandlareföreningen angett egentligen motsvarar en verklig marknad. En viss pocketbok

är generellt inte utbytbar mot en annan pocketbok. En läsare söker i regel efter en viss upp-

levelse och såväl pocketböcker som andra böcker bör därför snarare delas upp i genrer, ex-

empelvis skönlitteratur och fackböcker. Mellan olika genrer föreligger inte utbytbarhet. Sär-

skilt beträffande böcker styrs valet av produktinnehållet. Andra kriterier för bedöma om ut-

bytbarhet föreligger – såsom format och pris – har mindre betydelse. En pocketbok är utbyt-

bar med en inbunden bok.

Om Marknadsdomstolen skulle finna att andra utbytbarhetskriterier är avgörande, såsom pris

och fysisk form, torde den relevanta marknaden anses omfatta även andra produkter, exem-



11

pelvis tidsskrifter. Pocketböcker tillhandahålls till stor del på en sådan marknad där även

tidsskrifter tillhandahålls och under samma försäljningsförhållanden och måste anses utbyt-

bara.

I vart fall bör den relevanta marknaden anses utgöras av utgivningen av inte bara pocket-

böcker utan samtliga böcker i Sverige. Därvid måste beaktas att böcker även ges ut i inbun-

den form i enklare och billigare format samt att böcker säljs på realisationer. På denna

marknad är Månadens Bok väsentligen små. Av Svenska Förläggarföreningens branschstati-

stik framgår att omsättningen för medlemmarna, således inte alla förlag, för samtliga böcker

uppgår till drygt 2 miljarder kr per år. Månadens Boks omsättning i den del som rör utgiv-

ningen av Månpocketserien uppgick under år 2000 till cirka 50 miljoner kr och bolaget har

således en ytterst begränsad marknadsandel. Det ifrågasatta förfarande saknar således märk-

bar effekt på den relevanta marknaden.

Om den relevanta marknaden skulle bestämmas till utgivningen av pocketböcker i Sverige

skall följande beaktas. Den totala omsättningen uppgick i grossistledet till cirka 200 miljoner

kr. På marknaden agerar, förutom medlemmar i förläggarföreningen, bl.a. förlagen Bra

Böcker, En Bok För Alla och Piratförlaget. Även engelskspråkiga pocketböcker ges ut i Sve-

rige i betydande omfattning. Månadens Boks andel på marknaden skulle således uppgå till

omkring 25 procent. Detta innebär att ett eventuellt samarbete omfattas av gruppundantaget

för vertikala avtal.

Avvägning

Slutligen skall göras en avvägning av för- och nackdelar av den påstådda konkurrensbe-

gränsningen. Om en konkurrensbegränsande prissamverkan skulle anses föreligga, skall en

avvägning göras mellan konsumentintresset och den negativa påverkan på konkurrensen till

följd av cirkaprismärkningen. Konsumentintresset av ett lågt pris på pocketböcker väger

tungt och de eventuella negativa effekter på konkurrensen bör därför sättas åt sidan. Risken

för en utveckling med prisökningar på pocketböcker såsom skedde på 70-talet måste anses

betydande. Med hänsyn till konsumentintresset bör därför det påtalade förfarandet under alla

förhållanden godtas.
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ÅBEROPAD BEVISNING

Verkställande direktören för Bokhandlareföreningen T. R., har hörts under sanningsförsäk-

ran. Vidare har vittnesförhör hållits med bokhandlaren R. H., produktchefen R. C., Mån-

pockets förläggare J. S .samt styrelseordföranden i Månpocket J. M.. Som skriftlig bevisning

har åberopats brev från förlag och grossistföretag angående prismärkningsfrågor samt en en-

kätundersökning hos Bokhandlareföreningens medlemmar rörande prissättningen av Mån-

pocket.

DOMSKÄL

Frågan i målet gäller om Månadens Boks förfarande att åsätta böckerna i serien Månpocket

ett tryckt cirkapris omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 6 § konkurrens-

lagen. Enligt denna bestämmelse är avtal mellan företag – om inte något annat följer av bl.a.

konkurrenslagens bestämmelser om undantag – förbjudna om de har till syfte att hindra, be-

gränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett

sådant resultat. Detta gäller särskilt bl.a. sådana avtal som innebär att inköps- eller försälj-

ningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs. Av 3 § samma lag följer

att med avtal likställs beslut av en sammanslutning av företag och samordnade förfaranden

av företag.

Bokhandlareföreningen har till grund för sin talan åberopat att det ifrågasatta förfarandet in-

nebär ett otillåtet samarbete såväl horisontellt, dvs. mellan Månadens Bok och bolagsmän-

nen samt mellan bolagsmännen inbördes, som vertikalt, dvs. mellan Månadens Bok och dess

återförsäljare.

När det gäller frågan om horisontell samverkan gör Marknadsdomstolen följande över-

väganden. Månadens Boks verksamhet och utgivningen av pocketböcker i Månpocketserien

startade år 1980 av bolagsmännen gemensamt, vilka åtminstone delvis är konkurrenter.

Detta gjordes mot bakgrund av att försäljningen av pocketböcker till följd av höjda priser

hade minskat avsevärt under 1970-talet och ambitionen med verksamheten var att bryta

denna utveckling och att öka försäljningen av pocketböcker. Alltsedan verksamheten starta-

de har böckerna i Månpocketserien åsatts ett tryckt cirkapris.  Enligt  vad J. M. och J. S.

samstämmigt  uppgett,  gjordes detta med  målsättningen  att  pocketböcker  skulle  vara

lågprisprodukter.  Det  nu  sagda ger vid handen att frågan om prissättningen av böckerna
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vid försäljning i konsumentledet ansågs vara av vikt för verksamheten samt att ändamålet

med cirkaprismärkningen varit att i dämpande riktning påverka prissättningen av böckerna i

Månpocketserien i senare försäljningsled. Enligt Marknadsdomstolens mening måste cirka-

prismärkningen, sett mot denna bakgrund, anses utgöra ett utflöde av en samverkan eller

samordnat förfarande i konkurrenslagens mening i fråga om prissättningen i Månadens Boks

verksamhet. För den fråga som är aktuell i målet är det därvid av underordnad betydelse på

vilket sätt beslut i dessa frågor fattas i Månadens Bok.

En förutsättning för att ett ifrågasatt förfarande skall omfattas av förbudet i 6 § konkurrens-

lagen är att detta hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen på marknaden på ett

märkbart sätt. Marknadsdomstolen tar därvid först ställning till hur den relevanta marknaden

bör bestämmas i förevarande fall.

Bokhandlareföreningen har gjort gällande att den relevanta marknaden i första hand bör be-

stämmas till utgivningen av pocketböcker i Sverige och i andra hand till utgivningen av

samtliga böcker i Sverige. Månadens Bok har ansett att ingen av dessa definitioner motsva-

rar en verklig marknad och överlåtit åt Marknadsdomstolen att avgöra frågan. Enligt Måna-

dens Bok bör den relevanta marknaden i vart fall inte bestämmas till utgivningen av pocket-

böcker i Sverige.

Marknadsavgränsningen innefattar en bedömning av dels den relevanta produktmarknaden,

dels den relevanta geografiska marknaden. Sistnämnda måste anses utgöras av Sverige. Den

relevanta produktmarknaden kan enligt Marknadsdomstolens mening i förevarande fall inte

anses innefatta tidsskrifter och liknande. Dessa produkter skiljer sig avsevärt från böcker

ifråga om innehåll och utformning och måste anses tillhöra en annan produktmarknad.

Som Bokhandlareföreningen framhållit finns det skillnader mellan pocketböcker och in-

bundna böcker i olika avseenden. I regel föreligger det en betydande skillnad i pris mellan

en pocketbok och motsvarande titel i inbunden form. Det förhållandet att denna tidvis kan

variera till följd av realisationer har mindre betydelse. Vid bestämmandet av den relevanta

produktmarknaden får i detta sammanhang även beaktas att en pocketbok har ett behändiga-

re format och en enklare utformning som inte håller samma fysiska kvalitet som en inbun-

den bok.  Därutöver bör hänsyn tas till att pocketböcker numera tillhandahålls på flera för-

säljningsställen än vad som är fallet med inbundna böcker, exempelvis i vissa dagligvarubu-

tiker och kiosker, och således får antas nå en bredare krets av köpare. Det nu sagda talar för
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att utbytbarhet i konkurrensrättslig mening inte föreligger mellan pocketböcker och inbund-

na böcker. Som Månadens Bok anfört säljs det emellertid även ”billighetsutgåvor” av in-

bundna böcker. Prisskillnaden mellan dessa och pocketböcker är förvisso mindre än mellan

pocketböcker och inbundna böcker. Vad som anförts angående om skillnaderna i fråga om

format och distributionskanaler gäller emellertid även ”billighetsutgåvorna”. Marknadsdom-

stolen finner sammantaget att den relevanta marknaden i förevarande fall bör bestämmas till

utgivningen av pocketböcker i Sverige. Parterna har framfört olika uppfattningar om vilken

ställning Månadens Bok har på denna marknad. Bokhandlareföreningens beräkning av Må-

nadens Boks marknadsandel grundas i allt väsentligt på antaganden och någon närmare ut-

redning har inte lagts fram i denna del. Emellertid får det genom de uppgifter som Månadens

Bok lämnat anses utrett att bolagets marknadsandel uppgår till i vart  fall 25 procent.

Bokhandlareföreningens talan riktas, som nämnts i det föregående, endast mot den aktuella

cirkaprismärkningen och inte mot samarbetet mellan bolagsmännen i Månadens Bok som

sådant. Frågan är således om cirkaprismärkningen har en sådan påverkan på konkurrensen

som avses i 6 § konkurrenslagen. Det cirkapris som tryckts på böckerna är inte bindande för

återförsäljarna och det har inte framkommit eller ens gjorts gällande i målet att Månadens

Bok i något avseende skulle förfördela den återförsäljare som väljer att åsätta böckerna egna

priser. Detta utesluter emellertid inte att cirkaprismärkningen ändå kan påverka konkurren-

sen. Ett cirkapris som har tryckts direkt på varje produkt skiljer sig från exempelvis en cir-

kaprislista på så sätt att en återförsäljare som vill sälja till ett annat pris än det tryckta i regel

måste märka om böckerna eller vidta någon annan åtgärd som för konsumenten tydligt visar

att ett annat pris gäller. Återförsäljaren måste således vidta en aktiv åtgärd vilket medför

merarbete. Förvisso kan det, som Månadens Bok gjort, hävdas att en återförsäljare genom att

erbjuda generella pris- eller mängdrabatter på ett enkelt sätt kan frångå det angivna cirkapri-

set. Sådana åtgärder utgår emellertid från det påtryckta cirkapriset. För att återförsäljaren

skall åsätta olika priser på olika böcker och således åstadkomma en differentiering av priser-

na torde ändå erfordras mer långtgående åtgärder. Utredningen visar att det påtalade förfa-

randet har fått till följd att de cirkapriser som anges på Månpocketböckerna i relativt stor ut-

sträckning efterföljs av bokhandlarna. Enligt vad Bokhandlareföreningen anfört, vilket inte

har bestritts av Månadens Bok, gäller detta i än högre grad beträffande bl.a. de försäljnings-

ställen som endast saluför pocketböcker samt övriga varuhus och affärer. Cirkaprismärk-

ningen har således lett till prisstelhet för Månpocketböckerna.
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Cirkapriset bestäms med utgångspunkt i det s.k. F-priset, dvs det pris som en återförsäljare

betalar till Månadens Bok, och ett visst påslag för återförsäljaren. I och med att cirkapris-

märkningen  har de effekter på prisbildningen som angetts, innebär cirkaprismärkningen så-

ledes en styrning av såväl den enskilde återförsäljarens försäljningsmarginaler som prissätt-

ningen av Månpocketböckerna i konsumentledet.

Marknadsdomstolen anser mot bakgrund av det anförda att cirkaprismärkningen innebär att

konkurrensen vad avser försäljningen av Månpocketböcker snedvrids. Med hänsyn till att

Månadens Bok, som nämnts tidigare, har en betydande marknadsandel har denna snedvrid-

ning märkbar effekt på den relevanta marknaden.

Månadens Bok har slutligen gjort gällande att förfarandet att åsätta böckerna ett cirkapris har

sådana fördelar från konsumentsynpunkt att detta, trots de eventuella negativa effekterna på

konkurrensen, bör godtas. Månadens Bok har därvid pekat på risken för en utveckling med

prisökningar på pocketböcker i likhet med vad som skedde under 1970-talet. Det har emel-

lertid inte lagts fram någon utredning som ger stöd för att cirkaprismärkningen i förläng-

ningen skulle ha en positiv inverkan på konkurrensen och av denna anledning inte omfattas

av förbudet i 6 § konkurrenslagen. Och eftersom något yrkande om undantag inte framställts

från Månadens Bok kan frågan om förfarandet, trots dess konkurrensbegränsande effekter,

skall undantas från förbud enligt 8 § inte prövas av Marknadsdomstolen.

Bokhandlareföreningens talan skall följaktligen bifallas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång skall Månadens Bok som tappande part ersätta Bokhandlareföreningen

dess rättegångskostnader. Marknadsdomstolen finner den begärda ersättningen skälig.

På Marknadsdomstolens vägnar

Brita Swan
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