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Sammanfattning

I augusti 2018 fick Trafikverket regeringsuppdraget Horisontella samarbe-
ten för ökad fyllnadsgrad och transporteffektivitet med stöd av datadelning. 
Uppdraget förväntas leda till ökad transporteffektivitet och minskad kli-
matpåverkan. I utredningar som genomförts inom uppdraget har det blivit 
tydligt att legala aspekter kring horisontella samarbeten och datadelning 
behöver belysas. 

Denna rapport är en kortare och av Trafikverket utvecklad rapport baserad 
på RISE studie Legal utredning för datadelning varor och transporter1, där 
existerande regelverk har analyserats. 

Reglering av datadelning via lagstiftning är knapphändig. De data som är 
intressanta för att kunna analysera möjligheterna att samordna transporter 
regleras idag till stora delar via avtal och licenser mellan parterna som pro-
ducerar och förvaltar data2.

Slutsatser för uppdraget blir att fokus de närmaste åren är att undersöka po-
tentialer i att utbyta data för att samordna transporter samt potentialer och 
kunskaper om fyllnadsgrader för ökad transporteffektivitet.

Vi bedömer att förutsättningarna för datadelning finns i mindre konstellatio-
ner av aktörer och genom datahantering i befintliga system som används för 
varu- och transportflöden.

Ur ett konkurrensperspektiv är det bra att parterna är medvetna om att 
riskerna för överträdelser av konkurrensreglerna varierar beroende på hur 
affärsöverenskommelserna genomförs. Det handlar även om i vilket led man 
samarbetar och i vilken marknadskontext ett samarbete sker. 

 

1. RISE Rapport 2021:11 framtagen inom ramen för Drive Sweden Policy Lab.
2. Anna Maria Lagerqvist Gahm, Vinge 2021.

ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524861/FULLTEXT01.pdf
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Bakgrund

Inledning
I augusti 2018 fick Trafikverket regeringsuppdraget Horisontella samarbe-
ten för ökad fyllnadsgrad och transporteffektivitet med stöd av datadelning. 
Regeringsuppdraget omfattar samtliga trafikslag, både urbana och långväga 
godstransporter och förväntas leda till ökad transporteffektivitet och mins-
kad klimatpåverkan. I utredningar som genomförts inom regeringsuppdraget 
har det blivit tydligt att legala aspekter kring horisontella samarbeten och 
datadelning behöver belysas. 

Mellan oktober 2019 och januari 2021 gjorde RISE på uppdrag av Trafikver-
ket en utredning av legala aspekter utifrån system för informationsutbyte för 
horisontella samarbeten i syfte att öka fyllnadsgraden i godstransporterna. I 
analysen av RISE utredning är det tydligt att det handlar om två olika fråge-
ställningar kopplat till legala aspekter i regeringsuppdraget:

• datadelning (öppna data)

• horisontella samarbeten (med eller utan data delning)

Denna rapport utgår ifrån studien Legal utredning för datadelning varor 
och transporter3. Trafikverket har därefter beskrivit legala aspekter utifrån 
det aktuella läget för regeringsuppdraget. Kunskaper och erfarenheter som 
framkommit i tidigare utredningar och pågående projekt utgör underlag 
i Trafikverkets slutsatser. Trafikverket och Konkurrensverket har haft en 
diskussion om aspekterna kring konkurrenslagstiftningen kopplat till da-
tadelning och horisontella samarbeten. Texten kopplat till konkurrenslag-
stiftningen har utvecklats och delvis generaliserats efter diskussionen med 
konkurrensverket. 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en nulägesbild av kunskapsläget gällande 
regelverk kopplat till horisontella samarbeten och datadelning inom reger-
ingsuppdraget.

Trafikverket har varit särskilt intresserat av att beskriva de delar som är rele-
vanta för regeringsuppdraget de närmaste åren och delvis tydliggöra de delar 
där RISE har pekat på behov av utredning. 

 

3. RISE Rapport 2021:11 framtagen inom ramen för Drive Sweden Policy Lab.
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Datadelning

Trafikverkets slutsatser om datadelning för horison-
tella samarbeten
När Trafikverket fick regeringsuppdraget i augusti 2018 var regeringens vi-
sion att Trafikverket skulle utarbeta förslag på system för informationsutbyte 
och öppna data samt även föreslå hur ett sådant system bör organiseras och 
förvaltas. 

De data som är intressanta för att kunna analysera möjligheterna att sam-
ordna transporter regleras idag via avtal och licenser mellan parterna som 
producerar och förvaltar data4.

I den första kartläggningen som Trafikverket gjorde belystes möjligheter 
och hinder inklusive en beskrivning av omfattningen. Slutsatserna av kart-
läggningen är att det är tekniskt möjligt att utveckla ett system, men däre-
mot svårt att samla de data som behövs, eftersom de upphovsrättsligt tillhör 
enskilda varuägare och transportörer. Insamling av data blir komplex och 
omfattande då datadelning hanteras via avtal med de parter som har upp-
hovsrätten till sin respektive data. I praktiken skulle det kunna innebära en 
avtalshantering med alla varuägare och transportörer. Varuägare och trans-
portörer är dessutom bara intresserade av att dela data om det ger nytta i den 
egna organisationen, vilket kom fram i de intervjuer som gjordes med aktö-
rer i samband med den första delrapporteringen. Vissa data kan även behöva 
anonymiseras, tas bort eller sekretessbeläggas för att inte röja affärssekretess 
eller kunder och förares personuppgifter som är integritetsreglerade i GDPR. 

Efter den första delrapporteringen av regeringsuppdraget meddelade re-
geringskansliet att de inte avser att gå vidare med att utöka eller ge ett nytt 
uppdrag till Trafikverket för att skapa en databas med öppna data. 

När Trafikverket tilldelades regeringsuppdraget från regeringen var benäm-
ningen ”att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för 
ökad fyllnadsgrad”. I samband med rapportering till regeringskansliet hösten 
2020, justerades uppdragets benämning till ”Horisontella samarbeten för 
ökad fyllnadsgrad och transporteffektivitet med stöd av datadelning”. De 
närmaste åren är fokus på att undersöka potentialen i att utbyta data för att 
samordna transporter samt potentialer och kunskaper om fyllnadsgrader för 
ökad transporteffektivitet. Trafikverket bedömer att förutsättningarna för 
datadelning finns i mindre konstellationer av aktörer och genom datahan-
tering i befintliga system som används för hantering av vertikala flöden för 
varor och transporter.

4. Anna Maria Lagerqvist Gahm, Vinge 2021.
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De regleringar som finns idag är främst inriktade mot begränsningar av 
säkerhetsorsaker för de olika parterna och inte inriktade mot att bidra till ef-
fektiviseringar i samhället. De lagstiftningar det handlar om är upphovsrätt, 
företagshemligheter, informationsfrihet och GDPR. För korta beskrivningar, 
se texterna nedan från RISE rapport. 

Gällande rätt och RISE tolkningar för datadelning i 
regeringsuppdraget

Upphovsrätt
Av intresse för det här arbetet är hur databaser skyddas av URL i 49 § (det 
så kallade katalogskyddet). Den som har sammanställt uppgifterna har rätt 
att ändra och bearbeta insamlade data, framställa exemplar av arbetet och 
göra det tillgängligt för allmänheten t.ex. genom spridning. Denna rätt kan 
överlåtas genom avtal och licenser, men det innebär också att skaparen enligt 
upphovsrätten kan förbjuda spridning av databasen. Upphovsrätten innebär 
också att all användning som mottagaren gör med data måste vara reglerat i 
avtalet. Om avtalet inte reglerar en viss användning av data är det inte tillåtet 
för mottagaren att göra det. 

Data i sig är inte nödvändigtvis värdefull utan det är användningen av data i 
en viss kontext som gör det möjligt att dra slutsatser eller omsätta informa-
tionen till ett resultat. En viss mängd data, eller data samlad på ett visst sätt, 
kan också innebära att det går att se mönster, göra jämförelser och analysera 
vissa händelser eller verksamheter. Här finns ofta det affärsmässiga perspek-
tivet, eftersom analysen kan ge underlag för att effektivisera eller hitta nytt 
utrymme för ny affär eller till och med affärsmodell.

Hur kommer det sig att staten upprätthåller vissa ensamrätter för enskilda? 
Anledningen är att det anses vara ett incitament för att investera i vad som 
kan bli uppfinningar eller konstnärliga verk. Ny kunskap kan bli offentlig och 
spridd utan att förlora i värde för den som har ensamrätt till utnyttjandet av 
t.ex. ett verk eller uttryck. Kontakter och kontrakt mellan upphovsmakare 
och den som producerar eller omsätter till en kund blir lättare. Det betyder 
att tillgången kan vidarebefordras på ett sätt så att den går att sälja och att 
den kommer ut på en marknad. En balans är dock absolut nödvändig. Ett för 
starkt immaterialrättsligt skydd minskar möjligheterna att vidareutveckla 
och bygga på befintlig kunskap. Det riskerar då att istället hindra innovation 
och hämma konkurrensen.

Företagshemligheter
Upphovsrätt är ett sätt att skydda egendom. Men egendom kan även skyddas 
med hjälp av lagen (2018:558) om företagshemligheter (LFH). Det ena skyd-
det utesluter inte det andra utan snarare kompletterar de varandra. Enligt 2 § 
lag om företagshemligheter avses med företagshemligheter bl.a. information 
om affärs- eller driftsförhållande i en näringsidkares rörelse. Skyddet gäller 
för information som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar 
ordnats och satts samman (t.ex. en databas över varor) är allmänt känd hos 
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eller lättillgängligt för den som normalt har tillgång till information av aktu-
ellt slag. Informationen kan vara dokumenterad, t.ex. i form av ritningar eller 
modeller, eller helt enkelt vara sådant som bara ett fåtal personer i företaget 
känner till. I avtal är det är viktigt att reglera att personer som har kännedom 
om företagshemligheter inte tar informationen med sig, om de slutar sin an-
ställning, oavsett om de har tillgång till företagshemligheterna i muntlig eller 
skriftlig form. För att få skydd enligt LFH måste företag aktivt försöka hålla 
informationen hemlig och göra det tydligt för omgivningen, t.ex. genom att 
låsa in recept i kassavalv eller ha olika behörigheter för tillgång till intranät, 
arkiv- och bokföringssystem. Ett annat krav är att avslöjande av information 
medför skada i konkurrenshänseende för innehavaren. Företagshemligheter 
kan lagligen bara delas om innehavaren samtycker.

Informationsfrihet, offentlighet och sekretess
Myndigheter har allmänna handlingar som på begäran kan lämnas ut till all-
mänheten enligt offentlighetsprincipen såvida de inte är sekretessbelagda.5 
För att uppgifterna ska kunna lämnas ut måste dessa finnas förvarade hos 
myndigheten. Det finns två sorters handlingar: framställningar i skrift och 
bild samt upptagningar (2 kap. 3 § TF). Informationen på en upptagning kan 
lagras på olika slags medier avsedda för automatiserad behandling. Utgångs-
punkten är att en myndighets tillgång till datalagrad information ska vara 
tillgänglig för en enskild på samma sätt (likställighetsprincipen). 

En potentiell handling är tillgänglig för allmänheten om den går att framstäl-
la med rutinbetonade åtgärder (2 kap. 6 § 2 st. TF). Den räknas då som förva-
rad hos myndigheten. En rutinbetonad åtgärd motsvarar en enkel arbetsin-
sats utan nämnvärda kostnader eller andra komplikationer. 

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna 
handlingar (2 kap. 1 § TF). Detsamma gäller även för juridiska personer. Det 
är likväl möjligt att begränsa utländska medborgares/juridiska personers rätt 
att ta del av allmänna handlingar (14 kap. 5 § TF). Rätten att ta del av hand-
lingar hos en myndighet begränsas till de handlingar som anses som allmän-
na och som inte är sekretessbelagda. Det finns sekretessbestämmelser som är 
generella och sekretessbestämmelser som gäller för vissa verksamheter. Det 
finns även mer eller mindre stränga sekretessbestämmelser. I offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) (OSL) finns regler för när en allmän handling 
kan sekretessbeläggas. Det är möjligt att sekretessbelägga en handling om 
det krävs med hänsyn till exempelvis rikets säkerhet, intresset av att förebyg-
ga eller beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse, eller skydda enskil-
da personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF). 

Om personuppgifter och personuppgiftsbehandling
Dataskyddsförordningen (GDPR)6 reglerar användandet av personuppgifter 
och gäller oavsett om system för informationsutbyte är i offentlig eller privat 
regi. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till 

5. Statliga bolag anses i regel inte omfattas av OSL (2 kap. 4 § OSL).
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
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en nu levande person. (GDPR gäller alltså inte uppgifter som går att kopp-
la till en juridisk person.) En direkt personuppgift kan vara namnet på en 
person medan indirekta personuppgifter exempelvis är ett fordons registre-
ringsnummer som via ett eller flera register går att koppla till en person. 

En personuppgiftsbehandling är enligt dataskyddsförordningen bl.a. insam-
ling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, läsning, användning, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, radering eller förstöring. 
Nästan allt man kan göra med en personuppgift innebär personuppgiftsbe-
handling. 

Öppna data
I regeringsuppdraget till Trafikverket är forumleringen att det ska handla 
om öppna data. Öppna data i offentligrättslig regi brukar nämnas i samma 
sammanhang som lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från 
den offentliga förvaltningen (den s.k. PSI-lagen).7 PSI står för Public Sector 
Information. 

PSI-lagen handlar om att myndigheter ska arbeta aktivt med att tillhandahål-
la öppna data. En utmaning i detta sammanhang är att PSI-lagen inte gäller 
för handlingar som tredje man innehar rätt till enligt upphovsrättslagen (3 § 
p 7 PSI- lagen).

 

7.  Det pågår ett arbete med att arbeta om PSI-lagstiftningen då det bakomliggande EU-direktivet har förändrats. När detta skrivs är det inte klart 
hur den nya lagstiftningen kommer att se ut.
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Horisontella samarbeten

Trafikverkets slutsatser kring konkurrensrätten för regerings-
uppdraget
De exempel på samarbeten Trafikverket studerat är ofta både horisontel-
la och vertikala, vilket är viktigt att ta fasta på i fortsatta tolkningar. Vi har 
tolkat att flera varuägare är intresserade av horisontella diskussioner av 
samverkan kring transporter för att skapa förutsättningar för att optimera 
sina flöden av varor. Horisontella samarbeten kan genomföras oavsett om 
företagen delar data med varandra eller inte. Syftet med horisontella sam-
arbeten för företagen är att uppnå effektivare och billigare transporter. Det 
kan innebära ökad fyllnadsgrad i befintliga fordon, längre/tyngre fordon i 
gemensamma upplägg alternativt överflyttning till järnväg och/eller sjöfart i 
hela eller delar av sträckan. 

Ur ett konkurrensperspektiv är det bra att parterna är medvetna om att 
riskerna för överträdelser av konkurrensreglerna varierar beroende på hur 
affärsöverenskommelserna genomförs. Det handlar även om i vilket led man 
samarbetar och i vilken marknadskontext ett samarbete sker. Om man i ett 
samarbete är osäker på om upplägget är mer eller mindre känsligt ur ett kon-
kurrensperspektiv kan man ta hjälp av konkurrensrättslig expertis.

Lagstiftningen är densamma för alla, oavsett om det är transportörer som 
konkurrerar om transporter eller om det är varuägare som köpare av trans-
porter. Det är en större risk att överträda regelverket om företagen konkur-
rerar med samma varor och kunder. I de fall företagen inte konkurrerar med 
samma varor och kunder är risken mindre att konkurrensreglerna överträds. 
En bedömning behöver göras utifrån varje enskilt fall av samarbete. I de fall 
företagen konkurrerar med samma typ av varor och kunder är riskerna för 
överträdelser större. 

Konkurrensproblem kan uppstå om företag kommer överens om villkor 
som har till syfte eller effekt att begränsa konkurrensen eller om företagen 
delar strategisk information mellan sig som kan leda till att konkurrensen 
begränsas. För varuleveranser i glesbebyggda områden köper transportörer 
transporter av varandra vilket även kan förekomma vid transporter den sista 
milen.

Konsumentnytta kan betraktas på olika sätt. Vanligtvis handlar det om pris-
effekter. Det Konkurrensverket är vaksamt på är att begränsa beteenden som 
leder till ökade priser men även begränsning av produktion, uppdelning av 
marknader, försämrad service eller begränsning i innovationstakt samt mins-
kat produktutbud. Så länge beteendet leder till en förbättring av konkurrens-
parametrarna på marknaden kan man tala om nytta. Idag bedöms konkur-
rensregelverket endast utifrån nyttor av ekonomisk natur, men en diskussion 
pågår på EU-nivå att i en framtida uppdatering av regelverket även kunna ta 
med exempelvis miljömässiga nyttor.
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Gällande rätt och RISE tolkningar för konkurrensrätt i reger-
ingsuppdraget
En förutsättning för en väl fungerande marknad är en väl fungerande kon-
kurrens (1 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) (KL)). Svensk konkurrensrätt 
syftar till att skydda samhällsekonomin och bygger på öppna och effektiva 
marknader, vilket kan uppnås genom att släppa fram moderna idéer, nya 
människor och nya företag på dessa marknader.8 Det önskvärda är en fri 
marknad med oberoende aktörer, men samtidigt måste också aktörer sam-
arbeta med varandra, exempelvis genom att ingå gemensamma avtal för att 
marknaden ska fungera. I detta sammanhang skiljer man på vertikala respek-
tive horisontella samarbeten. Horisontella avtal löper större risk att begränsa 
konkurrensen än vertikala, eftersom det kan leda till att företag som borde 
konkurrera istället samordnar sitt agerande gentemot kunder. Alla företag 
inom näringslivet ryms under konkurrenslagen oavsett om de är statliga, 
kommunala eller privatägda (1 kap. 5 § KL). 

När det gäller horisontella samarbeten är det framförallt risken för kartell-
bildning som uppmärksammats som skadligt för konkurrensen. Karteller 
uppstår när företag, som agerar i samma led i distributions- eller produk-
tionskedjan, samverkar genom konkurrensbegränsande överenskommelser 
för att förhindra eller begränsa den effektiva konkurrensen på en relevant 
marknad.9 Risken är högre för kartellbildning om det finns ett fåtal domine-
rande företag på den relevanta marknaden som tillsammans genom olagliga 
samarbeten kan sätta konkurrensen ur spel. I detta sammanhang brukar man 
tala om priskarteller, där man samordnar priser och rabatter, marknadskar-
teller, där kunder och marknader delas upp, eller produktionskarteller, där 
man kommer överens om produktionsbegränsningar och tillverkningskvoter 
(2 kap. 1 § KL). De företag som ingår i kartellen samordnar sig på ett mo-
nopolliknande sätt och behöver inte beakta konkurrens mellan kartellens 
medlemmar.

Horisontella samarbeten kan godtas om fördelarna överväger nackdelarna. 
Därför finns det i 2 kap. 2 § KL undantag för vissa horisontella samarbeten 
som kan godtas om fyra faktorer är uppfyllda. Noteras bör att samtliga fyra 
faktorer måste uppfyllas. Bevisbördan för detta ligger på de företag som vill 
samarbeta. 

8. Prop. 1999/2000:140 s. 1.
9.  Det finns två nivåer av marknader som kan påverkas. För det första den marknad eller de marknader som direkt berörs av samarbeten om 

gemensamma inköp, dvs. inköp av transportertjänster. För det andra försäljningsmarknader, dvs. de marknader i efterföljande led där parterna i 
samarbetet om gemensamma inköp är verksamma som säljare.
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1. För det första ska företagen visa att samarbetet bidrar till att förbättra 
produktionen eller distributionen eller att det främjar tekniskt eller eko-
nomiskt framåtskridande. Det kan handla om samarbeten kring att spara 
kostnader, samla kunskap, öka investeringar, förbättra produktkvalitet 
och produktutbud samt lansera innovationer snabbare. 

2. För det andra måste konsumenter10 tillförsäkras en skälig andel av den 
vinst som uppnås genom det horisontella samarbetet. Det kan handla om 
lägre priser, förbättrade leveranser, bättre service, introducering av nya el-
ler bättre produkter på den relevanta marknaden eller ökat utbud av varor 
eller tjänster. 

3. För det tredje får det horisontella samarbetet bara ålägga de berörda 
företagen de begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i den 
första punkten. Exempelvis behöver de som medverkar vara fria att köpa 
på annat håll. 

4. Slutligen får det horisontella samarbetet inte sätta konkurrensen ur spel 
för en väsentlig del av nyttigheterna. I huvudsak är bestämmelsen inrik-
tad på samverkan mellan små och medelstora företag som stärker deras 
konkurrenskraft mot stora företag. Ett samarbete får inte heller omfatta 
en för stor del av den relevanta marknaden  (prop. 1992/93:56 s. 78).

Europeiska kommissionen har gett ut riktlinjer för bedömningen om ho-
risontella samarbetsavtal är lagliga eller ej.11 I kap. 5 redogörs för riktlinjer 
för inköpsavtal. Avtal om gemensamma inköp syftar många gånger till att 
öka köparstyrkan, vilket kan leda till lägre priser eller produkter av bättre 
kvalitet för konsumenter. Men ibland kan köparstyrka ge upphov till konkur-
rensproblem. Om data ska samlas in till en databas för öppna data behöver 
den vara standardiserad. Standardisering har i regel en gynnsam ekonomisk 
effekt. Men standardisering kan också användas för att exempelvis begränsa 
tillträdet till en marknad.

10.  Begreppet konsument inbegriper i detta sammanhang såväl fysiska personer som företag som använder de varor och tjänster som berörs av 
avtalet. Det konkurrensrättsliga begreppet konsument är således bredare än det som gäller i exempelvis 1 § konsumentköplagen (1990:932).

11.  https://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/kommissionens-riktlinjer-om-horisontella-samarbetsavtal.pdf

�https://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/kommissionens-riktlinjer-om-horisontella-samarbetsavtal.pdf
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00  
trafikverket.se
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