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Abstract 

The decision of the European Commission to block the merger between Volvo and Scania in 

the late 90’s became the starting point to the debate of the possible discriminating effects of 

the European merger regulation. Especially since the Commission a few years earlier had 

approved of the merger between Mercedes-Benz and Kässbohrer on the German bus market, 

where the conditions for competition had been similar to those at hand in the Swedish case. 

The issue that was and still is in focus is whether the European merger regulation is more 

difficult to pass for large companies situated on a smaller domestic market than is the case for 

their competitors of corresponding size but situated on a larger domestic market. 

 

This thesis aims at examining what the judgement of the geographical relevant market means 

for the application of the Merger act. This is being done from two perspectives. Firstly how 

the geographical criterion affects large merging companies situated on a relatively small 

domestic market and secondly how it affects a member state like Sweden, which is so 

dependent on its large companies. The purpose of this thesis also opens for a discussion of 

how rigid the merger control can be in an open market economy. 

 

The company perspective of the purpose is being pursued in two studies of the merger cases 

Volvo-Scania and Mercedes-Benz/Kässbohrer, being four national champs with differing size 

of domestic markets. The member state angle considers the smaller state dependence on its 

large companies and if that dependence itself creates a disadvantage in a merger case. The end 

of the purpose opens for a common discussion of the legitimacy of merger control in an open 

market economy. After analysing these aspects the thesis concludes that the geographical 

criterion makes it impossible for large companies with a relatively small domestic market to 

merge when a market bears the stamp of brand loyalty. Considering the small member state 

the conclusion is that the European merger control offers both pros and cons for consumers 

and that smaller states would be better off with a more producer-oriented merger law. The 

ending conclusion questions the Merger act as an intervening tool because of its arbitrary 

aspect depending on which composition the Commission has when a merger is announced. 
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Sammanfattning 

När kommissionen beslutade att neka Volvo och Scania att gå ihop i slutet av 1990-talet tog 

debatten kring den europeiska fusionskontrollens eventuellt diskriminerande effekter gällande 

fusioner mellan stora företag med relativt liten hemmamarknad rejäl fart. Särskilt som 

kommissionen några år tidigare godkänt en liknande fusion på den tyska bussmarknaden 

mellan Mercedes-Benz och Kässbohrer. Frågan var alltså om stora företag med relativt liten 

hemmamarknad hade svårare att ta sig igenom den europeiska fusionskontrollen än sina lika 

stora konkurrenter med större hemmamarknad. Eftersom omarbetningen av 

koncentrationsförordningen endast skiljer sig rent processuellt från den ursprungliga 

versionen kvarstår ett eventuellt problem. 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken betydelse bedömningen av den relevanta 

geografiska marknaden har vid tillämpning av koncentrationsförordningen. Det geografiska 

kriteriets betydelse kommer att belysas ur två specifika perspektiv. Det ena är hur det 

påverkar stora fusionerande företag med relativt liten hemmamarknad och det andra är vilken 

inverkan det får på ett litet storföretagsberoende land som Sverige. Utöver detta ingår också i 

syftet att diskutera hur stark fusionskontroll man kan ha i en öppen marknadsekonomi.  

 

Företagsvinkeln belyses i en genomgång av fallen Volvo-Scania och Mercedes-

Benz/Kässbohrer. Fallstudien visar på skillnader mellan de bedömningar kommissionen gör 

och orsakerna till dessa diskuteras sedan i analysen. Det andra perspektivet ligger på 

nationsnivå. Detta föranleder en beskrivning av svensk industri under främst 1900-talet med 

inriktning mot hur Sverige hamnade i sitt storföretagsberoende. I analysen diskuteras den här 

delen av syftet utifrån hur fusionskontrollen påverkar ett litet medlemsland och dess 

konsumenter, men också ifall storföretagsberoendet i sig kan ge nackdelar i kommissionens 

bedömning av ett fusionsfall. Syftets avslutning är av mer allmän karaktär, men koncentreras 

kring marknadsreglering och koncentrationsförordningens legitimitet i en union med ambition 

att vara en öppen marknadsekonomi. Uppsatsen rundas av med att konstatera att det 

geografiska kriteriet vid bedömning av den relevanta marknaden omöjliggör fusion för stora 

företag med relativt liten hemmamarknad när marknaden präglas av märkeslojalitet. Vidare 

dras slutsatsen att konsumenten i det lilla medlemslandet upplever både för- och nackdelar 

med stark fusionskontroll samt att för liten hänsyn tas till konsumenten som en del av 

marknadsmekanismen. Bland slutsatserna gällande det lilla medlemslandet märks att en mer 
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producentinriktad koncentrationslagstiftning skulle minska risken för små länder att förlora 

sina stora företag till utlandet. Slutligen ifrågasätts koncentrationsförordningens värde som 

interventionistiskt verktyg med tanke på hur mycket bedömningen av fusioner med liknande 

förutsättningar skiljer beroende på vilken kommission som sitter för tillfället. 
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1. Inledning 

Från koncentrationsförordningens införande 1989 till utgången av 2003 totalförbjöds 18 

fusionsförsök.1 Fem av dem handlade om nordiska företag och fyra av dem avsåg svenska 

företag. 2 Det är detta faktum som främst lett till debatten om huruvida Rådets förordning nr 

139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, d.v.s. koncentrationsförordningen, 

eventuellt diskriminerar stora företag i små medlemsstater eller mer korrekt stora företag med 

relativt liten hemmamarknad. Sveriges ekonomi är väldigt beroende av att svenska storföretag 

håller sig starka och konkurrenskraftiga i världen och frågan som måste ställas är om 

problemet med att godkänna fusioner med svenska företag inblandade ligger hos just svenska 

företag eller hos regelverket. Fallet som skapat hela debatten är det planerade samgåendet 

mellan Volvo och Scania 1999, där tanken var att genom ett större svenskt företag stärka 

konkurrenskraften på den europeiska marknaden och utomeuropeiska utvecklingsmarknader3. 

Samgåendet stoppades dock av kommissionen med hänvisning till att sammanslagningen 

skulle leda till en alltför dominant ställning på den marknad, d.v.s. enskilda länder i Norden, 

Irland och Storbritannien, nämnda kommission bedömt som relevant.  

I sin framläggning för kommissionen anförde Volvo argument för att den relevanta 

geografiska marknaden skulle vara hela den inre marknaden. Kommissionens mycket snävare 

bedömning fastställer att varje enskilt land i Europa utgör en relevant marknad, vilket fäller 

fusionen för kraftig dominans särskilt i de nordiska länderna. Problemet som lyfts i debatten 

är hur snävt den relevanta geografiska marknaden bör definieras. Stora företag i Europa och 

världen är naturligtvis stora även i sitt hemland, vilket Volvos fall visar. 

Koncentrationsförordningen hindrar alltså dessa företag från att stärka sin ställning globalt 

genom fusioner inom det egna landet p.g.a. att för stor dominans skapas på deras lilla 

hemmamarknad. Nackdelen av att vara ett stort företag i ett litet medlemsland förstärks av att 

fusioner i större medlemsländer verkar ha större möjligheter att bli godkända. 

    

                                                 
1 New merger regulation frequently asked questions, 2005-04-18, kl. 14.12  
2 Bernitz, U., EU missgynnar Sverige. Professor Ulf Bernitz kräver snabbt ingripande mot orättvisa 
fusionsregler, Dagens Nyheter 2003-07-26  
3 Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania 



 2

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken betydelse bedömningen av den relevanta 

geografiska marknaden har vid tillämpning av koncentrationsförordningen. Det geografiska 

kriteriets betydelse kommer att belysas ur två specifika perspektiv. Det ena är hur det 

påverkar stora fusionerande företag med relativt liten hemmamarknad och det andra är vilken 

inverkan det får på ett litet storföretagsberoende land som Sverige. Utöver detta ingår också i 

syftet att diskutera hur stark fusionskontroll man kan ha i en öppen marknadsekonomi.  

 

1.2 Metod 

Metoden för uppsatsen är fallstudie. Två fall, närmare bestämt Volvo-Scania och Mercedes-

Benz/Kässbohrer, studeras med efterföljande analys av kommissionens beslut i de båda fallen 

utifrån koncentrationsförordningen och teori kring begreppet relevant marknad. Fallet Volvo-

Scania har valts ut för att det har skapat den debatt som finns kring den europeiska 

koncentrationslagstiftningens eventuellt diskriminerande effekter. Dessutom har det 

anknytning till Sverige som i debatten och även i min undersökning räknas som ett litet 

medlemsland i EU med en relativt liten hemmamarknad. Detta gör att fallet väl beskriver 

problematiken som aktualiserats om koncentrationsförordningens geografiska diskriminering 

av just små medlemsländer med relativt liten hemmamarknad. Fallet Mercedes-

Benz/Kässbohrer är Volvo-Scanias motsats i det avseendet att det utspelas i ett stort 

medlemsland med relativt stor hemmamarknad plus att utgången i det här fallet blev det 

motsatta från det svenska. Att kommissionens beslut skiljer sig i de båda fallen är i sig inte 

konstigt. Att besluten är motsatta blir dock intressant i det avseendet att fallen tillhör 

marknader med väldigt lika förutsättningar, samtidigt som de fusionerande parterna i båda 

fallen misslyckas med att få kommissionen att bedöma marknaden som gemenskapsvid. Fallet 

Mercedes-Benz/Kässbohrer används i analysen främst för att jämföra kommissionens olika 

bedömningar av de faktorer som antingen är liknande eller exakt samma i de båda fallen samt 

att visa på eventuella skillnader mellan länder med relativt stor respektive relativt liten 

hemmamarknad. Dessutom använder Volvo det tyska fallet som argument för att få igenom 

sin egen fusion. Fokus i fallanalysen ligger alltså på Volvo-Scania, eftersom det fallet 

stämmer bäst in på syftet och frågeställningarna.  
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Den första delen av syftet är tvådelat och behandlar det geografiska kriteriet vid bedömning 

av den relevanta marknaden. Analysen och slutsatserna kring den första delen behandlar 

företagsaspekten och grundar sig främst på Volvo-Scania, eftersom det fallet handlar om den 

relevanta marknaden ur ett geografiskt perspektiv. Den andra delen leder till en diskussion om 

hur relevant geografi påverkar medlemsländer med liten hemmamarknad. Oundvikligen 

kommer analysen att göras ur ett svenskt perspektiv, eftersom fallet är svenskt och 

diskussionen om eventuella geografiska nackdelar i bedömningen av koncentrationer i EU 

främst har förts från svenskt håll. Syftet avslutas i allmän och diskuterande karaktär. Utifrån 

den vinkeln diskuteras koncentrationsförordningens utformning, inriktning och relevans för 

den europeiska unionen.             

 

1.3 Metodkritik 

Att fallstudien endast innehåller två fall, eller kanske snarare ett huvudfall och ett hjälpfall, 

kan kritiseras för att utgöra ett för litet urval. Detta skulle kunna skapa problem av 

reliabilitetskaraktär, d.v.s. om metoden kan hjälpa författaren att komma fram till det 

uppsatsen syftar till. Svårigheten med att använda flera fall, t.ex. Föreningssparbanken-SEB, 

är dock att de andra fusionsförsöken avbrutits under processen som en följd av de kraftiga 

åtgärdsprogram kommissionen krävt av parterna. Därför finns inte hela förfarandet fram till 

dom dokumenterat i dessa fall, vilket gör Volvo-Scania överlägset. Dessutom kompletterar 

det svenska och tyska fallet, d.v.s. Mercedes-Benz/Kässbohrer, varandra på ett för metoden 

avgörande sätt, eftersom båda handlar om den geografiska relevanta marknaden. Dessutom får 

båda avslag i sina försök att framställa fusionerna som gemenskapsvida. Det faktum att 

domarna blir motsatta trots liknande förutsättningar under förfarandet gör fallstudien 

intressant, eftersom fallen utspelar sig i två länder med relativt stor respektive relativt liten 

hemmamarknad.   

 

Att fallet Volvo-Scania är fem år gammalt kanske kan ifrågasätta hur relevant det fortfarande 

är. Sådan kritik besvaras lättast genom att relatera till den översyn av den europeiska 

koncentrationslagstiftningen som ledde fram till den nya koncentrationsförordningen 2004. 

Denna skiljer sig dock från den gamla endast i avseendet att skapa en effektivare och snabbare 

process, d.v.s. att färre instanser deltar i processen4. På så sätt påverkas inte uppsatsens analys 

och dragna slutsatser av det faktum att jag använt den nya koncentrationsförordningen istället 
                                                 
4 New merger regulation frequently asked questions, 2005-04-18, kl. 14.12  
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för den ursprungliga. Nämnas bör också att fusionen mellan Mercedes-Benz och Kässbohrer 

verkar ha varit kortlivad eller på något sätt uppgått i koncernen Daimler-Benz. Den har i alla 

fall ersatts av Daimler-Chrysler i tabellen över marknadsandelar som presenteras i det senare 

fallet Volvo-Scania, vilket kan verka förvirrande. Det påverkar dock inte syftet med 

användningen av det tyska fallet, vilket är att visa på kommissionens olika bedömningar av 

samma faktorer i de båda fallen. Ett problem som inte går att komma ifrån är att inte Volvo 

lastvagnars egen undersökning kunnat användas. Därifrån hävdas att det interna materialet 

inte lämnas ut. Dock finns resultatet av Volvos undersökning redovisat i falldokumentet som 

kommissionen sammanställt. Detta löser delvis problemet.         

 

1.4 Avgränsningar 

Termen små medlemsstater kommer användas genom hela uppsatsen. Med små 

medlemsstater menas stater med relativt liten hemmamarknad jämfört med andra stater. 

Denna skulle kunna utgöra ett hinder för fusion mellan företag i landet, åtminstone om 

fusionen riktar sig globalt. Det är den här typen av fusioner, mellan stora företag med relativt 

liten hemmamarknad, uppsatsen handlar om eftersom det främst är då bedömningen av den 

relevanta marknaden kommer upp till diskussion. Fusioner med nordiska företag inblandade 

har visat sig ha svårt att ta sig förbi koncentrationslagstiftningen, vilket gör de nordiska 

länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet till exempel på vad jag menar med små 

medlemsstater. Med stora företag avses företag med en signifikant andel av 

hemmamarknaden, s.k. national champs. Hur stor en sådan andel ska vara är svår att säga 

eftersom andra faktorer än bara andelen spelar roll för dominansbedömningen. Volvo och 

Scania anses som national champs och deras respektive andelar av den svenska 

lastbilsmarknaden låg omkring 45 procent. 

1.4.1 Förtydligande 

Koncentrationsförordningen syftar till att motverka att dominerande ställning skapas eller 

förstärks. Den har tillkommit för att komplettera artikel 81 och 82 EGF5. Artikel 82 EGF 

behandlar missbruk av dominerande ställning i form av konkurrensbegränsande åtgärder i 

syfte att påverka handeln mellan staterna. För att ett eller flera företag ska fällas krävs att 

missbruket påverkar hela den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den.6 

                                                 
5 Se bilaga 1 
6 Sammanställning av Michael Hellner (2002), Fördragssamling Europarätt, artikel 82 EGF, s. 97 
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Koncentrationsförordningens uppgift är förebyggande och behandlar därför inte denna typ av 

missbruk. Termen behandlas därför heller inte i uppsatsen.                 

 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 ger en bakgrund till hur svensk industri växte fram och ger en inblick i hur Sverige 

blev beroende av sina storföretag. Kapitel 3-7 innehåller den teori som sedan ska användas för 

att analysera fallen. Dessa kapitel innehåller bl.a. koncentrationsförordningen samt teori och 

praxis kring begreppet relevant marknad. Kapitel 8 innehåller en beskrivning av 

kommissionens bedömning av fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer, medan kapitel 9 innehåller 

motsvarande för fallet Volvo-Scania. Analysen är uppdelad i en allmän analys, en fallanalys 

och en analys ur ett litet medlemslands synvinkel. Dessa ligger i kapitlen 10-12. Slutsatserna 

följer i kapitel 13. 
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2. Sveriges storföretagsberoende 
 

Sverige har trots sin ringa storlek relativt många globalt stora företag som spelar stor roll för 

det egna landets ekonomi jämfört med länder av samma storlek7. Med detta har dock följt ett 

beroende av de stora företagen. Det här kapitlet tar upp olika aspekter på och orsaker till ett 

sådant beroende.   

 

2.1 Svensk industri fram t.o.m. andra världskriget 

Ett industriellt genombrott i Sverige brukar dateras till perioden kring sekelskiftet, eller 

närmare bestämt 1890-talet. Den här tidpunkten utgör starten för vad som brukar kallas den 

andra industriella revolutionen, då samhället tog en riktning mot ett fullt utvecklat 

industrisamhälle. Centralt för den här perioden var innovationer inom motor- och kraftteknik, 

vilka blev drivande både ur industriell och ur ekonomisk synvinkel. För Sverige var främst 

omvandlingen från järn- och sågindustri till nya tillväxtindustrier, företrädesvis 

verkstadsindustrin, lyckosam. Utnyttjandet av elektriciteten, ökad internationell efterfrågan 

och ett samarbete mellan företag och banker för att säkra kapitalinflöde i industrin var alla 

bidragande faktorer under den här utvecklingen. 8 

2.1.1 Mellankrigstidens och andra världskrigets påverkan på svensk 

industri 

1920-talet blev ett decennium präglat av rationalisering och konkurrens. Förutsättningarna var 

olika runt om i Europa. För Sveriges del gav den goda kapitaltillgången ett tryck mot 

rationalisering genom att ersätta arbetare med maskiner. I svensk ekonomi gjordes också, till 

skillnad från hårdare tyngda ekonomier, investeringar på lång sikt i produkt- och 

processutveckling för att diversifiera möjligheterna till ytterligare tillväxt. Bilindustrin var en 

av de industrier som stod på gränsen till genombrott vid den här tiden. Första världskriget 

hade inneburit uppstart av småskalig tillverkning, främst av lastbilar. Således bildades Scania 

Vabis 1911 ur transportmedelstillverkande företag för att sedan genomgå en rekonstruktion i 

Wallenbergsfären, där inriktningen blev lastbilar och bussar. Eftersom bilindustrin utgjorde en 

                                                 
7 Larsson, M., Storföretagande och industrikoncentration , i Isacson, Maths et.al (2002), Industrialismens tid – 
ekonomisk -historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, s. 127  
8 Rydén, G., Det industriella genombrottet, i Isacson, Maths et.al (2002), Industrialismens tid – ekonomisk -
historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, s. 33  
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betydande del av den internationella marknaden för kullager bildade SKF Volvo 1926. 

Produktionen var till en början väldigt liten. Anmärkningsvärt var dock organisationen med 

underleverantörer som tillverkade delar efter specifikationer från Volvo, medan Volvo sedan 

stod för slutmontering och marknadsföring. Under 1920-talet ökade bilismen från en andel på 

en tiondel till en fjärdedel inom Sverige.9 Om första världskriget varken påverkat svensk 

bilindustri positivt eller negativt, främst p.g.a. att den då fortfarande var under utveckling, fick 

det andra desto större inverkan. Svensk verkstadsindustri var genom sin kraftiga diversifiering 

lämplig ur rustningssynpunkt. Dess förmåga att snabbt byta fokus i produktionen gjorde att 

den blev viktig för den svenska krigsekonomin, som exempel tillverkades stridsvagnar vid 

Volvo och Scania-Vabis.10 Den sammanfattande slutsatsen blir alltså att det andra världskriget 

lämnade svensk industri i en starkare ställning tack vare minskad importkonkurrens och ökade 

statliga investeringar. Svensk industri gick in i efterkrigstiden med god konkurrenskraft, 

mycket tack vare intakt industri och infrastruktur, men också för att Sverige inte drabbats lika 

hårt av ökad inflation som resten av Europa. Även näringar, bl.a. massa- och gruvindustrin 

som under kriget gått igenom svåra år p.g.a. obefintlig utländsk marknad återhämtade sig 

snabbt efter kriget. Svensk industri kunde operera relativt ostört. Marshallhjälpen höll 

orderingången uppe och importen utgjorde inget hot, vilket skapade ett perfekt klimat för 

expanderande investeringar som utnyttjades av alla industrins sektorer.11    

 

2.2 Mot storföretagsdominans 

Svensk industri har efter andra världskriget gått mot storföretagande. Internationellt 

uppmärksammades Sveriges relativt höga andel företag, som på sina respektive marknader 

ryckte fram och skaffade sig globalt starka marknadspositioner. Sveriges position som litet 

land med ovanligt många internationellt stora företag blev således påtaglig. Flera av 

storföretagen hade sin grund i 1800-talets industrialisering och blev under andra industriella 

revolutionen drivande mot utvecklat storföretagande.12 De här företagen blev med sin storlek 

och sin påverkan på marknaden väldigt viktiga för svensk sysselsättning, eftersom många 

mindre företags produktion var direkt relaterad till storföretagens verksamhet. Det faktum att 

                                                 
9 Schön, L. (2000), En modern svensk ekonomisk historia – tillväxt och omvandling under två sekel , s. 304-310 
10 Schön, L. (2000), s. 358-362 
11 Larsson, M. (1991), En svensk ekonomisk historia 1850-1985, s. 135-140 
12 Larsson, M. i Isacson, Maths et.al (2002), s. 127 
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ett antal stora företag blev dominerande i svensk industri, innebar samtidigt att det industriella 

ägandet i Sverige koncentrerades till ett fåtal grupper.13 

2.2.1 Bankernas roll i skapandet av storföretagsdominans  

Kreditgivning och aktieförmedling ställde tillräckligt med kapital till förfogande för att bistå 

industriell expansion och gav samtidigt bankerna ekonomisk kontroll över den industriella 

utvecklingen. 14 I takt med företagens beroende av affärsbankerna växte bankernas betydelse 

för svensk ekonomisk utveckling. 1910 stod banklån för 75 procent av industrins långfristiga 

skulder.15 Tre konkurrerande affärsbanker; Skandinavbanken, Handelsbanken och Stockholms 

Enskilda Bank skapades, vilka koncentrerade det industriella ägandet under början av förra 

århundradet. Konjunkturnedgången under första årtiondet av 1900-talet och den medföljande 

finansiella krisen bidrog till ytterligare sammanslagningar, eller snarare uppköp, inom 

banksektorn. 16 Företagen hamnade i stort sett utan undantag inom den banksfär som stått för 

företagets finansiering i samband med industrins andra genombrott. Familjen Wallenberg och 

Stockholms Enskilda Bank kom att inta en särställning som industrifinansiär i Sverige. Bland 

de ägda företagen ingick bl.a. Scania-Vabis och LM Ericsson, det senare genom 

Kreugerkraschen. Även SKF sökte sig mot Wallenbergsfären, men lämnade dotterbolaget 

Volvo kvar i Skandinaviska Banken, där företaget fick en ställning som ett av Sveriges 

ledande företag utanför Wallenberg. 17 Ägarkoncentrationen föranledde en 

koncentrationsutredning med syfte att ta reda på industriägarnas respektive andelar och vad 

det kunde innebära för marknaden. 18 Ägarkoncentrationen innebar dock närhet till kapital och 

kontakter genom nätverk av företag, vilket gav fördelar under perioder av omvandling. Vid 

förändrade marknadskrav bidrog sfärerna till att underlätta omstruktureringar och 

sammanslagningar av etablerade bolag. Företag utanför sfärerna upplevde däremot 

svårigheter med sin finansiering när kompetens och kapital så tydligt bands upp inom de stora 

ägargrupperna. Det fanns en strukturell stabilitet i den svenska modellen, dels politiskt med 

långvarigt socialdemokratiskt styre och nära anknutna fackföreningar, dels privat med de 

stora kapitalägarna. Den solidariska lönepolitiken skapade relativa fördelar för de 

                                                 
13 Schön, L. (2000), s. 414-416 
14 Schön, L. (2000), s. 209- 256 
15 Larsson, M. (1991), s. 59 
16 Schön, L. (2000), s. 258-260 
17 Schön, L. (2000), s. 414-416 
18 SOU 1968:7, Ägande och inflytande inom det privata näringslivet, s. 11 



 9

produktivare företagen, vilka återfanns inom banksfärerna. Det var där de produktiva 

investeringarna hade gjorts.19 

2.2.2 Långvarig stabilitet hos svenska storföretag 

Generellt gäller att stora företag utnyttjar fördelarna med stordrift och fortlever och växer 

således just p.g.a. att de är stora. I fallet Sverige är dock denna orsak av något underordnad 

karaktär, eftersom svenska storföretag internationellt har konkurrenter som väl matchar de 

svenska företagens storlek. Genom unika produkter har visserligen några svenska företag 

lyckats behålla ett visst försprång, men kostnadsfördelar gentemot konkurrenter kan inte sägas 

ligga till grund för företagens konkurrenskraft. Tydligare syns då vikten av att välja en 

bransch där kvalitet och märkesgaranti tenderat att styra efterfrågan snarare än låga 

styckkostnader. Svenska storföretag kännetecknas också av hög teknisk kompetens och 

anpassningsförmåga i tider av förändring. Svenska företag har också varit bra på att skapa 

nätverk för att knyta till sig spetskompetens och särskilda resurser. I det här fallet har 

bankernas breda ägande spelat stor roll för enkelheten att flytta rätt kompetens till rätt plats.20 

2.2.3 Den svenska modellens inverkan på storföretagsberoende 

En del av de faktorer som beskrivits tidigare i kapitlet utgör den modell som runt om i världen 

kommit att benämnas den svenska. Den kan sägas ha lanserats i och med Ernst Wigforss 

expansiva krispolitik på 1930-talet, vilken också inledde det långvariga socialdemokratiska 

regeringsinnehav som präglade Sverige under förra seklet. Modellen brukar beskrivas utifrån 

de tre huvudområden den består av. Det första utgörs av de relationer som skapats mellan 

parterna på den svenska arbetsmarknaden, d.v.s. främst det samförstånd mellan arbetsgivarna 

och löntagarna som medfört en väldigt låg konfliktbenägenhet hos parterna. Det här 

förhållandet brukar betraktas som en av förutsättningarna för den goda ekonomiska utveckling 

Sverige upplevde under 1900-talet. Den solidariska lönepolitiken utgör ett andra område i 

svenska modellen. 21 Det här stycket syftar dock främst till att beskriva den tredje 

beståndsdelen i modellen, d.v.s. den generella välfärdspolitiken. Det är här som den expansiva 

krispolitiken spelat störst roll, vilket gagnat svensk industri under perioder av ekonomisk 

nedgång. 22 Den svenska modellen har präglats av Keynes definition av krispolitik och har 

yttrat sig genom krispaket för att stimulera efterfrågan när konjunkturen svikit svensk industri. 

                                                 
19 Schön, L. (2000), s. 417-418   
20 Magnusson, L. (1997), Sveriges ekonomiska historia, s. 425-427 
21 Magnusson, L. (1997), s. 445-446 
22 Magnusson, L. (1997), s. 446 
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Av en sådan politik följer återhållsamhet i tider av högkonjunktur.23 Hög sysselsättning är 

viktig för alla regeringar oavsett politisk inriktning och stimulans av efterfrågan när 

marknaden inte kunnat erbjuda den har hjälpt till för att uppnå sysselsättningsmålen. Stora 

industrier och stora arbetsgivare har således kunnat räkna med statligt stöd och därmed 

räddats undan de värsta verkningarna av lågkonjunkturerna. Kritik mot den här delen av 

modellen yttrar sig i att modellen hindrar den naturliga utslagning av ineffektiva företag som 

konjunkturnedgångar medför. De effektiviserande följderna av en ekonomisk kris uppnås 

alltså inte.24   

 

 

3. Policy och teori kring konkurrens och 

marknadskoncentration 

Konkurrens är något som närmast betraktas som ett självklart inslag för ekonomisk 

effektivitet, åtminstone i en marknadsekonomi. Ändå är det inte givet att konkurrensen ska få 

vara det institut som bestämmer vilka aktörer som platsar på en viss marknad. Det finns även 

ett moraliskt perspektiv rörande konkurrens. Den måste vara rättvis och det är där 

konkurrenslagstiftningen kommer in som garant. Eftersom inställningen till marknadskraft 

och effektivitet skiljer sig så kraftigt åt är det heller inte konstigt att målen med lagstiftningen 

skiljer sig åt beroende på vilket land som står i fokus. Målen kan dock samlas i tre olika 

grupper beroende på vilken inriktning lagstiftningen getts av konkurrensvårdande 

myndigheter:25 

 

- ”Fördelning av ekonomisk mak t”. Målet innehåller bl.a. skydd av individuell frihet 

och rättigheter, vilka riskerar att upphävas av för stor marknadsmakt. Denna behöver 

nödvändigtvis inte utövas av ett monopol, utan kan skapas genom en 

konkurrensbegränsande sammanslagning mellan två eller flera företag. 

- ”Skydd av den ekonomiska friheten hos marknadens aktörer”. För att nå det här målet 

prioriteras skyddande regler för marknadsaktörer istället för processuellt 

konkurrensskydd. Mindre aktörer skyddas mot t.ex. leveransvägran, bojkotter eller 

                                                 
23 Magnusson, L. (1997), s. 452-455 
24 Magnusson, L. (1997), s. 474-477 
25 Comanor, W.S. (1990), Competition policy in Europe and North America: economic issues and institutions, s. 
1-4 
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kartellverksamhet, missbrukande agerande som annars skulle kunna utnyttjas av större 

aktörer, i konkurrensbegränsande syfte. Lagstiftningen tenderar att trycka hårdare på 

affärsetik.  

- Säkra konsumentnyttan genom ”både allokerings- och produktionseffektivitet”.26 

Effektiv allokering innebär minskning av området D i figuren på sidan 13 och 

produktionseffektivitet fokuserar på hur nära marginalkostnaden, eller snarare 

genomsnittskostnaden, priset sätts.27 

 

Även medlen för att uppnå målen med konkurrenslagstiftningen är skiftande mellan länder 

och över tid. Lagstiftningens olika delar kan fokuseras på marknadsstrukturen, d.v.s. 

aktörernas inbördes fördelning av marknadsandelar, koncentrationsgrad, marknadstillväxten 

eller etableringsmöjligheter. Den syftar alltså till att fungera splittrande på alltför 

koncentrerade marknader. Är det företagens beteende man vill förändra utformas 

lagstiftningen att hindra konkurrensbegränsande beteendeaspekter. Det kan gälla förbud mot 

att binda försäljning, d.v.s. villkora köp av en produkt mot att man köper en annan vara 

samtidigt. Ett tredje kriterium för konkurrenslagstiftningen är att reglera prestation. Här 

ingriper lagen vid bl.a. alltför höga vinstmarginaler hos marknadsaktörerna och upptäcks 

oegentligheter utfärdas sanktioner. Teoretiskt skulle det gå att ha ett enhetligt system som 

bygger enbart på ett av kriterierna, men i praktiken används ett blandsystem med olika 

kriterier för olika situationer. Således testas ofta marknaden för strukturkriteriet, som en följd 

av ett observerat beteendeproblem eller onaturligt höga resultat från en eller flera 

marknadsaktörer.28 

                                                 
26 Comanor, W.S. (1990), s. 1-4 
27 Författarens anmärkning 
28 Comanor, W.S. (1990), s. 5 
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 3.1 Förklarande modell – konkurrens kontra marknadsmakt 

 
Figur 1. Konkurrens och marknadsmakt29 
 

Figuren visar en efterfrågekurva och styckkostnaden för produkten. Implicit i modellen 

förutsätts en utbudskurva som vid konkurrens hamnar i ett sådant läge att marknadspriset blir 

PC och utbjuden kvantitet QC. I en monopolsituation maximerar monopolisten sin vinst genom 

att sänka utbudet till QM för att kunna sälja till priset PM. QM sätts i det läge då 

marginalintäkten är 0. En företagssammanslagning ger dock inte bara monopolmöjligheter, 

utan även potential att effektivisera produktionen genom utnyttjande av stordriftsfördelar för 

att sänka styckkostnaden från konkurrensnivåns ACC till monopolistens ACM. Det är det här 

resonemanget som ligger bakom debatten och policyn kring koncentrationslagstiftningen eller 

mer exakt figurens A-, B- och D-märkta områden. Diskussionen rör främst det triangulära 

området, D, vilket visar den del av konsumentöverskottet som försvinner från marknaden utan 

konkurrens. A är det område, den förmögenhet, som flyttas från konsument till producent vid 

en monopolsituation. B visar vinsten, i form av ökat konsumentöverskott, som följer av en 

prissänkande effektivisering av produktionen. Den vinst eller förlust som upplevs vid en 

konkurrensbegränsande åtgärd ses alltså vid jämförelse av B och D.30 

 

                                                 
29 Modellen, med vissa egna förklarande ändringar, ur Hunt, S. D. (2000), A general theory of competition – 
resources, competences, productivity, economic growth, s. 248. 
30 Hunt, S. D. (2000), A general theory of competition – resources, competences, productivity, economic growth, 
s. 247-248 
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3.2 Koncentrationslagstiftningens grunder 

Ett sätt att diskutera följderna av marknadskoncentration är att fokusera på rektangeln A, 

d.v.s. den yta i figuren som visar förmögenhetsöverföringen mellan konsument och producent. 

I amerikansk konkurrensforskning har den här ytan liknats vid stöld, utförd av 

sammanslående företag mot konsumenter. Eftersom A:s storlek påverkas av bl.a. spridningen 

av ekonomisk makt, storföretagens möjligheter att styra politiska beslut och uppmuntran av 

små- och nyföretagande har dessa blivit viktiga inslag i diskussion och utformning av 

konkurrenspolicy. Utifrån den här vinkeln är målet med lagstiftningen att minimera den 

överföring av förmögenhet som marknadskoncentrationen medför.31 

 

3.3 Chicagoskolan 

Chicagoskolan skapades ur noggrann analys av befintlig och historisk 

koncentrationslagstiftning och presenterar en uppfattning om varför befintlig policy inte var 

träffsäker. Chicagoskolans angreppssätt kom att präglas av effektivitet i 

koncentrationslagstiftningen. Lagstiftningens uppgift är inte att urskiljningslöst slå ner på alla 

koncentrationer på en marknad, utan sträva efter effektivitet både gällande allokering och 

produktion. Med detta menas att tonvikten ligger på allokering, men att hänsyn även måste tas 

till produktionseffektiviteten, så att inte lagstiftningen bidrar till att minska konsumentnyttan. 

Det innebär att man kan bortse från rektangeln A, utifrån argumentet att den bara visar 

transferering mellan ekonomiska aktörer, d.v.s. från köpare eller konsumenter till producenter. 

Den sammanlagda effektiviteten i en industri maximeras när den främjar konsumentnyttan. 

Därför bör koncentrationslagstiftningen endast ta hänsyn till jämförelsen mellan B och D. Så 

länge en sammanslagning uppfyller kriteriet att B är större än D, bör den godkännas. Detta 

komplicerar analysen, men samtidigt bör kommas ihåg att alla koncentrationer inte ger 

upphov till förändringar i både B och D, utan bara i den ena, vilket gör beslutet väldigt lätt. 

För att B ska bli större än D måste sammanslagningen medföra kraftiga 

kostnadseffektiviseringar, samtidigt som marknaden är så pass stor att konsumentöverskottet 

inte minskar så mycket som följd av den ökade marknadsmakten hos sammanslagningen.32 

Storleken på D beror av företagets förmåga att prissätta över marginalkostnad, men också på 

marknadens storlek. Således kan ett företag som befinner sig på en liten marknad ha kraft att 

sätta ett väldigt högt pris, men fortfarande ha små intäkter och därför skapa ett litet D för 
                                                 
31 Hunt, S. D. (2000), s. 248-249 
32 Hunt, S. D. (2000), s. 250-252 
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samhället. Konkurrenslagstiftningens resurser bör enligt ett sådant resonemang inriktas på att 

undersöka företag med förutsättningar att orsaka stor förlust av konsumentöverskott, d.v.s. 

stort D för samhället.33            

 

3.4 R-A-teori  

R-A-teorin (resource-advantage) medger visserligen att det går att argumentera att 

marknadsmakt ger högre priser och vinster, att förmögenhet borde omfördelas eller att 

sammanslagningar leder till effektivitet. Det går dock inte att använda ovanstående figur för 

att styrka argumenten eftersom den kräver homogena marknadsförutsättningar, vilka inte 

anses finnas i verkligheten. Istället hävdar teorin att det inte är koncentrationslagstiftningen 

som bestämmer vad som är lagligt, utan ideologi förkroppsligad av politiker, domare och 

utsedda experter.34 Konkurrens, definierad utifrån R-A-teori, ger ”effektiv allokering av 

knappa konkreta resurser” och motivation till effektivitets- och produktivitetshöjande 

investeringar som leder till nya tillväxtdrivande resurser35. Koncentrationspolicy ska alltså 

stimulera den process, som ständigt pågår mellan företag på marknaden för att skapa 

komparativa fördelar resursmässigt, vilket i sin tur ger en komparativt starkare 

marknadsposition och därmed överlägset ekonomiskt resultat. Av vikt blir således att skydda 

den ekonomiska friheten i allmänhet och äganderätten i synnerhet. En annan institution som 

bör stimulera R-A-konkurrens är skattesystemet, där teorin förordar låga marginalskattesatser 

som tydligare ska framhålla sambandet mellan prestation och belöning. Ett sådant 

förhållningssätt leder till produktivitet och ekonomisk tillväxt. För att uppmuntra 

tillväxtdrivande investeringar och innovationer behövs även starka immaterialrättsliga institut, 

t.ex. patent- och varumärkesskydd. Konkurrenspolicyn bör alltså inriktas på att skapa 

marknadsekonomiska förutsättningar, d.v.s. bevara den ekonomiska friheten och skydda 

äganderätten. Om dessa förutsättningar finns kommer den ekonomiska tillväxten 

automatiskt.36   

 

 

                                                 
33 Comanor, W.S. (1990), s. 12-13 
34 Hunt, S. D. (2000), s. 253-255 
35 Hunt, S. D. (2000), s. 170-184  
36 Hunt, S. D. (2000), s. 256-257 
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4. Marknadsreglering 

Det här avsnittet tar upp olika förhållningssätt till ekonomiska marknader. Förespråkarna för 

marknadsekonomin anser att det avreglerade marknadssystemet är mer flexibelt och lättare att 

anpassa till förändringar, än alternativen. Marknader misslyckas dock och i ett sådant läge kan 

interventioner från stat eller överstatligt organ behövas. Den rena marknadsekonomin finns 

inte, men frågan är hur mycket statlig intervention som ska finnas på den ekonomiska 

marknaden. 37 

 

4.1 Statlig intervention 

De flesta fall av statlig intervention på ekonomiska marknader sker i något av följande syften: 

  

- korrigera ett marknadsmisslyckande 

- omfördelning av inkomst 

 

Ett marknadsmisslyckande  kan beskrivas som en situation där marginalkostnaden är högre 

än marginalintäkten. Ett exempel kan vara produktion som också medför externa effekter, 

vilket p.g.a. den sociala kostnad som läggs på samhället leder till en högre marginalkostnad än 

den industrin anser sig producera till. Vinstmaximerande företag klarar inte av att möta den 

verkliga marginalkostnaden utan kommer att lägga sig på den nivå där deras marginalkostnad 

är lika med marginalintäkten. Den här nivån är ineffektiv för samhället.38 Staten behövs där 

ekonomiska aktörer inte klarar av att tillgodose den efterfrågan som finns på marknaden. Här 

avses områden som är viktiga för ekonomisk utveckling, t.ex. utbildning och 

infrastrukturutbyggnad. Den främsta uppgiften staten har i en marknadsekonomi är som 

garant för de institutioner som skapar incitament för medborgare att ägna sig åt produktion 

och handel, samtidigt som konsumenterna skyddas och har valmöjligheter.39   

 

Omfördelning av inkomst sker på ett antal olika grunder. Den första bygger på utilitarismen, 

d.v.s. största möjliga nytta åt största möjliga antal. Här används en additiv nyttofunktion där 

alla individers nyttor adderas. Statens uppgift blir alltså att maximera denna nyttofunktion för 

att uppnå största möjliga nytta. Individens nyttofunktion kännetecknas av avtagande 

                                                 
37 Lipsey R. G. (1999), Economics, s. 384-387 
38 The economics of government market intervention and its international dimension, 2005-06-06, kl. 14.15 
39 Gunnarsson C., Staten och institutionerna i Södersten Bo (1992), Den offentliga sektorn , s. 37-41  
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marginalnytta. Omfördelningen sker således mot bakgrund av individers olika marginalnyttor. 

Nyttoökningen som en individ med låg inkomst upplever är större än den nyttominskning som 

en rikare individ upplever av mindre inkomst. Ett annat sätt att omfördela inkomst är enligt 

maximin-kriteriet, som går ut på att maximera nyttan för den med lägst nytta. Den här synen 

på omfördelning riktar sig till samhällets riskaversion, eftersom den bestämmer den lägsta 

nivå en individ ekonomiskt kan hamna på, ett sorts säkert lägsta utfall. Tolkningen är 

omdiskuterad, eftersom den förutsätter aversion, när det faktiskt kan vara så att individen 

hellre tar en liten risk att bli fattig mot att ha större chans att klara sig bra. 

Försäkringsargumentet för omfördelning används också i syfte att uppnå social stabilitet. 

Samhället betalar alltså sig självt för att behålla lugn. 40  

 

4.2 Non-intervention 

Stater kan också misslyckas. Egennyttan kan ta överhanden, men stater kan också ledas från 

sina uppsatta mål av olika intressegrupper. Non- interventionisterna anser att misslyckandena 

på marknaden beror på statlig inblandning och har därför lagt fram ett antal argument mot 

staten som ekonomisk aktör: 

 

- misslyckanden på marknaden beror på statlig inblandning 

- marknaden klarar av att ta hand om externa effekter, under förutsättning att 

definierade och skyddade äganderättigheter finns 

- konkurrens kan upprätthållas genom etableringsfrihet, d.v.s. ingen reglering av företag 

i syfte att anpassa dem till konkurrensmallen och bort med immaterialrättsliga hinder 

som t.ex. patentlagar41 

 

Argumenten mot statlig inblandning varierar beroende på hur långtgående non-

interventionistiskt synsätt man väljer. Vissa förespråkar en nattväktarstat där staten 

upprätthåller ramar och institutioner för marknadsekonomi, men aldrig lägger sig i 

marknaden. Andra tillåter inte ens sådan inblandning. Dock anser de flesta av de moderna 

liberala skolorna, i likhet med klassisk liberalism, att staten måste finnas i ekonomin som 

                                                 
40 Rosen, H. S. (1999), Public finance, s. 141-148 
41 Wynarczyk P, Is a pure market system feasible? i Roper B. et. al. (1987), Markets, intervention and planning, 
s. 62-82 
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garant för att sådana varor, som marknaden inte klarar av att tillhandahålla, d.v.s. public 

goods.42  

 

4.3 Sammanfattning 

En marknad i total avsaknad av staten har förmodligen aldrig funnits och kommer 

förmodligen aldrig att finnas, vilket ger ett blandsystem mellan stat och marknadsmekanism.43 

Hur mycket intervention en marknad ska utsättas för, beror på förhållandet mellan kostnaden 

marknadsimperfektionen för med sig och de kostnader och vinster statlig inblandning skulle 

kunna ge.          

 

 

5. Koncentrationsförordningen 

En koncentration är en ”varaktig förändring av kontroll” som uppstår när: 

 

- minst två självständiga företag eller mindre enheter av företag slås samman 

- ”en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett eller flera företag” skaffar 

direkt eller indirekt kontroll över minst ett annat företag, genom avtal eller förvärv av 

olika tillgångar44 

 

För kontroll krävs makt att i kraft av rättigheter, avtal eller andra medel påverka ett företag 

genom ägande- eller nyttjanderätt till samtliga eller delar av dess tillgångar. Med kontroll 

menas således att ha avgörande inflytande på ett företags struktur, voteringar och 

beslutsfattande. Kontroll innehas av personer eller företag, som besitter ovanstående avtal och 

rättigheter.45 Koncentration uppstår inte vid tillfälligt innehav av tillgångar, förutsatt att 

tillgångarnas tillfälliga rösträtt inte utövas av den tillfällige innehavaren. 46     

 

Rådets förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, ”EG:s 

koncentrationsförordning”, är en omarbetad version av den ursprungliga 

                                                 
42 Wynarczyk P, i Roper B. et. al. (1987), s. 62-82   
43 Wynarczyk P, i Roper B. et. al. (1987), s. 62-82   
44 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, artikel 3, 
p. 1 
45 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 3, p. 2-3 
46 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 3, p. 5 
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koncentrationsförordningen som kom 1989.47  Förordningen är av betydelse för att säkerställa 

att ”konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids”48 och att gemenskapens såväl som 

medlemsstaternas ekonomiska politik bedrivs ”i överensstämmelse med principen om en 

öppen marknadsekonomi med fri konkurrens”49. För att uppnå målen med industriell 

konkurrenskraft, dynamisk konkurrens, tillväxt och höjd levnadsstandard marknaden går det 

inte att utesluta strukturförändringar på den europeiska inre marknaden. Det blir således 

nödvändigt med en ”särskild rättsakt”, d.v.s. en förordning vars syfte är effektiv kontroll av 

företagskoncentration med utgångspunkt från deras verkningar på konkurrensen inom EU. För 

att undvika brott mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna går fördraget inte längre 

än vad som är nödvändigt för att motverka snedvriden konkurrens på den gemensamma 

marknaden. Subsidiaritetsprincipen säger att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt. 

Principen innehåller ett nödvändighetsrekvisit, d.v.s. att gemenskapen inte ska vidta åtgärder 

som inte är nödvändiga för att uppnå fördragsmålen. 50 Ovanstående rekvisit tangerar 

proportionalitetsprincipen, vilken just bestämmer att mer ingripande åtgärder än behövligt 

aldrig ska vidtas för att uppfylla fördraget.51 Grunden för koncentrationskontroll finns 

fördragsmässigt i artiklarna 81 och 82 EGF 52, med genomförandebestämmelser för dessa två i 

artikel 83. Dock räcker inte dessa två till för att täcka alla fall som faller under snedvridande 

konkurrensbegränsning. Genomförandet kan därför inte baseras enbart på artikel 83 EGF, 

utan främst på artikel 30853, där gemenskapen ges rätt att vidta ytterligare befogenheter ”för 

att uppnå sina mål”, i det här fallet dynamisk konkurrens på den inre marknaden.54 

Tillämpningen av förordningen bör utgå från berörda företags geografiska 

verksamhetsområden och begränsas genom uppsatta tröskelvärden, som avgör om en 

koncentration har gemenskapsdimension: 

 

”En koncentration med en gemenskapsdimension bör anses föreligga när de berörda 

företagens sammanlagda omsättning överstiger vissa angivna tröskelvärden. Detta gäller 

oberoende av om de företag som genomför koncentrationen ”har sitt säte eller sitt 

                                                 
47 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, (1)  
48 Sammanställning av Michael Hellner (2002), Fördragssamling Europarätt, artikel 3.1 g EGF, s. 68 
49 Hellner, M (2002), artikel 4.1 EGF, s. 69 
50 Påhlsson, S. et. al. (1993), EG-rätten – ny rättskälla i Sverige, s. 300-301 
51 Påhlsson, S. et. al. (1993), s.120 
52 Koncentrationsförordningen är kommissionens verktyg att förhindra att dominerande ställning skapas eller 
förstärks av en fusion, artikel 82 EGF riktar sig mot missbruk av dominerande ställning 
53 Artikel 81-83 och 308 EGF finns i bilaga 1 
54 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, (4)-(7) 
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huvudsakliga verksamhetsområde inom gemenskapen eller inte, förutsatt att de har en 

betydande verksamhet där.”55 

 

För att uppfylla kriteriet att ett koncentrationsärende behandlas av den bäst lämpade 

myndigheten, d.v.s. subsidiaritetsprincipen, bör kommissionen och medlemsstaternas 

myndigheter ha ett nära samarbete för att göra processen så effektiv som möjligt. 

Kommissionen bör kunna hänskjuta koncentrationsbedömningar som har 

gemenskapsdimension till berörd nationell medlemsstat om de inte påverkar en väsentlig del 

av den gemensamma marknaden. Detta gäller när en koncentration överstiger de 

tröskelvärden som gäller för gemenskapsdimension, men endast eller främst påverkar en 

avgränsad mindre del av den gemensamma marknaden, t.ex. ett medlemsland. På liknande 

sätt bör medlemsstater kunna skicka fall som saknar gemenskapsdimension, men kraftigt 

påverkar handel mellan medlemsstater eller konkurrensen inom en medlemsstats gränser, till 

kommissionen. 56  

 

En koncentration ”omfattar transaktioner som medför en varaktig förändring av kontrollen 

över de berörda företagen och därmed av marknadsstrukturen”. Uppkomna koncentrationer 

med marknadsdimension ska ”förklaras oförenliga med den gemensamma marknaden” när de 

skapar eller förstärker en dominerande ställning som begränsar konkurrensen på hela eller 

”väsentlig del” av den gemensamma marknaden. 57 Samtidigt slår koncentrationsförordningen 

fast att kommissionen måste ta hänsyn till de effektivitetsvinster58 som kommer av en 

koncentration. Om dessa väger upp fusionens konkurrenshämmande inverkan så att den 

effektiva konkurrensen på den gemensamma marknaden eller väsentlig del av den inte 

påverkas negativt, ska koncentrationen godkännas enligt koncentrationsförordningen. I sin 

framställan till, eller på direkt inrådan av, kommissionen kan samgående företag lägga fram 

åtaganden som ska genomföras för att göra en koncentration förenlig med den gemensamma 

marknaden. Åtagandena ska då vara så omfattande att de helt löser konkurrensproblemet. Det 

blir kommissionens uppgift att övervaka och vidta åtgärder för att åtagandena genomförs och 

efterlevs inom rimlig tid och i enlighet med kommissionens beslut.59 

 

                                                 
55 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, (9)-(10) 
56 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, (14)-(15) 
57 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, (20)-(24) 
58 Effektivitetskriterierna finns förutom i koncentrationsförordningen (29), även i 81.3 EGF   
59 Rådets förordning (EG) nr 139/2004,  (29)-(31) 
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5.1 Förordningens tillämpningsområde 

Förordningen gäller koncentrationer med gemenskapsdimension. Gemenskapsdimension 

föreligger när: 

 

- ”den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 

fem miljarder euro, och 

- den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för minst två av de berörda 

företagen överstiger 250 miljoner euro,  

 

om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin 

sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat.”60 

 

Om ovanstående tröskelvärden inte uppnås av en koncentration kan gemenskapsdimension 

ändå finnas om: 

 

- ”den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 

2,5 miljarder euro, 

- den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en av 

åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner euro,  

- i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt föregående punkt, den totala 

omsättningen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25 

miljoner euro, och 

- den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av åtminstone två 

av de berörda företagen överstiger 100 miljoner euro, 

 

om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin 

sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat.”61 

 

5.2 Bedömning av koncentration 

Kommissionen skall i sin bedömning ta hänsyn till: 

 
                                                 
60 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 1, p. 2 
61 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 1, p. 3  
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- behovet av att främja konkurrensen på den gemensamma marknaden mot bakgrund av 

marknadsstruktur och inte bara faktisk, utan även potentiell konkurrens från både 

inom- och utomgemenskapliga företag 

- berörda företags marknadsställning, ekonomisk och finansiell styrka, leverantörers och 

konsumenters valmöjligheter, etableringshinder på berörd marknad och möjligheterna 

till teknisk utveckling under förutsättning att det ligger i konsumentintresset och inte i 

sig hindrar konkurrensen62 

 

En koncentration som ”påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen” till följd av 

uppkommen eller förstärkt dominans på marknaden skall inte godkännas av kommissionen. 

Däremot finns inga hinder mot koncentrationer som inte hämmar konkurrensen påtagligt.63 En 

annan situation som bedöms är när ett nybildat gemensamt företag för med sig samordning av 

konkurrensbeteendet hos självständiga företag. Bedömningen ska då ske enligt kriterierna i 

81.1 och 81.3 EGF, för att bestämma om koncentrationen ska godkännas. I sådant fall ska 

särskilt beaktas om två eller flera av det gemensamma företagets moderföretag efter 

samgåendet stannar på samma marknad som det gemensamma företaget eller i nära 

anknytning till samma marknad. I fall där det gemensamma företaget ger självständiga företag 

”möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna eller tjänsterna i 

fråga” tas detta också i särskilt beaktande.64 

 

 

6. Relevant marknad 

Kommissionens främsta uppgift i ett fusionsfall är att fastslå den nya företagsenhetens 

relevanta marknad. Eftersom det inte finns någon generellt applicerbar definition av begreppet 

måste en noggrann genomgång göras i varje enskilt fall. Vid bestämning av ett företags 

relevanta marknad gör kommissionen en bedömning där marknaden delas upp i en relevant 

produktmarknad och en relevant geografisk marknad, vilka kommer att beskrivas nedan. 65 

 

                                                 
62 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 2, p. 1 
63 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 2, p. 2-3   
64 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 2, p. 4-5 
65 Westin, J. (1996), Introduktion till EG:s konkurrensregler – en praktisk översikt, s. 62   
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6.1 Relevant produktmarknad 

“En relevant produktmarknad innefattar alla varor och/eller tjänster som av konsumenten 

anses utbytbara, med avseende på produktens egenskaper, pris och avsedda funktion.”66 

 

Vid definition av ett företags relevanta produktmarknad görs en analys av ett företags 

marknadsposition med avseende på vilken produkt det erbjuder. För att bestämma om 

dominans föreligger genomsöks marknaden efter produkter som konkurrerar med företagets. 

Stor vikt läggs då vid produkternas inbördes utbytbarhet. Två eller flera produkter bedöms 

vara inbördes utbytbara om de har samma egenskaper, användningsområde och samtidigt 

ligger i samma prisklass. Praxis kräver inte fullständig utbytbarhet, men som krav har satts att 

de ”skall vara utbytbara i mer än begränsad omfattning”. Således har bananer ansetts utgöra 

en egen relevant produktmarknad och får inte räknas in i marknaden för färsk frukt. Frukt 

med samma kännetecken som bananer säljs bara under vissa perioder på året då visserligen 

bananförsäljningen sjunker, men endast marginellt och bedömningen blev alltså att denna 

utbytbarhet var begränsad.67  

 

Ur konsumentens synvinkel är priset en viktig omständighet och likvärdiga priser kan medge 

utbytbarhet mellan två produkter. För att inga missförstånd ska finnas inom rättspraxis på 

området har EG-domstolen visat att produkter inom samma produktkategori, men skilda 

priskategorier, inte utan granskning är att betrakta som utbytbara. Exklusiva kameror, avsedda 

för yrkesbruk, har ansetts skilja sig från vardagskameror så mycket att det motiverar att 

kategorisera dem på olika marknader. Det är därför inte ovanligt att kommissionen väljer 

väldigt snäva avgränsningar för den relevanta marknaden. Skillnaden i distributionssätt 

mellan däck avsedda för montering och däck avsedda för reservdelar har utgjort skäl att 

definiera två olika marknader, trots identiska produkter. Kommissionen kan dock inte snäva 

in den relevanta marknaden utan god grund för sin bedömning. Bl.a. har kommissionens 

försök att bedöma lättmetallförteckningar speciellt avsedda för kött och fisk som en egen 

relevant produk tmarknad visat sig vara för snäv. I samband med överklagande fann EG-

domstolen att kommissionen brustit vid motivering av varför kött- och fiskförpackningar i 

                                                 
66 Den europeiska kommissionen (1997), Commission Notice on the definition of the relevant market  for the 
purposes of Community competition law 
67 Westin, J. (1996), s. 62 
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lättmetall skulle skiljas från andra lättmetallförpackningar. Kommissionens beslut ogillades 

och dominerande ställning kunde inte fastslås.68 

 

Bestämning av relevant produktmarknad spelar en väldigt avgörande roll i ett mål rörande 

missbruk av dominerande ställning. Eftersom varje fall är unikt, även inom samma 

produktgrupp eller bransch, finns omfattande praxis att tillgå och även stor variation vid 

bedömning, vilket gör det mycket svårt att dra slutsatser kring hur snävt kommissionen 

bedömer relevant produktmarknad i olika fall. När den relevanta marknaden bestämts efter 

produkt måste även geografisk bedömning göras.69 

 

6.2 Relevant geografisk marknad 

Den relevanta geografiska marknaden består av det geografiska område där de berörda 

företagen är verksamma och påverkar utbud och efterfrågan av varor och tjänster. Området 

ska kännetecknas av homogena konkurrensvillkor och avgränsningen av den geografiska 

marknaden sker när konkurrensvillkoren märkbart börjar skilja sig från de områden man 

tidigare undersökt.70 

 

Vid dominans av den relevanta marknaden utifrån geografisk synvinkel kompliceras 

bedömningen genom ordalydelsen ”väsentlig del”71. Detta innebär att ett företag inte behöver 

dominera hela den gemensamma marknaden för att bli föremål för det geografiska kriteriet. 

Bl.a. har ett antal sockerproducenter fått sin geografiska relevanta marknad bedömd till enbart 

södra Tyskland, eftersom företagens marknadsföring och försäljning främst rörde detta 

område. Praxis visar att väsentlig del av den geografiska marknaden kan bestämmas till 

alltifrån några medlemsstater till en större stad.72 

 

6.3 Hänsyn vid marknadsbestämning 

Grundläggande principer för marknadsbestämningen bygger på utbytbarheten på marknaden, 

från efterfrågesidan såväl som från utbudssidan. Från efterfrågesidan bedöms marknaden 

                                                 
68 Westin, J. (1996), s. 62-64  
69 Westin, J. (1996), s. 65  
70 Den europeiska kommissionen (1997), Commission Notice on the definition of the relevant market... 
71 Begreppet väsentlig del används i artikel 82 EGF 
72 Westin, J. (1996), s. 65-66 
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utifrån huruvida konsumenten skulle kunna byta till en annan produkt eller vända sig till en 

annan tillverkare någon annanstans vid en teoretisk prishöjning med 5-10 % på det aktuella 

företagets produkt. Om substitutionen bedöms göra prishöjningen olönsam, p.g.a. minskad 

försäljning, så räknas substituten och de substituerande områdena till den relevanta 

marknaden. Utsträckningen av den relevanta marknaden, i dessa avseenden, pågår fram tills 

prishöjningen blir lönsam. Ett exempel är marknaden för fotbollsskor och ett samgående 

mellan två tillverkare. För att se vilken storlek den relevanta marknaden har behöver man ta 

reda på om det aktuella märkets försäljning minskar tillräckligt vid en prishöjning gentemot 

det konkurrerande märket, för att det ska kunna styrkas att de tillhör samma marknad. Andra 

märken tas sedan in i bedömningen fram tills det aktuella märkets försäljning inte påverkas av 

prishöjningen längre.73  

 

Vid marknadsbestämning tar kommissionen också hänsyn till substitution från utbudssidan.  

Vid den här bedömningen ska en produkt anses som ett relevant substitut när producenten på 

kort sikt, utan att tillfoga stora extrakostnader och risker i produktionen kan erbjuda 

marknaden substitutet som konkurrent till den bedömda produkten under förutsättning att 

denna utsätts för en teoretisk prishöjning. Under dessa förutsättningar kommer det relevanta 

substitutet att ge effekt på beteendet hos konkurrerande företag, genom det ökade utbud som 

p.g.a. den teoretiska prishöjningen bjuds konsumenten och därmed ger påverkan från 

efterfrågesidan. Som exempel kan tas pappersindustrin. Det går inte utan noggrann motivering 

säga att papper av olika kvalitet substituerar varandra, exempelvis kan inte lågkvalitetspapper 

användas vid framställning av vissa kataloger. Däremot går det att motivera, utifrån lättheten 

att i ett pappersbruk ställa om produktionen mellan olika papperskvalitet utan alltför stora 

kostnadsökningar i form av tid och pengar, varför olika typer av papper ändå utgör relevanta 

substitut för varandra och därmed tillhör samma marknad. Dock skulle kommissionen kunna 

se till skillnader i distributionsmöjlighet eller ledtiden mellan order och leverans för att hävda 

att en viss typ av papper eller ett visst pappersbruk inte ska betecknas som relevant substitut. 

Om substitutionskravet kräver justering av tillgångar, t.ex. inventarier, ökade investeringar 

eller strategiska beslut som medför tidskostnader är den delen av marknaden inte relevant som 

substitut till den bedömda produkten eller företaget.74                   

         

                                                 
73 Den europeiska kommissionen (1997), Commission Notice on the definition of the relevant market... 
74 Den europeiska kommissionen (1997), Commission Notice on the definition of the relevant market...  
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6.4 Dominerande ställning 

Efter att de olika kriterierna för den relevanta marknaden gåtts igenom bedömer 

kommissionen vilken ställning ett företag har på den relevanta marknaden och om 

dominerande ställning föreligger. Med hjälp av koncentrationsförordningen är kommissionens 

uppgift att se till att en fusion inte ”skapar eller förstärker dominerande ställning”. Generellt 

kan man säga att stor marknadsandel gett kommissionen anledning att slå fast ett företags 

dominans. Dock måste tas hänsyn till andra faktorer än marknadsandel för att fastställa ett 

företags dominans. Som exempel kan tas det ovan nämnda bananleverantörsexemplet, där det 

berörda företaget hade en marknadsandel på närmare 45 %. En sådan andel medger inte 

automatisk dominans på en marknad. I sina skäl till varför företaget United Brands 

kontrollerade marknaden vägde kommissionen in ett antal andra faktorer: 

 

- United Brands ägde plantager i olika delar av den bananodlande världen, vilket 

säkrade leveranser även vid dåliga år eller i händelse av naturkatastrof, även om 

hälften av deras utbjudna bananmängd kom från andra plantager 

- För att säkra leverans till Europa ägde United Brands fler kylfartyg än andra 

leverantörer 

- Ett starkt uppbyggt varumärke för bananer, från just tropikerna, och en noggrann 

kontroll av kvalitet75 

 

Tillsammans med företagets storlek på marknaden föranledde dessa faktorer kommissionen 

att bedöma United Brands position på marknaden som dominant. Detta motiverades med att 

företaget innehade en ekonomisk styrkeposition, vilken möjliggjorde för företaget att 

begränsa konkurrensen på den relevanta marknaden genom möjligheten att agera utan hänsyn 

till konkurrenter, kunder och konsumenter. EG-domstolen styrkte kommissionens 

bedömning. 76 

6.4.1 Faktorer som påverkar dominansbedömningen 

Hög marknadsandel är kanske det mest uppenbara tecknet på marknadsdominans. 

Marknadsandelen måste ändå beaktas med försiktighet, eftersom dominansen beror mindre på 

sammanslagningens storlek än marknadspositionen hos konkurrenterna och hur utmaningsbar 

den berörda marknaden är i fråga om etableringsvänlighet etc. Kommissionen utesluter inte 

                                                 
75 Westin, J. (1996), s. 61-66 
76 Westin, J. (1996), s. 61-66 
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att dominans kan uppstå av fusioner där resultatet blir en marknadsandel på mellan 20-40 

procent, samtidigt som andelar på 90 procent i sig inte behöver medge skadlig dominans, även 

om svårigheten med att styrka dominans eller icke-dominans i ovanstående fall tillkommer. 

Kommissionen vill med dessa exempel understryka vikten av andra faktorer än 

marknadsandel vid dominansbestämning. Hög marknadsandel behöver inte betyda 

marknadsmakt på växande marknader, där situationen snabbt kan ändras av innovationer eller 

teknologisk utveckling. I koncentrationsbedömningen bedöms även den framtida marknaden 

och om en hög marknadsandel, genom sammanslagning, kan neutraliseras av framskriden 

forskning eller produktlanseringar hos konkurrenter och därmed mildra eventuell dominans. 

Sådana faktorers betydelse för bedömningen av en koncentration hänger då på hur snabbt en 

dominansmildrande åtgärd kan åstadkommas. Alltför framtida produktlanseringar har ingen 

betydelse för kommissionens bedömning av samtiden. Viktigt är också i vilken omfattning 

marknadsandelen ökar till följd av en sammanslagning. Marknadsjättar kan således gå ihop 

med mindre bolag om det leder till effektivitetsvinster och endast marginell andelsökning, 

medan en fusion med initial andel kan öka lika mycket i absoluta procenttal och ändå 

förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden. 77        

 

När det väl kommer till konkurrenterna görs analysen utifrån ett antal olika vinklar. Frågan 

kommissionen försöker ta ställning till är huruvida marknadsstrukturen fortfarande kan 

erbjuda konkurrens i händelse av en koncentration mellan två marknadsaktörer. En faktor som 

kan uppväga en koncentrations storlek är konkurrenternas anseende på marknaden. 

Marknadsandel behöver inte betyda marknadsmakt om mindre konkurrenter åtnjuter 

marknadens förtroende och inte riskerar att förlora detta till följd av sammanslagningens 

ökade storlek. Hur snabbt konkurrens kan återupprättas på en marknad efter en koncentration 

är en annan av kommissionens bedömningsgrunder. Detta innebär att även om det finns 

konkurrenter med liknande marknadsandel som en sammanslagning, betyder inte det i sig att 

den är godkänd enligt koncentrationsförordningen. Klarar konkurrenterna med befintliga 

resurser inte av att möta en sammanslagning inom en tillräckligt kort tidsrymd, t.ex. genom en 

produktionsökning eller en omställning av produktionen, bedöms sammanslagningen som 

dominant och kan därför inte godkännas enligt koncentrationsförordningen. I de flesta 

koncentrationsfall har konkurrensen bedömts komma från företag inom den gemensamma 

marknaden. Då marknaden bedömts global har det oftast handlat om högvärdesprodukter, där 

                                                 
77 Cook, C.J. et. al (2000), E.C. merger control, s. 152-156   
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transportkostnaderna endast utgör en liten del av den totala kostnaden. Befintliga fall av den 

här typen har bl.a. handlat om helikoptermarknaden, där en koncentration godkändes 

beroende på tillräckligt konkurrenstryck från utomeuropeiska konkurrenter, trots att den fick 

sjuttio procent av den gemensamma marknaden. 78 

 

En marknadsaspekt som kan leda till dominans är etableringshinder. Dessa brukar 

kategoriseras utifrån tre typer: 

 

- absoluta fördelar för en befintlig aktör gentemot nykomlingar, i form av resurser som 

inte är tillgängliga för nya aktörer, t.ex. hinder genom lagstiftning eller 

immaterialrättsliga fördelar, vilka i sig kan omöjliggöra nyetablering. 

- strategiska fördelar, som oftast åtnjuts genom att man är först in på en marknad, d.v.s. 

att redan vara etablerad på en kapitalintensiv marknad ger stordriftsfördelar, goodwill 

eller varumärkeslojalitet. Höga sunk costs ses också som en strategisk fördel, t.ex. då 

en etablering kräver omfattande marknadsföring utan att garantera ett lyckat 

marknadsinträde.  

- exkluderande beteende gentemot nykomlingar, t.ex. aggressiv prissättning eller 

leveransvägran, från etablerade aktörer.79 Exemplet på aggressiv prissättning i det här 

fallet är underprissättning, där det etablerade företaget under en period tar ut ett 

väldigt lågt pris för att slå ut nykomlingar. Priser under genomsnittlig rörlig kostnad 

har ansetts utgöra underprissättning.80 Leveransvägran bedöms som missbruk av 

dominerande ställning om de vägrade leveranserna tydligt begränsar 

”förutsättningarna för en effektiv konkurrens” på en viss produkt, d.v.s. en aktör 

vägras leverans i syfte att slå ut denne från marknaden. Konsumenterna kan också 

anses drabbade genom att avsättningen av den aktuella varan begränsas.81   

 

Köparmakt kan väga upp en säljares överlägsna storlek. Köparmakt på en marknad kan dock 

leda till säljarmakt på nedstigande marknader. Ett bra marknadsexempel här är bilindustrin, 

där kommissionen hittills tagit sammanslagningar bland komponenttillverkare med ro, 

eftersom sluttillverkarnas köparmakt tenderat att upprätthålla konkurrens trots koncentration. 

Ett annat exempel, med direkt svensk anknytning, är fallet Stora/Enso. Den relevanta 

                                                 
78 Cook, C.J. et. al (2000), s. 156-158 
79 Cook, C.J. et. al (2000), E.C. s. 158-160 
80 Westin, J. (1996), s. 73-76 
81 Gustafsson, L. et.al, (1986), EG:s konkurrensrätt – en handbok , s. 99-100 
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geografiska marknaden definierades liksom i fallet Volvo-Scania snävt och 

marknadsdominans skulle uppstå. Kommissionen tog emellertid hänsyn till den makt som 

fanns hos Stora/Ensos kunder, där t.ex. Tetra Pak ensamt stod för 50 procent av 

sammanslagningens försäljning på den gemensamma marknaden. I det här fallet bedömdes att 

köpare och säljare stod i ett ömsesidigt beroende till varandra och att köparmakten uppvägde 

sammanslagningens marknadsdominans. Vissa åtgärder var dock nödvändiga, bl.a. för att 

skydda mindre kunder.82  

 

Bredden på produktutbud eller starka varumärken hos två koncentrerande aktörer kan, oavsett 

storlek, leda till dominans. Detta brukar benämnas portföljmakt och i kommissionens 

bedömning analyseras en koncentrations ökade möjligheter till strategiskt 

konkurrensbegränsande beteende, utifrån portföljen. En koncentration, som skapar en alltför 

stark vertikal anknytning, till underleverantörer och konsumentmarknader, kan bedömas 

dominant och förklaras oförenlig, eftersom den hindrar konkurrenters tillgång till leveranser 

och marknader.83 

 

 

7. Stor- och samdriftsfördelar 

För att en horisontell fusion ska gynna ekonomin, i allmänhet, och konsumenterna, i 

synnerhet, krävs att den sänker företagets kostnad.84 Stordriftsfördelar definieras som 

fallande styckkostnad med ökad produktion. Att ett företags styckkostnad förväntas falla med 

ökad produktion kommer av flera anledningar. För det första varierar inte den fasta kostnaden 

med storleken på produktionen, däremot kommer den fasta styckkostnaden att variera 

beroende på hur mycket som produceras. För det andra erbjuder stordrift större möjligheter 

till tydligare arbetsdelning och specialisering av arbetskraft. Om efterfrågan på en produkt 

som kräver två olika arbetsuppgifter förväntas öka kan det finnas anledning att specialisera 

två anställda för var sin arbetsuppgift istället för att låta en anställd utföra hela jobbet. När 

flera produkter produceras småskaligt i samma fabrik tillkommer omställningskostnader vid 

byte mellan de olika produkterna. Kan i en sådan situation företaget öka sin storlek så att alla 

                                                 
82 Bernitz, U. (2003), Företagsförvärv inom EU: rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad, s. 
40  
83 Cook, C.J. et. al (2000), s. 160-163 
84 Stennek, J. et. al (2001), Merger control and enterprise competitiveness – empirical analysis and policy 
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produkterna tillverkas utan omställningskostnader utgör detta en tredje anledning till 

stordriftens inverkan på fallande styckkostnader.85 Det kan också ligga stordriftsfördelar i 

mekanisering. Att låta en maskin jobba vid låg volym innebär en risk att maskinen inte täcker 

sina egna kostnader. Stordrift leder till mindre fel per enhet eftersom en omställning alltid har 

en inlärningsprocess. Längre produktionsserier minskar startkostnaderna och därmed 

styckkostnaden. 

 

Kostnadsfördelar med produktdiversifiering istället för specialisering mot en produkt brukar 

sammanfattas som samdriftsfördelar. Samdriftsfördelar uppstår om en insatsvara ingår i 

flera produkter, t.ex. etanol som används både i sprit och lösningsmedel. Således finns etanol 

kostnadsfritt tillgängligt för produktion av lösningsmedel när spriten producerats i planerad 

mängd. Samma typ av fördel uppstår om det finns möjlighet att rent geografiskt samla 

marknader till ett enda ställe. Om en större enhet klarar av en sådan uppgift bättre än flera 

mindre föreligger samdriftsfördelar. Samdrift genom fusion kan även medföra effektivare 

kunskapsutnyttjande när flera industrier kan utnyttja samma kunskap, men inte kan dela med 

sig av den. 86           

 

7.1 Stor- och samdriftsfördelar i konkurrenslagstiftningen 

Av vikt för den fusionskontrollerande konkurrenslagstiftningen är hur effektivt en fusions 

kostnadssänkande effekter speglar lagstiftningens mål. Beroende på dessa kan ett antal olika 

syften med lagstiftningen ses: 

 

- Skydd av konsumentintresset. Väljer man en sådan inriktning fokuseras på en fusions 

konkurrensmässiga inverkan på priset och bevarandet av konsumentöverskott. 

- Skydd av både konsumenter och producenter för att bevara så mycket totalt överskott, 

som möjligt, d.v.s. konsument- och producentöverskott. Fusionskontrollerande 

lagstiftning innehåller ofta skydd av båda, men fäster olika vikt vid dem. 

 

Utöver de två nämnda finns ett antal andra syften med fusionskontroll, t.ex. regionalt skydd, 

småföretagsskydd, anställningsskydd etc. Det är dock konsument- och producentskydd som 
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dominerar. Utav dessa två är det konsumentskyddet som är det oftast uttalade syftet med 

fusionskontroll. En fusions prispåverkan kan yttra sig på två sätt: 

 

- priset höjs till följd av ökad marknadsmakt, där fusionens kostnader hålls konstanta. 

- priset sänks, p.g.a. sänkta kostnader, till följd av fusionens större konkurrenskraft.    

 

För att kostnadssänkningen ska ge inverkan på priset krävs att marginalkostnaden sänkts. 

Fusionens konsumentekonomiska effektivitet mäts sedan i hur stor del av kostnadssänkningen 

som syns genom förändrat pris.87     

 

 

8. Fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer88 

I det här avsnittet beskrivs ett fall som Volvo använder i sin argumentation för att få sin fusion 

godkänd. 

 

8.1 Bakgrund     

Parternas, d.v.s. Mercedes-Benz och Kässbohrers, sammanlagda globala omsättning uppgick 

till drygt 51 miljarder ecu, varav Kässbohrer stod för knappt en. Båda företagen hade en 

omsättning inom gemenskapen som översteg 250 miljoner ecu. Fusionen översteg alltså 

tröskelvärdena och därmed undanröjs eventuella tvivel gällande gemenskapsdimension. 

Kommissionen inledde koncentrationsförfarande. Angående bedömningen av den relevanta 

marknaden ansåg de fusionerande parterna att det fanns en enhetlig relevant marknad för alla 

bussar som väger mer än åtta ton.  

 

8.2 Relevant produktmarknad 

Bussmarknaden delas grovt upp i två segment, d.v.s. bussar för offentlig trafik och bussar för 

turisttrafik. Förutom denna görs ytterligare en uppdelning där offentlig trafik delas upp i 

stadsbussar och linjebussar. Därmed består marknaden av segmenten stadsbussar, linjebussar 

och turistbussar, vilka kan utgöra var sin relevant produktmarknad beroende på olika teknisk 
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utformning utifrån bussarnas användningsområde. Kommissionen gör dock bedömningen att 

det finns en viss överlappning mellan segmenten som även kan komma att bli större i 

framtiden. Samtidigt konstaterar kommissionen att även om den här bilden bekräftas av både 

kunder och konkurrenter är det inte tillräckligt för att dra slutsatsen att det inom EU finns en 

enhetlig produktmarknad för alla bussar. Kommissionen avslutar sin bedömning av den 

relevanta produktmarknaden med att slå fast att konkurrensvillkoren på marknaden kommer 

vara av avgörande betydelse för beslutet i ärendet. 

 

8.3 Relevant geografisk marknad 

Busstillverkare i Europa är särskilt starka i sina hemländer, där marknadsandelar uppemot 50 

procent eller mer inte är ovanliga. Några exempel på detta är Renaults 66 procent av den 

franska marknaden, Volvos 48 procent i Norden och Leylands, med Volvo som stor ägare, 47 

procent i Storbritannien och Irland. Den tyska marknaden har en något jämnare 

leverantörsstruktur med fyra inhemska tillverkare, vars marknadsandelar låg på mellan 14 och 

35 procent av den tyska marknaden. P.g.a. olika utrustning i bussarna anser kommissionen det 

svårt att avgränsa den relevanta geografiska marknaden genom att jämföra priser mellan olika 

medlemsstater. Bussar kräver särskilda godkännanden runt om i unionen. Dessa 

godkännanden gäller helt skilda saker. I Storbritannien handlar det om högerstyrning, 

nödutgångar i Belgien och Nederländerna, brandsäkerhet och bromsar i Frankrike, värme i 

Sverige etc. De olika kraven försvårar till viss del parallellimport, samtidigt som olika priser i 

olika medlemsstater följer med bestämmelserna. Ytterligare en anmärkning om den 

europeiska bussmarknaden gäller det direktiv om offentliga anbudsförfaranden på europeisk 

nivå som införts ett år tidigare. Direktivet innefattar även privata aktörer över en viss storlek. 

Det har redan under sitt första år lett till fler konkurrerande anbud över gränserna i Europa, 

vilket vidgat marknaden något. Trots direktivet anser kommissionen med bakgrund av 

ovanstående uppgifter att bussmarknaden uppvisar egenheter som leder till antagandet att den 

relevanta geografiska marknaden blir nationell. Undersökningen koncentreras därför till 

konkurrensvillkoren inom Tyskland. 

 

8.4 Den tyska bussmarknaden 

Liksom bussmarknaderna i andra medlemsstater präglas den tyska av starka inhemska 

leverantörer. Undersökningen visar att de strax före fusionen mellan Mercedes-Benz och 
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Kässbohrer innehade en sammanlagd andel av den tyska marknaden på 95 procent. Nedan 

beskrivs konkurrensvillkoren lite mer ingående: 

8.4.1 Import 

Bussimporten till Tyskland låg vid tiden för fusionen på 5-6 procent av marknaden, vilket 

anses lite även om siffran steg för varje år. Importen är mindre när det gäller stadsbussar och 

linje bussar än turistbussar. Kommissionen menar dock att importens marknadsandel ska ses 

mot bakgrund av att det fram till bara några år innan den aktuella fusionen inte förekom 

import till Tyskland överhuvudtaget. I det ljuset har alltså tillväxten varit stor. Den låga 

importnivån förklaras av de starka tyska leverantörer med brett sortiment som finns i samtliga 

bussegment på den inhemska marknaden. Tyska leverantörer är också bland de största 

exportörerna i Europa. Undersökningen visar dock att alla stora utländska tillverkare vid tiden 

för fusionen kunde erbjuda det sortiment som behövdes för att finnas på den tyska marknaden. 

Den inhemska konkurrensen klarar, enligt kommissionen, också av att möta kundernas krav 

på pris och prestation. Sammantaget fanns därför inget klart incitament för tyska kunder att 

ändra sina preferenser eller avstå från sina etablerade relationer med tyska leverantörer.         

8.4.2 Materiella etableringshinder 

Kommissionen identifierar ett nät av serviceverkstäder som en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna sälja bussar och detta gäller även den tyska marknaden. Således har 

alla tyska leverantörer ett väl utbyggt sådant nät. Detsamma gäller alla stora utländska 

leverantörer, även om deras nät är anpassat för lastbilar. Kommissionen anser dock att ett 

servicenät för lastbilar utan större finansiella kostnader kan utvidgas till att omfatta även 

bussar. Bland stora utländska tillverkare räknas t.ex. Volvo och Scania. Överhuvudtaget ser 

inte kommissionen några hinder i form av s.k. switching costs, d.v. s. kostnader för utbildning, 

verktyg och reservdelslager, eftersom dessa enligt leverantörer och kunder har mindre 

betydelse för konkurrensstrukturen vid en fusion på den tyska bussmarknaden.  

8.4.3 Immateriella etableringshinder 

Kommissionen ser främst två immateriella hinder för tillträde på den tyska bussmarknaden, 

d.v.s. relationer mellan kund och leverantör samt märkestrohet. Relationer mellan kund och 

leverantör märks tydligare hos privata än offentliga köpare även om båda kundgrupperna 

prioriterar tyska märken. Ökad konkurrens till följd av direktivet om offentlig upphandling på 

europeisk nivå märks enligt kommissionen allt tydligare och förväntas få större betydelse 
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inom överskådlig framtid. Trots en framtida öppnare marknad bedömer kommissionen den 

undersökta situationen som att det finns en separat tysk bussmarknad.         

 

8.5 Konkurrensmässig bedömning av fusionen 

I kommissionens undersökning gjordes också en konkurrensmässig bedömning av fusionen 

där konkurrensstrukturen på den tyska marknaden beskrivs samt fusionens påverkan på den 

tyska bussektorn bedöms.   

8.5.1 Konkurrensstruktur på den tyska bussmarknaden 

Den tyska bussmarknaden präglas av flera integrerade och icke-integrerade tillverkare. Icke-

integrerade tillverkare utgörs av de bolag som tillverkar kompletta bussar, men som måste 

köpa viktiga komponenter t.ex. motorer, från integrerade tillverkare. Till denna grupp räknas 

bl.a. Kässbohrer. Integrerade tillverkare tillverkar alla eller åtminstone de mest nödvändiga 

komponenterna själva. Bland dessa återfinns Mercedes-Benz. Konkurrensen inom Tyskland 

anses stark mellan de tyska leverantörerna. För att styrka detta visar kommissionen på 

svängningar i marknadsandelar på den tyska marknaden, vilket tyder på priskänslighet hos 

tyska kunder och låg marknadsmakt hos de största leverantörerna. Ingen leverantör hade vid 

tiden för den aktuella fusionen större andel av marknaden än 35 procent och svängningar 

inom segmenten på 10-15 procent under en period på fem till tio år hade inte varit ovanligt. 

Konkurrensen pressade under början av 90-talet priserna så hårt att varken Mercedes-Benz 

eller Kässbohrer lyckades täcka sina kostnader inom segmentet turistbussar där 

prismedvetenheten märks tydligast. Förutom priset ses kvalitet, flexibilitet gentemot kundens 

önskemål och god service som viktiga områden för att konkurrera i Tyskland. Dessa krav i 

kombination med kraftig kostnadspress medför en svår resultatsituation för de tyska 

tillverkarna. En sådan utveckling bemöts enligt kommissionen lättare av integrerade 

tillverkare än av icke-integrerade, vilket syns av Kässbohrers problem. 

8.5.2 Fusionens påverkan på den tyska bussmarknaden 

Kommissionens undersökning visar att konkurrensen på den tyska bussmarknaden tidigare 

garanterat en relation mellan pris och prestation som inte gett kunderna någon klar anledning 

att vända sig till utländska konkurrenter. Om fusionen skulle försämra förhållandet mellan 

pris och prestation hos de tyska leverantörerna antar kommissionen att immateriella 

etableringshinder snabbt blir mindre betydande på den tyska marknaden. I detta avseende litar 
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kommissionen på att kunderna uppvisar ett ”rimligt” kommersiellt beteende och därmed ökar 

sin efterfrågan av utländska bussar. Den här potentiella konkurrensen anses tillsammans med 

den redan befintliga ge en effektiv konkurrenssituation, eftersom de materiella 

etableringshindren inte är konkurrenshämmande och de immateriella kommer att minska i 

betydelse.  

8.5.2.1 Parternas nuvarande och kommande position på den tyska 

bussmarknaden 

Inom segmentet stadsbussar kommer fusionen att hamna på gemensam andel av marknaden 

på 44,5 procent. Kässbohrer bidrar med 1,6 procent till Mercedes-Benz 42,9 procent. Näst 

största konkurrent skulle bli MAN med en marknadsandel på 44 procent och därefter hamnar 

Neoplan med 8 procent. Utländska leverantörer utgjorde vid tiden för undersökningen 3,5 

procent av marknaden. Kommissionen konstaterar således att fusionen innebär en väldigt liten 

ökning av marknadsackumuleringen och att den nya situationen inte leder till eller förstärker 

dominansen inom segmentet stadsbussar. Kommissionen kommenterar den utländska 

representationen inom segmentet med att de viktigaste utländska leverantörerna, Renault och 

Volvo, visserligen fram till dess endast haft en obetydlig marknadsandel, men att de ändå 

börjat nå större framgångar vid olika anbudsförfaranden på den tyska marknaden. 

 

Linjebussar kommer dock kraftigt att domineras av den nya fusionen. Andelen blir 73,7 

procent (Mercedes-Benz 34,6 procent och Kässbohrer 39,1 procent) med MAN som tvåa på 

17,7 procent och Neoplan på tredje plats på 6,5 procent. Andelen importer i det här segmentet 

låg på 1,1 procent.  

 

Fusionens ställning inom det tredje segmentet, turistbussar, blir svagare än den som tidigare 

rapporterats för linjebussar, men starkare än den för stadsbussar. Den sammanlagda andelen 

blir här 54 procent. Neoplan och MAN hade vid tiden för undersökningen 27,8 respektive 6,5 

procent, medan utländska tillverkare stod för 10,3 procent av marknaden. Kommissionen 

påpekar att skillnaden i marknadsandelar vid en fusion är betydligt mindre i det här segmentet 

än gällande linjebussar.  

8.5.2.2 Kommissionens bedömning av fusionens effekter i Tyskland 

Kommissionen anser att fusionen ger stora andelar av marknaden inom segmenten linjebussar 

och turistbussar. Dock bedömer man att en krympningseffekt kan komma att minska effekten 
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av dessa, bl.a. genom s.k. multiple sourcing. Det är en strategi som innebär att kunder minskar 

risken för beroende till en viss tillverkare genom att köpa bussar från flera tillverkare. 

Strategin är enligt kommissionen vanlig i Tyskland. Kommissionens undersökning visar att 

omkring 60 procent av alla bussbolag använder sig av mer än ett märke. Krympningseffekter 

vid fusioner på bussmarknaden har tidigare setts i Storbritannien när British Leyland 

förvärvades av Volvo. Vidare påpekar kommissionen att enbart höga marknadsandelar inte är 

tillräckligt för att fastslå dominerande ställning. Strukturella faktorer på marknaden kan 

neutralisera betydelsen av en hög marknadsandel om de är av sådan karaktär att de snabbt kan 

ändra konkurrensvillkoren. Kommissionen exemplifierar den här typen av strukturella 

faktorer med befintliga konkurrenters förmåga att begränsa fusionens handlingsutrymme, 

förväntad märkbar ökning av den potentiella konkurrensen, etableringsmöjligheter för nya 

konkurrenter och köparmakt hos kunderna. Dock konstateras att fusionen främst genom 

Mercedes-Benz förfogar över ett världsomfattande nät för distribution och service. Annat som 

gynnar det nya företaget är Mercedes-Benz ställning som ledande lastbilstillverkare i 

Tyskland och EES samt att man får Daimler-Benz ekonomiska styrka i ryggen.           

Fusionen anses även uppnå vissa synergieffekter bl.a. inom områdena forskning och 

utveckling, produktion och fö rvaltning. Kässbohrers inköp kommer att underlättas genom 

Mercedes-Benz storlek. I övrigt använder de fusionerande parterna redan samma 

komponenter i så stor utsträckning att här finns inte stora fördelar att nå genom en 

sammanslagning och detsamma gäller distribution och service där man ska följa en 

tvåmärkesstrategi, vilken innebär separat distribution och service. Kommissionen antyder 

också att de kostnadssänkande synergieffekter som följer med fusionen försvinner p.g.a. de 

redan befintliga kostnadsnackdelar Mercedes-Benz har jämfört med sina tyska konkurrenter. 

Inom segmentet turistbussar uppnår Mercedes-Benz en tydlig fördel, eftersom man där får 

hjälp att stärka sin svaga position genom Kässbohrers upparbetade varumärke. 

 

Kommissionen ser den tyska bussmarknaden som den enskilt viktigaste i Europa. Därför 

anser man att utländska tillverkare har ett strategiskt intresse att etablera sig där. Ändå har 

importen varit väldigt låg. Detta beror inte bara på svårigheten att ta sig in på den tyska 

marknaden, utan även på att utländska tillverkare inte lyckats anpassa sina produkter till tyska 

krav. Dock ska den låga faktiska importen inte ges alltför stort utrymme i bedömningen av 

marknaden. Viktigare är den utveckling som finns inom den tyska bussektorn. Alla 

ansträngningar från utländska bolag att få sälja i Tyskland bidrar till konkurrens och även om 

den utländska marknadsdelen på hela den tyska marknaden endast är omkring sex procent, så 
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har den uppnåtts under endast några få år. Utveckling syns särskilt på turistbussmarknaden 

där flera utländska leverantörer tagit sig in. Däribland nämns Volvo genom sitt förvärv av en 

tysk tillverkare av högklassiga turistbussar, vilket även gör företaget till en integrerad 

tillverkare på den tyska marknaden.  

8.5.3 En öppnare tysk bussmarknad 

Kommissionen ser flera faktorer som tyder på ökat utländskt inflytande inom alla tre 

segmenten av den tyska bussmarknaden ”inom överskådlig framtid”. Bland dessa nämns det 

europeiska direktivet om allmänna anbudsförfaranden som redan vid tiden för 

undersökningen ändrat konkurrensvillkoren. Besparingskrav tvingar således offentliga 

bussbolag att ta in fler anbud vid inköp. Konkurrenspressen på turistbussar resulterar i 

billigare bussar, uppluckrande av relationerna mellan kund och leverantör samt mindre 

betydelsefull märkestrohet. 

 

Vad gäller märkestrohet och relationer mellan kund och leverantör anser kommissionen 

att en leverantör är tvungen att investera tid och pengar för att skapa relationer på en ny 

marknad. Dock förutspår man att både den privata och den offentliga bussmarknaden i 

Tyskland kommer att domineras av flermärkesstrategier och således minskar betydelsen av en 

viss leverantör eller ett särskilt märke. Ett mer företagsekonomiskt tänkande hos bussbolagen 

kommer även att bidra till att personliga bindningar försvinner i samband med inköp. 

Angående det omfattande distributions- och servicenät den nya företagsenheten förfogar 

över säger sig Mercedes-Benz vara berett att öppna även Kässbohrers nät för utländska 

tillverkare. I övrigt anses utländska tillverkare kunna utföra service och distribution genom 

sitt befintliga nät för lastbilar. Kommissionen ägnar slutligen en stor del av undersökningen åt 

det europeiska direktivet om offentlig upphandling (sektorsdirektivet) och dess verkningar 

i Tyskland. Trots litet statistiskt underlag går det redan under direktivets första år att påvisa 

dess effektivitet. Som bevis för detta framhålls ett stigande antal anbudsförfaranden på 

gemenskapsnivå i den tyska bussektorn. 

8.6 Kommissionens slutsats 

Inom segmentet stadsbussar anser kommissionen att ökningen av marknadsandel till följd av 

fusionen blir så liten att den inte leder till dominans. Vad gäller linje- och turistbussar blir 

andelen av marknaden däremot mycket hög. Den förväntas dock inte ligga kvar på samma 

storlek, utan kommer att minska dels genom inhemsk konkurrens, men framförallt genom den 
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potentiella konkurrensen som kommer från utländska tillverkare. Kommissionen anser mot 

bakgrund av ovanstående att Mercedes-Benz/Kässbohrer inte kommer att hamna i en ställning 

där företaget kan agera oberoende av kunder och konkurrenter, vilket leder till ett 

godkännande av fusionen.  

 

 

9. Fallet Volvo-Scania89 

22 september 1999 meddelade Volvo kommissionen att man tänkte ta kontroll över Scania 

genom att förvärva aktier i bolaget. Kommissionen slog dock fast att den föreslagna 

koncentrationen föll under koncentrationsförordningen som tveksam, av den anledningen att 

sammanslagningen riskerade att kraftigt begränsa konkurrensen på hela eller väsentlig del av 

den gemensamma marknaden p.g.a. den dominanta ställning den skulle medföra på 

densamma. En månad senare inledde kommissionen utredande förfarande mot den föreslagna 

sammanslagningen. 

 

9.1 Bakgrund 

I mars 1999 hade Volvo sålt sin personbilstillverkning till Ford, vilket skulle kunna ses som 

ett bevis på företagets beslutsamhet att satsa på lastbilar och bussar. Enligt Volvo skulle 

förvärvandet av Scania ses som ett led i företagets planer att slå sig in på växande marknader 

för tunga lastbilar och bussar i Asien, Sydamerika, forna Sovjet och även Centraleuropa. 

Etablering på dessa marknader krävde betydande investeringar, samtidigt som dessa 

marknader hävdades vara nödvändiga för Volvos effektivitet och konkurrenskraft. En 

sammanlagd omsättning på 18 miljarder i hela världen och 9,5 miljarder inom gemenskapen 

låg långt över gränsvärdena för gemenskapsdimension, även om vart och ett av de båda 

företagen inte hade två tredjedelar av sin sammanlagda gemenskapsomsättning inom en och 

samma medlemsstat. Frågan om sammanslagningen var förenlig med den gemensamma 

marknaden rörde lastbilar och bussar. 

 

                                                 
89 Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania 
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9.2 Relevant produktmarknad 

Vad gäller lastbilar handlar bedömningen främst om tunga lastbilar, d.v.s. lastbilar med en 

vikt över 16 ton. Detta beror på att det är det enda segmentet där Volvo och Scania båda finns 

representerade. Volvo kategoriserar tunga lastbilar efter långa och kortare transporter. 

Dessutom finns i Sverige och Finland en efterfrågan av längre och tyngre lastbilar, 25,25 

istället för 24 meter och maxlast på upp till 60 ton. Dessa är normalt förbjudna i andra 

medlemsstater. Volvo hävdar dock att detta faktum inte medför fördelar för nordiska 

tillverkare, eftersom vilken större lastbilstillverkare som helst, utan större problem, klarar av 

att justera sina ordinarie modeller efter nordiska mått om en sådan beställning skulle komma. 

Mot bakgrund av detta framhäver Volvo att alla lastbilar över 16 ton utgör en relevant 

produktmarknad.  

 

Kommissionens  marknadsanalys visar att konsumenten står inför en komplicerad situation. 

Vilken typ av tyngre lastbil, som kommer efterfrågas beror på tre huvudsakliga kriterier. För 

det första motorstyrka, beroende på vilken last som ska transporteras och i vilken typ av 

landskap. Det andra kriteriet är lastbilens axelantal, standard 4X2, och till sist förarhytten, 

som finns i tre olika höjder beroende på komfortkrav. Från utbudssidan gör kommissionen 

samma bedömning som Volvo gällande enkelheten att ställa om bland de olika modellerna. 

Det finns omställningskostnader, men de är inte tillräckliga för att en bedömning om separata 

produktmarknader för olika typer av tunga lastbilar ska göras. Kommissionen slår fast att alla 

tunga lastbilar över 16 ton är en relevant produktmarknad. 
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9.3 Relevant geografisk marknad 

Marknad Volvo Scania Daimler MAN RVI Iveco DAF 
Hela EU 15,2 15,6 20,5 12,6 11,9 10,6 10,5 
Sverige 45 46 6 0 1 0 2 
Finland 34 31 10 3 18 4 0 
Norge 38 32 9 12 1 2 4 
Irland 22 27 9 6 3 8 13 
Storbritannien 18 19 9 7 6 9 18 
Danmark 29 30 18 10 3 7 4 
Tyskland 8 9 42 26 2 6 5 
Holland 16 23 12 9 3 3 33 
Italien 12 12 16 6 9 41 4 
Frankrike 13 9 16 5 38 8 8 
 

 Tabell 1. Total marknadsandel i EU och andelar i relevanta länder  

 

Tabellen visar att en sammanslagning av Volvo och Scania vid en gemenskapsvid bedömning 

av marknaden inte får en dominant ställning enbart genom marknadsandel. Det är den 

tolkning Volvo vill få ut av tabellen. Senare i det här avsnittet framkommer att kommissionen 

ser till andelar i enskilda länder. Då blir sammanslagningen dominant, främst i de nordiska 

länderna. Kommissionen använder också tabellen för att visa på nationell märkeslojalitet när 

det gäller tunga lastbilar, vilket enligt kommissionen märks av höga andelar på tillverkarnas 

respektive inhemska marknader. 

    

Vid den geografiska bedömningen hänvisar Volvo till fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer, där 

parterna hävdat att den relevanta marknaden för långfärdsbussar utgörs av hela gemenskapen, 

p.g.a. hög andel import och export på marknaden. Det målet visade också att köpare av 

långfärdsbussar är priskänsliga och inte bryr sig om nationell märkeslojalitet. Volvo hävdar 

att resonemanget kring långfärdsbussar även bör appliceras på tunga lastbilar. Vidare anser 

Volvo följande argument vara av vikt vid bestämning av relevant geografisk marknad för 

tunga lastbilar: 

 

- Små prisskillnader mellan medlemsländer. Med undantag för Frankrike ligger priserna 

inom tio procent i hela gemenskapen. 

- De största tillverkarna av tunga lastbilar, som motsvarar 97 procent av den europeiska 

marknaden, finns representerade i hela gemenskapen och export utgör en stor del av 
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branschens försäljning. Volvo och Scania räknade in 90 respektive 80 procent i export 

vid tiden för sammanslagningen. Importen till Norden ökar stadigt och tillverkare med 

stora marknadsandelar i sina hemländer blir mer sällsynt. 

- Köparnas förhandlingskraft har ökat. Större åkerier växer fram och Volvos kundkrets 

har gått från åkare med enstaka eller några bilar till åkerier med minst 25 bilar. Större 

prismedvetenhet och vetskap om villkor i andra medlemsstater gör att tillverkarnas 

övertag jämnats ut väsentligt. 

- Märkesdifferentiering, åtminstone två olika märken, hos större åkerier, för att undvika 

beroende gentemot en viss tillverkare. 

- Harmoniseringen av lastbilsstandard i gemenskapen gör att alla typer av lastbilar, så 

när som på riktigt tunga, kan säljas utan hinder i hela EU. 

- Etableringshinder, i form av problem med upprättande av återförsäljning och service, 

finns inte längre för utländska tillverkare. 

 

Efter invändningar från kommissionen byter Volvo ställning och hävdar att den avgörande 

faktorn för den relevanta geografiska marknaden handlar om huruvida tillverkare idkar 

prisdiskriminering mellan marknader. Volvo bifogar således två rapporter för att visa att så 

inte sker i deras fall. Enligt Volvo kan man bortse från argument som inte rör pris vid 

bestämning av den geografiska marknaden.  

9.3.1 Kommissionens bedömning 

Kommissionen tar i sin analys hänsyn till både pris- och icke-pris-argument för att få en 

heltäckande bedömning. Till skillnad från Volvo anser kommissionen att tillverkarna av tunga 

lastbilar använder olika villkor medlemsländerna emellan och den relevanta geografiska 

marknaden blir således inte gemenskapen. Kommissionen kommer i sin analys fram till 

följande: 

9.3.1.1 Prisskillnader 

Priser skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsländer i gemenskapen och det gäller för 

jämförelser mellan grannländer. Kommissionens undersökning visar t.ex. att prisskillnaden 

mellan Irland och Storbritannien, gällande den vanligaste modellen av de tunga lastbilarna, 

var så stor som 40 procent. Även mellan de nordiska länderna märks prisskillnader upp emot 

20 procent. Det faktum att priserna skiljer sig så mycket mellan medlemsländer tyder på stora 

skillnader i konkurrensvillkor och försvårar för köpare, som försöker jämföra priser. Statistik 
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från andra aktörer visar på samma prismönster som hos Volvo. Volvo hävdar att skillnaderna 

beror på skillnader i utrustning, ganska vanligt vid köp av tunga lastbilar, eller skillnader i 

köpkraft, länder emellan. Genom de två, ovan nämnda, rapporterna visar också Volvo på att 

prisskillnaderna inte är så stora som kommissionen fastslår. Rapporten använder dock en 

metod med ett genomsnittspris som sedan jämförs med priser länder emellan. Kommissionen 

ifrågasätter värdet av en sådan undersökning. Dessutom tvekar kommissionen inför 

uppgifterna i rapporterna som man anser skiljer sig från vad man tidigare fått från Volvo, 

både i det initiala meddelandet och under utredningens gång. Prisskillnaderna tyder således 

inte på en gemenskapsvid eller ens regional nordisk marknad gällande tunga lastbilar. Apropå 

Volvos påpekande att geografisk marknad borde bestämmas av möjligheten till 

prisdiskriminering mellan olika länder, visar kommissionens undersökning att Volvo inte bara 

kunnat hålla kraftiga prisskillnader, utan dessutom kraftiga vinstmarginaler, mellan 

grannländer. Kommissionens slutsats av detta blir alltså att inte bifalla Volvos framställan att 

de nordiska länderna, Irland och Storbritannien inte ska betraktas som separata geografiska 

marknader. 

9.3.1.2 Konsumentpreferenser och nationsspecifika regler 

Kommissionens undersökning visar att kundpreferenserna varierar kraftigt länder emellan. I 

t.ex. nordiska länder och Österrike efterfrågas mest stor motorstyrka och fler axlar, vilket inte 

är särskilt konstigt med tanke på topografin i länderna, men även karaktären på transporterna. 

Skogstransporter är oftast ganska korta och tunga, vilket kräver motorstyrka och ett större 

antal axlar. Sådana transporter är inte lika beroende av hög hyttkomfort, som exempelvis 

långa transporter på motorvägar genom Europa. Lagstiftning runt teknisk prestanda skiljer sig 

också åt mellan medlemsländer. De tydligaste exemplen på det är väl högerstyrning i 

Storbritannien och Irland och tillåtelse att köra tyngre och längre lastbilar i Sverige och 

Finland. De olika förutsättningarna medför att incitamenten att handla utanför sitt eget 

verksamhetsland minskar. Undersökningen visar även att återförsäljare ser försäljning av en 

lastbil som en chans till framtida intäkter, eftersom marginalerna är högre på service och 

reservdelar, än på försäljningen av bilen. Kommissionen gör därför bedömningen att risken 

finns att kunder kommer att erbjudas olika priser på tunga lastbilar beroende på om 

försäljaren räknar med att få efterintäkter av försäljningen. Indirekt innebär detta att olika 

priser skulle erbjudas beroende på vilket land man beställer från, d.v.s. en tysk som köper en 

lastbil i Norge förväntas inte utföra service och reparationer i Norge och kommer därför inte 

generera framtida intäkter för försäljaren och erbjuds därmed ett högre pris.       
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9.3.1.3 Distribution och service 

Kommissionens utredning visar att de viktigaste faktorerna vid beslut om lastbilsköp är pris, 

efterförsäljningsservice, andrahandsvärde och garantivillkor. Dessa faktorer är ofta knutna till 

ett visst varumärke. Utredningen visar vidare att även om vissa aktörer ser marknaden för 

tunga lastbilar som europeisk, så är en av de viktigaste faktorerna hur bra 

efterförsäljningsservice som tillverkaren erbjuder. Garantier gäller i hela Europa, men täcker 

bara tillverkningsfel. Underhåll och service, däremot, sköts ofta lokalt enligt avtal med 

försäljaren. Detta har lett till att kunder sällan drar nytta av prisskillnader mellan länder och 

att parallellimport, i det närmaste, inte förekommer. I de nordiska länderna är Volvo och 

Scania största aktörer och har därför enligt ovanstående spelregler även störst nätverk för 

service och underhåll. Andra tillverkare hävdar således att vinsterna med en etablering i 

Norden skulle bli för små, p.g.a. de stora investeringar som krävs för konkurrenskraft. 

9.3.2 Geografisk marknad efter medlemsland 

För de fyra nordiska länder som kommissionen tar med i sin bedömning är argumenten varför 

länderna utgör separata relevanta geografiska marknader lika. Länderna tillhör inte samma 

marknad, eftersom inköp av tunga lastbilar sker nationellt och distributions- och 

servicestrukturen utgör ett importhinder för tillverkare utan utvecklat nätverk. Andra 

argument gäller prisskillnaderna och de skiftande marginalerna företaget har mellan länderna. 

I fallet Sverige ser kommissionen till tekniska specifikationer angående vikt och längd som 

skiljer sig från övriga Europa, samt det för Sverige unika krocktestet av förarhytten som i 

praktiken utgjort ett lagstiftat etableringshinder för tillverkare som vill in på svenska 

marknaden. Kommissionen använder också den avvikande marknadsandelen för den delvis 

finska tillverkaren RVI/Sisu, som i Finland har nästan 20 procent av marknaden och bara en 

procent i Sverige som ett argument för enskilda geografiska marknader i den här regionen. 

Kommissionen anför ett liknande argument för sitt argument att lastbilsmarknaden inte är 

gemenskapsvid när den jämför marknadsandelar mellan Volvo, Scania och tyska tillverkare i 

Tyskland och Danmark. Irland framhålls också som ett exempel för separata nationella 

marknader för tunga lastbilar, främst p.g.a. Volvos kraftigt differentierade priser, 40-50 

procent skillnad mellan Irland och grannlandet Storbritannien. I Norden ser kommissionen ett 

stort problem med en sammanslagning för att den naturliga konkurrensen mellan Volvo och 

Scania försvinner. Det uppfattas som om Volvo gör sig av med sin enda konkurrent på dessa 

marknader.   
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9.4 Volvos föreslagna åtaganden  

För att möta kommissionens invändningar och göra berörda marknader mer utmaningsbara 

föreslår Volvo följande punkter: 

 

- uppöppnande av Volvos och Scanias nät gällande distribution och service i Sverige, 

Norge, Finland och Danmark, samt Volvos motsvarande irländska nät 

- avyttrande av 37 procentigt ägande i Bilia AB, distributör för Norden 

- jobba för ett förbud av det svenska krocktestet för förarhytter, d.v.s. bearbeta den 

svenska regeringen i frågan samt hålla kommissionen uppdaterad om arbetets 

fortskridande 

- tillbakadragande av varumärket Scania på de svenska, finska och norska marknaderna, 

under två år 

 

9.5 Kommissionens bedömning av åtagandena 

Kommissionen medger att Volvos föreslagna åtaganden skulle kunna få viss effekt på den 

konkurrensmässiga situationen, men att det ändå inte räcker för att mildra den kraftigt 

konkurrenshämmande effekt, elimineringen av Scania skulle medföra. Angående förbudet av 

krocktestet och det tvååriga tillbakadragandet av varumärket Scania får de för små 

konkurrensfrämjande effekter för att anses som tillräckliga. Detta beroende på att krocktestet 

inte är upp till Volvo att avskaffa och den svenska regeringen inte visat några tendenser alls 

att tillmötesgå ett sådant krav. Kommissionen tvivlar också på effekten av varumärket Scanias 

tillbakadragande, eftersom det inte åtföljs av hävning av befintliga order och 

produktionskontrakt, samtidigt som Scania kommer att fortsätta tillverkas och säljas under 

annat namn under tillbakadragandet. Tillbakadragandet skulle heller inte gälla Irland. 

Avyttrande av ägande i Bilia ses inte heller som ett starkt åtagande, även om det lättar en del 

av den vertikala dominansen. Bilia anses trots försäljningen stå i fortsatt ekonomiskt beroende 

till Volvo, eftersom en majoritet av dess verksamhet relateras till Volvos kunder. Trolig 

köpare anses även vara Ford, vilka äger Volvos personbilstillverkning och använder Bilia för 

att distribuera personbilar i Norden. Dessutom finns inte Ford på lastbilsmarknaden och 

kommer därför inte bidra till ökad konkurrens genom ett köp. Öppnandet av Volvos och 

Scanias nätverk tas heller inte emot som en kraftig åtgärd i konkurrensens namn, eftersom 



 44

den inom rimlig tid inte kommer ge incitament för andra aktörer att etablera egna nätverk på 

dessa marknader. Bl.a. framförs följande argument: 

 

- En stor del av Scanias distribution och service sker genom helägda aktörer, främst i 

Sverige, Norge och Finland. Åtagandet påverkar endast en handfull oberoende aktörer 

i dessa länder. De respondenter kommissionen använt anser avyttrande av helägda 

aktörer mer effektivt om syftet ska uppnås. 

- Volvo och Scania har tidigare accepterat att utföra arbete åt konkurrenter, vilket leder 

till tandlöshet åt det här åtagandet. 

- Åtagandet ger inte tillräckliga incitament för distributörer och servicedelar i nätverket 

att jobba med konkurrerande märken p.g.a. ekonomiskt beroende till de 

sammangående märkena. Lastbilar är varaktiga varor och en ny kund kommer att 

fortsätta vara Volvos kund under uppskattningsvis femton år. Dessutom hävdar 

kommissionen att Volvo i framtiden kan tänkas minska sitt nätverk i antal 

återförsäljare och verkstäder och att risken då finns att ”olojala distributörer” utesluts. 

- Kommissionens marknadstest visade på osannolikhet för konkurrenter att etablera ett 

konkurrenskraftigt nätverk, eftersom befintlig struktur de närmaste två-tre åren skulle 

vara beroende av ”Nya Volvo” och endast ett fåtal distributörer skulle bli tillgängliga 

för andra märken. 

- Konkurrenter anser riskerna med att etablera sig på nordiska marknader vara höga. 

Sunk costs, t.ex. i form av anställning av mekaniker, försäljningspersonal, verktygs- 

och maskininvesteringar, utbildning, reservdelslager och uppbyggnad av 

administrativa system är betydande. Kommersiella kostnader av att sälja till lägre 

priser än Volvo, kombinerat med behovet av att erbjuda högre marginaler till säljare 

för att kompensera tills tillräckliga volymer uppnåtts, blir också höga i samband med 

etablering. Dessutom tvivlar man inför att anförtro sin marknadsföring åt försäljare 

som under lång tid gett sina kunder rådet att satsa på Volvo.  

 

Kommissionens slutsats blir att fusionen får dominerande ställning på marknaden för tunga 

lastbilar i Sverige, Norge, Finland och Irland och att detta kraftigt hämmar konkurrensen på 

hela den gemensamma marknaden.    
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9.6 Kommentarer till domen 

Kommissionens bedömning av Volvo-Scanias totala dominans när det gäller större lastbilar 

bemöttes av Volvo med stor skepsis. Volvo-chefen Leif Johansson kommenterade 

argumenten med att det handlade om ”500 lastbilar norr om Dalälven” och kunde knappast 

vara relevant för en globalt syftande fusion som denna. Enligt Volvo var det också märkligt 

att kommissionen inte följde sin egen praxis från Mercedes-Benz/Kässbohrer, ett tidigare 

fusionsfall där kommissionen godkänt en marknadsandel på 50 procent på den tyska 

bussmarknaden. Volvo ansåg att det borde vara allvarligare ur konkurrensbevarande 

synvinkel att tillåta dominans på en så stor marknad som den tyska, jämfört med dominans på 

den betydligt mindre skandinaviska. I fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer hör även till saken att 

Kässbohrer vid tiden för fusionen var på väg i konkurs och därmed hotades tusentals tyska 

arbetstillfällen, vilket kommissionen sannolikt tog hänsyn till.90 I övrigt innehåller 

kommentarerna på domen både kritik mot Volvo, svenska regeringen och kommissionen. 

Kommissionen beskylls för att gå konkurrenternas ärenden i det avseendet att man fokuserar 

för hårt på den nordiska marknaden vid bedömning av fallet Volvo-Scania i den meningen att 

man föreslår fusioner med exempelvis Volkswagen eller Fiat istället, vilket skulle ha varit 

mycket bra affärer för konkurrenterna. Kritik i det avseendet riktas direkt mot Mario Monti, 

som satt i Fiats styrelse i slutet av 1980-talet.91 Framförhållning från Volvos sida efterlyses 

också i kommentarerna till domen. Chansen att påverka EU:s konkurrensrätt genom att lyfta 

de problem man anser att den har finns hela tiden, men särskilt när den är uppe för revision. I 

Volvos fall kan det vara på sin plats med självrannsakan, eftersom man inte visar intresse i 

den allmänna debatten, utan enbart när egna intressen står på spel. Den frustration det här 

målet orsakade Volvo kunde alltså ha mildrats om man valt en aktivare ståndpunkt den 

allmänna debatten kring EU:s demokratiska process.92               

                                                 
90 von Sydow, Emily, Ingen lastbilsfusion: väntat nej till Volvos köp av Scania; oenighet om marknadens gräns, 
Dagens Industri, 2000-03-21 
91 Palm, Mats Ola, Maktspråk i  EU-argument : försvara svensk industris intressen i Volvo-Scania-affären, 
Göteborgs-Posten, 2000-03-06  
92 Cederschiöld, Charlotte, Volvo borde haft bättre framförhållning, Från riksdag & departement, 9/2000 
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10. Allmän analys 

I det här kapitlet behandlas koncentrationsförordningen och marknadsdominans. 

 

10.1  Konkurrensteoretisk diskussion av 

koncentrationsförordningen 

Flera olika mål med konkurrenslagstiftning kan urskiljas i teorin. Koncentrationsförordningen 

bygger främst på två av dem, nämligen fördelning av ekonomisk makt och konsumentskydd. I 

fördelning av ekonomisk makt ingår bl.a. skydd av individuella rättigheter och valmöjligheter 

som kan inskränkas av den marknadsmakt som kan följ a en sammanslagning. Det här målet 

passar väldigt väl in på EG:s koncentrationsförordning, eftersom det explicita syftet med den 

är just att förhindra att dominans skapas eller förstärks genom fusioner. Konsumentskyddet 

fokuserar på att hitta den allokering och den produktion som effektivast uppfyller 

konsumentnyttan. Praxis och domar med koncentrationsförordningen som bakgrund ger en 

klar bild av hur viktig konsumentnyttan är i europeisk konkurrenslagstiftning, vilket vi bl.a. 

sett i fallet Volvo-Scania. 

 

För att efterleva koncentrationsförordningen vidtar kommissionen en grundlig undersökning 

av varje fall, där marknadsstruktur, beteendeaspekter och prestation står i fokus. Fallet Volvo-

Scania belyser hur dessa kan yttra sig: 

 

- Marknadsstruktur: Fokus på hur marknaden fördelar sig i olika länder och 

etableringshinder i form av det specifikt svenska krocktestet.  

- Beteendeaspekter: Serviceavtal inom lastbilsindustrin som knyts till ett visst land och 

bidrar till att minska konsumentens valmöjligheter. 

- Prestation: Aktörernas olika vinstmarginaler och priser mellan medlemsländer. Den 

stora prisskillnaden Volvo funnits hålla mellan grannländerna Irland och 

Storbritannien är ett typexempel på hur koncentrationsförordningen innehåller analys 

av prestationer. 

        

Koncentrationsförordningen tillämpar alltså ett blandsystem av alla tre bedömningsgrunderna. 
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10.2 Effektivitetsvinster – en bortglömd aspekt i 

koncentrationsförordningen 

Problematiken kring effektivitetsvinsterna och artikel 81.3 EGF gäller om tyngdpunkten ska 

ligga på producent- eller konsumenteffektivitet. Företagens huvudsakliga intresse ligger i att 

tjäna pengar, vilket gör att det finns en klar poäng med tydligt konsumentskydd i 

konkurrenslagstiftningen. Däremot kan det inte vara rimligt att tolkningen lutar sig så mycket 

mot geografi som i fallet med Volvo-Scania, eftersom alla andra syften med den planerade 

fusionen tenderar att hamna i bakgrunden. Detta visas av flera fall med nordisk inblandning 

där koncentrationsreglerna slagit till. Det är slående hur liten fokus som lagts just på 

effektivitetskriterierna i koncentrationsförordningen. De finns inskrivna som ett av skälen till 

varför artikel 81 och 82 EGF behöver preciseras i en egen förordning. De tas också upp som 

en av punkterna i förordningens artikel 2 där man i stort sett ordagrant radar upp exempel ur 

artikel 81.3 EGF. I fördraget ges effektivitetsformuleringarna betydligt större prioritering, för 

att sedan i förordningen ges en närmast oseriös behandling. De känns ”inslängda” i syfte att 

åtminstone kunna refereras till.  

 

Med tanke på hur koncentrationsförordningen lägger tyngdpunkten kring bedömningen av 

den relevanta marknaden finns bara effektivitetskriteriet att framföra för stora företag i små 

länder. Argument som att stärka sin ställning på marknaden genom kostnadssänkningar och 

sammanslagen teknisk utveckling där samhället tjänar på att dubbel forskning och utveckling 

undviks blir väldigt svåra att få igenom i en konkurrens- och koncentrationslagstiftning med 

så tydlig fokus på konsumentskydd. Om alternativet är ett starkt företag eller två svagare, som 

på längre sikt riskerar att tvingas bort från marknaden, kan diskuteras om det inte är bättre att 

tillåta en fusion för att stärka en aktör istället för att riskera två. I fallet Mercedes-Kässbohrer, 

där den senare hade stora ekonomiska problem och vid uppköpet var nära konkurs, hävdades 

av parterna att fusionen skulle godkännas för att skydda arbetskraften i Tyskland. Då 

Kässbohrer var en stor arbetsgivare vars försvinnande hade påverkat arbetskraften långt 

utöver det egna företaget, verkar kommissionen ha tagit det arbetsmarknadsaspekten i 

beaktande.  
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10.2.1 Koncentrationslagstiftningen måste leda till prissänkningar 

En konsumentskyddande lagstiftning bör tydligare uttrycka vikten av att en fusion ska ge 

effektivitetsvinster i form av kostnadssänkningar. Utifrån det resonemanget godkänns de 

fusioner som kan visa en kalkyl för var kostnadssänkningarna kommer att uppstå samt hur 

och i vilken takt de kommer att nå konsumenterna. Vilka fusioner dessa är kan beskrivas 

genom figuren i kapitel 3. Den visar huvudsakligen tre områden, d.v.s. A, B, och D, som 

åtminstone rent grafiskt avgör konsumentens potentiella vinst av en fusion. Chicagoskolan 

föreslår att koncentrationslagstiftningen måste bli bättre på att hitta de fusioner, som ger 

upphov till en större ökning av D än av B eller de som bara medför ett D. För att B  

överhuvudtaget ska bli större än D krävs att fusionen medför kraftiga kostnadssänkningar. 

Konsumenten kommer bara dessa till gagn om de används för att sänka priserna på de 

tillverkade produkterna. Det här måste kommissionen inrikta sig på. Indirekt gör man det, 

men det är inget tydligt uttryckt mål som syns i t.ex. praxis.    

  

10.3 Marknadsdominans 

Svårigheten med bedömning av dominerande ställning på marknaden är att bestämma 

strukturen och spelreglerna på en berörd marknad. Även om alla faktorer i sig logiskt passar i 

sammanhanget är bedömningsfasen alltid färgad av bedömaren. Följande stycken innehåller 

korta analyser av de faktorer som spelar roll för om dominerande ställning uppstår eller inte.  

10.3.1 Marknadsandel 

En hög marknadsandel är det tydligaste tecknet på att en dominerande ställning innehas av en 

aktör. Som redovisats i kapitel sex visar praxis på en ganska stor vidd när det gäller vad som 

är en hög marknadsandel. Dock torde det vara svårt för kommissionen att bevisa dominans på 

en marknad till följd av en liten andel, samtidigt som det borde vara väldigt svårt att bortse 

från andelar från väldigt höga andelar vid bedömningen. Den allmänna uppfattningen är att 

hög marknadsandel betyder dominans, vilket ses i kommissionens egen praxis och i 

kommentarer till domar. En föreslagen fusion som kommer få över halva marknaden kräver 

alltså väldigt goda argument gällande struktur och konkurrensförutsättningar för att bli 

godkänd.    
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10.3.2 Dominansbegränsande konkurrens 

Hur marknaden kring de sammangående aktörerna ser ut är av vikt för att avgöra om 

dominans föreligger. Det är också här svårigheter och kanske även tveksamheter infinner sig i 

bedömningen. Det finns många faktorer som kan ge upphov till fel under processen. Hur stort 

anseende en konkurrent har på en marknad går naturligtvis att uppskatta genom 

försäljningssiffror, långsiktiga kontrakt med kunder eller genom konsumentundersökningar, 

men de utgör ett ganska tunt material för att avgöra i ett fusionsmål. Hur fort konkurrenterna 

kan konkurrensutsätta en nykoncentrerad marknad är ännu vagare som bedömningsgrund, 

eftersom bedömningen görs utifrån befintliga resurser. Även om det finns en poäng med att 

jämföra med befintliga resurser känns det mer rimligt och dynamiskt att jämföra med en 

situation där konkurrenten genomfört vissa investeringar för att möta det nya utseendet på 

marknaden. Förändringar möts med förändringar förutsatt att de anses nödvändiga. 

10.3.3 Etableringshinder  

Absoluta fördelar 

Att ett företag har utvecklat sina produkter på ett sätt som gett dem immaterialrättsliga 

fördelar, t.ex. i form av patent, ger naturligtvis en stark grund för verksamheten och kan leda 

till dominans, men inte till oförenlighet med den gemensamma marknaden. Att ge sig själv 

konkurrensmässiga fördelar genom forskning och produktutveckling borde inte räknas som ett 

etableringshinder i den bemärkelsen att det snedvrider konkurrensen. Att det sedan kan ligga 

företaget till last vid en eventuell fusion motverkar hela tanken med att bedriva arbete i 

utvecklande syfte. Ett annat exempel är lagstiftning som hinder för etablering och det är fullt 

möjligt att se ett sådant scenario. Däremot stöter man på problem om man använder det som 

argument mot en fusion. Företaget befinner sig i den privata sfären och den lagstiftande 

församlingen i den allmänna, vilket visserligen öppnar möjligheter till lobbying för företaget 

mot lagstiftarna, men att lagstiftningen används mot två sammanslående företag ger även det 

en del att fundera över. 

 

Strategiska fördelar 

Som strategiska fördelar nämns goodwill, stordriftsfördelar och märkeslojalitet, t.ex. 

etableringshinder på kapitalintensiva marknader. Det krävs alltså för mycket till för stor risk 

för att det ska vara lönt att försöka etablera sig. De ovan nämnda exemplen är dock frukten av 

ett målmedvetet arbete, i enlighet med affärsplaner och liknande. Därför måste det iakttas stor 
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försiktighet med att använda sådana faktorer för att stoppa en fusion, även om de i sig kan ge 

upphov till dominans. 

 

Exkluderande beteende 

I den här kategorin ingår sådana strategier som direkt syftar till att driva bort konkurrens. 

Praxis visar att prissättning lägre än genomsnittspris tenderar att ses som underprissättning. 

Problemet ligger naturligtvis i att bevisa den konkurrensbegränsande avsikten med att sätta 

tillfälligt låga priser. Låga priser är trots allt ett av målen med konkurrenslagstiftningen. 

Leveransvägran används också i etableringsförsvårande syfte. Dock tillhör det 

marknadsekonomins spelregler att affärer görs upp genom avtal. Att tvinga marknadsaktörer 

att sluta avtal verkar tveksamt och svårt att motivera ur konkurrenseffektiv synvinkel. 

10.3.4 Köparmakt, portföljmakt och vertikal koncentration  

En faktor som gör en marknad mer tålig mot fusioner är köparmakt. Företag vars produkter 

endast kan avsättas på en marknad eller inom en viss industri har förutsättningar att utsättas 

för köparmakt. En sådan situation är mer fusionsvänlig, eftersom den eventuellt ökade 

marknadsmakten som kommer av en fusion neutraliseras av befintlig köparmakt.  

Konkurrensmyndigheternas uppgift i en sådan situation blir att hålla balans, så att inte 

säljarna/tillverkarna tillåts koncentrera sig alltför mycket på bekostnad av köparmakten. 

Portföljmakt ger en fusion dominerande ställning, beroende på styrkan på varumärkena som 

sammanslagningen kommer att förfoga över. Missbruk av dominerande ställning till följd av 

för starkt byggda varumärken blir förmodligen svårt att motivera. Att koncentrera vertikalt 

föranleder dominans om den minskar konkurrenternas tillgång till marknader eller leveranser 

på ett sådant sätt att deras verksamhet blir lidande. 

10.3.5 Sammanfattande diskussion kring marknadsdominans  

Av genomgången ovan märks svårigheten med att fastställa marknadsdominans och samtidigt 

visa att den skadar en marknad. De faktorer som tagits upp och som senare ska visas i fallet 

Volvo-Scania ligger i gränslandet för om de kan användas logiskt och framgångsrikt. Några 

av dem kräver en ganska krystad tolkning för att överhuvudtaget kunna appliceras i 

konkurrensfrämjande syfte. Naturligtvis bygger konkurrensmyndigheterna sina mål kring en 

kombination av alla faktorerna, d.v.s. en hög marknadsandel är endast ett tecken på dominans. 

Sammanfaller den med leveransvägran och/eller om konkurrenterna inte klarar av att möta de 

nya marknadsförutsättningarna har fusionen snedvridande verkan på konkurrensen på den 
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gemensamma marknaden och vi har ett till synes solklart fall av skadlig dominans byggd på 

en relativt oklar och tvetydig grund. 

                    

 

11. Fallanalys 

 I det här kapitlet analyseras fallen Volvo-Scania och Mercedes-Benz/Kässbohrer samt 

kommissionens bedömning av de båda fallen. 

    

11.1 Fallet Volvo – Scania 

I följande avsnitt analyseras fallet Volvo-Scania utifrån dominansbegreppet och 

kommissionens respektive Volvos vinklar gällande bedömningen av den relevanta 

geografiska marknaden. 

11.1.1 Relevant marknad 

Kommissionens beslut visar att Volvo-Scania skulle ha fått en alltför dominerande ställning 

på den relevanta geografiska marknaden. Vilka faktorer är det då som lett till ett sådant beslut 

från kommissionens sida och är det rimligt att lägga vikt vid dem? 

 

Prisskillnader 

Kommissionens kanske starkaste argument för sin snäva tolkning av den relevanta marknaden 

är prisskillnaderna mellan medlemsländerna. På marknaden för tunga lastbilar observerar 

kommissionen olika priser för samma modell. Detta gäller alla aktörer, vilket tas som bevis 

för att parallellimporten är så liten att den inte ens ses som en möjlighet ur kundens, 

konsumentens, synvinkel. Slutsatsen blir alltså att varje medlemsland utgör en egen separat 

marknad. Särskilt komprometterande för Volvos och Scanias del är prisskillnaderna mellan de 

nordiska länderna, eftersom mycket av argumentationen går ut på att övertyga om att Norden 

utgör en gemensam marknad och därmed mildra den skyhöga marknadsandelen i Sverige.  

 

Måste då prisskillnader tyda på att vi har med nationella relevanta marknader att göra eller 

finns det en möjlighet att den europeiska marknaden har differentierat prisutseende? Ett sätt 

att se på situationen är att vi har olika betalningsvilja för olika länder, vilket inte 

nödvändigtvis betyder att gemenskapsvidd saknas. Eftersom samma mönster av 
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prisdifferentiering kan observeras hos flera tillverkare skulle det kunna vara så att tillverkarna 

utnyttjar hela konsumentöverskottet på den europeiska marknaden. Att en lastbil är dyrare i 

Sverige beror till stor del på krocktestet av förarhytten, vilket inte kan hållas särskilt mot 

Volvo. Att kunderna fortfarande köper Volvo betyder att de är villiga att betala för påtvingad 

säkerhet, vilket verkar ganska rimligt ur en yrkesförares perspektiv. Att konkurrenterna sedan 

anser lönsamheten för liten för att testa sina hytter enligt svensk standard och därför inte kan 

sälja vissa av sina modeller i Sverige är ett val de måste få göra, men det bör inte drabba den 

som väljer att finnas på den svenska marknaden. Det går alltså att förklara prisskillnader 

utifrån marknadens förutsättningar.  

 

Problemet med ovanstående resonemang är naturligtvis att det behövs stor marknadskraft för 

att kunna hålla differentierade priser för olika länder. Kommissionen hävdar i domen att 

efterförsäljningsservicen ger marknaden sitt nationella utseende och medför också en viss 

kraft i prissättningen. Prisskillnaderna mellan Irland och Storbritannien är svåra att förklara 

för Volvo. Som största aktör på den irländska marknaden gynnar det inte målet att skilja sig så 

i prissättning. Kommissionen hävdar att Volvo använder sin dominanta ställning till att 

överprissätta. Det verkar även vara så att den europeiska marknaden har ett utseende som 

ingen aktör tjänar på att förändra, där Volvo och Scania är störst i Norden, Daimler-Chrysler i 

Tyskland, Renault i Frankrike, Iveco i Italien och DAF i Holland. I övriga länder är det 

jämnare fördelat. Denna karaktär stärker kommissionens bedömning att tunga lastbilar, i 

Europa, säljs på nationell basis och inte på en marknad med gemenskapsvidd.  

 

Konsumentpreferenser och nationsspecifika regler 

Kommissionens undersökning visar också på olika preferenser hos Europas kunder, vilket 

också bidrar till bedömningen om nationella marknader. Skillnaderna kommer dock av 

landskapets och transportindustrins olika förutsättningar i olika länder och kan därför inte 

betraktas som ett av bedömningens fundament. Vidare ses högerstyrning och prestanda, t.ex. 

längd och tonnage som ytterligare skäl till varför marknaden är nationell. Högerstyrda 

lastbilar kan bara avsättas på de brittiska öarna och har därmed ingen marknad i övriga 

medlemsländer. Volvo och Scania är de två största aktörerna i Storbritannien och Irland, men 

det innebär inte att det saknats möjligheter för konkurrenterna att göra sig gällande på dessa 

marknader. Den här sektionen hjälper inte kommissionen att snäva marknaden geografiskt.      
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Distribution och service 

Det är i den här delen av domen lastbilstillverkarnas ”kvasimonopol” som Monti och 

kommissionen vill reglera märks tydligast. Det är svårt att argumentera emot kommissionen 

på den här punkten, vilket också framkommer i Volvos åtgärdsprogram. Servicen är tydligt 

knuten till försäljningslandet och i vissa fall direkt till försäljarens verkstad. Detta inte bara 

försvårar utan i det närmaste omöjliggör parallellimport och det är ingen bra utgångspunkt i 

ett konkurrensmål. Det här är det argument som är enklast att koppla till slutsatsen om 

nationella marknader och tvingar fram märkeslojalitet även om den inte fanns från början. 

Systemet är i sig dominansskapande och gör det lätt att fälla med hjälp av 

koncentrationsförordningen.     

11.1.2 Föreslagna åtgärder och kommissionens bedömning av dem 

Vid genomgång av Volvos förslag till åtagande och kommissionens bedömning av dess 

relevans ur ett konkurrensperspektiv analyseras i det här avsnittet de dominanspåverkande 

faktorerna i fallet Volvo-Scania.  

11.1.2.1 Marknadsandelar 

 
Marknad Volvo Scania Daimler MAN RVI Iveco DAF 
Hela EU 15,2 15,6 20,5 12,6 11,9 10,6 10,5 
Sverige 45 46 6 0 1 0 2 
Finland 34 31 10 3 18 4 0 
Norge 38 32 9 12 1 2 4 
Irland 22 27 9 6 3 8 13 
Storbritannien 18 19 9 7 6 9 18 
Danmark 29 30 18 10 3 7 4 
Tyskland 8 9 42 26 2 6 5 
Holland 16 23 12 9 3 3 33 
Italien 12 12 16 6 9 41 4 
Frankrike 13 9 16 5 38 8 8 
 

Tabell 1. Total marknadsandel i EU och andelar i relevanta länder 

 

Till att börja med skulle den planerade fusionen gemensamt få över 90 procent av den svenska 

marknaden, vilket naturligtvis är en omständighet som är svår att komma ifrån eftersom det i 

det närmaste betyder monopolställning. I övriga berörda nordiska länder skulle man ha 

hamnat på andelar mellan 59 och 70 procent. Av dessa är det bara andelarna i Sverige och 

Norge som enskilt ger fog för en bedömning om dominans eftersom de fusionerande bolagen i 
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stort sett saknar konkurrens i de länderna. I Finland och Danmark finns däremot etablerade 

konkurrenter som har nästan en femtedel av marknaden. På den finska marknaden är 

dessutom en konkurrent till hälften finsk och till hälften fransk, vilket borde kunna hålla liv i 

konkurrensen med hjälp av faktorer som lojalitet mot det inhemska märket. En så väl 

etablerad konkurrent borde även kunna ta del av den krympningseffekt som inträder vid en 

fusion och därigenom öka sin marknadsandel på Volvos och Scanias bekostnad. I Danmark 

har Daimler-Chrysler uppemot en femtedel av lastbilsmarknaden och här gäller samma 

resonemang som i det finska fallet när det gäller krympningseffekten. Ändå är det inte 

marknadsandelen som kommissionen mest hakar upp sig på när den gör sin analys, även om 

den får viss uppmärksamhet bl.a. i syfte att visa på relevant geografisk marknad utan 

gemenskapsvidd. Tyska tillverkare är stora i Tyskland, men små i Danmark, medan svenska 

tillverkare upplever motsatt relation, vilket tas som ytterligare ett bevis för att marknaden är 

begränsad till varje medlemsstat. För centrala Europa visar tabellen tydligt en sådan 

uppdelning, medan Norden är de svenska bolagens innanmarknad. För att utmana den 

strukturen behövs starkare enheter med mod att ta expansiva beslut för att utmana nationella 

”kvasimonopol”.  

11.1.2.2 Konkurrenter 

Finns det aktörer som kan utmana Volvo-Scania på de marknader, där konkurrensen behöver 

stärkas? Svaret på den frågan är nej. Som tabellen i kapitel sex visar är det bara i Danmark 

och Finland som minst två konkurrenter når tvåsiffriga marknadsandelar. På den nordiska 

marknaden är det svårt att bortse från kommissionens bedömning att Volvo köper sin enda 

konkurrent. Det är naturligtvis i syfte att mildra den omständ igheten som Volvo skulle ha 

inriktat sina konkurrensfrämjande åtgärder. Kommissionens kommentarer gällande 

åtagandena gäller deras inverkan på den uppkomna konkurrensbegränsningen. För den 

utomstående verkar det konstigt att Volvo inte förutser kommissionens kritik. Volvo föreslår 

ett öppnande av sitt och Scanias distributions- och servicenät, men eftersom åtgärden inte 

påverkar större delen av nätet bidrar det inte till att lösa problemet med dominansen. Det ger 

intrycket att Volvo chansade lite på att kommissionen av någon anledning skulle missa att 

många delar av nätet är helägt och inte ingår i ett sådant åtagande. En fusion av den här 

marknadsomfattningen kräver extraordinära åtgärder. Ett fullständigt öppnande av nätet hade 

varit rimligare. En sådan åtgärd hade dessutom uppmuntrat kommissionen att uppmana andra 

tillverkare till liknande åtgärder för att minska effekterna av lastbilsindustrins 

”kvasimonopol” i Europa. En öppen distribution och service ger också tydligare incitament 
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till parallellimportörer. Många av argumenten för en snäv geografisk marknad skulle ha 

mildrats med en öppnare distribution och service. Även om det hade kostat att vara först med 

ett öppnare system hade det varit en rimlig åtagande, med tanke på sammanhanget.           

11.1.2.3 Etableringshinder 

I fallet Volvo-Scania kan urskiljas två typer av etableringshinder, absoluta och strategiska. 

Det tydligaste absoluta etableringshindret är krocktestet, som är en förutsättning för att få 

sälja lastbilar i Sverige. Bedömningen av säkerhet som etableringshinder känns dock tveksam, 

eftersom trafiksäkerhet borde ligga i alla parters intresse. Att sedan lämna det upp till Volvo 

att påverka svenska lagstiftare i riktning mot ett upphävande av testet är bara märkligt. 

Krocktestet av förarhytter har dessutom funnits under lång tid utan att ifrågasättas under den 

ordinarie konkurrensdebatten, vilket borde ha varit fallet om det utgjort ett sådant kraftigt 

etableringshinder som kommissionens rapport antyder. Sedan gällande ändring av 

förutsättningarna på en marknad bör påtryckningarna komma från kommissionen gentemot 

Sverige som land och enskild marknad och inte mot enskilda företag som befinner sig på den 

marknaden. Dessutom innehåller inte domen yrkesförarnas åsikt om krocktestet. Det kan ju 

tänkas att det finns en positiv inställning till säkerhetstester på ett för denna yrkesgrupp så 

viktigt arbetsredskap. 

 

De strategiska fördelar Volvo har gentemot nykomlingar är främst goodwill och 

varumärkeslojalitet, till följd av ett redan utbyggt kundnätve rk, distributions- och 

servicenätverk etc. Nykomlingar ställs alltså inför stora sunk costs vid en etablering i Norden. 

Starka varumärken är en självklar orsak till dominans, men varumärkets styrka beror på 

långvarigt arbete med att vinna kundernas förtroende. Att straffas för att signalera 

trovärdighet, stabilitet och kvalitet verkar inte ligga vare sig i marknadens eller i 

konsumenternas intresse. Dessutom innebär nyetableringar risker även på lastbilsmarknaden 

och om nykomlingen ställs mot starka etablerade företag finns det sätt att hindra exkluderande 

beteende om den dagen kommer.  

11.1.2.4 Köparmakt, portföljmakt och tillgång till marknader       

Kommissionens undersökning ger klart utslag att det inte finns köparmakt på marknaden för 

tunga lastbilar, vilket grundas i att prisskillnaderna mellan medlemsländerna inte utnyttjas i 

någon utsträckning alls. Från Volvos sida hävdas dock ökad köparmakt och minskat beroende 

till en tillverkare i och med ökad differentiering i ägande inom en lastbilsflotta. En analys 
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skulle kunna vara att ett drag leder till ett motdrag, vilket leder till förnyad balans. Alltså 

kommer en ökad säljarmakt genom koncentration leda till ökad köparmakt, eftersom en sådan 

utveckling är nödvändig för att marknaden ska fungera. Sammanslagningen har också inslag 

av portföljmakt, vilket redan berörts till viss del. Volvo-Scania är två starka varumärken som 

går samman med dominans som följd. Volvos åtgärd mot denna kritik, d.v.s. att dra tillbaka 

varumärket Scania från marknaden under två år, blir visserligen mer en symbol för att visa att 

man är medveten om följden av fusionen, men den är ändå fullt rimlig eftersom ökad 

portföljmakt är en naturlig följd av en sammanslagning. Risken att fusionen blir ett hinder för 

konkurrenters tillgång till marknader ingår delvis i samband med analysen av distributions- 

och servicenätets påverkan på konkurrenterna. Försöken att mildra den här kritiken besvaras 

av Volvo genom öppnande av nätet, vilket redan kommenterats ovan. 

11.1.3 Sammanfattande diskussion kring fallet Volvo-Scania   

Ser man till hela den gemensamma marknaden blir resultatet av fusionen en aktör som endast 

är tio procentenheter större än närmsta konkurrent. Alltså får åtagandena väldigt stor 

betydelse för utgången av fallet, särskilt som kommissionen valt att gå med en snävare 

geografisk marknadsbedömning än den Volvo hoppats på. Med den utgångspunkten riktar 

Volvo för liten fokus på effektivitetsvinster i sina åtaganden. Man borde tydligare visat på 

fördelarna med fusionen, d.v.s. de kostnadssänkande effekter sammanslagningen skulle 

medföra och hur dessa leder till sänkta konsumentpriser. Kommissionen som sitter med en 

förordning så tydligt inriktad på konsumenten kanske inte borde behöva påminnas, men det 

hade inte skadat att tydligare märka ut konsumenteffekterna med fusionen, särskilt inte i ljuset 

av att kommissionen väntat på ett tillfälle att ta itu med bil- och lastbilsindustrin. En 

fullständig öppning av distributions- och servicenätet hade även varit nödvändig för att visa 

tillmötesgående gentemot kommissionens krav. Fusionen hade medfört en kraftig förändring 

på marknaden, vilket samtidigt måste synas i kraftiga åtaganden.  

 

En annan synpunkt på kommissionens bedömning är hur Volvos komparativa fördelar vänds 

till nackdelar under koncentrationsförfarandet. Den ställning de båda svenska företagen hade 

innan sammanslagningen var lika ohotad som den hade varit efter en genomförd fusion. Detta 

faktum gör att koncentrationens relativt ringa betydelse för konkurrensen i området får större 

betydelse än den förtjänar, på bekostnad av vad den hade kunnat betyda för konkurrensen i 

Centraleuropa och Volvos planer i riktning mot andra marknader än den europeiska. Det 

fanns inga planer hos någon av konkurrenterna att utöka sin närvaro i Norden vare sig före 
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eller efter en fusion, vilken således endast hade inneburit en enda stor svensk närvaro istället 

för två likvärdiga i storlek. Volvo hindras från att öka konkurrensen på resten av de 

europeiska marknaderna, med kommissionens förevändning att konkurrensen i Norden 

kraftigt minskas. Att således hindra en satsning med konkurrenssänkande effekt på en så stor 

del av den gemensamma marknaden för att bibehålla en konkurrenssituation som med eller 

utan fusion förblivit densamma, motsäger kommissionens egen strävan att skapa ytterligare 

konkurrens inom lastbilsindustrin. Dessutom står det i motsats till konkurrenslagstiftningens 

avsikt att gagna så många konsumenter som möjligt. Att godkänna fusionen, med högre 

ställda krav på åtaganden liknande de som tidigare diskuterats, hade både Volvo och Europa 

tjänat på. 

 

11.2 Mercedes-Benz/Kässbohrer versus Volvo-Scania – jämförande 

analys av de båda fallen 

Den här delen av analysen kommer att ägnas åt att jämföra de båda fallen och främst inriktas 

på de punkter som är gemensamma för både Mercedes-Benz/Kässbohrer och Volvo-Scania, 

men där kommissionen kommit fram till helt motsatta bedömningar. 

 

Volvo menar att de likheter som finns mellan buss- och lastbilsmarknaden när det gäller 

konkurrensförutsättningar är tillräckliga för att med utgångspunkt i kommissionens 

godkännande av Mercedes-Benz/Kässbohrer hävda att det egna målet borde få samma utgång. 

Den tidigare beskrivningen av fallen visar också att det finns sådana likheter mellan 

marknaderna, men att fallen i sig innehåller olikheter som fått kommissionen att hamna i 

motsatta domar.  

 

Likheterna mellan fallen är stora i det avseendet att samma marknadsstruktur konstateras, 

vilket leder till att den geografiska marknaden snävas till det egna landet i båda fallen. Detta 

betyder att kommissionens undersökning, både gällande buss- och lastbilsmarknaden, visar att 

tillverkarna är starka i sina respektive hemländer. Vidare syns olika tekniska bestämmelser för 

bussar och lastbilar mellan medlemsländer. Här väljer dock kommissionen att bedöma olika. 

För bussar kommer undersökningen fram till att omställningskostnaderna för att möta ett 

speciellt tekniskt krav inte spelar roll för etablering, eftersom det snarare är kundernas krav 

som varierar och bestämmer riktlinjerna vid försäljning av bussar. Ett statligt krav försvårar, 

enligt kommissionen, inte etablering på bussmarknaden.  
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En första skillnad mellan kommissionens bedömning av de två fallen är att man i Mercedes-

Benz/Kässbohrer ger kunderna ett ansvar att upprätthålla konkurrens. I undersökningen heter 

det att om fusionen leder till stora försämringar avseende prestation och pris på den tyska 

marknaden så antar man att immateriella tillträdeshinder, t.ex. märkeslojalitet och relationer 

mellan kund och leverantör, får mindre och mindre betydelse. Kommissionen litar alltså på att 

kunderna visar ett ”kommersiellt rimligt beteende” och inte finner sig i försämrade villkor93. 

Ett mycket rimligt antagande som dock inte tas med i undersökningen kring Volvo-Scania 

fem år senare. I enlighet med principen om en fri marknadsekonomi borde ett antagande om 

kunders makt att påverka marknaden användas vid analys av en fusion och hur den kommer 

att påverka en marknad.  

 

En andra skillnad man lägger märke till efter att ha läst båda fallen är att kommissionen i 

fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer inte, som i fallet Volvo-Scania, försöker bryta den 

nationella dominansen genom att föreslå samarbete med eller uppköp av en utländsk aktör. 

Kässbohrers ställning främst på den tyska linjebussmarknaden borde ha varit attraktiv för 

många utländska bussbolag samtidigt som man hade kunnat undvika de flesta 

etableringshindren på den tyska marknaden.  

 

En tredje  viktig skillnad är hur kommissionen i Mercedes-Benz/Kässbohrer bedömer att 

konkurrenter kommer att vinna marknadsandelar både från Mercedes-Benz och från 

Kässbohrer som en följd av fusionen. Detta skulle alltså ske genom köparnas 

flermärkesstrategiska beteende. Frågan är varför man inte ser den möjligheten i fallet Volvo-

Scania. Som kommissionens båda undersökningar säger bestod den svenska 

lastbilsmarknaden av två inhemska aktörer med sammanlagt ungefär 90 procent av 

marknaden och den tyska bussmarknaden av fyra inhemska aktörer med ungefär 95 procent 

av marknaden. Jämför man dessa båda lägen borde effekten av flermärkesstrategier bli mer 

påtaglig på en marknad där två stora aktörer blir en jämfört med en marknad där fyra stora blir 

tre. En fusion på den svenska lastbilsmarknaden borde alltså med samma logik som 

kommissionen använde i fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer hjälpa utländska aktörer in på den 

svenska marknaden.  

 

                                                 
93 Case IV/M.477 – Mercedes Benz/Kässbohrer 
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På en fjärde  punkt märks hur kommissionen använder liknande resonemang i båda fallen, 

men kommer fram till skilda bedömningar. Man ser Tyskland som den viktigaste 

bussmarknaden i Europa och att det därför automatiskt finns ett intresse att försöka etablera 

sig på densamma. Samtidigt ser man den låga importen som ett problem beroende på 

utländska tillverkares oförmåga att anpassa sig till kraven på den tyska marknaden och inte 

som ett problem i konkurrensförutsättningarna. Resonemanget förs även i fallet Volvo-Scania 

gällande de allra tyngsta lastbilarna där fusionen i det närmaste skulle ha fått monopol. Varför 

resonerar man inte kring utländska aktörers oförmåga att möta kraven för den här typen av 

lastbilar på de nordiska marknaderna? Gör man inte det leder det till att fusionen straffas för 

att man lyckats uppnå kraven på en marknad som konkurrenterna mer eller mindre struntar i.  

 

Den femte markanta bedömningsskillnaden mellan fallen är hur kommissionen tagit hänsyn 

till den låga andelen import av å ena sidan lastbilar till Sverige och å andra sidan bussar till 

Tyskland. Vid tiden för undersökningarna uppgick importen av lastbilar till ca. 10 procent av 

den svenska marknaden, medan importen av bussar utgjorde omkring 5,5 procent av den tyska 

marknaden. Det är märkbart hur mycket mer positivt man ser på den låga importen till 

Tyskland till skillnad mot den högre andelen importer till Sverige. Undersökningen visar att 

den andel import som finns i Tyskland skapats under endast några år och den utvecklingen 

väger tyngre än den befintliga nästan dubbelt så stora andelen svenska importer. Det här 

styrker kommissionens bedömning att den tyska bussmarknaden är hetare än den svenska 

lastbilsmarknaden, men är det rimligt att dra så starka slutsatser om framtida tysk import som 

kommissionen gör? När kommissionen sammanfattar de faktorer som visar på ökad import i 

framtiden används spekulativa ord som ”tyder” och ”inom överskådlig tid”. Flera faktorer 

tyder på att den tyska bussmarknaden inom överskådlig tid kommer att öppna sig för utländsk 

konkurrens, vilket alltså räcker för att godkänna i fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer. Det är 

svårt att säga hur lång den tillräckligt korta tidsrymd för upprättande av konkurrens som 

praxisdokumenten nämner är. Klart står dock att den var längre i fallet Volvo-Scania än 

Mercedes-Benz/Kässbohrer. Kommissionen litar även väldigt mycket på det europeiska 

direktiv som säger att all offentlig upphandling ska vara gemenskapsvid, trots att det bara 

varit verksamt under ett år. Dessutom borde direktivet vara lättare att implementera i offentlig 

verksamhet, men där låg andelen importer vid tiden för undersökningen på 1,1 procent för 

linjebussar och 3,5 procent för stadsbussar. Kommissionen anser att direktivet har lett till fler 

utländska anbud, vilket är bra, men om anbuden inte leder till ökad import motsäger 

kommissionen sin egen bedömning om att direktivet kommer att minska märkeslojalitetens 
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betydelse på den tyska bussmarknaden. Frågan är hur stor skillnad det är på en marknad med 

ett starkt inhemskt bolag i Sverige och ett tyskt oligopol kombinerat med märkestrohet hos 

tyska kunder, när det gäller möjligheten att stimulera marknaderna med utländsk konkurrens. 

Detta borde i sin tur leda till mindre tillit till direktivets konkurrensfrämjande verkan.  

Samtidigt som det finns en poäng i att lita på att ett konkurrensfrämjande direktiv, särskilt när 

delar av marknaden är av offentlig art, bör nog undersökningen grundas på mer än 

förhoppningar och spekulationer om framtiden. Särskilt som direktivets effektivitet i det här 

fallet är dåligt statistiskt belagt p.g.a. sin korta verkanstid.    

11.2.1 En förklaring till bedömningsskillnader 

Enligt R-A-teorin är det inte koncentrationslagstiftningen som ytterst bestämmer vad som ska 

vara lagligt och inte, utan snarare ideologier hos politiker och utsedda tjänstemän. Överfört på 

Mercedes-Benz/Kässbohrer och Volvo-Scania skulle detta resonemang betyda olika tolkning 

av koncentrationsförordningen beroende på vilken kommission som försöker upprätthålla den. 

Kanske är det oundvikligt att det blir så, men samtidigt försvinner en del av konsekvensen i 

den rättspraxis som ska finnas som vägledning för personer och företag inom EU. Om en 

kommission har en agenda att utreda bilindustrin på det sätt som Mario Monti bestämt sig för 

kan det bli ganska stor skillnad mellan olika fusionsförfaranden beroende på bransch. Kanske 

kan man tala om producentorienterade och konsumentorienterade kommissioner och att dessa 

då skulle skilja sig från varandra gällande bedömningen av fusioners verkan på en viss 

marknad. Med detta menar jag att både den producent- och den konsumentorienterade 

kommissionen ytterst tar hänsyn till konsumenternas nytta eftersom den europeiska 

koncentrationslagstiftningen främst syftar till det, men att den ena tar större hänsyn till 

producenterna än den andra. Den konsumentorienterade kommissionen litar inte på att 

marknadsdynamiken klarar av att ta emot stora företag. En stor marknadskraft gör det möjligt 

att höja priser, men det måste fortfarande finnas köpare. En producentorienterad kommission 

att en situation där starka företag använder sin makt att utnyttja konsumenterna leder till att 

konsumenterna genom sitt kommersiellt rimliga beteende väljer bort det företaget till förmån 

för en konkurrent alternativt organiserar sig för att sätta press på företaget. Resonemanget att 

effektivare företag tvingar fram effektivitet hos konkurrenter bör analogt gälla även 

förhållandet mellan företag och kunder eller konsumenter. Med bakgrund av vad vi vet om 

Montis beslutsamhet att röja upp i bilbranschen ligger det naturligtvis nära till hands att tro att 

resonemanget kring olika typer av kommissioner har betydelse för utgången av ett fusionsmål 

på samma sätt som det kan spela roll vilken sammansättning Högsta Domstolen i Sverige har 
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för vilka prejudikat som kommer därifrån. Utifrån detta verkar det alltså vara läge att 

kontrollera bakgrunden på varje kommissionär i allmänhet och konkurrenskommissionären i 

synnerhet innan man planerar en fusion med gemenskapsvidd. 

 

11.3 Volvos agerande förvirrar 

Diskussionen kring koncentrationsförordningens eventuellt inbyggda nackdelar för stora 

företag med relativt liten hemmamarknad är principiellt väldigt viktig och fallet Volvo-Scania 

innehåller alla de ingredienser som gör det möjligt att se argumenten både från 

kommissionens och från ett litet medlemslands sida. Efter att ha studerat den europeiska 

fusionskontrollen utifrån de fall och de vinklar uppsatsen tar upp går det dock inte att komma 

ifrån att kritiken mot förordningen har mer substans när den kommer från statsmän än från 

företrädare för de fusionerande parterna, vilka i det här fallet då blir Volvo och Scania. 

Koncentrationsförordningen är inte alldeles oförut sägbar och trots att utgången av ett fall kan 

variera beroende på vilka medlemmar kommissionen har fanns det mycket som talade för att 

den här fusionen skulle blockeras. Från Volvos sida borde man kunnat förutse den snäva 

marknadsbedömningen, inte minst med tanke på att man i sin argumentation valt att använda 

fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer. Framläggningen av målet från Volvos sida känns inte helt 

förberedd. Intentionen med fusionen och de framhållna skälen till varför fusionen är 

gemenskapsvid samt varför alla lastbilar skulle ingå i samma produktmarknad är lätta att ta 

till sig. Användandet av fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer blir dock för mig lite förvirrande. 

Fallet innehåller delar som gäller som goda argument för varför kommissionens bedömning 

av Mercedes-Benz/Kässbohrer analogt kan användas i fallet Volvo-Scania samtidigt som det 

finns viktiga delar i det tyska fallet som stjälper den svenska argumentationen. Likheterna 

mellan de konkurrensmässiga förutsättningarna på buss- och lastbilsmarknaden är solklara 

och kommer också fram i kommissionens bedömning. Så långt fyller fallet sin funktion för 

Volvos del. Med utgångspunkt i kommissionens bedömning av det tyska fallet blir det dock 

desperat att försöka visa på varför lastbilsmarknaden skulle bestå av ett samlat segment när 

man samtidigt tillhandahåller praxis som mer eller mindre säger motsatsen. Kommissionen 

visade tydligt hur märkeslojalitet och relationer mellan kund och leverantör låg till grund för 

bedömningen att bussmarknaden i Europa är nationell. Det tyska fallet visar också hur bussar 

delas upp i olika användningsområden, vilka bedöms utgöra separata delar av marknaden. 

Utifrån detta känns det inte realistiskt att framhålla att den europeiska lastbilsmarknaden 

skulle bestå av en produktmarknad och att en fusion som får mellan 59 och 91 procent på var 
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och en av de nordiska lastbilsmarknaderna ska bedömas som gemenskapsvid. Dessutom 

verkar det som om Volvo stirrat sig blinda just på det faktum att det tyska fallet blev godkänt, 

men samtidigt missat processen som föregått beslutet. Det tyska fallet visade inte bara på 

nationella marknader i Europa, utan det visade också på en tysk bussmarknad präglad av 

oligopolistisk konkurrens. Den skiljer sig således från det svenska lastbilsduopolet. Det tyska 

fallet hade alltså många fördelar för Volvos argumentation, vilket fallanalysen visar, men det 

innehåller också många aspekter som inte stärker Volvos chanser hos kommissionen.        

 

Kommissionens bedömning att den kvarvarande konkurrensen i de nordiska länderna inte var 

tillräcklig som motvikt till den nybildade företagsenheten kan därför inte ha kommit som 

någon överraskning för förvärvaren Volvo. Man borde ha förstått att fusionen inte skulle gå 

smidigt och då känns de åtaganden som föreslås närmast oseriösa, vilket tagits upp tidigare i 

fallanalysen. För att knyta ihop resonemanget anser jag att fallet Volvo-Scania och debatten 

kring den europeiska fusionskontrollen är principiellt viktig, men att Volvo faller på eget 

grepp. Kontentan av den här mycket korta avslutningen av fallanalysen är att föreslagna 

fusioner mellan stora företag med relativt liten hemmamarknad kommer att fortsätta blockeras 

så länge de fusionerande parterna inte är beredda att föreslå åtaganden som har tydlig 

potential att påverka konkurrensen på den relevanta marknaden.                 

 

 

12. Analys ur den lilla medlemsstatens synvinkel 

I det här kapitlet kommer det lilla landets vinkel att behandlas. Analysen kommer att utgå från 

svenska förutsättningar. 

 

12.1 Behövs fusionskontroll och hur påverkar den mindre stater? 

Fusionskontrollens förenlighet med ett ekonomiskt system som ska bygga på en öppen 

marknadsekonomisk princip beror helt på vilken ställning man väljer att ta gentemot 

marknadsintervention. Eftersom koncentrationsförordningen är skapad med bakgrund i artikel 

308 EGF, vilken ger kommissionen makt att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla 

fördraget, är den ett kraftigt intervenerande verktyg på den europeiska marknaden. När den 

relevanta marknaden inte klarar av att erbjuda tillräckligt stor konkurrens får de fusionerande 

parterna den marknadsmakt som behövs för att kunna lägga sig på en prisnivå som är oskäligt 
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högre än marginalkostnaden. Om konkurrensen i ett sådant läge eller snarare ett sådant 

potentiellt läge, eftersom koncentrationsförordningen ska fungera förebyggande, inte inträder 

är det förordningens uppgift att korrigera där marknaden misslyckas att möta de krav 

interventionismen ställer på den. I fallet koncentrationsförordningen betyder detta att 

konsumenterna ska skyddas mot överpriser. För non-interventionismen är ett av problemen 

med staten som ekonomisk aktör att egennyttan kan ta över, vilket skulle kunna exemplifieras 

genom Mercedes-Benz/Kässbohrer och Volvo-Scania. Två olika fall och två olika 

kommissioner, varav den ena hade en uttalad avsikt att ta itu med bilindustrin. Det blir 

naturligtvis en nackdel att försöka genomföra en fusion med gemenskapsvidd i 

lastbilsbranschen under en sådan kommission. Non- interventionisten menar också att 

marknaden klarar att korrigera sig själv så länge äganderätten är tydlig och skyddad mot 

överträdelser. Applicerat på fusionskontroll klarar alltså marknaden själv av att ta hand om en 

fusion som snedvrider konkurrensen genom konkurrenter och kunder. Det här synsättet märks 

tydligare i det tyska fallet där man litar på att den tyska marknaden ska agera rimligt 

kommersiellt och därmed dämpa den eventuella makt en större aktör skulle kunna få. Den 

tilliten ser man inte i kommissionens bedömning av fallet Volvo-Scania. 

 

EU ska genom fördraget i allmänhet och koncentrationsförordningen i synnerhet vara en 

garant för att marknadsekonomins institutioner fungerar på ett sätt som ger incitament åt 

producenter och samtidigt skyddar konsumenter. Hur långtgående intervention kan tillämpas 

på marknaden för att tillgodose dessa båda mål? Det interventionistiska perspektivet finns 

tydligt i koncentrationsförordningens inriktning på konsumentskydd. Frågan är dock hur 

relevant det här konsumentskyddet är om stora företag i mindre medlemsländer tenderar att 

stoppas i sina fusionsförsök p.g.a. snäv tolkning av den geografiska marknaden medan större 

företag i större medlemsländer i Centraleuropa till synes lättare kommer runt samma 

konsumentskydd, eftersom den geografiska marknaden där blir större. Jag menar inte att det 

var fel att godkänna i fallet Mercedes-Kässbohrer, särskilt inte med flera tusen jobb på spel, 

men det är det som samtidigt blir problemet. I det långsiktiga perspektivet stod många tusen 

jobb på spel även i fallet Volvo-Scania. Skillnaden där var att det ena företaget inte var 

konkursmässigt, utan fusionen var menad i utvecklande syfte och indirekt att säkra de arbeten 

som vid tillfället inte var hotade, men som senare kunnat bli det. En konkurs i Tyskland hade 

betytt ökad marknad för konkurrenterna, med utökning av produktion som följd. Tappade 

arbetstillfällen vid Kässbohrer hade då tagits tillbaka. En räddning genom sammanslagning 

kan ur ekonomisk argumentation därför inte ha varit självklar. Rationella resonemang kring 
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arbetstillfällen är, oavsett förutsättningar, svåra att misslyckas med. Det går uppenbarligen att 

tvista om vad som är i linje med den öppna marknadsekonomin.  

 

Svårigheten ligger således i hur mycket intervention den europeiska marknaden behöver. 

Avvägningen blir mellan vinsten med att skydda konsumenterna och kostnader och vinster 

med koncentrationsförordningens fusionskontroll. Konsumenterna i Sverige skyddades mot 

eventuellt utnyttjande av marknadsmakt på bekostnad av ett konkurrenskraftigt svenskt 

lastbilsföretag. Beslutet låg självklart i linje med att främja konkurrensen och kan ses som att 

den svenska marknaden räddades från en hämmande fusion som skulle ha försatt 

konsumenterna i en besvärlig sits gentemot det nya företaget och dess kraftiga 

marknadsövertag. Kommissionens undersökning kan dock även tolkas som att den svenska 

marknaden av olika anledningar ändå inte var särskilt intressant för de större utländska 

konkurrenterna, bl.a. beroende på krocktest av förarhytter. Således skulle det gå att 

argumentera för konsumentvinsten blev liten samtidigt som Sverige nekades ett 

konkurrenskraftigt företag med allt vad det innebär vad gäller sysselsättning och BNP-tillväxt. 

Resonemanget slutar i en liten vinst och stora förluster med marknadsintervention i det 

svenska lastbilsfallet. 

12.1.1 Storföretagsberoendet – nackdel för Sverige vid 

fusionsförfaranden 

Storföretagen i Sverige kan sägas ha skapats genom bankväsendet. De olika banksfärerna var 

svensk industris största finansiärer under industrialismens början. Det kan naturligtvis 

argumenteras för att de stora och framgångsrika svenska företagen byggts upp kring något av 

utvecklingsblocken, t.ex. motorn, och detta är delvis sant, men när det har kommit till att 

expandera kring en sådan uppfinning eller utvecklingsblock har det krävts finansiering och 

den har affärsbankerna och deras investeringsbolag stått för. Under de ekonomiska 

krisperioderna har bankerna ökat sitt ägande i svensk industri genom aktieköp och därigenom 

fått ännu större betydelse som investerare och har därför naturligt haft en stor del i de olika 

blomstringsperioder svensk industri befunnit sig i.  

 

Hur sedan det nationella beroendet av dessa företag skapats kan diskuteras. En möjlig vinkel 

är politisk och innebär att de stora företagen till viss del backats av den politiska majoritet 

som haft makten i Sverige p.g.a. deras stora betydelse för svensk sysselsättning, direkt genom 

sina många anställda och indirekt genom underleverantörer. Multiplikatoreffekten vid en 
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förändring hos de stora företagen är således stor och särskilt för ett litet land som Sverige. 

Sysselsättningen är politiskt viktig oavsett vilken regering som sitter vid makten, men med 

den starka ställning det socialdemokratiska arbetarpartiet och därigenom även arbetarrörelsen 

haft under efterkrigstiden har naturligtvis skyddet av storföretagen inte varit mindre 

betydelsefullt. Som exempel kan väljas den nyliga infrastruktursatsningen kring Trollhättan 

för att förbättra SAAB-fabrikens chanser att få behålla biltillverkningen där. En andra vinkel 

är att bankerna även haft en del i skapandet av beroendet. Deras stora ägande i svensk industri 

i kombination med ett växande vinstintresse ger anledning att tro att stora företag inom sfären 

prioriterades och att mindre företag med osäkra affärsidéer hade svårare att få finansiering för 

att genomföra nödvändiga produktiva investeringar, vilka krävs för att hävda sig i den 

svenska modellens solidariska lönepolitik. Små företag får då svårare att hävda sig 

konkurrensmässigt. Bankernas ägande gav dem också frihet att säkra sina tillgångar genom att 

slå ihop företag inom sfären för att möta nya förutsättningar och stärka konkurrenskraften hos 

ägda företag. Detta sammantaget leder till större företag och ett beroende för ett litet land som 

Sverige. Krasst kan man alltså säga att det är samma utveckling som gjort Sverige och 

svenska företag ekonomiskt framgångsrika som också gett Sverige och svenska storföretag en 

nackdel i gemenskapsvida fusionsförfaranden. Svenska stora företag tenderar alltså att vara 

stora på den europeiska marknaden och som en naturlig följd då också på sin egen 

hemmamarknad. Med en snäv marknadstolkning utifrån koncentrationsförordningen leder den 

relativt lilla hemmamarknaden för de svenska storföretagen till att fusioner med 

gemenskapsvidd fälls av kommissionen. 

12.1.1.1 Ekonomiskt förhållningssätt har förstärkt Sveriges nackdelar 

Ett storföretagsberoende land som Sverige får naturligt en hård bedömning med den 

koncentrationslagstiftning som idag tillämpas. Särskilt när målet gäller en fusion mellan två 

av de största i branschen som dessutom har sina säten inom det lilla landet Sveriges gränser. 

Som vi har sett i kommissionens undersökningar överträds i stort sett varje 

konkurrensfrämjande aspekt när man ser till den lilla relevanta marknad fusionen ansågs 

befinna sig på. Att svenska storbolag upplever nackdelar vid bedömning utifrån 

koncentrationsförordningen beror till stor del på den ekonomiska politik som använts i den 

svenska modellen. Dels har den krisdämpande ekonomiska politiken erbjudit svenskt 

näringsliv en konstgjord andning på ett sätt som naturligtvis är mycket tilltalande ur ett socialt 

perspektiv och dessutom nödvändigt för att ett arbetarparti ska behålla sitt väljarstöd, men 

som inte fungerar ur ett nationalekonomiskt perspektiv. De företag som inte står starka i en 
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ekonomisk kris ska genomgå rationalisering och klarar de inte av att effektivt sysselsätta så 

många människor som en högre konjunktur medger bör det få verkningar i lägre konjunktur. 

Dämpning av kriser med keynesiansk metod gör att strukturella brister inom en hel industri i 

allmänhet och enskilda företag i synnerhet inte behöver tas på lika stort allvar utan kapslas 

istället in och riskerar att bli ett kännetecken för industrin och det enskilda företaget i kristid. 

Dessutom sätter en sådan politik marknadsmekanismen ur spel, eftersom effektivare och 

eventuellt mindre företag inte tillåts att ta marknad på bekostnad av ineffektivare och i 

Sveriges del eventuellt även större bolag. Storföretagen behålls och i värsta fall har också 

krisen trängt undan mindre uppkommande bolag. Den ekonomiska politiken har således 

effektivt stärkt storföretagsberoendet.  

 

Nu går det naturligtvis inte släppa marknadsmekanismen helt fri i lågkonjunktur, eftersom 

hela industrier då riskerar att försvinna. Resonemanget ger dock en av vinklarna av hur det 

svenska näringslivet domineras av stora företag och varför det kan ställa till problem vid 

sammanslagningar med snäv bedömning av den relevanta marknaden.         

12.1.2 Stora bolag – endast i stora länder?       

En reflektion som ändå måste göras i samband med det här ämnet efter genomgång av dessa 

två fall är om stora bolag i ett framtida Europa endast kommer att vara belägna i stora 

medlemsländer. Det är trots allt de stora länderna som vid snäv geografisk 

marknadsbedömning lättast klarar koncentrationsförordningens krav beroende på sina relativt 

större hemmamarknader. Vidare behöver nyliga tendenser gällande fördragsöverträdelser från 

stora medlemsländer tas in i diskussionen. En stor fusion mellan två inhemska aktörer är 

minst lika viktig för ett stort medlemsland som för ett mindre, kanske t.o.m. viktigare. 

Dessutom är de stora medlemsländernas marknader naturligt viktiga för hela unionens 

ekonomiska välmående. Det strukturella problemet blir att direkta eller indirekta 

påtryckningar kan hamna på kommissionen inte bara från de stora bolagen i sig utan även från 

respektive berört medlemslands regering. Om Tyskland och Frankrike till synes när det passar 

dem kan argumentera för behovet av att bryta stabilitetspakten när den ekonomiska 

situationen kräver expansiv finanspolitik finns det ingen anledning att tro att ett 

fusionsförfarande skulle vara fredat från sådan påverkan. Med tanke på utgången i de båda 

fallen uppsatsen behandlar behöver inte konspirationsteoretikerna mycket hjälp på traven. Å 

andra sidan stämmer det att de stora ländernas marknader har stor betydelse för den 

ekonomiska tillväxten i hela unionen och kanske rentav behöver särbehandlas för Europas 
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bästa, eftersom ekonomisk tillväxt i t.ex. Tyskland spiller över på andra medlemsländer. Dock 

blir då frågan om det inte politiskt blir mer korrekt att lämna den bedömningen upp till varje 

medlemsland och slopa den överstatliga fusionskontrollen. Slopad överstatlig fusionskontroll 

leder i sin tur till förhalning av processen, eftersom detta skulle innebära att varje 

internationell fusion ska prövas i varje medlemsland där den förväntas få dominerande 

ställning. Således riskeras effektiviteten genom enbart nationella bedömningar, men det 

resonemanget måste vägas mot risken för snedvriden behandling av fusioner beroende på 

företagens hemland. Valet av system gäller alltså den europeiska fusionskontrollens 

legitimitet bland unionens medlemsländer.                                                    

 

12.2 Vilka signaler sänder koncentrationsförordningen till stora 

företag i små medlemsländer?  

Den rättspraxis som tenderar att förklara fusioner i mindre medlemsländer oförenliga med den 

gemensamma marknaden samtidigt som större företag i mindre länder uppmanas att söka 

internationella fusioner istället utgör naturligtvis ett orosmoment för ett storföretagsberoende 

land som Sverige. Signalerna som sänds ut till konkurrenterna i större länder är att det är 

lättare att förvärva stora företag i mindre länder, så länge man befinner sig på en marknad som 

tillåter en vid geografisk tolkning. Ser man till marknadsandelar runt om i Europa hade 

förmodligen en fusion mellan Tysklands största aktör Daimler-Chrysler och Volvo godkänts. 

De är båda stora aktörer, men på olika marknader, vilket till synes inte skulle ha skapat tydlig 

dominans på någon enskild geografisk marknad. I ett längre perspektiv hade dock en sådan 

fusion troligen fått mer långtgående konsekvenser för konkurrensen på den gemensamma 

marknaden än en mellan Volvo och Scania. Kommissionens sätt att ta hänsyn till alternativa 

fusioner vid bedömning av en redan föreslagen kan därför ge intrycket att man går 

konkurrenternas ärenden. Anledningar till det är att det naturligtvis vore en bra affär för en 

större konkurrent i Europa att gå ihop med Volvo och med snäv marknadsbedömning blir ett 

sådant förfarande lättare än förfarandet i fallet Volvo-Scania. Dessutom lämnar kommissionen 

upp till konkurrenterna att avgöra effekten i vissa av Volvos åtaganden. Dessa räcker alltså 

inte så länge inga nyetableringar eller vidare etableringar genomförs av konkurrenter på 

Volvos relevanta geografiska marknad.     

 

Risken för utflyttande storföretag från Sverige kanske inte ska överdrivas, men oro över att 

inflyttande företag väljer en annan lokalisering är mer relevant. I samband med det faktum att 
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internationella fusioner godkänns aktualiseras möjligheten att svenska företag hamnar som 

mindre enhet i en sådan fusion och på längre sikt förlägger arbete i andra regioner än Sverige 

och Norden. En sådan utveckling är naturligtvis oroväckande för Sverige och andra 

medlemsländer med liknande förutsättningar. Ett storföretagsberoende land som inte klarar av 

att behålla sina stora företag inom landet behöver antingen få till stånd en ändring av gällande 

regler, satsa mer resurser på småföretagande eller krasst lämna unionen. Att dra tillbaka sitt 

medlemskap är naturligtvis inget rimligt alternativ, eftersom unionen förhoppningsvis även 

medför positiva effekter och inte enbart problem vid företagssammanslagningar. Tillsammans 

med inflyttande företag som väljer bort Sverige utgör dessa två potentiella konsekvenser ett 

bra argument för stater, men även privata aktörer, att ta aktivt intresse i EU:s 

lagstiftningsprocess.       

 

 12.3 Vilka signaler sänder koncentrationsförordningen till 

konsumenter i små medlemsländer? 

”Det finns ingen anledning att små länders konsumenter ska diskrimineras”94 var 

kommissionären Mario Montis svar på kritiken från Volvo och svenska regeringen efter 

beslutet att inte godkänna fusionen mellan Volvo och Scania. Finns det då ingen anledning att 

tro att kommissionens beslut ändå skadat konsumenterna? Också i detta avseende utgör 

kommissionens råd att söka fusionspartners internationellt en oro. I så fall drabbas 

konsumenter i små länder av prishöjningar till följd av handelskostnader för exempelvis 

import. Den försämring ökad marknadsmakt hade inneburit för konsumenterna äts alltså 

delvis upp av fördyring av importerade eller transporterade varor. Därför krävs det att 

kommissionen har ordentlig koll på hur en alternativ internationell fusion kommer att påverka 

den region där man bestämt sig för att en inhemsk fusion blir oförenlig meden gemensamma 

marknaden, så att inte ivern att skydda konsumentintresset slutligen istället skadar detsamma. 

Problemet är att bygga upp en konsumentorganisation eller på lastbilsmarknaden en 

kundorganisation som är så stark att marknadsmakten neutraliseras. Stora inköpare har 

förmodligen möjligheter att påverka priset vid inköp av många fordon. Det är dock den 

enskilde åkaren som är beroende av sin lastbil för sin försörjning som blir lidande när 

producenten får mer makt. Den enskilde näringsidkaren finns dock även i större 

medlemsländer där fusioner har bättre förutsättningar att bli godkända.   

                                                 
94 von Sydow, Emily, Ingen lastbilsfusion: väntat nej till Volvos köp av Scania; oenighet om marknadens gräns 
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13. Slutsatser 

I enlighet med syftet kommer slutsatserna dras ur först ett företagsperspektiv, följt av det lilla 

storföretagsberoende landets perspektiv och sist behandlas fusionskontrollen i en 

marknadsekonomi. 

   

13.1 Det geografiska kriteriets betydelse för stora fusionerande 

företag med relativt liten hemmamarknad 

Det geografiska kriteriet omöjliggör fusioner mellan stora företag med liten hemmamarknad 

där märkeslojalitet råder. Detta är naturligtvis en olycklig utveckling för företag som strävar 

utanför den relevanta marknad som kommissionen valt att sätta upp, vilket Volvo hävdar var 

syftet med deras fusion. Särskilt som intresset från övriga europeiska aktörer för den nordiska 

marknaden i allmänhet och den svenska i synnerhet var närmast obetydligt. 

Krympningseffekten mot de fusionerande parterna hade förmodligen bidragit till mer utländsk 

konkurrens än ett fortsatt duopol. Den slutsatsen missar kommissionen att dra, vilket gör att 

mycket arbete lagts ner på att stoppa en potentiellt viktig fusion för det lilla landet Sverige 

utan att därigenom lyckas skapa större konkurrens på den gemensamma marknaden. 

Samtidigt finns det naturligtvis en poäng med att invända mot en fusion som får drygt 90 

procent av ett enskilt lands marknad. En sådan fusion får en ställning som kan användas i 

konkurrenshämmande avseende. Dock faller ett sådant beteende under missbruk av 

dominerande ställning och kan bestraffas om det inträffar. Istället för att bestraffa 

dominerande ställning i sig borde ansträngningarna enbart ligga på att bestraffa 

konkurrensbegränsande beteende när dominerande ställning uppstått.  

  

13.2 Det geografiska kriteriets betydelse för ett litet och 

storföretagsberoende land som Sverige? 

Den här frågan besvaras ur två perspektiv, konsumenternas respektive landets.  

 

Koncentrationsförordningen är inriktad på att skydda konsumenten. Rädslan för att stora 

företagsenheter ska utnyttja konsumenterna står i centrum och utgör ett hinder för att 

fusionera, vilket alltså bl.a. leder till rådet att söka samarbete utanför det lilla landets gränser. 
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Hur detta hjälper konsumenten i det lilla landet är dock svårt att följa. Samarbete utomlands 

minskar den svenska enhetens anknytning till Sverige och gör det lättare att flytta ut 

produktion. Ett sådant resonemang snarare missgynnar konsumenten, eftersom produktionen 

och sysselsättningen riskerar att försvinna. Produkterna måste då istället importeras, vilket 

innebär ytterligare en kostnad innan produkten når den svenska marknaden och så vinner 

konsumenten mindre på fusionskontrollens försök att öka konkurrensen. Större tillit till 

marknadsmekanismen och konsumentens delaktighet i den måste tillkomma för att göra 

processen effektivare i det här avseendet. I fallet Mercedes-Benz/Kässbohrer märks hur 

kommissionen resonerar i termer av kundernas rimliga kommersiella beteende som svar på 

företagens ökade marknadsmakt. Om ökad marknadsmakt leder till högre priser och/eller 

försämrade villkor kommer konsumenterna inte finna sig i situationen och söka sig bort från 

det företaget och därigenom tvinga det att sänka priserna och/eller förbättra sina villkor. 

Större tillit till konsumentens handlingskraft gynnar således konsumenten och borde tillämpas 

oftare i den fusionskontrollerande verksamheten.  

 

För det lilla och storföretagsberoende landet behövs en mer producentinriktad 

koncentrationslagstiftning än den som idag tillämpas. Det skulle göra det lite enklare att 

fusionera samtidigt som större tillit till marknadsmekanismen tillämpas för att dämpa 

marknadsmakten hos den nya enheten. Resultatet blir en starkare bas för det lilla landets 

företag i just det lilla landet och därmed mindre risk för utflyttning. Ett annat problem för små 

länder märks i den olika bedömning som fallen uppvisar. Den tyska bussmarknaden bedöms 

mer intressant än den svenska lastbilsmarknaden, vilket bedöms göra konkurrensen mindre 

sårbar för fusioner i Tyskland än Sverige. I det här fallet har således det lilla landet en nackdel 

skapad av utländska konkurrenters ointresse för dess marknad. I och med att nackdelen finns 

vore det dessutom rimligt om Sverige deltar aktivt i revideringen av 

koncentrationslagstiftningen eller lyfter frågan i debatten även när inte lagstiftningen inte är 

uppe för revision.  

 

13.3 Hur stark fusionskontroll kan man ha i ett öppet 

marknadsekonomiskt system? 

Svaret på den här frågan bestäms utifrån hur mycket intervention man är beredd att tolerera på 

ekonomiska marknader. Koncentrationsförordningen är väldigt intervenerande eftersom den 

reglerar dominans som i vissa fall ännu inte finns, men som bedöms uppkomma. Att sedan 
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bedömningen av liknande faktorer i olika fall varierar beroende på vilken kommission som 

dömer efter förordningen gör den bara än mer tveksam som del av en så betydelsefull 

lagstiftning. Som fallen visar resonerar kommissionen helt olika gällande olika 

marknadsaktörers roll i marknadsmekanismen, t.ex. hur kunder och konsumenter kan påverka 

uppkommen marknadsmakt. Olikheten i bedömning får stor betydelse för utgången av fallen. 

Dominansbedömningen är dessutom väldigt osäker, eftersom den måste utföras utifrån en 

bedömning av hur marknaden kommer att reagera. Mycket makt samlas alltså i ett beslut taget 

med hänsyn till hur den bedömda relevanta marknaden troligen kommer att hantera en fusion, 

vilket ger beslutet osäker grund. För att exemplifiera behöver en fusion med uttalad global 

inriktning inte få stor konsumenthämmande inverkan på ett litet område, t.ex. Norden, där den 

kommer få dominans. Den kan få det, men den behöver inte få det och frågan är då om den 

bör stoppas och vidare om det är upp till myndigheter att avgöra det. Trots allt ska 

verksamheten i medlemsstaterna och gemenskapen bedrivas utifrån principen om en öppen 

marknadsekonomi med fri konkurrens och min slutsats blir att den europeiska 

fusionskontrollen inte lever upp till en sådan formulering med tanke på den makt som läggs i 

ett beslut grundat på en osäker bedömning av marknaden. 
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Bilaga 1.95  
 

Art. 81: Konkurrenshindrande avtal mellan företag 

1. Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal mellan 

företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka 

handeln mellan medlemsstater och som har till syfta eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att 

 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras, 

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att de andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.    

 

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

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på 

 

- avtal eller grupper av avtal mellan företag, 

- beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 

- samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden 

 

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja 

tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en 

skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte 

 

                                                 
95 Hellner, M. (2002), s. 95-97 och s. 195 
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a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa 

mål 

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

varorna i fråga. 

 

Art. 82 EGF: Missbruk av dominerande ställning 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet. 

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra 

oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom 

dessa får en konkurrensnackdel, 

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

 

Art. 83 EGF: Genomförandebestämmelser 

1. De förordningar och direktiv som behövs för att tillämpa de principer som anges i 

artiklarna 81 och 82 skall rådet fastställa med kvalificerad majoritet på förslag från 

kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet. 

 

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall särskilt syfta till att 

 

a) genom införande av böter och viten säkerställa att de förbud som anges i artiklarna 

81.1 och 82 iakttas, 
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b) fastställa närmare regler för hur 81.3 ska tillämpas med hänsyn till behovet av att å ena 

sidan säkerställa en effektiv övervakning och att å andra sidan så långt som möjligt 

förenkla den administrativa kontrollen, 

c) vid behov närmare ange räckvidden för bestämmelserna i artiklarna 81 och 82 inom 

olika näringsgrenar, 

d) fastställa kommissionens och domstolens uppgifter vid tillämpningen av de 

bestämmelser som avses i denna punkt 

e) fastställa förhållandet mellan å ena sidan den nationella lagstiftningen och å andra 

sidan bestämmelserna i detta avsnitt samt bestämmelser som har antagits enligt denna 

artikel. 

 

Art. 308 EGF: Fördragsutfyllnad 

Om en åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig för att inom den 

gemensamma marknadens ram förverkliga något av gemenskapens mål och om detta fördrag 

inte innehåller de nödvändiga befogenheterna, skall rådet genom enhälligt beslut på förslag 

från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta de åtgärder som behövs. 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 


