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Sammandrag

Problemformulering
Får EG:s konkurrensrätt i allmänhet, och  koncentrationsförordningen i synnerhet,
tillämpas i integrationsvänligt syfte? Bör EG:s konkurrensrätt i allmänhet, och
koncentrationsförordningen i synnerhet, tillämpas i integrationsvänligt syfte, och
om inte, vilket/vilka mål bör då vara vägledande? Är kriteriet “väsentlig del” i
koncentrationsförordningens Artikel 2(3) konkurrensfrämjande eller
konkurrenshämmande vid företagskoncentrationer?

Syfte
Syftet med denna uppsats är dels att analysera huruvida tillämpningen av
koncentrationsförordningen får och bör styras av målet marknadsintegration, dels att
analysera vad kriteriet “väsentlig del” innebär i koncentrationsförordningen vid
tillämpningen av EG:s konkurrensrätt. Vidare är syftet att studera Kommissionens
beslut i Volvo-Scania fallet och att dra fallspecifika, såväl som generella slutsatser
angående konkurrensrätt.

Metod
Den grundläggande metoden är traditionell juridisk metod, där jag inleder mina
analyser med en genomgång av lagtext, praxis och doktrin. Uppsatsen kommer att
vara av normativ såväl som av deskriptiv karaktär. Den i huvudsak normativa
karaktären grundas på att jag anser att ett vetenskapligt arbete skall föra
utvecklingen framåt, och inte bara beskriva ett faktiskt förhållande. Ämnet i sig är
av teoretisk karaktär, men ambitionen torde ändå vara att försöka presentera en form
av pragmatisk slutsats, det vill säga någon form av rekommendation till
konkurrensvårdande myndigheter.

Resultat
Jag har kommit fram till att marknadsintegration inte bör vara ett mål i sig självt vid
tillämpning av EG:s konkurrensrätt och att kriteriet ”väsentlig del” får olika
betydelse beroende på vilken teoretisk utgångspunkt Kommissionen har.
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Avsnitt I – Inledning, fallpresentation och genomgång möjliga mål

1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Vid tillämpning av konkurrensrätt finns det ett flertal olika möjliga mål. Detta gäller
även vid tillämpningen av EG-rätten. EG-domstolen slog i Consten and Grundig
fallet1 fast att marknadsintegration skall vara ett av målen vid tillämpandet av EG:s
konkurrensregler.2 Vidare anses detta mål indirekt framgå av inledningen till
Romfördraget. Marknadsintegration torde snarast vara att se som ett politisk mål,
det vill säga konkurrensrätten skall vara en faktor som leder till att en integrerad
gemensam marknad upprättas. Vidare finns det rättsfall som innebär att
marknadsintegration inte bör kunna vara ett mål.3

I augusti 1999 togs beslutet att Volvo lastvagnar skulle köpa Scania. Denna
koncentration var emellertid så pass omfattande att den skulle anmälas4 till
Kommissionen för avgörande, om den var i överensstämmelse med EG:s
konkurrensrättsliga regler, eller ej. Kommissionen kom fram till att koncentrationen
inte skulle vara förenlig med den gemensamma marknaden, och uttalade;

“… the Commission has come to the conclusion that the notified concentration is
incompatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement …
it would create dominant positions … each of which would result in effective
competition being significantly impeded5 in the common market within the meaning
of Article 2(3) of the Merger Regulation and Article 57 of the EEA Agreement.”6

Kommissionen definierade i Volvo-Scania målet den relevanta geografiska
marknaden som flera marknader, närmare bestämt ett antal nationella marknader,
däribland Sverige, Norge, Danmark, Finland, Irland och Storbritannien. Det som
Kommissionen då gjorde var att den definierade den relevanta geografiska
marknaden som en ”väsentlig del” av den gemensamma marknaden.7
Kommissionen argumenterar för att effektiv konkurrens inte skulle kunna
upprätthållas på dessa nationella marknader om Volvo förvärvade kontrollen i
Scania. Det nybildade företaget skulle enligt Kommissionen bli alltför starkt på en
rad marknader, varför koncentrationen inte kunde tillåtas. Volvo föreslog ett antal
                                                
1 Vilket kommer att behandlas nedan i kapitel 5.
2 Consten och övriga återförsäljare förbjöds att sälja utanför sina område och Grundig lovade att bara
utse en återförsäljare per område. Således förhindrades marknadsintegration.
3 Se närmare i min genomgång nedan av Ideal Standard och HAG II målen under kapitel 5.
4 Enligt artikel 4(1) av Council Regulation No 4064/89 on the control of concentrations between
undertakings (nedan benämnd koncentrationsförordningen) som lyder: ”Concentrations with a
community dimension defined in this Regulation shall be notified to the Commission…”.
5 Det skall redan här uppmärksammas att konkurrensen således skall ha väsentligen hindrats.
6 Punkt 363 av Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania.
7 Artikel 2(3) av koncentrationsförordningen har följande lydelse: “A concentration which creates or
strengthens a dominant position as a result of which effective competition would be significantly
impeded in the common market or in a substantial part of it shall be declared incompatible with the
common market.”
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åtaganden för att koncentrationen skulle kunna godtagas. Dessa åtaganden var
emellertid inte nog för att Kommissionen skulle anse att koncentrationen kunde
godtagas.

En kort tid efter beslutet i Volvo-Scania målet ingick Volvo ett avtal med Renault
och Volkswagen förvärvade andelar i Scania. Kommissionen var, trots att
koncentrationen ökat på marknaden, till synes nöjd över det faktum att den
europeiska marknaden för lastbilar och bussar genom dessa operationer integrerats,
och att detta utfall var bra för den europeiska marknaden.

1.2 Problemdiskussion

De frågor som väcks mot ovanstående bakgrund är huruvida Kommissionen
egentligen hade något emot själva koncentrationen i sig i Volvo-Scania fallet, eller
om det som Kommissionen i själva verket motsatte sig var att det var två svenska
företag som skulle slås samman, och att vi då skulle få ett stort nationellt företag8,
istället för stora internationella företag. Vidare väcks frågan om Kommissionen, i
och med definitionen av den relevanta geografiska marknaden som nationella
marknader, frångått målet marknadsintegration?

En annan fundering som väcks är hur koncentrationsförordningen och beslutet i
Volvo-Scania fallet kan bedömas utifrån ett ekonomiskt teoretisk perspektiv. Det
som också är intressant i samband med en sådan analys är att ställa sig frågan vilken
som är Kommissionens utgångspunkt vid dess beslut.

1.3 Problemformulering

Får EG:s konkurrensrätt i allmänhet, och  koncentrationsförordningen i synnerhet,
tillämpas i integrationsvänligt syfte? Bör EG:s konkurrensrätt i allmänhet, och
koncentrationsförordningen i synnerhet, tillämpas i integrationsvänligt syfte, och
om inte, vilket/vilka mål bör då vara vägledande? Är kriteriet “väsentlig del” i
koncentrationsförordningens Artikel 2(3) konkurrensfrämjande eller
konkurrenshämmande vid företagskoncentrationer?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är dels att analysera huruvida tillämpningen av
koncentrationsförordningen får och bör styras av målet marknadsintegration, dels att
analysera vad kriteriet “väsentlig del” innebär i koncentrationsförordningen vid
tillämpningen av EG:s konkurrensrätt. Vidare är syftet att studera Kommissionens
beslut i Volvo-Scania fallet och att dra fallspecifika, såväl som generella slutsatser
angående konkurrensrätt.

                                                
8 Jag kommer i denna uppsats närmast att använda mig av termen “national champs”.
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1.5 Avgränsning

Inom ramen för denna uppsats skall inte problematiken kring kollektiv dominans
behandlas.

1.6 Metod

Uppsatsen kommer att vara av normativ såväl som av deskriptiv karaktär. Den i
huvudsak normativa karaktären grundas på att jag anser att ett vetenskapligt arbete
skall föra utvecklingen framåt, och inte bara beskriva ett faktiskt förhållande. Jag
anser att jurister i vetenskapliga arbeten kan skapa rätt. Även om jag inte riktigt vill
utge mig för att inom ramen för denna uppsats skapa rätt, är ändå min ambition att
avge ett antal rekommendationer beträffande konkurrensrättslig policy. Ämnet i sig
är av teoretisk karaktär, men ambitionen torde ändå vara att försöka presentera en
form av pragmatisk slutsats, det vill säga någon form av rekommendation till
konkurrensvårdande myndigheter.

Jag avser att föra rättsutvecklingen framåt, genom att dels sammanfatta det som
finns skrivet, dels anta en viss frihet från källorna för att därigenom analysera
frågeställningarna på ett icke bundet sätt. Uppsatsen innehåller avsnitt där jag ligger
nära källor, avsnitt där jag tangerar källor och avsnitt där jag är helt fri från källor.
Den grundläggande metoden är dock traditionell juridisk metod, där jag inleder
mina analyser med en genomgång av lagtext, praxis och doktrin. De frågeställningar
jag avser att diskutera i denna uppsats täcks emellertid inte av varken lagtext, praxis
eller doktrin, varför jag i vissa avsnitt får använda mig av en argumenterande
analys. Med detta avser jag en metod som är baserad på traditionella källor, men
som sedan antar en mer pragmatisk metod vilken torde innefatta någon form av
resonemang baserat på sunt förnuft där jag försöker fastställa vad som är den bästa
lösningen, dels vid tillämpningen av reglerna och dels för samhället som helhet.

1.7 Fortsatt disposition

Denna uppsats är som synes i innehållsförteckningen indelad i avsnitt (vilka
markeras med romerska siffror), och respektive avsnitt indelas sedan i sedvanliga
kapitel. Denna struktur har valts för att göra uppsatsen så strukturerad och läsvärd
som möjligt. Avsnitt I innehåller tre kapitel, däribland detta första inledande kapitel
för att orientera läsaren om vad jag avser att göra, och kortfattat hur detta skall gå
till. Vidare innehåller avsnitt I en genomgång av Volvo-Scania fallet, baserad på
Kommissionens beslut i fallet. Denna genomgång kommer i stort sett uteslutande att
vara av deskriptiv karaktär, och är till för att läsaren skall kunna tillgodogöra sig
senare analyser. Det sista kapitlet i avsnitt I, behandlar olika mål med
konkurrensrätten. Även detta kommer att vara av deskriptiv karaktär, och får snarast
anses vara en form av referensram för senare analyser.

Avsnitt II kommer att behandla huruvida konkurrensrätten i allmänhet, och
koncentrationsförordningen i synnerhet, får och bör tillämpas i integrationsvänligt
syfte. Denna analys kommer att grundas på fördragsregler, i den mån sådana finns,
samt praxis. Jag kan för tydlighetens skull redan här avslöja att jag anser att det
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finns uppenbara problem vid tillämpningen av målet marknadsintegration och för att
då inte  lämna analysen ”hängande i luften” kommer jag att utöver diskussionen om
marknadsintegration kan och bör vara ett mål med konkurrensrätten, analysera
vilket/vilka mål som bör vara vägledande vid tillämpningen av EG:s konkurrensrätt.
Detta avsnitt kommer att innehålla delar av rent deskriptiv karaktär, men vid
analysen kommer ett kritiskt förhållningssätt att anläggas, och avsikten är att ett
antal normativa slutsatser skall dras.

Avsnitt III kommer att behandla kriteriet ”väsentlig del” i
koncentrationsförordningens Artikel 2(3). Detta avsnitt kommer att inledas med en
beskrivning av fördragsreglerna och följas av ett kapitel som beskriver de
ekonomiska teorier som konkurrensrätten grundar sig på. Detta kapitel kommer
även att behandla ett antal skolbildningar, vilka varit viktiga vid utarbetandet av
konkurrensrätt i Europa såväl som i USA. Dessa två inledande kapitel kommer att
företrädesvis vara av deskriptiv karaktär. Avslutningsvis finns en ekonomisk
teoretisk analys av koncentrationsförordningen, i vilken jag kommer att förhålla mig
kritisk till det som skall analyseras.

Det avslutande avsnittet, avsnitt IV, kommer att innehålla en analys av
Kommissionens beslut i Volvo-Scania fallet. Avsikten är att avsnitt II och III skall
ligga till grund för denna avslutande analys. Även vid denna analys kommer jag att
inta ett kritiskt förhållningssätt.
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2. En presentation av Kommissionens beslut i Volvo-Scania fallet9

2.1 Bakgrund

Den 6:e augusti 1999 nåddes en överenskommelse mellan Volvo och Investor om
att Volvo skulle få förvärva samtliga Investors andelar i Scania, varpå Volvo skulle
få röster nog i Scania för att ha kontroll. Volvos styrelse lade därefter också ett
offentligt bud på alla återstående aktier i Scania.10 Den 22 september inkom en
anmälan om en föreslagen koncentration till Kommissionen, enligt artikel 4 i
Koncentrationsförordningen.11 Volvo gjorde klart att det hade för avsikt att ta
kontrollen i Scania, genom att förvärva aktier, såsom det föreskrivs i
Koncentrationsförordningens artikel 3(1)(b).12 Efter att Kommissionen undersökt
innehållet i anmälan konkluderade den att det anmälda förvärvet föll inom
Koncentrationsförordningens omfattning. Vidare väckte förvärvet väsentliga
betänkligheter huruvida det kunde vara förenligt med den gemensamma marknaden,
eftersom det kunde skapa eller stärka en dominant position, av vilket resultatet
kunde bli att effektiv konkurrens väsentligt hämmas på den inre marknaden, eller en
väsentlig del därav. Den 25 oktober beslutar Kommissionen därför att inleda en
särskild undersökning, enligt artikel 6(1)(c) 13  i Koncentrationsförordningen.14

2.2 Relevanta produktmarknader15

Kommissionen kommer fram till att den föreslagna koncentrationen får effekt på
dels marknaden för lastbilar (över 16 ton) och dels på marknaden för bussar, som
delas in i marknaderna för stadsbussar, intercitybussar och långfärdsbussar. Punkten
13 lyder som följer:

                                                
9 Detta kapitel är om inte annat anges baserat på Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania. I fotnoter
tillhörande detta kapitel kommer därför endast att anges i vilken/vilka punkter i beslutet jag hämtat
informationen. För en kortare beskrivning av Kommissionens beslut, se Competition policy
Newsletter 2000 number 2, juni, Published by: the Competition Directorate-General of European
Commission, s. 45-48 och Bernitz, Ulf, Volvo-Scania fallet EU-kommissionens beslut att stoppa
företagsförvärvet, Europarättslig tidskrift, nr 3 2000, s. 481-486.
10 Punkterna 8-9.
11 Artikel 4(1), med rubriken Prior notification of concentrations lyder som följer: “Concentrations
with a Community dimension defined in this Regulation shall be notified to the Commission not more
than one week after the conclusion of the agreement, or the announcement of the public bid, or the
acquisition of a controlling interest. That week shall begin when the first of those events occur.” Det
kan därför påpekas att Volvo klart inkom för sent med sin anmälan.
12 Artikel 3(1)(b) med rubriken Definition of concentration lyder som följer: “A concentration shall
be deemed to arise where: (b) – one or more persons already controlling at least one undertaking, or
– one or more undertakings acquire, whether by purchase of securities or assets, by contract or by
other means, direct or indirect control of the whole or parts of one or more other undertakings.” Det
rör sig således om förvärv av kontroll.
13 Artikel 6(1)(c) med rubriken Examination of the notification and initiation of proceedings lyder
som följer: “The Commission shall examine the notification as soon as it is received. (c) Without
prejudice to paragraph 2, where the Commission finds that the concentration notified falls within the
scope of this Regulation and raises serious doubts as to its compatibility with the common market, it
shall decide to initiate proceedings.”
14 Punkterna 1-7.
15 Den relevanta produktmarknaden för lastbilar avhandlas i punkterna 13-30. Motsvarande för
bussar behandlas i punkterna 214-230.
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“The proposed concentration would create Europe’s largest producer of heavy
trucks (over 16 tonnes).”

Vidare lyder punkten 30:

“On the basis of the foregoing it is therefore concluded that the category of heavy
trucks (more than 16 tonnes) can be considered to be a single relevant product
market, for the purposes of this assessment.”

Vad beträffar bussmarknaden anför Kommissionen:

“The proposed operation will also produce a major impact on the bus market. The
operation will create the second largest bus manufacturer after
DaimlerChrysler.”16

Punkten 230, med rubriken Conclusion on the relevant product market, lyder enligt
följande:

“As already stated, there are significant differences between a typical city bus,
inter-city bus and touring coach. Given that the buyer of a bus, in any purchasing
situation, will have a definite idea as to how the type of service for which the vehicle
is primarily intended, the substitutability between the various types of buses will
necessarily be low. It is therefore likely that the merged entity would be able to take
advantage of this in the future, if it were to achieve increased market power in one
or more of the three vehicle types as a result of the notified transaction. For these
reasons, the Commission considers it appropriate to assess the competitive impact
of the notified transaction on the basis of separate markets for city buses, inter-city
buses and touring coaches.”

2.3 Volvos argument för en vid definition av den geografiska marknaden för
lastbilar

Volvo menade att den geografiska marknaden skulle definieras som hela EES. De
argument som fördes fram av Volvo för att styrka detta var följande:

1. Kommissionen kom i Renault/Iveco fallet17 fram till att den relevanta
marknaden för långfärdsbussar vara EES, därför att mycket import och export
skedde på denna marknad. Kommissionen sade vidare att köpare på denna
marknad är privata operatörer, som är priskänsliga.18 Volvo menade att den
analys som Kommissionen gjorde i detta fall också är tillämplig på
lastbilsmarknaden.

2. Prisskillnaderna mellan medlemsstaterna är inte väsentliga. Vid bortseende från
Frankrike, är prisskillnaden för Volvo lastbilar plus/minus 10%.

                                                
16 Punkt 214.
17 Se Case No. IV/M.1202 – Renault/Iveco, Decision of 22 October 1998
18 Se punkt 33.
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3. Tillverkare är aktiva i hela EES, och import inom EES ökar. Volvo menar att de
sju största tillverkarna av lastbilar,19 vilka totalt tillverkar 97% av den
europeiska marknaden, finns representerade i nästan alla europeiska länder och
har avsevärda exportförsäljningar.

4. Framväxten av stora, privata internationella köpare. Volvo menar att
avregleringen av lastbilsmarknaden har lett till att en drastisk ändring i profilen
hos köparna. Det har växt fram multinationella åkerier med mellan 5000 och
10000 lastbilar.

5. Stora köpare köper flera märken. Enligt Volvo gör de multinationella åkerierna
så att de köper lastbilar från olika märken, för att inte bli alltför beroende av
någon tillverkare.

6. Produktstandardisering. En harmonisering har skett inom EG som lett till att
samma “grundlastbil”20, vad beträffar vikt och dimension, kan säljas och
användas i hela Europa.

7. Frånvaro av inträdeshinder för icke-nationella producenter. Enligt Volvo så;
“while in the past the need to establish dealer and after-sales networks may
have been considered a barrier to entry, it no longer prevents non-domestic
truck manufacturers from competing in a given Member State.”21 Volvo menar
således att utländska lastbilstillverkare kan slå sig in på till exempel den svenska
marknaden.22

Senare, i sitt svar på Kommissionens Statement of Objections23, säger Volvo att
Kommissionen inte skall basera sin bedömning av den relevanta geografiska
marknaden, på “icke-pris faktorer”24, vilka presenterades i Volvos anmälan om
koncentrationen. Istället skall, enligt Volvo, den avgörande faktorn vara huruvida
leverantörer faktiskt prisdiskriminerar mellan marknader. Volvo presenterar två
rapporter25 som visar att priserna för jämförbara tunga lastbilar varierar mellan 5-
15% över hela den gemensamma marknaden, med undantag för Sverige. Detta
indikerar, enligt Volvo, att det därför inte finns några väsentliga prisskillnader
mellan medlemsstaterna.26 I sitt svar presenterar Volvo vidare nya bevis för
parallellimport av lastbilar, samt faktorer som har att göra med avregleringen och
skulle leda till att marknaden därigenom skulle definieras som EES.27

2.4 Kommissionens bedömning angående den relevanta geografiska
marknaden

Kommissionen inleder med att konstatera att trots att Volvo inte längre vill att de
icke-pris faktorer som presenterats i anmälan skall gälla, så kommer dessa att
bedömas, då de konstituerar en viktig grund vid fastställandet av den geografiska
                                                
19 Vilka är DaimlerChrysler, Volvo, Scania, MAN, RVI, Iveco och DAF/Paccar.
20 “…same basic truck…”
21 Se Volvos anmälan till Kommissionen, sidan 48.
22 Punkten 34 tar upp de argument som Volvo tagit upp, och som jag gått igenom i mina punkter 2-7.
23 Enligt artikel 18(1) i Koncentrationsförordningen: “…the Commission shall give the persons,
undertakings and associations of undertakings concerned the opportunity, at every stage of the
procedure…of making known their views on the objections against them.”
24 “non-price factors”
25 De så kallade Lexecon och Neven rapporterna.
26 Se punkt 35.
27 Se punkt 36.
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marknaden.28 Kommissionen går därefter vidare och bedömer varje av Volvo
framställt argument. Kommissionen anser, till skillnad från Volvo, att prisnivån
skiftar väsentligt mellan medlemsländerna,29 och att den information som Volvo
presenterat i sin anmälan, snarare indikerar prisskillnader uppåt 20%.30

Kommissionen kritiserar därefter de rapporter som Volvo åberopat,31 och gör en
egen undersökning, baserad på en annan metod än den som använts i de av Volvo
åberopade rapporterna, och kommer fram till andra resultat än vad Volvos rapporter
gör. Enligt kommissionens undersökning är prisskillnaderna betydligt större än vad
Volvo har hävdat.32 Volvo menar att den prisjämförelse som Kommissionen gjort,
baserad på Volvos anmälan, inte är meningsfull vid fastställandet av den
geografiska marknaden. Anledningen till detta är enligt Volvo att utrustningen som
levereras med den tunga lastbilen och/eller kund strukturen (och därmed
köpkraften) varierar mellan länder. Volvo menar därför att prisdiskriminering skall
definieras som skillnader i vinstmarginaler vid försäljning av samma produkt till
olika konsumenter.33 Kommissionen konstaterar att en sådan definition egentligen
inte är rimlig, men om den ändå skulle vara det, visar Volvos presenterade siffror att
sådan prisdiskriminering faktiskt skett.34 Resonemangen angående prisskillnader
och prisdiskriminering sammanfattas av Kommissionen på följande sätt:

“…it therefore must be concluded that the available evidence on prices and margins
is incompatible with Volvo’s contention that the Nordic countries (Sweden,
Denmark, Finland and Norway), the United Kingdom and Ireland should not each
be regarded as separate geographic markets.”

Därefter tar Kommissionen upp “customer prefereces”,35 och konkluderar kortfattat
att konsumenternas krav varierar mellan olika länder. Vidare diskuterar
Kommissionen huruvida tekniska krav varierar mellan medlemsländerna, och
kommer fram till att så är fallet trots att en del harmonisering skett på området.36

Vidare diskuterar Kommissionen marknadsandelar, och godtar den framställning
som Volvo gör, vilken visar att Volvo har 15,2% och att Scania har 15,6% av hela
EES. Schemat nedan37 visar hur stora marknadsandelar de olika tillverkarna har på
hela den gemensamma marknaden, samt på olika nationella marknader.

                                                
28 “…these factors are nonetheless assessed, as they constitute useful elements in the overall market
definition assessment.”
29 Se punkterna 38-49.
30 Se punkt 38: “Purchasing of heavy trucks is still largely done on a national level, for a number of
reasons. This is reflected by the fact that significant price variations can be observed even between
neighbouring countries.”
31 Se punkt 42: “…the Commission cannot agree that the Lexecon and Neven reports constitute a
reliable source of evidence to support the existence of an EEA wide market for heavy trucks.”
32 I punkt 43 sägs att: “These large differences in adjusted prices – using the methodology suggested
by the reports – clearly do not support the finding of an EEA-wide geographic market or a regional
geographic market in the Nordic region.”
33 Se punkt 40.
34 Se punkt 47.
35 Punkterna 50-55.
36 Se punkterna 56-57, vilka bland annat tar upp olikheter i lagstiftning, där till exempel Sverige
kräver att de lastbilar som skall säljas i Sverige genomgår vissa tester.
37 Se punkt 65, som anger att källan är Volvos notification, baserad på officiella registreringar.
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Volvo Scania Daimler MAN RVI Iveco DAF

EEA average 15.2 15.6 20,5 12,6 11,9 10,6 10,5
Sweden 45 46 6 0 1 0 2
Finland 34 31 10 3 18 4 0
Denmark 29 30 18 10 3 7 4
United Kingdom 18 19 9 7 6 9 18
Ireland 22 27 9 6 3 8 13
Germany 8 9 42 26 2 6 5
Austria 12 16 18 34 4 6 9
France 14 9 16 5 38 8 8
Belgium 23 17 18 11 8 6 17
Luxembourg 11 15 28 14 10 8 15
The Netherlands 16 23 12 9 3 3 33
Italy 12 12 16 6 9 41 4
Spain 13 16 19 8 19 20 9
Portugal 25 19 12 6 17 7 14
Greece 24 17 36 12 3 2 3
Norway 38 32 9 12 1 2 4

Kommissionen behandlar därefter Sverige, Danmark38, Norge, Finland och Irland
var för sig och konkluderar att dessa utgör separata geografiska marknader.39

2.5 Bussmarknaden

Den relevanta produktmarknaden för bussar definierades i likhet med vad jag skrivit
ovan som tre olika marknader, nämligen marknaderna för stadsbussar,
intercitybussar och långfärdsbussar.40 Vad beträffar den geografiska marknaden så
för Volvo fram i stort sett samma argument som vid definitionen av den geografiska
marknaden för lastbilar. Kommissionen godtar inte Volvos argument, och även de
tre bussmarknaderna anses således vara nationella. Dock säger Kommissionen att
det inte är på alla nationella marknader som koncentrationen utgör någon risk för att
effektiv konkurrens inte skall kunna upprätthållas. Slutsatsen för bussmarknaden
blir att:

“The proposed concentration would create a dominant position on the markets for
touring coaches in Finland and in the United Kingdom, as well as on the markets
for city- and intercity buses in Sweden, Finland, Norway and Denmark as well as on
the Irish city bus market.”41

                                                
38 Vad beträffar Danmark är det inte helt säkert, men det finns vad Kommissionen benämner “strong
indications”, se punkterna 67 och 213.
39 Punkterna 66-70 och  95-213
40 Punkterna 214–230.
41 Punkt 331.
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2.6 Förslag till åtaganden42

Volvo föreslog ett antal åtaganden som skulle göra att koncentrationen kunde
godkännas. Dessa var för lastbilar:

1. Öppna upp Volvos och Scanias sälj- och servicenät i Sverige, Finland, Danmark
och Norge samt enbart Volvos nätverk på Irland.

2. Att Volvo skulle göra sig av med sin 37%-iga andel i Bilia AB.
3. Att Volvo efter bästa förmåga skulle bearbeta svenska myndigheter så att det

obligatoriska kabintest som måste genomföras på lastbilar som säljs i Sverige
skulle tas bort.

4. Att namnet Scania tillfälligt under två år skall dras in i Sverige, Finland och
Norge.

För bussar var motsvarande åtaganden att:

1. Ett visst öppnande av sälj och servicenätverk och en tillfällig indragning av
namnet Scania (se punkterna 1 och 4 ovan).

2. Att Volvo skulle göra sig av med tre tillverkare av innanmäten43 till bussar (två i
Danmark och en i Sverige).

3. Volvo skall ge tillträde till kapacitet att tillverka innanmäten till bussar i
Finland.44

Kommissionen anser inte att dessa åtaganden är nog för att koncentrationen skall
kunna godkännas.45 Volvo ändrar därefter sina åtaganden, men inte heller dessa
godtas av Kommissionen, som i likhet med vad jag skrivit ovan inte godkänner
koncentrationen.46

2.7 Sammanfattning av Kommissionens beslut

För att sammanfatta beslutet kan sägas att Volvos köp av Scania enligt
Kommissionen är oförenligt med den gemensamma marknaden. Det nya företaget
skulle få en dominant position på ett flertal nationella marknader som skulle

                                                
42 Vad beträffar åtaganden kan för vidare läsning rekommenderas Szatek, Christina, Åtaganden i
samband med koncentrationer inom EU, Konkurrens 5/99.
43 Jag har valt att inte behandla detta ovan, men vad det handlar om är att vissa bussar säljs endast
som chassi, och där en tillverkare av innanmäten därefter inreder bussen efter en kunds krav, medan
andra bussar görs helt klara av tillverkaren av själva bussen.
44 Punkt 332.
45 Se punkt 338: “Even though the undertakings proposed by Volvo could, if properly implemented,
have some beneficial effect on the competitive situation in the relevant markets, the Commission has,
following contacts with market participants, come to the conclusion that the proposed undertakings
are insufficient to resolve the competitive concerns resulting from the elimination of Volvo’s main
competitor, Scania.”
46 Bernitz, Europarättslig Tidskrift, s. 486, säger att: “de av Volvo framförda förslagen till åtaganden
tog enligt min mening knappast sikte på det som var det från konkurrensrättslig synpunkt
konstitutiva, nämligen upphörandet av all konkurrens mellan Volvo och Scania. Åtagandena
begränsade sig väsentligen till att i viss mån underlätta konkurrerande etableringar. Bedömningen
hade kanske kunnat bli en annan om Volvo hade föreslagit en trovärdig ordning, som inom ramen
för en gemensam koncernstruktur hade bibehållit Scania som en självständig konkurrerande
företagsenhet på marknaden.”
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resultera i att effektiv konkurrens inte skulle kunna upprätthållas. Den sista punkten
i beslutet, vilken har rubriken ”overall conclusion” sammanfattar väl vad
Kommissionen kommit fram till, och lyder som följer:

“In view of the above, the Commission has come to the conclusion that the notified
concentration is incompatible with the common market and the functioning of the
EEA Agreement, since, even assuming full compliance with the proposed
undertakings, it would create dominant positions in the markets for heavy trucks in
Sweden, Norway, Finland and Ireland, for touring coaches in Finland and the
United Kingdom, for inter-city buses in Sweden, Finland, Norway and Denmark,
and for city buses in Sweden, Finland, Norway, Denmark and Ireland,  each of
which would result in effective competition being significantly impeded in the
common market within the meaning of Article 2(3) of the Merger Regulation and
Article 57 of the EEA Agreement.”47

                                                
47 Punkt 363.
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3. Möjliga mål med konkurrensrätt

3.1 Inledning

Det kan sägas finnas ett antal olika mål med konkurrensrätt. De mål som Korah48

anser finnas i EG:s konkurrensrätt är:

1. ”economic efficiency”, eller att maximera samhällets välfärd
2. marknadsintegration
3. hänsyn till små och medelstora företag
4. rättvis konkurrens49

5. politisk frihet.

Målens inbördes ställning är inte fastställd någonstans. Det förefaller som om olika
länder tillämpar olika ordning mellan målen. USA får anses som en ytterlighet åt
ena hållet, nämligen mot ”economic efficiency” hållet.50 Länder som Belgien, men
historiskt sett även Tyskland, kan anses vara en ytterlighet åt andra hållet där
hänsyn tas till mindre företag.51 Det verkar därför inte gå att säga att ett mål är
”bättre” än något annat, utan detta verkar snarast bero på i vilken omgivning som
målen tillämpas. Denna uppsats behandlar företrädesvis marknadsintegration, men
jag kommer ändå att nedan kort presentera innebörden av respektive mål, för att
därefter kunna diskutera vilket/vilka av dessa mål som bör vara vägledande vid
tillämpningen av europeisk konkurrensrätt.

3.2 Economic efficiency

Resurserna i världen är begränsade, men inte efterfrågan på dem. I socialistiskt
planerade ekonomier allokeras resurserna av staten. Marknadens egen lösning är att
resurser fördelas genom prismekanismen. Kunder vill kunna köpa produkter till
förmånligast möjliga pris, varför de kommer att uppmuntra de företag som kan
producera den efterfrågade varan till lägsta möjliga kostnad, och därmed sälja den
till lägsta pris på marknaden. Andra företag som då ser hur det effektiva företag gör,
kommer antingen att ta efter den produktion (till samma kostnad), eller hellre,
utveckla en effektivare produktion. Även på efterfrågesidan fungerar konkurrens.
Om till exempel priset ökar på fisk, kommer en del konsumenter att minska sin
konsumtion av fisk, till förmån för olika sorters kött eller ägg. 52 För att med egna
ord försöka ge en kortfattad förklaring av vad ”economic efficiency” innebär kan
jag säga att det innebär att produkter skall produceras av den/de som kan göra det

                                                
48 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, s. 8-12. Se även Fejö, Jens, Monopoly and
Market, s. 28-33. Hans kategorisering är snarlik den som Korah gör.
49 Korah benämner detta “fair competition”.
50 Amerikansk konkurrensrätt har tagit avsevärt mer influenser från den så kallade Chicago skolan än
vad europeisk konkurrensrätt har gjort. En genomgång och diskussion av Chicago skolan finns nedan
under 8.2.3. Det kan dock tilläggas att USA:s konkurrensrätt tidigare har haft som ett mål att värna
om små- och medelstora företag.
51 De tendenser som jag här presenterar baseras på föreläsningar i kursen Competition law and
economics, oktober 1999 i Rotterdam. Föreläsare var professor Roger van den Bergh.
52 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 8
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till den lägsta kostnaden53 och att produkterna skall allokeras till den/de som
värderar dessa högst. 54

Ett samhälles välfärd maximeras enligt nationalekonomisk teori då priset på
marknaden är lika med marginalkostnaden för de producerande företagen, det vill
säga när utbud och efterfrågan möts på en marknad med perfekt konkurrens. Om
producenterna höjer priset55 över denna nivå kommer det att finnas konsumenter
som inte längre köper varan, ty priset är enligt dem för högt. Redan Smith56 hade
detta klart för sig och förklarade att den förlust som görs är att konsumenten förlorar
välfärd då han inte kan köpa den efterfrågade produkten, och därmed förlorar den
välfärd som finns mellan det pris han är beredd att betala och det pris han faktiskt
betalar för produkten. Pengarna kommer istället att spenderas på något annat som
konsumenten värderar lägre. Innebörden av detta blir en förlust i samhällets totala
välfärd. Ingen i samhället kommer att tjäna på denna förlust (alltså inte heller
producenterna), varför den ibland benämns ”deadweigh loss”.57 Detta kan tydligast
åskådliggöras genom nedanstående bilder.

Figur 158

                                                
53 Vilket brukar benämnas “productive efficiency”.
54 Vilket brukar benämnas “allocative efficiency”. Som den uppmärksamme läsaren då inser kan
detta leda till konsekvenser som kanske inte är moraliskt acceptabla. Säg att det bara finns 1000 kg
ris på jorden vid en viss tidpunkt, för vilket 100 svältande sudaneser är beredda att betala 1000
kronor. Samtidigt finns det en minst sagt välbärgad amerikan som behöver riset till ett bröllop, och
han är beredd att betala 2000 kronor. Enligt nationalekonomisk teori är det då klart att amerikanen
skall ha riset, ty han värderar detta (i monetära termer) högre, och allokeringen skall således ske till
honom.
55 Det vill säga om de har en mer eller mindre mängd “market power”.
56 Smith, Adam, The Wealth of Nations (1776)
57 Richard Posner går längre och säger att det som är ännu viktigare vid diskussionen av för höga
priser, är det slöseri med resurser som det innebär att upprätthålla “market power”. Konkurrenter
måste enligt Posner förhandla om, organisera och genomdriva avtal som håller uppe prisnivån. Dessa
resurser kunde, enligt Posner, användas på ett effektivare sätt, nämligen genom att producera mera
varor och tjänster för konsumtion.
58 Economics, Lipsey och Courant, s. 265.
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Figur 259

Figur 1

1. Hela det fält som har samma färg som det fält där ettan står är
konsumentöverskott.

2. Producentöverskott
3. Minskning i producentöverskott om producenten producerar kvantiteten q2,

men konsumenterna bara betalar p0.

Figur 2

1. Förlust i konsumentöverskott.
2. Förlust i producentöverskott.
7. Ordinarie producentöverskott.
6. Konsumentöverskott som övergått till att bli producentöverskott.
5. Kvarvarande konsumentöverskott

I figur 2 syns det som jag ovan benämner ”deadweight loss”. Denna förlust utgörs
av ytorna 1-2, som försvinner då ett monopolföretag väljer att producera en mindre
kvantitet.

En invändning mot att ”market power” uppstår är att det reducerar incitamenten att
öka ”economic efficiency”. På en marknad med perfekt konkurrens, kommer de
företag som inte anpassar sin produktion efter kundernas efterfrågan att slås ut.
Detta får givetvis till följd att endast effektiva företag kommer att överleva, och det
finns hela tiden en press på företagen att försöka sänka sina kostnader eller på annat
sätt kunna erbjuda konsumenterna bättre produkter. På en marknad med färre
aktörer är det inte säkert att denna press blir lika hård. Om ”economic efficiency”
skall vara det enda målet med konkurrensrätten finns det endast ett litet, eller inget,

                                                
59 Economics, Lipsey och Courant, s. 266.
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behov av statlig intervention. Korah menar att utan lagstiftning är endast ett fåtal
industrier skyddade av inträdeshinder från konkurrens av lika effektiva företag.60

3.3 Marknadsintegration

Korah menar att konkurrens på den gemensamma marknaden också skall leda till en
ökad marknadsintegration.61 Vidare säger hon att detta mål skall vara viktigare än
”economic efficiency”.62 Artiklarna 85 och 86 är avsedda att komplettera reglerna
om fri rörelse. Till exempel export- eller importförbud från och till andra
medlemsländer är därför med stor säkerhet inte att anse som förenliga med en
konkurrensrätt med detta mål63.

Vad innebär då egentligen marknadsintegration? För mig är det klart att det handlar
om att uppnå en gemensam marknad, eller en så kallad ”level playing field”. Detta
torde således enligt mig snarast röra sig om en form av politiskt mål. Jag anser att
det finns en rad faktorer som kan vara med och tillskapa en gemensam marknad,
däribland harmonisering av lagstiftning, en gemensam valuta samt en marknad med
en väl fungerande konkurrens.

3.4 Hänsyn till små och medelstora företag

Målet marknadsintegration för med sig en risk för att små och medelstora företag,
tidigare skyddade genom tullar, avgifter eller kvoteringar, kan få avsevärda problem
att konkurrera med större internationella konkurrenter med hemvist i en annan
medlemsstat. Korah menar att Kommissionen för att lindra denna risk uppmuntrat
samarbeten mellan dessa företag, speciellt om de driver verksamhet i olika länder.
Vidare säger hon att Kommissionen har visat intresse för företag som riskerar att
stängas ute från marknaden på grund av inträdeshinder,64 varken dessa företags
möjliga inträde på marknaden skulle gynna konsumenterna, eller inte. Vidare kan
motiveringen av detta mål vara att det är ”bra” att ha många små företag65 och att
arbetare är berättigade att vara sina egna chefer.66 Mindre företag som försöker ta
sig in på en marknad möter en rad svårigheter, däribland avsaknad av kapital och

                                                
60 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 8-9
61 I målet Distillers, A. Bulloch & Co v. The Distillers Company Ltd., (78/163/EEC), 20 december
1977, O.J. 1978, L 50/16, (1978) 1 C.M.L.R 400, agerade parterna på marknaden på ett sätt som
Kommissionen inte hade räknat med. Distillers drog in ett varumärke i Frankrike, varför
marknadsintegration inte uppnåddes. Distillers sålde inledningsvis whisky till olika priser i
Storbritannien respektive i Frankrike. Parallellimport startade. Distillers hävdade att de var tvungna
att hålla ett högre pris i Frankrike, då reklamkostnaderna där vida översteg desamma i Storbritannien.
62 Det förefaller som om Korah anser att i flertalet av artiklarna i EG-fördraget kan intolkas
integrationsaspekter. Jag anser att det kan finnas en fara i att överdriva integrationsaspekten vid
läsning av fördraget.
63 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 10
64 Korah anger här inga exempel, men vad jag exempelvis kan tänka mig att hon syftar på är AKZO-
fallet, där en ny konkurrent utsattes för underprissättning.
65 Korah uttrycker detta på följande sätt: “…is that small is beautiful…” Det är tydligt att hon
använder just denna definition för att tydligt markera skillnaden gentemot Chicagoskolan som tydligt
uttalar motsatsen, nämligen att: “big is beautiful”.
66 När dessa motiveringar ges förefaller hela detta mål närmast vara ett populistiskt mål.
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ledarskapsexpertis med mera.67 Att skapa en konkurrensrätt som leder till att dessa
svårigheter undanröjs förefaller svårt, och troligen inte heller särskilt fruktbart.

3.5 Sund konkurrens

Vissa anser att konkurrens skall hjälpa till att uppnå rättvisa inom ekonomin. I
inledningen till EG-fördraget finns rättvis konkurrens med som ett eftersträvansvärt
mål. Innebörden av termen68 är inte klar. Frågor som måste besvaras vid tillämpning
av detta mål är till exempel om små butiker bör hjälpas i konkurrensen mot större,
även om de är mindre effektiva på att producera det som konsumenter vill ha?69

3.6 Politisk frihet

Detta mål innebär att varje medborgare till följd av sina politiska rättigheter skall ha
chansen att ge sig in på en marknad och konkurrera. Personen kanske inte klarar sig
på marknaden, och detta kanske gick att se innan denne gav sig in, men rättigheten70

att försöka skall fortfarande finnas.71

                                                
67 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 10
68 Den term som Korah då avser är “fair”.
69 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 10
70 Även denna rättighet finns med i inledningen till EG-fördraget, och syns tydligast i artikel 3a som
föreskriver att det skall vara en så kallad fri konkurrens. Vidare finns rättigheten inskriven i den
tyska konstitutionen.
71 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 10
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Avsnitt II - Marknadsintegration som mål med konkurrensrätt

4. Romfördragets mål och medel

Romfördraget undertecknades 1958. Fördraget innehåller i artikel 2 gemenskapens
syfte och i artikel 3 gemenskapens verksamhet, det vill säga hur målen i artikel 2
skall uppnås. Artikel 2 har efter ändringar i samband med Maastricht-fördragets
tillkomst följande lydelse:

”Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad
och en ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja den gemensamma
politik eller verksamhet som avses i artiklarna 3 och 3a främja en harmonisk och
väl avvägd utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hållbar och
icke-inflatorisk tillväxt som tar hänsyn till miljön, en hög grad av ekonomisk
konvergens, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, en höjning av
levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning
och solidaritet mellan medlemsstaterna.”

Enligt Korah72  skall vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 de syften som fastställs
i artikel 2 tas i beaktande. Att hon också avser att Koncentrationsförordningen skall
göra det antar jag vara fallet, givet det faktum att artikel 82 före
Koncentrationsförordningens tillkomst tillämpades på ärenden som beträffar just
koncentrationer.73 Korah menar vidare att den gemensamma marknaden är den
mekanism genom vilken expansionen, stabiliseringen och så vidare skall uppnås,
men att marknadsintegration i konkurrensrättsliga fall höjts upp till ett mål i sig
självt.74 Hon menar vidare att  målet marknadsintegration har eftersträvats på ett
närmast mekaniskt vis trots att detta i vissa fall lett till minskad konkurrens och
närmast har försenat integrationen av marknaden.

Artikel 3.1 lyder:

”För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet på det
villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta:
a) avveckling av tullar …
g) en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte
snedvrids, …

                                                
72 Korah, EC Competition Law and Practise, s.5-6.
73 Se Continental Can målet 6/72 (1973) där EG-domstolen slog fast att Kommissionen enligt artikel
86 kunde förbjuda ett förvärv, förvisso av en redan dominant aktör. För en mer ingående genomgång
av detta, se kapitel 9.5.
74 Se min genomgång av Consten Grundig målet nedan under 5.1.
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Artikel 3a(1)75 stadgar att:

”För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall medlemsstaterna … fastställa
gemensamma mål … enligt principen om en öppen marknadsekonomi med fri
konkurrens”.

EG-domstolen har flertalet gånger uttalat att artiklarna 81 och 82 skall tolkas i ljuset
av dessa artiklar, även då det föreligger en tämligen klar litterär tolkning för
motsatsen. Det kan här nämnas att Bernitz76 anser att konkurrenspolitiken, och de
därpå byggda konkurrensreglerna kan ses som en hörnsten i integrationen.77 I till
exempel Continental Can målet78 tolkade EG-domstolen artikel 86 (nuvarande
artikel 82) inte endast som en regel under vilken ett beteende av en redan dominant
aktör som direkt eller indirekt skadade konsumenter kunde förbjudas, utan även en
regel som förbjuder försvagandet av någon kvarvarande potentiell konkurrent av ett
redan dominant företag, då detta skulle kunna skada konsumenterna i det långa
loppet.79

                                                
75 Artikel 102 a angående den ekonomiska politikens grundprinciper slår fast att: “…
Medlemsstaterna och gemenskapen skall handla i överensstämmelse med principen om en öppen
marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning, och i enlighet med
principerna i artikel 3a.”
76 Bernitz, Europarättens grunder, s. 87.
77 Jag håller med om detta, men inte såtillvida att marknadsintegration skall vara ett mål som
tillämpas vid enskilda konkurrensrättsliga bedömningar, utan snarare att konkurrenspolitiken skall
bidra till att skapa en starkare marknad, som i sin tur ger en starkare integration.
78 Continental Can, mål 6/72 Europemballage och Continental Can ./. Europeiska Kommissionen
(1973) ECR s.215 (dom 21 februari 1973)
79 Korah, EC Competition Law and Practise, s.5-6.
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5. Praxis för och emot tillämpandet av marknadsintegration

5.1 Consten/Grundig målet – för marknadsintegration

5.1.1 Bakgrund80

På 1950-talet var det svårt att sälja tyska varor i Frankrike, på grund av den misstro
som franska konsumenter fortfarande hyste mot tyskar efter det andra världskriget.
Det fanns vid tiden tyska företag som ansökte om försäljningslicenser i Frankrike,
utan att erhålla sådana. Tyska Grundig, som säljer bland annat radio- och TV-
apparater, insåg att det inte på egen hand skulle kunna sälja sina varor i Frankrike.
De slöt därför ett exklusivt distributionsavtal med det franska företaget Consten.
Avtalet mellan Consten och Grundig innehöll bland annat följande klausuler:

Grundig åtog sig att:

- utnämna Consten till exklusiv återförsäljare för radio- och TV-apparater,
bandspelare, diktafoner och reservdelar i Frankrike

- inte leverera sina varor till någon annan inom det område som avtalet gällde
- ålägga alla återförsäljare, inklusive Consten, direkt eller indirekt exportförbud

för att säkra exklusiviteten inom det avtalade området
- ge Consten rätt att använda märket Grundig, och dessutom rätt att registrera

varumärket GINT (Grundig International) i Frankrike. Detta varumärke var, när
avtalet slöts, redan registrerat av Grundig i Tyskland.

Consten åtog sig att:

- distribuera Grundigs varor och att inte sälja konkurrenters varor
- göra reklam för varorna
- installera en reparationsavdelning för att kunna uppfylla de förpliktelser som

försäljningsgarantin innebar.

Avtalet gick således i stort ut på att Consten skulle bära alla kostnader för
reklamkampanjer och distributionssystem, liksom för lager och reparationer, och
fick i gengäld ensamrätt till försäljning i Frankrike. Efter Romfördragets
ikraftträdande genomfördes fri export och import inom EG i april 1961. Det franska
företaget  UNEF passade vid denna tid på att köpa Grundigapparater i Tyskland hos
återförsäljare som inte iakttog Grundigs exportförbud. Då apparaterna var billigare i
Tyskland kunde UNEF sälja dem billigare i Frankrike än vad Consten gjorde.
Consten hade som nämnts registrerat varumärket GINT i Frankrike enligt avtalet
med Grundig, varför UNEF:s import var ett brott mot den franska varumärkeslagen
och mot den franska lagen om illojal konkurrens. Ett antal företag i Constenkedjan
klagade och stämde UNEF för överträdelse av dessa båda lagar. UNEF kontaktade
då Kommissionen, och begärde att denna skulle undersöka huruvida exklusivavtalet

                                                
80 Denna bakgrund är baserad på; Gormley, Laurence (editor), Current and Future Perspectives on
EC Competition Law, s. 1-2 och Nisser, Carl och Krokstäde, Anna Carin, EG: s konkurrensrätt –
vägledande domar, s. 85-91
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stred mot artikel 85 i Romfördraget. UNEF begärde vidare att den nationella
rättegången skulle vilandeförklaras till dess att Kommissionen uttalat sig. I samband
därmed anmälde Grundig sina återförsäljaravtal till Kommissionen för att få ett
icke-ingripandebesked eller ett undantag.

5.1.2 Kommissionens bedömning och beslut81

1. Avtalet mellan Consten och Grundig hade “till syfte eller resultat att hindra,
begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden”.
Skälen var, enligt Kommissionen, att genom exportförbuden och den dubbla
exklusiviteten förhindrades parallellimport. Även tillåtandet av registreringen av
GINT förhindrade parallellimport.82

2. Avtalet “kan påverka handeln mellan medlemsstater”. Kommissionen
poängterade;

- att avtalet ingåtts mellan två företag i två olika medlemsstater och rörde handeln
mellan dessa medlemsstater

- att Consten och övriga återförsäljare förbjöds att sälja utanför sina områden och
Grundig lovade att bara utse en återförsäljare per område. Således förhindrades
enligt Kommissionen  marknadsintegration

- registreringen av märket GINT bidrog till att den nationella marknaden
isolerades

- det faktum att avtalet mellan Consten och Grundig ökat handelsutbytet mellan
Frankrike och Tyskland var ingen ursäkt eftersom det räcker med att
konkurrensbegränsningar gör att handeln utvecklas annorlunda än vad den
annars skulle ha gjort.

3. Möjligheten till undantag enligt artikel 85.3. Kommissionen kom fram till att det
exklusiva systemet i och för sig skulle kunna förbättra servicen efter försäljning,
men att motsvarande resultat skulle kunna åstadkommas utan en så omfattande
begränsning av konkurrensen. Då de olika begränsningarna som avtalet de facto
innehöll inte var nödvändiga för att nå målet med ett förbättrat
distributionssystem ansågs inte kriterierna i artikel 85.3 vara uppfyllda.
Kommissionen ansåg att ett absolut områdesskydd var en alltför långtgående
åtgärd. För att beviljas undantag får ett avtal inte “bruka mer våld än nöden
kräver.”83

Kommissionens beslut blev således att avtalet stred mot artikel 85 och att en
begäran om undantag enligt artikel 85.3 avslogs. 84

                                                
81 Se Nisser och Krokstäde, s. 85-91 och Goyder, D.G., EC Competition Law, s. 51-54.
82 Kommissionen uppmärksammade här förvisso att varumärket faktiskt kunde ha andra ändamål,
men konkluderade trots det att GINT-märket inte behövdes för att ange varornas ursprung, eftersom
varorna redan bar Grundigmärket. Således hade märkesregistreringen till avsikt att skydda Consten
från konkurrens.
83 Den princip som Kommissionen snarast grundar detta stadgande på torde vara den så kallade
proportionalitetsprincipen.
84 Om domen skall kommenteras kan jag inte låta bli att återvända till de föreläsningar i Competition
Law and Economics, för Professor Van den Bergh i Rotterdam hösten 1999, där han med bestämdhet
hävdade att beslutet i Consten Grundig “from an efficiency point of view, must be considered as a
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5.1.3 Domstolens bedömning och domslut85

Consten och Grundig överklagade Kommissionens beslut till EG-domstolen. De
uppgav bland annat att artikel 85.1 endast gäller horisontella avtal. Domstolen
förklarade att så alls inte är fallet, utan att artikel 85 gäller alla avtal som begränsar
konkurrensen, oavsett om parterna står på samma eller olika plan i den ekonomiska
strukturen. Det enda som krävs är att avtalet gäller två eller flera företag.

Vidare hävdade Consten och Grundig att Kommissionen inte visat att handeln
mellan medlemsstater skulle blivit mer omfattande om inte avtalet funnits.
Domstolen ansåg att det här handlade om att definiera gränsen mellan områden som
omfattas av EG-rätten respektive nationell rätt. Det skall således avgöras om avtalet
kan innebära ett direkt eller indirekt, aktuellt eller potentiellt hot mot den fria
handeln mellan medlemsstater.86 Om så är fallet, faller avtalet under EG-rättens
regler. Domstolen konkluderade nu att den omständigheten att avtalet innebar en
faktiskt ökning av handeln mellan medlemstater inte var tillräckligt för att utesluta
möjligheten att avtalet kan påverka handeln på sätt som angivits ovan. I Consten
och Grundig fallet gällde avtalet export och import, och påverkade således
oundvikligen handeln mellan staterna.87

Consten och Grundig anförde vidare att Kommissionen inte sett till konkurrensen
mellan märken, och att denna snarast ökat till följd av avtalet dem emellan.
Domstolen menade att konkurrensen mellan försäljare av samma märke inte kunde
undgå förbudet i artikel 85 bara för att konkurrensen mellan olika märken samtidigt
främjades. Dessutom är det inte nödvändigt att se till ett avtals konkreta effekt
såvida avtalets ändamål är att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.
Consten och Grundig klagade på att avtalet inte skulle förklaras ogiltigt i sin helhet,

                                                                                                                                        
huge mistake”. Vad menar han då med detta? Ja, först och främst kan konstateras att han anser att
marknadsintegration är ett irrationellt kriterium vid tillämpning av konkurrensrätt. Vidare menar han
att det inte finns en möjlighet att Consten skulle ha accepterat att sälja Grundigs varor utan det
områdesskydd  som Consten faktiskt fick samt att UNEF knappast skulle gett sig in på den franska
marknaden om det inte vore för Constens investeringar i reklam, det vill säga att UNEF
uppenbarligen fick en så kallad “free ride”. Om man menar att Consten skulle accepterat att sälja
Grundigs varor även utan det områdesskydd som företaget fick, och att UNEF visst gett sig in på
marknaden utan Constens marknadsföring – ja, då hade Kommissionen rätt. Om man däremot
sympatiserar med Professor Van den Bergh, ter sig Kommissionens beslut mer tveksamt. Borde inte
Kommissionen egentligen ha bedömt avtalets inverkan på handeln år 1957, när det ingicks (och
avtalet var ett sätt att öppna marknaden)  istället för 1964 då avtalet klart hade en begränsande
inverkan på handeln? Korah, EC Competition Law and Practice, s. 56,  uttrycker detta på följande
sätt: “Incurring these costs would be worth while for Consten only if it could reap where it had
sown. The investment was risky, in that the costs were sunk: the effort would be wasted unless it
could  be recovered through the sale of Grundig products at a time when a licence was required to
import them.”
85 Se Nisser och Krokstäde, s. 85-91 och Goyder, D.G., EC Competition Law, s. 51-54.
86 “What is particularly important is whether the agreement is capable of constituting a threat, either
direct or indirect, actual or potential, to freedom of trade between member states in a manner which
might harm the attainment of the objectives of a single market between states. Thus the fact that an
agreement encourages an increase, even a large one, in the volume of trade between states is not
sufficient to exclude the possibility that the agreement may “affect” such trade in the above
mentioned manner.” Mål 56 och 58/64 Consten/Grundig vs. Kommissionen, p. 341
87 Det kan här poängteras att generaladvokaten såg till den konkreta effekten, medan domstolen
betonade att det räcker med ett potentiellt hot mot handeln. Domstolen är mycket tydligt i sitt sätt att
uttrycka att samhandeln påverkas: “…indisputably affects trade between states.”
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utan enbart de klausuler som var konkurrensbegränsande. Domstolen biföll Consten
och Grundigs talan i denna del. Avslutningsvis anförde Consten och Grundig att
Kommissionens beslut stred mot artiklarna 36, 222 och 234 i Romfördraget när det
uppgav att avtalet om registrering i Frankrike av GINT-märket syftade till att ge
Consten absolut områdesskydd och Kommissionen dessutom förbjöd Consten att
åberopa detta skydd. Dessutom var det inte ett avtal, utan en registrering av
varumärket, som gav Consten skydd. Domstolen ansåg att de åberopade artiklarna
inte hindrar att EG-rätten har inflytande över det sätt på vilket immateriella
rättigheter utövas.

Domstolens domslut blev således att Kommissionens beslut upphävdes till den del
det ogiltigförklarade hela avtalet mellan Grundig och Consten, och att talan i övrigt
ogillades.88

5.1.4 Kommentar till målet

Enligt det avtal som Consten och Grundig slöt förbjöds Consten och övriga
återförsäljare att sälja utanför sina respektive tilldelade områden. I gengäld lovade
Grundig att bara utse en återförsäljare per område. Kommissionen menar att det
ledde till att marknadsintegration förhindrades. Att så faktiskt är fallet kan jag
knappast annat än hålla med om. Det torde vara ställt utom rimligt tvivel att ett avtal
innebärande en klar och tydlig marknadsuppdelning knappast kan komma att leda
till marknadsintegration. Det jag i denna uppsats snarare har för avsikt att diskutera
är huruvida detta mål med konkurrensrätten är särdeles lämpligt. Vid detta stadium i
uppsatsen vill jag emellertid endast säga att marknadsintegration närmast är att
uppfatta som ett politiskt mål, som egentligen inte har någonting att göra med
faktisk konkurrensrättslig teori.

Generaladvokaten Roemers bedömning skiljde sig emellertid ganska avsevärt från
den dom som avgavs av domstolen. Roemers bedömning skiljde sig framförallt i det
att han talade om avtalens konkreta effekt varemot EG-domstolen uttalade att den
konkreta effekten inte var relevant. EG-domstolen fastslog följaktligen att man
måste se till syftet med ett avtal, och inte bara till dess konkreta effekt. Roemers
menade att artikel 85.1 krävde en konkret undersökning av effekten av två
marknadsförhållanden; dels marknaden efter det avtal som slutits och dels den
marknad som skulle ha funnits utan avtalet. På så vis skulle det gå att avgöra
huruvida områdesskyddet var nödvändigt för att en producent överhuvudtaget skulle
finna återförsäljare för sin produkt. Eftersom Kommissionen inte genomfört någon
marknadsundersökning var dess slutsatser inte tillräckligt grundade och dess beslut
måste därför ogiltigförklaras.

Beträffande varumärket anförde Roemers att detta inte ingick som en del i avtalet
om absolut områdesskydd mellan Consten och Grundig. Innan den gemensamma

                                                
88 Nisser och Krokstäde sammanfattar rättsfallet på följande sätt. EG-domstolen fastslog att man
måste se till syftet med ett avtal – inte bara till dess konkreta effekt. Redan det faktum att ett avtal
syftar till att påverka konkurrensen kan innebära att artikel 85 blir tillämplig. Det krävs inte att
Kommissionen eller en nationell domstol påvisat någon effekt. Senare rättsfall och
bagatellmeddelandet har emellertid visat att handeln skall påverkas påtagligt för att artikel 85.1 skall
kunna tillämpas.
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marknaden inrättades kunde immaterialrätt mycket väl användas för att ge absolut
områdesskydd och underlätta prisskillnader. Att på så sätt använda rätten var att
anse som missbruk. Kommissionen kunde inte ingripa i nationell lag om
immaterialrättslig äganderätt, vilket i så fall skulle strida mot Romfördragets artikel
222. Detta innebar emellertid inte, enligt Roemers, att hela det berörda avtalet skulle
förklaras ogiltigt. Roemers slutsats var att Kommissionens beslut skulle upphävas
och att fallet skulle återförvisas till Kommissionen för förnyad behandling.

Det förefaller klart att EG-domstolen alls inte följde generaladvokatens bedömning.
Generaladvokat Roemers försökte få EG-domstolen att beakta inverkan på handeln
mellan medlemsstater, dock utan att lyckas. Roemers ansåg tydligen inte att
konkurrensrätten skulle vara en faktor som bidrog till en integrerad marknad, utan
att denna snarare skulle baseras på ekonomiska mål.

5.2 Praxis mot marknadsintegration

I HAG I89 sade domstolen att då varumärkesrätter i olika länder som ägdes av olika
företag hade ett gemensamt ursprung de inte kunde lita till detta skydd om det skulle
leda till en uppdelning av marknaden. Domstolen sade i HAG I att: ”exercise of the
right would legitimze the isolation of national markets…would collide with one of
the essential objects of the Treaty, which is to unite national markets in a single
market ”.

Senare i HAG II90  sade dock domstolen att då ett varumärke delas börjar skyddet
som nationell varumärkesrätt ger att verka. I detta mål rörde det sig om delning av
ett varumärke, men denna delning var inte av frivilligt slag utan snarare orsakad av
myndigheter, och närmare en konfiskation. Domstolen dömde för en tillit till
nationella rättigheter när det gällde att exkludera produkter gjorda av tredje parter
med vilka rättighetsinnehavaren inte hade några som helst ekonomiska band.

Varumärket Ideal Standard91 ägdes separat i Frankrike och i Tyskland. Varumärket i
båda länderna kom ursprungligen från USA. 1984 såldes den franska delen av
märket till en oberoende tredje part. Den juridiska processen startade genom att
ägaren av den tyska delen av varumärket försökte använda sig av den
immaterialrättsliga rätten för att utestänga den franska versionen av varumärket från
den tyska marknaden. EG-domstolen ansåg att det tyska varumärkets ägare kunde
förlita sig till den tyska varumärkesrätten, trots att detta skulle obstruera samhandeln
mellan de båda länderna. Domstolen kom till detta slut trots att varumärkena
härstammade från samma källa92 och att det franska varumärkets försäljning93 till en
tredje part skett utan invändning från ägaren till den tyska delen av varumärket.
Domstolen poängterade att varumärkena nu ägdes av ekonomiskt oberoende företag
och anförde följande; om EG-rätten skulle avvisa tilliten till nationell
varumärkesrätt vid dessa förutsättningar, kunde detta leda till en risk för att

                                                
89 HAG I, Van Zuylen v HAG, Case 192/73 (1974), ECR 731
90 HAG II, SA CNL-SUCAL v HAG, Case C-10/89 (1990) ECR I-3711
91 Ideal Standard, IHT Internationale Heiztechnik GmbH v Ideal Standard GmbH, Case C-9/93
(1994) ECR I-2789
92 Weatherill och Beaumont talar om “the same source”.
93 Vilken ju varit huvudskälet till att det juridiska spörsmålet alls uppkom.
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konsumenter skulle bli konfunderade. Domstolen fokuserade således på funktionen
att varumärkesrätten skall garantera ursprunget för konsumenterna. Detta fick gå
före strävandet mot marknadsintegration.

Ideal Standard målet konfirmerade och utökade domen i HAG II målet. Ideal
Standard målet utökade HAG II domen såtillvida att nationell varumärkesrätt även
skulle gälla vid frivilliga uppdelningar av ett varumärke. Detta indikerade vid tiden
att domstolen inte var beredd att använda artikel 30 i Romfördraget till att integrera
den europeiska marknaden. I och med HAG II målet ändrade domstolen sin praxis
från HAG I, där den kontroversiellt hade beslutat att då varumärkesrätter i olika
länder som ägdes av olika företag hade ett gemensamt ursprung de inte kunde lita
till detta skydd om det skulle leda till en uppdelning av marknaden. Weatherill och
Beaumont94 anser att domslutet i HAG I inte är övertygande och att domstolen var
alltför angelägen att fortsätta integrationen på bekostnad av nationellt skydd. Ideal
Standard, såväl som HAG II verkar ändra inriktningen från marknadsintegration
mot en respekt för nationellt skydd.

                                                
94 Weatherill och Beaumont, EC Law, s. 845-846. Se även för en grundlig genomgång Kemp, The
Erosion of Trade Mark Rights in Europe, (1974) 11 CMLRev 360, och Mann, Industrial Property
and the EEC Treaty (1975) 24 ICLQ 31. Cf.
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6. Analys av marknadsintegration

Det är intressant att läsa att upprättandet av en gemensam marknad skall ske bland
annat genom en aktiv konkurrenspolitik. Att ett mål med konkurrensrätten i så fall
skall vara marknadsintegration förefaller inte särskilt överraskande. Så snart artikel
3.1 punkten g läses mera ingående blir detta emellertid mera tveksamt, då det
handlar om “en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre
marknaden inte snedvrids.” Jag kommer nedan95 att diskutera vad tillämpningen av
målet marknadsintegration kan innebära i Volvo-Scania målet, och kommer där
fram till att detta är tämligen osäkert, varför det förefaller mig som om det vid en
tillämpning av detta mål är svårt att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids.

Vidare bör stadgandet i artikel 3(a) diskuteras, och följande kan anföras. Artikeln
nämner fri konkurrens. Bernitz96 förklarar termen på följande sätt: “termen
konkurrensbegränsning är egentligen nationalekonomisk och knyter an till den
grundläggande konkurrensteorin. Som bekant begagnas inom denna termen fri eller
fullständig konkurrens97 som beteckning för en teoretisk modell, som särskilt tar
sikte på prisbildningsmekanismen.” Fri konkurrens är således enligt Bernitz en
beteckning på en teoretisk modell, och kan endast uppnås om ett antal
förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar98 är strängt ekonomiska och rör
köpare och säljare, det vill säga det handlar alls inte om någon form av intervention
av någon myndighet. Marknadsintegration handlar när målet tillämpas inom ramen
för konkurrensrätten om intervention, varför denna målsättning förefaller svår att
förena med metoden i Romfördraget. Jag anser det därför svårt att förena så kallad
fri konkurrens med målet marknadsintegration.

Nedan avser jag att försöka besvara de i problemformuleringen uppsatta
frågeställningarna, huruvida marknadsintegration kan eller bör vara ett mål med
EG:s konkurrensrätt samt vilket/vilka mål som bör vara vägledande vid
tillämpningen av EG:s konkurrensrätt.

Den första av dessa frågor, det vill säga om marknadsintegration kan vara ett mål
med EG:s konkurrensrätt, torde, åtminstone historiskt, besvaras att så faktiskt kan
vara fallet. Jag har ovan gått igenom Consten Grundig målet där EG-domstolen
tydligt slår fast att marknadsintegration skall vara ett mål. Domen är emellertid vid
det här laget, med ett tidsperspektiv grundat på integrationen, lite till åren kommen.
Huruvida marknadsintegration fortfarande är ett uttryckligt mål är därför enligt min
uppfattning svårt att uttala sig om. Detta beror också på, som jag diskuterar nedan i
kapitel 10,  att målet marknadsintegration i Volvo-Scania fallet skulle kunna tolkas
på olika sätt, och därmed ge olika resultat. Det kan konstateras att varken EG-
domstolen eller Kommissionen har uttalat att marknadsintegration inte längre skall
vara ett mål med konkurrensrätten, varför det förefaller vara så att detta mål faktiskt
fortfarande kan tillämpas. Det faktum att domstolen i Ideal Standard och HAG II
fallen tydligt gjort avsteg från marknadsintegration torde enligt mitt förmenande
inte föra med sig att målet inte längre skall tillämpas. Kommissionen uttalade efter
                                                
95 Se kapitel 10.
96 Bernitz, Ulf, Den svenska konkurrenslagen, s. 12
97 Jag kommer nedan i uppsatsen att använda mig av det angloamerikanskt inspirerade perfekt
konkurrens för samma sak.
98 Vilka kommer att behandlas närmare nedan under kapitel 8.
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att Volvo istället valt att inleda ett samarbete med Renault att detta var positivt för
integrationen. Det går trots detta inte att säga att Kommissionen i Volvo-Scania
målet styrdes av målet marknadsintegration. Tämligen klart torde vara att om
koncentrationen godkänts, detta inte varit särskilt fördelaktigt för
marknadsintegrationen. Det kan emellertid anföras att om koncentrationen inte
godkänts av Kommissionen kunde denna inte veta att Volvo skulle finna en partner
inom Europa som skulle leda till att marknaden integrerades. Detta skulle i så fall
tyda på att Kommissionen avgjorde Volvo-Scania fallet på andra grunder.

Vad som enligt min mening skulle tala emot att marknadsintegration kan vara ett
mål som tillämpas av domstolen99 är att det idag finns en rad andra områden som
medverkar till att integrera marknaden. Vid tiden för Consten Grundig målet var
integrationen förhållandevis ung, och domstolen tog definitivt på sig ett ansvar för
att föra integrationen framåt. Det torde inte finnas några tvivel om att domstolen
under de tidiga åren av integrationen tillämpade en mycket integrationsvänlig
strategi. Det är möjligt att domstolen idag anser att processen mot en integrerad
marknad sker även utan dess inblandning, genom en gemensam valuta med mera,
och därför ägnar sig mera åt den funktion som domstolen från början var avsedd att
ha.

Den andra frågan är huruvida marknadsintegration bör vara ett mål med EG:s
konkurrensrätt. Ovan har jag på ett antal ställen antytt att marknadsintegration inte
bör vara ett mål. Motiveringarna ovan och nedan i framställningen är att det är ett
svårtolkat mål som kan leda till olika slutsatser beroende på hur det tolkas, kan leda
till inkonsekvens vid rättstillämpningen100 vilket är fullständigt förkastligt för
rättssäkerheten, knappast kan anses förenligt med Romfördraget och inte kan anses
vara förenligt med konkurrensrättslig teori.

Jag har ovan vid ett antal tillfällen anfört att marknadsintegration skulle vara ett
politiskt mål varför det blir svårt att tillämpa konsekvent. Jag vidhåller denna
ståndpunkt. Politiska mål, bör i möjligaste mån, inte blandas in vid tillämpningen av
konkurrensrätt. Jag förespråkar istället att konkurrensrätt skall baseras på
ekonomiska mål. Frågan är emellertid hur pass konsekvent jag egentligen är vid
detta resonemang? Är det inte så att konkurrensvårdande myndigheter vid
intervention på marknaden just utför politisk makt, oavsett vilket mål
konkurrensrätten baseras på? Är inte hela konkurrensrätten i själva verket en
politisk företeelse? Jo, det förefaller som om så faktiskt är fallet. Konkurrensrätt kan
knappast anses som något överjordiskt givet,101 utan är inget annat än tillämpningen
av välfärdsteorier framtagna av människor. Intervention är ingenting annat än
utövande av politisk makt över marknadens aktörer. En annan sak är att marknadens
aktörer själva kan förespråka att marknaden bör kontrolleras.102 Det förefaller
således svårt att fördöma marknadsintegration som mål enbart på den grunden att
det skulle vara ett politiskt mål.

                                                
99 Observera här att jag talar om endast domstolen, och inte om Kommissionen.
100 Det kan emellertid tänkas att man sätter upp en rangordning som reglerar de inbördes målens
förhållande till varandra vid tillämpningen av konkurrensrätt.
101 Även om Smith skulle beskriva “the invisible hand” som något som bara sker av sig självt, och
som han inte konstruerat utan endast beskriver.
102 Till exempel beskriver Fejö, Jens, Monopoly and the Market, s. 30 att: “it is commonly held that
the American antitrust laws are both desirable and necessary.”
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Vad beträffar den tredje frågan om vilket/vilka mål som bör vara vägledande vid
tillämpningen av EG:s konkurrensrätt kan följande anföras. Konkurrensrätten bör
enligt min uppfattning ha ekonomisk välfärd som mål. Med detta avser jag att den
skall eftersträva största möjliga välfärd för samhället som en helhet. Enligt detta sätt
att resonera på kan i vissa situationer, främst då det går att uppnå skalfördelar, en
mer monopolistisk marknad vara att föredra.103 Vidare är det exempelvis enligt
Williamson104 svårt att fördöma prisdiskriminering på grund av välfärdstänkande,
då prisdiskriminering inte innebär annat än att producenten tar så mycket betalt av
respektive konsument som denne är beredd att betala för varan. Klart är att
samhällets totala välfärd då inte minskar, men att konsumentöverskott övergår till
att bli producentöverskott. De flesta länder har emellertid förbud mot
prisdiskriminering, vilket alltså närmast är att motivera med konsumentskydd, vilket
väl i sin tur snarast motiveras av någon form av rättvisa. Även om jag främst
förordar ekonomisk effektivitet så motsätter jag mig alls inte dessa
rättviseargument, som enligt min mening måste till för att jämna ut
förhandlingspositionerna mellan de trots allt starkare producenterna och de svagare
konsumenterna.105 Hela tanken med en intervenerande konkurrenspolitik är ju
egentligen att om marknaden får reglera sig helt själv kommer missbruk av starkare
aktörer att ske. Vidare kan en koncentration enligt Williamson leda till att den
genomsnittliga kostnaden per producerad enhet sjunker, vilket gör att välfärden
stiger för hela samhället vid samma, eller till och med en högre prisnivå.106 Detta
beror på att producentöverskottet ökar mer än vad konsumentöverskottet minskar.
Jag anser således sammanfattningsvis att konkurrensrätten skall basera sina beslut
på ekonomiska grunder, men utan att för den skull glömma bort att det finns
starkare och svagare aktörer på marknaden.

Korah menar att det är en kontroversiell fråga om i vilken omfattning de alternativa
målen, det vill säga marknadsintegration, hänsyn till små och medelstora företag,
sund konkurrens och politisk frihet107 kan tillämpas utan att vi lider en oacceptabel
förlust i ”economic efficiency”. Det finns mindre företag, som trots sin litenhet är
effektiva, och dessa behöver ingen särbehandling. Den särbehandling som
eventuellt ges till övriga företag reducerar ”efficiency”, genom att den tar resurser
från redan effektiva företag. Vidare uppmuntrar en sådan behandling uppkomsten

                                                
103 Se till exempel teorin om naturliga monopol, som i korthet innebär att det finns marknader där
produktionen är förenad med så stora fasta kostnader att den kritiska massa som måste säljas för att
täcka dessa innefattar alla, eller åtminstone en stor del av konsumenterna. I detta fall förespråkar
teorin att det endast skall finnas ett, eller ett fåtal, företag på marknaden.
104 Diskussionen nedan är baserad på två mycket läsvärda artiklar av Williamson, O.E.  Se
Economies as an Antitrust Defense: The welfare tradeoffs, A.E.R. 58, 1968 och Economies as an
Antitrust Defense Revisited, U.Pa.L.Rev.125, 1977. Dessa artiklar finns på ett föredömligt sätt
sammanfattade i Waterson, Michael, Economic Theory of the Industry, s. 5-10 och i Hovenkamp,
Herbert, Federal Antitrust Policy The law of competition and its practice, s. 452-455.
105 Rättvisa är mycket svårdefinierat. En ytterligare fråga som försvårar denna diskussion är; rättvisa
- för vem? Jag menar att de rättvisehänsyn som kan behöva tas  främst skall ta sin utgångspunkt i ett
konsumentperspektiv. Anledningen till detta är att alla ibland är konsumenter, även de som
företräder de “stora stygga företagen”. Vad beträffar frågan om för vem rättvisan skall anpassas torde
således även denna fråga enligt min mening besvaras med att utgångspunkten skall vara ett
konsumentperspektiv. Detta innebär emellertid inte att jag motsätter mig att vissa företag gör så
kallade monopolvinster, om monopolsituationen uppnåtts genom så kallad organist tillväxt.
106 Vilket torde vara mera känt som fenomen under beteckningen “the Williamson tradeoff”.
107 Se för en noggrannare genomgång av respektive mål kapitel 3.
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och tillväxten av ineffektiva företag.108 Detta kan knappast sägas vara en för
samhället gynnsam utveckling. Vad beträffar de andra målen som presenteras av
Korah kan följande anföras. Marknadsintegration väljer jag att inte diskutera
närmare här, då detta mål behandlas mera ingående i hela detta kapitel. Vad
beträffar hänsyn till små och medelstora företag skulle jag vilja säga att detta mål
visserligen kan vara bra för samhället i stort, såtillvida att det behövs även mindre
företag. Jag anser dock inte att detta mål kan tillämpas hur som helst, då det i så fall
finns uppenbara risker att marknadseffektiviteten får stå tillbaka. Vad beträffar
målet sund konkurrens anser jag att vissa rättvisehänsyn bör tas, men inte heller
detta mål kan tillämpas som enda mål då detta skulle leda till oacceptabla förluster i
effektivitet. Det bör emellertid anföras att inte heller effektivitetsmålet enligt min
mening bör tillämpas som enda mål, utan vissa rättvisehänsyn kan bli nödvändiga.
Det avslutande målet, nämligen politisk frihet, anser jag inte är ett mål direkt för
konkurrensrätten. Detta mål är enligt min uppfattning snarare ett mål som skall
tillses genom de grundläggande rättigheter som varje person skall ha i en demokrati.
Denna rättighet torde också tillgodoses genom att grunden för ekonomin är
marknadsekonomi, vilken har just etableringsfrihet som ett av sina grundelement.
Genom att vi uppnår en starkt gemensam marknad med en fungerande konkurrens,
kommer marknaden att integreras. Jag förespråkar, i likhet med Smith, att
konkurrens skall ses som en process. Det handlar om en process mot ökad
effektivitet och välfärd i samhället. Intervention måste enligt min mening till, varför
jag bland annat nedan argumenterar för att koncentrationskontrollen bör vidhållas
som en ex ante procedur. Konkurrens skall alltså inte ses som ett slutmål, utan som
en process. Denna process skall leda till en starkare marknad, vilket indirekt leder
till marknadsintegration.

Det kan emellertid argumenteras att marknadsintegration bör vara ett mål fram till
dess att aktörerna på marknaden själva anser att marknaden är integrerad. Först när
detta sker kan konkurrensrätten klara sig utan detta mål, och då jämföras med andra
marknader, till exempel olika nationella marknader, däribland USA. Weatherill och
Beaumont109 beskriver detta genom att säga att EG:s konkurrensrätt inte fyller
riktigt samma funktion som nationell konkurrensrätt.110 Det verkar vara så att EG-
domstolen idag inte tillämpar detta mål likadant som tidigare, vilket kan indikera att
den anser att marknaden idag är såpass integrerad att konkurrensrätten inte längre
behöver intervenera. Svenska konkurrensverkets mål ligger enligt Eric Sahlin111 väl
i linje med den syn på konkurrenspolitiken som dominerar bland OECD-länderna.
                                                
108 Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 11
109 Weatherill och Beaumont, EC Law, s. 665-667.
110 Weatherill och Beaumont, EC Law, s. 666, där de säger att “analogies with domestic competition
law systems, whether in Europe or in North America, may be misleading because Community
competition law is not necessarily performing the same function as a domestic system. Community
law may sanction agreements held unlawful under national systems of competition law, and perhaps
vice versa, yet possess perfectly coherent reasons for reaching such apparently maverick
conclusions. The objectives of market integration alters legal and economic perspectives. Thus, it
may not be until the EC  market is treated by business as a genuine single market that precise
analogies with US antitrust law will be appropriate. … However, even when the Community finally
achieves economic integration comparable to that in the United States, there is no guarantee that
there will be concrugence in political choices about the function of competition law on both sides of
the Atlantic.” En intressant artikel om amerikanisering av europeisk konkurrensrätt är skriven av
Mats Bergman, och finns med i Konkurrens 4/99.
111 Sahlin, Eric, OECD: Ekonomisk effektivitet A och O i konkurrenspolitiken, Konkurrens 5-6/92, s.
9-10
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Sahlin konstaterar detta efter att ha granskat och summerat diskussionen inom
OECD:s konkurrenskommitté. Han anför att många länder infört ny
konkurrenslagstiftning och att en översyn gjorts i en rad andra länder. I de flesta fall
av förändringar har denna skett mot en anpassning till de konkurrensregler som
gäller i Romfördraget. I konkurrenskommitténs förslag till ny svensk konkurrenslag
diskuterades ingående konkurrenspolitikens mål, och bland annat föreslogs en
målparagraf112 som skulle beskriva de olika målen. Dessa skulle vara
effektivitetsmålet, tillväxtmålet, fördelningsmålet och konsumentmålet.

Vid ett möte i OECD:s konkurrenskommitté i juni 1992 diskuterades bland annat
målen för konkurrenspolitiken. Det visade sig att nästan alla medlemsländerna
delade ett gemensamt mål, nämligen att behålla och utveckla konkurrens för att
främja ett effektivt utnyttjande av resurser.113 Denna enighet mellan ett antal länder
visar att “economic efficiency” är ett viktigt mål med olika nationella
konkurrensrätter. Enligt min uppfattning bör det också förhålla sig på detta sätt. Då
detta mål är och bör vara ett centralt mål med konkurrensrätten på nationell nivå
förordar jag att så även bör vara fallet på EG-rättslig nivå, för att skapa kontinuitet
och konformitet.

Sahlin talar om att effektivitetsmålet kan delas in i dels statisk effektivitet, det vill
säga optimal fördelning av resurser under en given period, dels dynamisk
effektivitet, vilken avser förmågan hos ekonomin att anpassa sig över tiden och att
generera innovationer. Tyskland framhöll vid avseende på statisk effektivitet att
man syftar till konkurrens som styr utbud och ger största möjliga effektivitet i
användningen av produktionsfaktorer. Norge framhöll avseende samma form av
effektivitet att en stor del av det dagliga arbetet hos konkurrensmyndigheter syftar
till att ta till vara på statisk effektivitet, och att ökade ansträngningar borde göras för
att främja dynamisk effektivitet. Vad beträffar dynamisk effektivitet innefattar
Tyskland att konkurrens skall främja en flexibel anpassning av
produktionsanläggningar, produktionsprocesser och produktionskapacitet liksom
tekniskt framåtskridande. Flera länder framhöll att företag som utsätts för
konkurrens svarar snabbare på förändringar i de ekonomiska förhållandena. Flera
länder betonade vidare att skydda näringsfriheten också bör vara ett mål med
konkurrenspolitiken. Vissa länder ansåg att detta mål var lika viktigt som
effektivitetsmålet. I en del länder medverkar konkurrenspolitiken till att främja
ytterligare andra mål, till exempel pluralism, decentralisering och
småföretagsverksamhet. Många i OECD:s konkurrenskommitté menar dock att
tillämpningen av sådana olikartade mål kan ge upphov till konflikter och
inkonsekvenser vid policytillämpning. Detta kan, enligt Sahlin, på ett skadligt sätt

                                                
112 Paragrafen som aldrig kom med i Konkurrenslagen skulle enligt kommittén ha följande lydelse:
“Denna lag har till ändamål att inom privat och offentlig näringsverksamhet skapa och upprätthålla
en effektiv konkurrens som
1. främjar en rationell produktion och en god resurshushållning
2. bidrar till att öppna marknader samt främjar etablering av nya företag och utveckling av nya

företag och utveckling av nya produkter
3. leder till lägre priser och avgifter
4. ger konsumenterna och andra köpare valfrihet och möjligheter att påverka utbudet av varor,

tjänster och andra nyttigheter.”
113 Sahlin, Eric, OECD: Ekonomisk effektivitet A och O i konkurrenspolitiken, Konkurrens 5-6/92, s.
9-10
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påverka de främsta positiva effekterna av en konkurrensprocess, nämligen effektivt
användande av resurser.114

Enligt min mening har OECD:s konkurrenskommitté en rad poänger. Liksom
kommittén tror jag att det kan vara en fara i att låta konkurrenspolitiken medverka
till att genomföra en rad andra mål. Risk finns för att konflikter mellan mål kan leda
till att konkurrenspolitiken delvis kan bli kontraproduktiv, det vill säga att den inte
leder till en ökad effektivitet. Självklart är det viktigt att till exempel ett land som
Sverige har småföretag, men att uppfylla detta är inte acceptabelt till vilket pris som
helst. Det finns, i likhet med vad kommittén diskuterat, en risk för att konflikter
leder till inkonsekvens i tillämpningen, något som vore mycket olyckligt för
rättsäkerheten.115

Trots att OECD vid sitt möte diskuterade nationell konkurrensrätt anser jag att de
övergripande slutsatser som drogs vid mötet i högsta grad även är tillämpliga på
EG:s konkurrensrätt. Jag menar således att rättssäkerheten kan komma att eftersättas
inom detta rättsstatliga område, på ett sätt som inte kan accepteras. Målet
marknadsintegration är huvudsakligen politiskt, vilket gör det svårt att behandla på
en stringent och konsekvent sätt. Det vore en annan sak om marknadsintegration var
det enda målet med EG:s konkurrensrätt. I så fall fanns inte risken för en
inkonsekvent tillämpning. Nu förefallet det emellertid som om målet ekonomisk
effektivitet av alla anses vara det huvudsakliga målet, varför konflikter kan uppstå
vid tillämpandet av målet marknadsintegration.

För att sammanfatta denna analys kan följande anföras. Huruvida
marknadsintegration kan vara ett mål med EG:s konkurrensrätt och
koncentrationsförordningen torde vara delvis oklart. EG-domstolen uttalade i
Grundig/Consten målet att det skulle vara det, men målet har därefter inte framförts
lika tydligt. Det är därför svårt att idag uttala sig säkert om vilken betydelse målet
har. Enligt min mening kan dock målet marknadsintegration tillämpas idag, även
om det förmodligen inte är lika viktigt som det varit. Huruvida marknadsintegration
bör vara ett mål med EG:s konkurrensrätt skall enligt min mening besvaras med att
så inte bör vara fallet. Detta mål medför enligt min uppfattning en uppenbar
osäkerhet vid tillämpningen av konkurrensrätten. Dessutom menar jag att det finns
en rad andra områden som idag är mera lämpade att bidra till den direkta
integrationen av marknaden. Indirekt menar jag att konkurrensrätten leder till
marknadsintegration genom att den skapar en starkare marknad. På frågan om
vilket/vilka mål som bör vara vägledande vid tillämpningen av EG:s konkurrensrätt,
svarar jag att maximera ekonomisk välfärd bör vara det vägledande målet. Detta
skall emellertid inte ske utan hänsyn taget till rättvisa.

                                                
114 Norge exemplifierade med konflikter som kan uppstå mellan å ena sidan mål att främja dynamisk
effektivitet och å andra sidan en önskan att behålla existerande sysselsättning. Varken
sysselsättningspolitik, miljöpolitik eller regionalpolitik bör sålunda vara del av målen för
konkurrenspolitiken.
115 Det svenska konkurrensverkets mål innebär bland annat att verket skall tillämpa
konkurrenslagstiftningen på ett snabbt, kompetent, likformigt och rättssäkert sätt.
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Avsnitt III - Kriteriet väsentlig del

7. Aktuellt regelverk

Det regelverk som Kommissionen grundade sitt beslut på var Council Regulation
No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings. Artikel 2 har
följande lydelse:

Article 2
Appraisal of concentrations
1. Concentrations within the scope of this Regulation shall be appraised in

accordance with the following provisions with a view to establishing whether or
not they are compatible with the common market. In making this appraisal, the
Commission shall take into account:

(a) the need to maintain and develop effective competition within the common
market in view of, among other things, the structure of all the markets
concerned and the actual or potential competition from undertakings located
either within or outwith the Community;

(b) the market position of the undertakings concerned and their economic and
financial power, the alternatives available to suppliers and users, their access to
suppliers or markets, any legal or other barriers to entry, supply and demand
trends for the relevant goods and services, the interests of the intermediate and
ultimate consumers, and the development of technical and economic progress
provided that it is consumers advantage and does not form an obstacle to
competition.

2. A concentration which does not create or strengthen a dominant position as a
result of which effective competition would be significantly impeded in the
common market or in a substantial part of it shall be declared compatible with
the common market.

3. A concentration which creates or strengthens a dominant position as a result of
which effective competition would be significantly impeded in the common
market or in a substantial part of it shall be declared incompatible with the
common market.116

Det som bör påpekas är att för att en koncentration inte skall kunna godtas det krävs
att effektiv konkurrens väsentligen skall hindras.117

                                                
116 Det finns även en punkt 4, som behandlar joint ventures, vilken emellertid inte kommer att
behandlas inom ramen för denna uppsats.
117 Detta kommer att mera ingående analyseras nedan under kapitel 9.
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8. Konkurrensrättens teoretiska grunder

8.1 Inledning

Konkurrens kan förklaras på två grundläggande sätt, nämligen genom en ekonomisk
och en juridisk förklaring. I tid kom den ekonomiska före, och det kan sägas att den
juridiska till stor del bygger på den ekonomiska. Nedan kommer jag att gå igenom
respektive teoribildningar som uppstått inom ramen för konkurrensrättslig teori.
Dessa teorier skall senare tillämpas på diskussionen om vad kriteriet ”väsentlig del”
egentligen innebär, men min avsikt kommer också att vara att diskutera respektive
inriktnings förhållande till marknadsintegration, vilket således närmast kommer att
anknyta till min analys ovan i avsnitt 2.

8.2 Ekonomisk förklaringsgrund

8.2.1 Ekonomisk teori

Adam Smith var den förste som systematiserade begreppet konkurrens.118 Smith
ansåg att konkurrens var “a general organising principle of economic society”. Han
såg således konkurrens som en kraft119 som satte priserna på en nivå där
producenterna precis kunde täcka sina kostnader.120 I sin berömda bok “The wealth
of Nations” talar han om “the invisible hand”, vilken innebär att samhällets nytta
maximeras om individerna maximerar sina individuella nyttor. Smiths invisible
hand är marknadskrafterna, det vill säga utbud och efterfrågan. Intressant är att
Smith och andra neoklassiska ekonomer ser konkurrens som en kraft, en form av
process. Detta torde idag vara den syn som den övervägande delen av teoretiker
inom konkurrensrätten bekänner sig till.

Medan Smith ville uppnå “a free market system” kom senare ekonomer121 att
koncentrera sig på begreppet perfekt konkurrens. Detta begrepp innebär en avsevärt
mer statisk bild av konkurrens än Smiths, och står nu för en marknadsstruktur.
Teorin om perfekt konkurrens bygger på ett antal antaganden, vilka är;122

•  Producenterna säljer homogena varor.
•  Konsumenterna har information om priser och kvalitet på alla varor på

marknaden.
•  Varje producents tillverkning utgör en liten del av den totala tillverkningen av

den aktuella varan.

                                                
118 Adam Smith, An enquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations, Modern Library
Edition, New York 1937
119 I engelskspråkig litteratur används termen power, och översättningen är min egen.
120 Smith diskuterade vidare karteller och monopol, och var medveten om att sådana fenomen på en
marknad kunde leda till högre priser.
121 Bland de första märks Cournot, Jevons, Edgeworth och Marshall.
122 Se Lipsey och Courant, Economics, s. 198-199
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•  Företag är “pristagare”, vilket innebär att om ett företag ökar sin produktion,
detta ej kommer att påverka marknadspriset. Varje företag måste således sälja
till det pris som gäller på marknaden.

•  Det finns inga in- eller utträdeshinder till marknaden.

Varje företag kommer enligt teorin att ha en horisontell efterfrågekurva. Detta
innebär att företagets produktion inte kommer att påverka priset på marknaden.
Detta innebär vidare att företagets efterfrågekurva kommer att sammanfalla med
dess genomsnittliga intäktskurva och dess marginalintäktskurva.123 Det bör påpekas
att då perfekt konkurrens gäller på marknaden finns det inget behov av en
konkurrensrätt, såvida konkurrensrätten har till syfte att hindra att aktörer på
marknaden kan göra supernormala vinster, och att samhällets välfärd därmed inte
maximeras. Endast om konkurrensrätten även har andra mål än att maximera
välfärden i samhället, till exempel marknadsintegration eller att värna om små och
medelstora företag, finns det ett behov av en konkurrensrätt.

Efter denna summariska genomgång av teorin om perfekt konkurrens är det
intressant att konstatera att enligt vissa ekonomer124 utgör detta konkurrenstillstånd
ett ändtillstånd.125 I detta tillstånd kan ingen producent göra någon övervinst längre.
Det kan till och med sägas att ingen ny producent kan slå sig in på marknaden och
göra vinst. Det kan därför sägas att den konkurrenssituation som denna teori utgår
ifrån egentligen inte innebär annat än en marknad som är i total avsaknad av
konkurrens.126 Hans Stenberg127 menar emellertid att detta sätt att resonera på i
grunden är felaktigt, och säger att denna form av konkurrens är den högsta formen
av konkurrens.

Det är av stort intresse att i detta avseende fundera över om marknadsintegration
egentligen är en process eller ett ändtillstånd. Jag skulle vilja anföra följande. Det
förefaller tämligen klart att marknadsintegration upp till dags dato snarast kan ses
som en process. Jag menar dock att marknadsintegration egentligen är ett
ändtillstånd, eller med ett annat ord, ett mål. EG/EU strävar mot en integrerad
marknad. Har detta då någon egentlig betydelse vid tillämpandet av konkurrensrätt?
Ja, det torde det kunna ha såtillvida att om marknadsintegration är ett mål kan
konkurrensrätten vara ett medel att uppnå detta mål, det vill säga konkurrensrätten
skall då enligt “smithianskt” synsätt ses som en process. Bör i så fall
marknadsintegration vara ett av målen med konkurrensrätten? Svaret förefaller mot
diskussionen ovan givet, nej, givetvis inte. Bör då konkurrensrättsliga regler tydligt
utformas för att främja marknadsintegration. Svaret är återigen nej, denna gång med
motiveringen att det inte bör vara ett självändamål med konkurrensrätten att uppnå
marknadsintegration. Frågan om vad som egentligen bör vara konkurrensrättens
syfte väcks då. Denna fråga är mycket central för hela detta arbete och har
                                                
123 Lipsey och Courant, Economics, s. 199-202
124 Däribland Professor Roger van den Bergh vid universitet i Rotterdam.
125 Målet är att uppnå det som inom nationalekonomin kallas “jämnvikt”, eller som på engelska
kallas “the state of equilibrium”.
126 Huruvida konkurrensrätten bör ha denna teori som förebild kan diskuteras. Det kan dock sägas att
ändtillståndet, det vill säga perfekt konkurrens, knappast kan sägas existera på någon marknad. Den
marknad som skulle kunna ligga nära en sådan konkurrenssituation är marknaden för säd, till
exempel vete, som kan anses vara en homogen produkt som har ett världsmarknadspris.
127 Hans Stenberg är Adjungerad professor i Europeisk marknads- och integrationsrätt vid
Linköpings Universitet.
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diskuterats mera grundligt ovan, men det kan ändå här kort sägas att
konkurrensrätten bör sträva efter att skapa en stark marknad,128 som i sin tur ger en
stark marknadsintegration.

8.2.2 Harvardskolan

Ett antal forskare129 vid Harvard, som kom att grunda det som idag benämns “the
Harvard School”, baserade sin syn på konkurrens på det så kallade ”Structure-
Conduct-Performance” paradigmet. Paradigmet går ut på att företags prestationer
(performance) beror av dess ledning (conduct), vilken i sin tur beror av den
marknadsstruktur (structure) där företaget är aktivt. Det normativa målet för
Harvardskolan var vad de kallade för “workable competition”, och således inte
perfekt konkurrens. För att ta reda på om en marknad uppfyller kriterierna för
”workable competition” skall kausaliteten mellan structure, conduct och
performance undersökas. Det som skall bedömas är;

•  Stucture.
Antal köpare och säljare på marknaden, eventuella etableringshinder och
produktens differentiering.

•  Conduct.
Prissättning, hur kvalitet och andra icke-pris policies fastställs, och om
någon/några aktörer på marknaden söker strategiska fördelar genom att
“skrämma” företag som vill etablera sig.

•  Performance.
Möjligheten att producera konsumentöverskott.130

Harvardskolan gjorde empiriska undersökningar för att förstå det kausala sambandet
mellan de tre faktorerna. Forskarna ansåg att undersökningar skulle göras av hela
branscher eller grupper av företag på speciella marknader.131 Bain gjorde en rad
empiriska undersökningar, där han delade in marknader i två grupper beroende på
om dess CR 8132 var över 70% eller inte. Bains slutsats var att “the rate of

                                                
128 En stark marknad torde enligt min uppfattning innebära konkurrenskraftiga företag. Även om jag
anser att det måste finnas konkurrensvårdande myndigheter anser jag inte att det går att fastställa till
exempel ett minimum antal företag på marknaden för att denna skall anses fungera. Min uppfattning
är nog snarast att konkurrens är en process, och att intervention kanske inte alltid är den bästa
lösningen.
129 Den mest framstående förefaller mig vara Bain, J. S., men även andra som Mason, E.S., och
Mann, H.M.
130 Bain, J.S., Industrial Organisation
131 Van den Bergh och Camesasca, European law and economics, s 13 (av utkastet till deras bok)
132 CR 8, Concentration rate 8, innebärande att de åtta största företagens samlade marknadsandel
bedöms Bain använde  i detta fall att den skulle överstiga 70%. Det är annars vanligare att använda
CR4, och då talar man om att om CR4 understiger 40% är det ingen fara för konkurrensen, medan
om CR4 överstiger 75% det föreligger risk för konkurrensen. Ett annat system som använts för att
mäta koncentrationsgraden på marknaden är HHI (Herfindahl Hirsch Index). Detta går ut på att
företagens marknadsandelar på marknaden kvadreras. Ett exempel kan vara att det finns tre företag
med vars 25%, ett företag med 15% och ett företag med 10%. HHI skulle på en sådan marknad vara
lika med: 25x25 + 25x25 + 25x25 + 15x15 + 10x10 = 2200. Enligt US Merger Guidelines gäller
följande HHI på den marknad som gäller efter en koncentration; HHI < 1000 – ingen invändning,
HHI 1000-1800 – invändning om HHI ökar med 100 eller mer och HHI >1800 – invändning om HHI
ökar med 50 eller mer. Dessa två sätt att analysera marknaden har emellertid fördelar och nackdelar,
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return”133 var högre för mer koncentrerade marknader (11,8%) än för mindre
koncentrerade marknader (7,5%).134 I mitten på 50-talet publicerade Bain en bok där
han konkluderade att vinstmarginalerna är högre på marknader med högre
koncentration om etableringshinderna är stora.135 Han fortsatte därefter att göra
empiriska undersökningar och visade bland annat att bilindustrin136 hade mycket
högre vinstmarginaler än vad andra industrier hade.137 Harvard skolan förespråkar
en interventionistisk konkurrenspolitik. Om den verkliga innebörden av begreppet
“workable competition” skall kunna uppnås krävs det att det finns en
konkurrensmyndighet som kontrollerar och som har oinskränkt makt att gå in på
marknaden och intervenera.

8.2.3 Chicagoskolan

På 70-talet uppkom en ny skola som vi idag talar om som “the Chicago School”.138

Denna skola tar sin utgångspunkt i neoklassisk pristeori, och återvänder sålunda
delvis till Smiths tankar. Företrädarna för denna skolbildning anser att konkurrens
skall ta sin utgångspunkt i mikroekonomisk teori, innebärande att varje företag
maximerar sin vinst och att målet med konkurrensen skall vara att uppnå
“efficiency”139. Chicagoskolan kritiserade Harvardskolan för att endast vara
deskriptiv, och att empiriska studier inte räcker som grund om det inte finns en
grundläggande ekonomisk teori bakom. Denna skolbildning kritiserade vidare
Harvard för att dess empiriska resultat inte kunde anses bevisa det påstådda kausala
sambandet som Bain ansåg sig ha bevisat. Istället menar Chicagoforskarna att
marknaden själv kan, och kommer att, lösa eventuella marknadsimperfektioner.
Medan Harvardskolan kan anses ha flera mål med konkurrensrätten, har
Chicagoskolan endast ett, att uppnå “efficiency”.140

Om koncentrationer skall bedömas med hjälp av dessa båda teoretiska skolor
kommer argument såväl som slutsatser att variera avsevärt. Harvardskolan skulle
säga att då det finns en bevisad korrelation mellan marknadskoncentration och
vinstmarginaler kan koncentrationer inte utan vidare godtas. Om två eller flera

                                                                                                                                        
vilket framträder tydligt vid ett ytterligare exempel. På marknad 1 finns fyra företag med vars 20%
av marknaden, samt en rad småföretag, alla med mindre än 1% av marknaden. CR4 på denna
marknad är 80. På marknad 2 finns ett företag med en marknadsandel på 77%, tre företag med vars
1% av marknaden samt en rad företag med mindre än 1% var. Även på denna marknad är CR4 80.
HHI på de olika marknaderna kommer emellertid att variera avsevärt. HHI på marknad 1 kommer att
ligga på ungefär 1700 medan HHI på marknad 2 ligger på över 6000.
133 Vilket närmast torde översättas med vinstmarginal.
134 Bain, J.S., Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing 1946-
1950, s. 293-324
135 Bain, J.S., Barriers to new competition
136 Vilken Bain karakteriserade som en industri med mycket stora etableringshinder.
137 De resultat som Bain fick fram av sina undersökningar konfirmerades vid senare tidpunkter av
andra forskare. Se till exempel; Mann, H.M., Seller concentration, Barriers to entry and rates of
return in Thirty Industries, 1950-1960, 48 Review of Economics and Statistics, 1966, s. 296-307
138 Berömda företrädare för denna skola är Posner, Demsetz, Stigler och Bork. En introducerande
artikel är Posner, The Chicago School of Antitrust Analysis, (1979), 127 U.Pa.LR 925.
139 Starkt förenklat innebär detta att den som kan producera en vara eller tjänst till lägsta kostnad
skall producera den (productive efficiency) och att den som värderar varan eller tjänsten högst skall
ha den (allocative efficiency).
140 Van den Bergh och Camesasca, European law and economics, s. 29 (av utkastet)
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företag går samman till en större enhet ökar risken för att “workable competition”
inte kan uppnås, och därmed att vissa företag kan ta ut övervinster. Chicagoskolans
företrädare skulle argumentera helt annorlunda och säga att större företag är mer
effektiva än mindre och på grund av detta kommer de att växa fortare, vid en given
prisnivå.141 Att marknader blir mer koncentrerade är inget stort problem enligt
Chicagoskolan då detta inte kommer att leda till något missbruk av den uppkomna
marknadspositionen142. Förklaringen är att om de mest effektiva företagen143 tillåts
växa144 kommer konsumenterna att dra nytta av detta, genom att nya resurser145

frigörs i samhället, då det mest effektiva företaget producerar varan eller tjänsten.146

De frigjorda resurserna kan användas till att tillfredsställa andra önskningar och
behov.147 Chicagoskolan kan därmed förklara den positiva korrelationen mellan
marknadsstruktur (structure) och vinst (performance) med “efficiency” (då främst
genom ”productive efficiency”).148

8.3 Juridisk förklaringsgrund

De första konkurrensrättliga reglerna kom i och med The Sherman Act i USA 1890.
Målet med denna akt var att hindra företag från att skapa monopol, eller på andra
sätt inskränka handeln. Konkurrensrätten skulle avhjälpa ett stort antal med
konkurrens icke överensstämmande beteenden.149 Europeisk konkurrensrätt är av
senare datum. Vad beträffar den EG-rättsliga konkurrensrätten fanns denna med i
Romfördraget, men har efter det också varit föremål för en enorm utveckling,
framförallt genom praxis.150 Svenska konkurrensregler är idag i stort sett i
överensstämmelse med de EG-rättsliga reglerna. Intressant är att fundera över vad
som är målet med svensk och EG:s konkurrensrätt idag. Bernitz151 säger att målet
med den svenska konkurrensrätten skall vara en effektiv (fungerande) konkurrens,
vars engelska uttryck är “workable competition”.152 Att samma mål skall gälla för
EG-rätten står klart efter EG-domstolens uttalade i Metro v. Commission153 där det

                                                
141 Då de har en bredare marginal mellan intäkt (pris) och kostnad per producerad enhet.
142 “…this will not lead to an abuse of market power”. Se närmare Demsetz i not 147 nedan.
143 Företrädare för Chicago skolan talar om att “big is beautiful”.
144 Också genom sammanslagningar och uppköp.
145 Mikroekonomisk teori handlar som bekant om att fördela “scarse resources” på bästa sätt.
146 När kriteriet productive efficiency alltså är uppfyllt.
147 Van den Bergh och Camesasca, European law and economics, s. 32 där de hänvisar till Demsetz,
Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, 16 Journal of Law and Economics, 1973, s. 1-
9
148 Intressant nog i detta sammanhang är att Chicagoskolan inledningsvis argumenterar för att det
inte finns något samband, men om det nu ändå finns ett sådant, har skolan en alternativ förklaring till
den som presenteras av Harvard. Enligt min uppfattning kan Chicagoskolans tillägg ses som något av
ett underkännande av dess första argument.
149 Lipsey och Courant tar upp “collusive agreements, contractual agreements that limit buyers in
their choice, merger and acquisitions, predatory behavior, monopolistic price discrimination and
monopoly caused by the firms natural efficiency or by a successful innovation”. Det kan tilläggas att
alla punkter utom den sista idag regleras inom konkurrensrätten. Anledningen till att den sista
punkten inte finns med brukar förklaras genom att “size is no crime”.
150 För ordningens skull bör emellertid även SECA och Spak-rapporten nämnas.
151 Bernitz, Ulf, Den svenska konkurrenslagen, s. 13-14
152 Sambandet med Harvard skolan är därmed mycket tydlig. Van den Bergh och Camesasca
(European competition law and economics, s. 19-24) anser att det är mycket tydligt att detta också är
EG:s grundläggande teori bakom konkurrensrätten.
153 Case 26/76 Metro v. Commission (1977) ECR 1875
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sades att workable competition är den typ av konkurrens som är nödvändig för att
uppnå de ekonomiska målen med EG-fördraget.154

Van den Bergh och Camesasca menar att EG:s konkurrensrätt snarast kan sägas stå
på en osystematisk grund då de som skrev Romfördraget med största sannolikhet
var omedvetna om begreppet155 “workable competition”, även om särdragen i det
de skrev liknade detta.156 De förklarar sedan varför denna teori, enligt deras åsikt,
valdes. De beskriver detta enligt följande; “It was mainly a political necessity,
rather than this or that economic theory, that made an active competition necessary
in the eyes of the authors of the Treaty. The elimination of market
compartmentalism caused by restrictions on competition was necessary in order to
achieve the central objectives of integrating national markets. European
competition policy was an instrument for opening up new sales territories in order
to stimulate economic progress, sustained by the effort of independent firms from all
the Member States.157

                                                
154 Det skall dock i detta sammanhang poängteras att domstolens utgångspunkt inte är alldeles klar. I
Hoffman la Rouche fallet sade sig domstolen utgå från något som den definierade som “normal
competition”.
155 De skriver “the concept”, vilket sannolikt torde tolkas vidare än bara det semantiska begreppet,
det vill säga torde innefatta hela följden av att tillämpa så kallad “workable competition”.
156 Enligt min mening innebär inte detta att EG:s konkurrensrätt är osystematiskt uppbyggd. Jag
anser det föga överraskande, då många akademiska “concepts” har tagits för givet innan någon
namngivit dem och placerat dem inom en teori.
157 Van den Bergh och Camesasca, European law and economics, s. 23 not 46 (av utkastet)
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9. En ekonomisk teoretisk analys av konkurrensrätten i allmänhet
och koncentrationsförordningen i synnerhet

9.1 Harvard och Chicago – en analys av synen på konkurrensrätten

Konceptet “workable competition” som är centralt för Harvardskolan är inte alls på
samma sätt som teorin bakom perfekt konkurrens inriktad på att uppnå ett slutligt
tillstånd. Forskarna från Harvard talar inte uttryckligen om konkurrens som en
process, men tycks ändå vara inne på att omvärlden ständigt är föränderlig varför ett
ändtillstånd knappast är möjligt att uppnå. Det förefaller klart att Harvardskolan
förespråkar att konkurrensrätt måste finnas, då perfekt konkurrens inte är realistisk
på egentligen någon marknad. Det bör dock poängteras att Harvardskolan torde
förespråka en aktiv konkurrensrätt, även om denna endast haft som mål att
maximera samhällets välfärd, och inte har att göra med att konkurrensrätten inom
EG har flera mål.

Marknadskoncentration kan inte anses vara ett problem enligt Chicagoskolan.158

Större företag växer fortare då de är effektivare och det finns således inga skäl som
talar för ett skydd av mindre företag. Företagssammanslagningar görs inte för att
öka “market power” utan för att uppnå effektivare enheter, och även om de skulle
göras för att öka denna, är detta egentligen inte något problem. Om stora företag
höjer priserna över marginalkostnaderna för att göra övervinster kommer det att
finnas småföretag som tar marknadsandelar från de större företagen, som således
inte kan höja priserna hur som helst. En näraliggande teori är den så kallade
”contestable market” teorin159  som innebär att trots att det inte finns några
befintliga konkurrenter ett företag inte kan höja priserna, då det i så fall kommer att
uppkomma konkurrenter, som går in på marknaden och sätter priset strax under det
hittillsvarande enda företagets prisnivå. Konkurrenten som går in på marknaden
kommer endast snabbt att “skumma av de möjliga vinsterna” och sedan lämna
marknaden. Det finns således enligt denna teori alltid vad vi kallar “potentiell
konkurrens”. Vad beträffar olika förhållningssätt till konkurrensrätt kan samband
ses mellan ”contestable market” teorin och teorin om perfekt konkurrens. Det jag
avser är att vid en perfekt ”contesable market” situation, liksom vid perfekt
konkurrens, finns det inget behov av konkurrensrätt, under förutsättning att målet
med konkurrensrätten är att maximera samhällets välfärd. Det är då först om
konkurrensrätten också anses ha andra mål som det krävs en konkurrensrätt.

9.2 Kriteriet väsentlig del

Vad beträffar kriteriet ”väsentlig del” kan följande anföras. Forskarna från Harvard
skulle säkerligen sympatisera med att ett sådant kriterie finns med i
                                                
158 Denna anser därför inte heller att behovet av en konkurrensvårdande myndighet är lika stort som
Harvard skolan gör, utan marknaden kan själv klara av att lösa marknadsimperfektioner. Weatherill
och Beaumont, EC Law, s.666, säger att: “the american competition law system is presently strongly
influenced by the minimalist prescription of the Chicago school, whereas the Community retains a
more interventionist approach in, for example, its policy of support for small- and medium-sized
businesses.”
159 Vilken  diskuteras nedan under kapitel 11.
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koncentrationsförordningen. Om kriteriet inte fanns med skulle med stor
sannolikhet inte Volvo-Scania koncentrationen kunnat förbjudas av Kommissionen,
vilket inte kan anses acceptabelt för en anhängare av Harvardskolan. Denna
skolbildning är som jag skrivit ovan inriktad på att studera sambandet mellan
structure, conduct och performance. Marknadsstrukturen är således central, och om
det finns för få aktörer som konkurrerar på marknaden skall konkurrensvårdande
myndigheter intervenera. Enligt de siffror som Volvo presenterar skulle Volvo ha en
marknadsandel på 15,2% och Scania på 15.6%, det vill säga tillsammans 30,8% av
EES. Med en så pass måttlig marknadsandel skulle Kommissionen knappast kunna
stoppa denna koncentration.160 Enligt Harvard skolan krävs således detta kriterie för
att antalet aktörer på till exempel vissa nationella marknader inte skall bli för få.

Chicagoskolan skulle inte anse att ett sådant kriterie fyller någon egentlig funktion.
Anledningen till detta är att även om den relevanta geografiska marknaden
definieras som hela den gemensamma marknaden kan nybildade större enheter, på
grund av den vidare geografiska definitionen som gör att de får mindre
marknadsandelar, inte göra övervinster om det finns priskonkurrens på marknaden.
Det väsentliga kriteriet för Chicagoskolan vid bedömningen av vilka
koncentrationer som kan godkännas är följaktligen priskonkurrens. Om
priskonkurrens inte finns på marknaden, kan en koncentration inte tillåtas. Det
föreligger således en avgörande skillnad mellan Harvardskolans och
Chicagoskolans angreppssätt på koncentrationer, bestående i att Harvard betonar
antalet aktörer på marknaden medan Chicago snarare betonar att det finns
priskonkurrens.

Frågan som då bör ställas är vilken utgångspunkt Kommissionen har när den
bedömer koncentrationer som anmäls. Det kan inte nog poängteras att
Kommissionens utgångspunkt får en oerhörd betydelse för hur den kommer att
bedöma koncentrationer, vilket i sin tur får en avgörande betydelse för hur
marknadsstrukturen kommer att utvecklas. Vad menar jag då med detta? Jo, att
Kommissionen i och med sina beslut är med och styr marknadsstrukturen. Ett
tydligt exempel på vad konkurrensrättslig policy kan innebära före den senaste
ganska omvälvande förändringen angående vertikala avtal, näringslivet till stor del
styrdes av den dåvarande förordningen. Istället för att samarbeten inleddes där detta
vore ekonomiskt gynnsamt, och därmed bra för den totala samhällsnyttan, slöts
avtal endast i en ordning som inte stred mot förordningen. Frågan är då om det är
acceptabelt att näringslivet till så stor del styrs av myndigheter och dess beslut.161

Om Kommissionen intar ett perspektiv grundat på Harvardskolan skulle säkerligen
kriteriet “väsentlig del” anses nödvändigt, vilket det ju faktiskt tycks göra idag.
Kommissionens praxis visar i ett flertal fall att det inte går att definiera den
relevanta geografiska marknaden som hela den gemensamma marknaden, utan att
denna marknad kan behöva indelas i mindre geografiska marknader. Om
                                                
160 En marknadsandel understigande 30%, tyder enligt domstolen i SABA II målet inte på en
dominerande ställning, annat än under exceptionella omständigheter och i ljuset av andra faktorer.
Marknadsandelar på mellan 30-40% ligger, enligt Carlsson med flera, under den nivå som tyder på
dominans. I varje fall torde dominans då i regel inte kunna anses etablerad om det inte tillkommer
ytterligare faktorer. Om det exempelvis finns särskilda hinder för tillträde till marknaden och de
befintliga konkurrenterna har väsentligt lägre marknadsandelstal, skulle man kunna tänka sig att det
föreligger en dominerande ställning.
161 I förlängningen bör det kanske övervägas om vi egentligen har den marknadsekonomi som vi
eftersträvar, eller om det vi har kanske mer liknar någon form planekonomi.
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Kommissionen däremot skulle inta ett perspektiv grundat på Chicagoskolan skulle
det knappast finnas anledning att indela den gemensamma marknaden i mindre
delar, så länge det finns priskonkurrens på marknaden. Volvos, såväl som
Kommissionens egen undersökning, verkar visa att det finns priskonkurrens på hela
den gemensamma marknaden. Det som enligt Chicagoskolan är fullständigt
obetydligt, men som av Kommissionen tillmättes avgörande betydelse, är de
prisskillnader som finns mellan olika geografiska marknader. Chicagoskolan skulle
snarare säga att detta endast leder till att det finns en marknad med möjliga vinster,
fram till dess att vi når en situation där alla stater har en jämn prisnivå.162

Vid en kort diskussionen om marknadsintegration skall nämnas att Chicagoskolan
skulle säga att endast om hela den gemensamma marknaden definieras som en
relevant geografisk marknad kan en process mot en integrerad marknad ta fart.
Anledningen därtill är att vid en definition som en “väsentlig del”, kommer någon
priskonkurrens mellan den till exempel nationella geografiska marknad och
resterande delar av den gemensamma marknaden enligt Kommissionen inte att ske.
Detta anses av Chicagaskolan som en felaktig slutsats. Enligt Chicagoskolan torde
det enda sättet att uppnå en integrerad marknad vara att utsätta de marknader som
eventuellt har högre priser för en regelrätt priskonkurrens från andra delar av den
gemensamma marknaden. Kommissionen verkar således inte fullt ut ta ett Chicago
perspektiv vid tillämpningen av kriteriet “väsentlig del” i
koncentrationsförordningen.

Den skrivning som just nu är den gällande i koncentrationsförordningen verkar
således vara grundad mer på Harvard skolan än på Chicagoskolan. Ur ekonomisk
synvinkel innebär detta snarast att till exempel svenska företag fortsättningsvis
knappast kan använda sig av strategin att nationellt expandera genom förvärv, för att
sedan expandera internationellt till nya marknader på egen hand. Detta kan
emellertid knappast anses som någon större överraskning. I de allra flesta nationella
koncentrationsfall görs bedömningen av nationella konkurrensvårdande
myndigheter. Om dessa hade bedömt Volvo-Scania affären hade denna knappast
godtagits. 163 Att då även Kommissionen, för större koncentrationer, kan besluta
över nationella marknader är mot denna bakgrund inte särdeles märkligt.

9.3 “National champs”

Under denna ribrik har jag för avsikt att diskutera de faktiska konsekvenserna av
Kommissionens beslut, det vill säga beslutet från rent konkurrensrättslig
utgångspunkt.164 Vad innebär det för Europa att större nationella företag, så kallade
                                                
162 “the law of one price”
163 I Lag 1953:603 om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, fanns
emellertid i 4 § 1 st en “ventil” om allmänt intresse. Paragrafen löd som följer: “Tillstånd som i 2 och
3 §§ sägs, må meddelas endast om konkurrensbegränsningen kan antagas främja
kostnadsbesparingar, vilka till väsentlig del komma konsumenterna till goda, eller i övrigt bidraga
till en ur allmän synpunkt ändamålsenligt ordning, eller om eljest särskilda skäl äro därtill.”
164 Det bör poängteras att det i Koncentrationsförordningen finns regler om att Kommissionen får
överföra frågan till en kompetent myndighet i en medlemsstat. Artikel 9 lyder som följer: “The
Commission may, by means of a decision notified without delay to the undertakings concerned  and
the competent authorities of the other Member States, refer to a notified concentration to the
competent authorities of the Member States concerned in the following circumstances. (b) a
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“national champs”,  till följd av kriteriet ”väsentlig del” i
koncentrationsförordningen,  inte tillåts? Hur kan Kommissionen alls motivera en
sådan policy? Strax efter att Kommissionens beslut blivit offentligt uttalade sig
Percy Barnevik och sade att beslutet är ungefär det samma som om USA skulle
förbjuda hela bilindustrin att vara koncentrerad till Detroit-området. Han ifrågasatte
vidare om företag inte skall få finnas och vara starka på en viss marknad, för att ha
någon form av grund att stå på vid expansion till andra områden.165 Barnevik har på
detta sätt mycket tydligt formulerat de frågor som skall diskuteras här. Företrädarna
för Volvo har klargjort sin ståndpunkt för Kommissionen. För att kunna konkurrera
effektivt på världsmarknaden krävs stora investeringar, något som Volvo inte skulle
klara av självt. Detta uttrycks av Kommissionen i dess beslut på följande sätt:

“Volvo has explained that the rationale for the proposed concentration is to support
Volvo’s efforts to compete in large, emerging markets for heavy trucks and buses in
Asia, Central Europe, the former Soviet Republics, and in South America.
According to Volvo, substantial investments will be required to take advantage of
opportunities in these regions. Volvo’s ability to expand in those emerging markets
is stated to be a critical requirement if it is to operate efficiently and remain
competitive with the world’s leading truck and bus manufacturers, and,
particularly, with DaimlerChrysler and the large North American engine
producers.”166

Volvos uppfattning förefaller således vara att för att företaget skall kunna expandera
och kunna göra erforderliga investeringar på de marknader som nämns krävs ett
större bolag än vad Volvo var vid tiden innan Volvo-Scania fallet. Volvos strävan är
alltså att bli starkt också utanför Europa. Frågan som då väcks är huruvida
konkurrensen på den europeiska marknaden, eller som i detta fall enskilda
nationella marknader, skall behöva bli lidande för att Volvo på allvar skall kunna ta
upp kampen med till exempel DaimlerChrysler på världsmarknaden. En naturlig
fråga i anknytning därtill är om det  är så att konkurrensen på den europeiska
marknaden verkligen blir lidande. Detta torde dock vara ganska klart efter
Kommissionens uttömmande analys i sitt beslut. Huruvida det är acceptabelt eller
inte att Volvo ökar sin marknadsmakt får enligt min mening bestämmas utifrån
vilket förtroende man har för den så kallade marknaden. Jag menar att om Volvos
köp av Scania faktiskt leder fram till en ökad konkurrens på de marknader som
anges ovan i punkten 7 kan detta definitivt vara fördelaktigt på sikt även för den
europeiska marknaden. En ökad konkurrens på världsmarknaden innebär i själva
verket också en ökad konkurrens på den europeiska marknaden, då samtliga av de
större producenterna av lastbilar och bussar liksom Volvo vill satsa på de marknader
som just nu är de mest expansiva. Den som har ett förtroende för marknaden, torde
därför inte motsätta sig att företag är starka på en viss del av de marknader där
företaget agerar. Den som hyser mindre förtroende för marknaden (“the law of one
price” och så vidare) skulle däremot säkerligen resonera att det inte finns några som
helst garantier för att den ökade konkurrensen på världsmarknaden skulle få positiva
effekter även på den europeiska marknaden.
                                                                                                                                        
concentration affects competition on a market within that Member State, which presents all the
characteristics of a distinct market and which does not cnstitute a substantial part of the common
market.”
165 Detta resonemang tangerar snarast reglerna om dumping.
166 Se punkt 7 i Case NO COMP/M.1672 – Volvo/Scania.
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Den fråga som dessa mer skeptiska företrädare därefter bör ställa är att även om det
nu skulle visa sig att den ökade konkurrensen på världsmarknaden faktiskt får
positiva effekter på den europeiska marknaden, varför skall då europeiska
konsumenter få bära priset för detta under ett antal år genom att en sämre
konkurrens som leder till högre priser. Denna fråga är givetvis svårbesvarad.
Motsidan torde argumentera i stil med att det är fördelaktigt för alla om den totala
omsättningen av lastbilar och bussar ökar, varför det inte går att ta hänsyn till om
några få får betala ett högre pris ett tag. Det är ju vidare inte så att all konkurrens
försvinner på den europeiska marknaden, utan där kommer även fortsättningsvis att
finnas ett antal olika aktörer som kan öka sina marknadsandelar om Volvo-Scania
skulle höja sina priser.

Bör det då accepteras att det skapas så kallade “national champs”, och i så fall
varför? Enligt min mening vore inte ett företag som är en sammanslagning mellan
Volvo och Scania farligare för konkurrensen än ett företag som är en
sammanslagning mellan Volvo och Renault, som senare visade sig bli fallet.
Kommissionen menade att det var odelat positivt för marknadsintegrationen att det
inte var två nationella företag som gick samman, utan snarare två företag från olika
länder inom unionen. Jag anser att man kan dra andra slutsatser efter att Volvo
istället inledde ett samarbete med Renault, nämligen att affären med Scania
verkligen skulle ha gjorts för att skapa möjligheter för de erforderliga
investeringarna som krävs på de “nya marknaderna”, och inte för att öka sin
marknadskraft och kunna höja sina priser på den europeiska marknaden.167 Enligt
min uppfattning torde det därför inte kunna anses att tillskapandet av så kallade
“national champs” på något sätt skulle gå att hindra på rent konkurrensrättsliga
grunder, om inte också en koncentration mellan två företag i olika medlemsstater
kunde hindras med samma argument. Kriteriet ”väsentlig del” i
koncentrationsförordningen bör om detta sätt att resonera på hårddras, inte finnas
med i koncentrationsförordningen. Så långt är jag emellertid inte beredd att gå.
Istället menar jag att kriteriet inte skall användas för att främja marknadsintegration,
utan endast tillämpas när det annars finns risk för att ekonomisk effektivitet kommer
att eftersättas på någon/några nationella marknader, det vill säga om företag skulle
tillförskansa sig marknadsinflytande. En annan sak är om konkurrensrätten skall
anses bidraga till marknadsintegration, vilket EG-domstolen sagt i Consten Grundig
målet. Om så är fallet kan “national champs” förbjudas i situationer där
motsvarande koncentration mellan företag i olika medlemsstater skulle ha tillåtits.
Detta resulterar naturligtvis i en osäkerhet på marknaden.168

                                                
167 Koncentrationen skulle därför ha kunnat motiveras av att Volvo var ute efter att minska sina
transaktionskostnader. Van den Bergh säger att en konkurrensrätt som eftersträvar att maximera
samhällets välfärd måste ta med en transaktionskostnadsanalys. Intressant läsning inom detta område
är Bergh, Roger van den, The Economic Analysis of Competition law och Williamson, Oliver E.,
Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations, The Journal of Law and
Economics, October 1979, s. 22:223-261
168 Weatherill och Beaumont, EC Law, s. 665-666, uttalar att: “the objective of market integration
compels EC law to adopt a more interventionist approach than is taken in a market that is already
integrated. Similarly, the Community may be tempted to take a rather more favourable view of cross-
border mergers than would be taken of a merger of a similar size within a single economic area, for
the cross-border merger, although potentially destructive of competition, is living proof that the
market is undergoing a process of integration. Here, then, the pursuit of market integration induces
a less interventionist approach than might be the norm in domestic systems.”
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Det bör emellertid vidare anföras att just strategin att expandera med internt
intjänade medel, torde vara en strategi som tillämpas frekvent.169 Att expandera med
medel som intjänats på en marknad där företaget även fortsättningsvis anser sig
kunna upprätthålla, eller eventuellt öka sin försäljning, skulle med största
sannolikhet anses vara en synnerligen sund strategi av majoriteten av ekonomer.
Skall då det faktum att man försöker tillskapa en större enhet, med en därpå följande
starkare hemmamarknad, kunna förhindra att en sådan strategi används? Detta är
svårt att svara på, men det kan ändå anföras att det faktum att det rör sig om stora
företag inte torde vara nog för att säga att denna strategi inte skall kunna få
användas.

9.4 Kriteriet att konkurrensen skall väsentligen hindras

Det som är iögonfallande vid läsningen av artikel 2(3) i koncentrationsförordningen
är det faktum att för att en koncentration skall kunna förbjudas skall effektiv
konkurrens väsentligen hindras. Kriteriet ”väsentligen” i detta avseende leder till att
kravet får anses högt ställt. Vad innebär då detta utifrån de skolbildningar som jag
diskuterat ovan? Enligt Harvardskolan torde detta kriterie vara alltför strängt. Enligt
denna skolbildning torde det finnas en rad koncentrationer som borde förbjudas,
även om effektiv konkurrens inte väsentligen hindras. Det torde förvisso vara svårt
att fastställa exakt vad kriteriet egentligen innebär, men det torde nog samtidigt stå
klart att detta kriterie ligger över vad företrädare för Harvardskolan skulle acceptera.
Harvardskolans företrädare skulle säkerligen förespråka en mer aktiv
strukturkontroll än vad som nu är fallet, det vill säga idag är inte endast antalet
aktörer avgörande vid koncentrationskontrollen utan även andra faktorer.

Chicagoskolans sätt att se på problemet skulle snarare vara att koncentrationen just
skall “väsentligen hindra effektiv konkurrens” för att konkurrensvårdande
myndigheter alls skall intervenera. Liksom jag skrivit ovan är en fungerande
priskonkurrens det mest centrala kriteriet för Chicagoskolan, varför koncentrationer
kan tillåtas även om antalet aktörer på marknaden är litet, under förutsättning att det
finns en fungerande priskonkurrens.

Det kan anföras att det beträffande kriteriet att “effektiv konkurrens väsentligen
skall hindras”, verkar som om koncentrationsförordningen tagit avsevärda
influenser från Chicagoskolan. Det förefaller, som jag också skrivit ovan, som om
Kommissionen kommer fram till att det faktiskt finns priskonkurrens på marknaden.
Det som i Volvo-Scania fallet därför avgör fallet är att definitionen av den relevanta
geografiska marknaden görs smalt, vilket leder till att marknadsandelarna blir höga
på ett antal marknader. Kommissionen kan därför konkludera att “effektiv
konkurrens väsentligen skulle hindras” på dessa marknader. Det förefaller mig föga
sannolikt att Kommissionen hade kunnat konkludera att effektiv konkurrens skulle
väsentligen ha hindrats om den relevanta geografiska marknaden definierats som
hela den gemensamma marknaden.
                                                
169 Bernitz, Europarättslig Tidskrift, nr 3 2000, s. 486, anger följande: “…en annan slutsats som kan
dras, är att EG:s konkurrensrätt, och väl även den svenska konkurrenslagen, starkt begränsar
möjligheterna att fortsätta den inom svensk industri tidigare ofta tillämpade strategin att genom
företagsförvärv bygga upp företag med starkt dominerande ställning på den svenska
hemmamarknaden som bas för satsningar på exportmarknaden.”
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Om den ekonomiska innebörden vidare skall analyseras bör en diskussion föras
angående skillnaden mellan organisk tillväxt och tillväxt genom uppköp. Ett
tankeexperiment kan vara att Volvo såväl som Scania lägger ned sina respektive
verksamheter, varefter en stark finansiär låter starta upp ett antal nya anläggningar i
Sverige med motsvarande kapacitet som Volvo och Scania skulle ha tillsammans,
det vill säga av en storlek som inte kan anses som förenlig med den gemensamma
marknaden om den uppstår via ett uppköp. Såvitt jag förstår skulle inte ett sådant
nystartat företag kunna angripas med nuvarande konkurrenslagstiftning. Klart är
emellertid att om företaget uppnår en dominant position på marknaden, det hela
tiden kommer att kontrolleras såtillvida att det inte missbrukar sin dominerande
ställning.170 Själva tillskapandet av en så stor enhet kan dock inte hindras av de
regler som dagens konkurrensrätt består av. Vad säger oss då detta? Jo, att organisk
tillväxt är förenlig med nuvarande konkurrensrätt, men att tillväxt via uppköp anses
måst kontrolleras och kan förbjudas.

9.5 Behövs koncentrationsförordningen?

Om Chicagoskolans angreppssätt på koncentrationer skall hårddras kan det sägas att
marknadsstrukturen inte spelar någon roll, såvida det finns priskonkurrens, varför
denna skolbildning skulle kunna acceptera att koncentrationsförordningen
avskaffas, och att endast missbruk kontrolleras genom artikel 82. Detta skulle
således innebära att strukturkontrollen inte behövs, utan det enda som behövs är en
myndighet som kontrollerar huruvida de företag som finns på marknaden
missbrukar sina ställningar. Huruvida koncentrationsförordningen verkligen behövs
kan diskuteras. Min analys nedan kommer att behandla funderingar om kontrollen
av koncentrationer och missbruk rimligast utförs ex ante eller ex post samt vilka
skillnader som kan skönjas beroende på vilket/vilka mål som sätts upp för
konkurrensrätten.

Inledningsvis skall jag emellertid redogöra för tillkomsten av
koncentrationsförordningen,171 vilken är nödvändig för att kunna diskutera huruvida
densamma behövs. Före koncentrationsförordningens tillkomst fanns endast
artiklarna 85-86 (nuvarande 81-82) för att kontrollera marknadens aktörer. I
Continental Can172 sade EG-domstolen att artikel 86 förbjuder ett dominant företag
att förvärva andelar i en potentiell konkurrent om detta väsentligt minskar
konkurrensen.173 I Tetra Pak I174 framhöll Kommissionen att det skall anses som ett
missbruk att köpa ett annat företag för att förvärva en exklusiv licens eller ett patent,
om effekten med köpet blir att andra aktörer utestängs från marknaden.
Förstainstansrätten ansåg att ett köp av en exklusiv licens inte i sig själv kan anses
utgöra ett missbruk, men att förvärvet hade stärkt Tetra Paks marknadsdominans
och att detta skulle leda till svårigheter för potentiella konkurrenter att komma in på
                                                
170 Vilket således närmast blir en kontroll enligt artikel 82 eller 19§ Konkurrenslagen.
171 Se Korah, EC Competiton Law and Practice, s. 262-263
172 Continental Can, mål 6/72 Europemballage och Continental Can v. Europeiska Kommissionen
(1973) ECR s.215 (dom 21 februari 1973)
173 Kent, Penelope, i Law of the European Union s. 199 uttrycker saken på följande sätt: “The ECJ
ruled, in principle, that mergers which eliminate competition infringe Article 86, without the need to
show a causal link between dominance and abuse.”
174 Tetra Pak I, målet T-51/89 Tetra Pak Rausing SA ./. Europeiska kommissionen (1990) ECR s.II-
309 (dom 10 juli 1990)
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marknaden.175 Kommissionen intervenerade ”informellt” i ett antal
företagskoncentrationer176 efter 1973, genom att antingen förhindra eller modifiera
dess genomförande. Det bör särskilt poängteras att Kommissionen inte tog några
formella beslut. Kommissionen ansåg sig sakna tillräcklig makt för att kontrollera
koncentrationer icke förenliga med den gemensamma marknaden. Kommissionen
hade ingen makt att kräva att företag skulle anmäla koncentrationer i förväg. Den
allmänna uppfattningen var att Kommissionen inte kunde förbjuda koncentrationer
som skapade en dominant position, utan endast koncentrationer om minst en av de
sammangående företagen redan innehade en dominant position på marknaden som i
och med koncentrationen ytterligare skulle stärkas. Vidare var det osäkert om artikel
86 (nuvarande artikel 82) var tillämplig på fall där endast lite marknadskraft
skapades, huruvida Kommissionen under tiden den bedömde ett fall hade rätten att
förbjuda koncentrationen177 och om Kommissionen kunde kräva åtaganden av de
aktörer som skulle gå samman för att koncentrationen skulle godkännas.178

Kommissionen föreslog för Rådet179 att en förordning skulle komma till stånd som
gav Kommissionen rätten att kräva in anmälningar av koncentrationer och att
kontrollera dessa. Vissa medlemsstater var emellertid ovilliga att avstå sin makt att
kontrollera koncentrationer, varför Kommissionen hela tiden höjde de gränser för
vilka koncentrationer den skulle kontrollera, kontra vilka som även fortsättningsvis
skulle kontrolleras av medlemstaterna själva. I BAT180 sade EG-domstolen att
förvärvet av en minoritetspost i en konkurrent som ledde till kontroll kunde anses
bryta mot artikel 85 om förvärvet begränsade konkurrensen. Detta skapade problem
då det var oklart hur stor del av transaktionen som skulle förklaras ogiltig.181 Den 21
december 1989 antog Rådet slutligen en förordning,182 efter påtryckningar från
industrin. Förordningen innebar att koncentrationer över en viss storlek skulle
anmälas till Kommissionen samt att Kommissionen fick möjligheten att förbjuda
koncentrationer.

Behövs då en koncentrationsförordning när artikel 82 finns? Redan efter
ovanstående historiska tillbakablick torde det stå ganska klart att endast ett
stadgande om förbud mot ett missbruk av en dominerande ställning har avsevärda
brister när det gäller att kontrollera marknaden. Koncentrationer mellan företag som
                                                
175 Se Kent, s. 200, som uttrycker detta genom att säga: “…and was likely to delay competition from
fresh entrants.”
176 Dessa är sammanfattade i Venit, Jim, The “Merger” Control Regulation: Europe Comes of Age of
Caliban’s Dinner, 1990, C.M.L.Rev. 7.
177 Idag är det klart att en så kallad “stand-still-rule” gäller under den tid som koncentrationsärendet
tar. Artikel 7(1) i nuvarande koncentrationsförordningen med rubriken suspension of concentrations
lyder som följer: “A concentration as defined in Article 1 shall not be put into effect either before its
notification or until it has been declared compatible with the common market pursuant to a decision
under Article…”.
178 Banks, Karen, Mergers and Partial Mergers under EEC Law, i Barry Hawk (editor) (1987)
Fordham Corporate Law Institute, kapitel 17
179 Denna process för att få till en förordning försiggick såvitt jag förstår Korah i stort sett
kontinuerligt från mitten av 70-talet tills dess att förordningen faktiskt kom till stånd 1989.
180 BAT and Reynolds ./. Europeiska kommissionen (142 och 156/84) (1987) ECR 4487
181 Korah skriver att: “This caused great concern as it was not clear how much of the transaction
might be void. If the acquisition of the target company’s assets was void and not merely voidable,
title would not have passed and great confusion might ensue when its assets were sold to innocent
third parties. There was also concern that under article 85, minimal restrictions of competition
would be forbidden. The judgement left a very unsatisfactory situation and business came to accept
the need for merger control at the Community level.”
182 Council Regulation No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings.
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var för sig inte kan anses som dominerande blir svåra att angripa med endast artikel
82. Det finns vidare enligt artikel 82 ingen skyldighet för de agerande aktörerna på
marknaden att anmäla en eventuell kommande koncentration, vilket alltså innebär
att Kommissionen i dessa fall får göra en ex post183 bedömning. För att
koncentrationsförordningen inte skall anses behövas krävs det därför att
Kommissionen med retroaktiv verkan kan upplösa redan genomförda
koncentrationer. Att endast belägga aktörer, som gått samman på ett för marknaden
och främst då konsumenterna ofördelaktigt sätt, med böter vore knappast en hållbar
lösning då detta belopp senare troligen kommer att få betalas av konsumenterna
genom högre priser på det sammanslagna företagets produkter. Det krävs således
enligt min uppfattning att en koncentration kan förbjudas, eller ogiltigförklaras.
Avtal enligt artikel 81 ogiltigförklaras184 till den del de är konkurrensbegränsande.
Motsvarande ogiltighetsregel finns inte i artikel 82, vilken sanktioneras med böter.
Ex ante proceduren ger onekligen en säkerhet för aktörerna på marknaden då risken
avsevärt minskar att investeringar görs i nya bolag som senare annars skulle kunna
angripas av Kommissionen. Ett ex post förfarande är därför enligt min uppfattning
mycket svårt att förena med en ogiltighetssanktion.185 Carlsson med flera186

diskuterar det faktum att ogiltighet inte finns som rättsföljd,187 men att det troligen
skulle gå att föra en talan om civilrättslig ogiltighet.188 För att försöka sammanfatta
min ståndpunkt hittills anser jag att det troligen inte skulle fungera särskilt
tillfredsställande om koncentrationsförordningen skulle ersättas av en kontroll enligt
artikel 82. Ex ante perspektivet har avsevärda fördelar vad beträffar ett traditionellt
juridiskt värde som rättssäkerhet. För att artikel 82 skulle vara ett fullgott alternativ
krävs enligt mig omfattande förändringar mot just det håll som
koncentrationsförordningen innebär, det vill säga en ogiltighetssanktion.

Motargumentet mot ovanstående diskussion skulle emellertid vara att det blotta
faktum att koncentrationer leder till färre och större aktörer på marknaden inte
nödvändigtvis för med sig nackdelar för konsumenterna. Inom konkurrensrätten189

talar man om att ”size is no crime”. Att ett företag är stort är således inget som
                                                
183 Ex post, det vill säga efter skeendet, till skillnad från koncentrationsförordningen som gör en ex
ante kontroll, det vill säga före skeendet.
184 Artikel 81(2) lyder: “Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.”
185 Det försiggår emellertid just nu en diskussion om att anmälningsförfarandet skall avskaffas
avseende förfaranden enligt artikel 81, och att ett ex post förfarande istället skall införas. För mer
läsning, se White paper on modernisation of the rules implementing articles 85 and 86 of the EC
Treaty (Commission programme No 99/027) och White paper on reform of Regulation 17 Summary
of the observations.
186 Carlsson, med flera, Konkurrenslagen, s. 208
187 Deras analys bygger visserligen på 19 paragrafen i konkurrenslagen, men jag anser ändå att den är
tillämplig på diskussionen kring artikel 82.
188 I förarbetena till 36 § avtalslagen, Prop. 1975/76:81 s. 121 framhålls att konkurrensbegränsande
avtal som är förbjudna bör, om dispens inte lämnas, behandlas enligt samma principer som andra
avtal som strider mot tvingande regler. Resultatet torde, enligt Carlsson med flera, bli att avtalet
anses civilrättsligt ogiltigt. Vidare säger de att ett avtal som strider mot 6 § konkurrenslagen även
utan en uttrycklig bestämmelse om ogiltighet sannolikt skulle kunna förklaras ogiltiga med stöd av
36 § avtalslagen. Någon uttrycklig bestämmelse om ogiltighet finns inte i lagen när det gäller avtal
som strider mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning, 19 § konkurrenslagen. Carlsson
med flera menar att man med ledning av förarbetsuttalandet ovan kan dra slutsatsen att även avtal
enligt 19 § med framgång skulle kunna angripas med en civilrättslig ogiltighetstalan. Det som vidare
kan diskuteras är huruvida avtalet skall anses ogiltigt från nu (ex nunc) eller från början (en tunc).
189 Det skall emellertid uppmärksammas att koncentrationsförordningen närmast är ämnad att utföra
en strukturkontroll, medan artikel 82 snarare är att anse som en uppträdande kontroll.
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konkurrensrätten har, eller åtminstone bör ha, något att invända mot.190 Behöver vi i
så fall ha en koncentrationskontroll? Räcker det i så fall inte med en kontroll enligt
artikel 82? Svaret på den första frågan är ganska givet, nej, det behöver vi knappast.
Om storlek i sig verkligen inte anses vara farligt finns det ingen anledning att ha en
koncentrationsförordning som reglerar just koncentrationer, utan det räcker med
artikel 82 som ser till att företagen inte missbrukar sina dominerande ställningar.
Det enda som konkurrensrätten skall reglera är när företag använder sin storlek för
att agera ofördelaktigt för konsumenter och konkurrenter på marknaden, det vill
säga när det dominanta företaget utnyttjar sin ekonomiska ställning. Enligt detta sätt
att resonera finns det ingen anledning att genomföra en ex ante kontroll av
koncentrationer, utan ex post kontrollen enligt artikel 82 är fullgod. Den fråga man i
så fall bör ställa sig är varför vi idag alls har en koncentrationsförordning. Jag tror
att detta till stor del beror på att det är mycket svårt att fastställa vad som egentligen
utgör ett missbruk av en dominerande ställning. Om ett företag med stora
marknadsandelar höjer sina priser är den omedelbara tanken ofta att det kan göra det
enbart på grund av sin storlek, och inte på grund av att företaget till exempel under
lång tid gjort stora investeringar inom forskning och utveckling som nu måste betala
sig när slutprodukten når marknaden. Det är oerhört svårt att fastställa vilken
prisnivå som för en produkt är samhällsekonomiskt optimal, varför
konkurrensvårdande myndigheter inte kan angripa en prissättning av ett
dominerande företag hur som helst. Även om prisnivån är till synes hög, får det inte
glömmas bort att aktörerna på marknaden är rationella vinstmaximerande enheter,
som hela tiden efterstävar att nå det pris och den kvantitet som maximerar företagets
vinst. Genom att vi har en ex ante koncentrationskontroll undviker vi att
konkurrensvårdande myndigheter tvingas till att ingripa i många av dessa svåra
situationer. Det kan i sammanhanget emellertid inte nog poängteras att den kontroll
som görs ex ante grundas på att koncentrationer görs huvudsakligen för att öka
marknadskraften, innebärande att företagen kan höja sina priser och på så vis
omvandla tidigare konsumentöverskott till producentöverskott. Frågan är då om alla
koncentrationer genomförs för att öka marknadskraften, eller om det också kan
finnas andra rationella grunder för genomföra en sammanslagning. Jag vill nog
hävda att det även kan finnas andra grunder.

Vilka skillnader kan skönjas beroende på vilket/vilka mål som sätts upp för
konkurrensrätten? Om konkurrensrätten har som enda mål att maximera samhällets
välfärd, det vill säga det mål som jag benämner “economic efficiency”, behövs inte
koncentrationsförordningen om vi befinner oss på en marknad med perfekt
konkurres. Detta är fallet därför att på en sådan marknad kan inget företag göra
“övervinster”, det vill säga vinster hänförliga till att priset som företaget tar ut för
sin produkt överstiger marginalkostnaden. Kan då marknaderna för lastbilar eller
bussar anses vara marknader med perfekt konkurrens? Nej, knappast. Vi kan alltså
inte konkludera att koncentrationsförordningen inte behövs på grund av att
marknaden är en marknad med perfekt konkurrens. Vidare har jag ovan diskuterat

                                                
190 Storlek kan ju som bekant uppstå av olika skäl. Ett företag kan till exempel vara störst, eller
rentav det enda företaget, på grund av att den vara eller tjänst som produceras av företaget och som
efterfrågas av konsumenterna inte produceras av någon konkurrent. Storlek är alltså inget brott, så
länge denna är organiskt utvecklad, det vill säga så länge företaget växt sig stort på egen hand. Till
organisk tillväxt räknas således inte uppköp av konkurrenter. Detta torde snarast benämnas just
tillväxt genom uppköp. Att skaffa sig storlek på detta sätt kan alltså inte accepteras på alls samma
sätt av konkurrensvårdande myndigheter.
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potentiell konkurrens, det vill säga teorin om så kallade “contestable markets”. Jag
sade ovan att på en marknad med “perfect contestability” så behövs, i likhet med
vid en marknad i perfekt konkurrens, ingen konkurrensrätt alls, och därmed ingen
koncentrationsförordning. Kan då marknaderna för lastbilar och bussar sägas vara
marknader med “perfect contestability”? Troligen inte perfekt, men kanske  finns
det ändå ett visst tryck från så kallade potentiella konkurrenter. Det förefaller mig
emellertid tämligen klart det inte heller av detta skäl går att säga att
koncentrationsförordningen inte behövs. Det faktum att vi idag har en
konkurrensrätt är ett tecken på att vi inte har marknader med perfekt konkurrens.
Myndigheter i olika stater har ansett att marknadens aktörer inte på egen hand klarar
av att reglera marknaden på ett tillfredsställande sätt. Istället har det i flera länder
tillsatts konkurrensvårdande myndigheter som har till uppgift att kontrollera
marknadens aktörer.

Vad händer då om konkurrensrätten skall ha andra mål än att maximera samhällets
välfärd, till exempel marknadsintegration. Klart torde då vara att intervenerande
konkurrensvårdande myndigheter behövs även om vi har marknader med perfekt
konkurrens. Ovan har jag diskuterat huruvida de i denna uppsats behandlade
marknaderna är att anse som marknader med perfekt konkurrens och kommit fram
till att så knappast kan anses vara fallet. Inverkar detta på bedömningen huruvida
marknadsintegration bör vara ett mål med konkurrensrätten. Nej, knappast.
Marknadsintegration är ett politiskt mål som enligt min uppfattning är oberoende av
hur marknadsstrukturen ser ut.

9.6 Är kriteriet ”väsentlig del” konkurrensfrämjande eller
konkurrenshämmande vid företagskoncentrationer?

Denna genomgång avser att besvara den ställda frågan i problemformulering.
Frågeställningen kan inte enkelt besvaras genom att kriteriet leder fram till att
konkurrensen antingen främjas eller hämmas, utan det krävs en ganska ingående
diskussion om detta. Svaret kommer att bero av en rad faktorer, däribland vilken
teoretisk grund man väljer att ha som sin utgångspunkt och hur marknaden och
prisbildningsmekanismen på marknaden fungerar.

Det som jag avser med teoretisk grund är att antingen baserar man sitt resonemang
mer på Harvardskolan eller mer på Chicagoskolan. Om analysen tar sin
utgångspunkt i Harvardskolans sätt att se på konkurrens förefaller det mig tämligen
klart att kriteriet skall finnas kvar, för att konkurrensen annars inte kan upprätthållas
på en nivå som är acceptabel. Om inte kriteriet finns med  i
koncentrationsförordningen finns det enligt Harvardskolan en uppenbar risk att
konkurrensen sätts ur spel, såtillvida att alltför få aktörer finns kvar på marknaden,
på ett antal geografiska marknader inom ramen för den gemensamma marknaden.
Harvardskolan menar att ju färre företag det finns på en marknad, ju farligare är det
för konkurrensen. Även om Volvo och Scania tillsammans inte skulle få en större
marknadsandel än motsvarande lite drygt 30% på hela den gemensamma
marknaden, förefaller det klart att koncentrationen skulle bli alltför stor på en rad
nationella marknader. Om analysen skulle ta sin utgångspunkt i Chicagoskolans sätt
att se på konkurrens kan det anföras att Volvo-Scania koncentrationen troligen
skulle tillåtas. Enligt detta sätt att se på konkurrens görs inte koncentrationer för att
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öka marknadsinflytande, utan snarare för att uppnå skalfördelar och andra
ekonomiska fördelar. Så länge det finns priskonkurrens på marknaden, vilket det
verkar finnas på de marknader som bedömts av Kommissionen, finns det ingen
anledning att förbjuda en koncentration.

Med ett Harvardperspektiv kommer således kriteriet ”väsentlig del” snarast att
främja konkurrensen. Utan kriteriet skulle vissa koncentrationer, främst mellan
företag som är starka på samma marknader, avsevärt hämma konkurrensen. Att
Volvo och Scania går samman tillskapar onekligen ett stort nationellt bolag, en så
kallad ”national champ”. Denna koncentration leder till att konkurrensen på ett
antal nationella marknader hämmas. Endast med detta kriterie i
koncentrationsförordningen kan Kommissionen intervenera mot koncentrationer
som den i Volvo-Scania fallet.  Med ett Chicagoperspektiv på konkurrens kommer
man emellertid till ett delvis annat slut. Enligt Chicagoskolan leder
sammanslagningen av produktion, prissättning med mera inte nödvändigtvis till att
konkurrensen på marknaden blir sämre. Denna menar snarare att så länge det finns
olika aktörer som kan konkurrera med pris, vilket det ju även fortsättningsvis
kommer att finnas, behövs inte detta kriterium. Utan kriteriet skulle konkurrensen
på världsmarknaden främjas, genom att koncentrationen sannolikt då skulle gå
igenom. Min kritik mot Chicagoskolan skulle vara att det inte finns någon garanti
för att konkurrensen på världsmarknaden faktiskt ökar. Det jag menar när jag talar
om prisbildningsmekanismen är snarast huruvida det finns en fungerande
priskonkurrens på marknaden. På marknaderna för lastbilar och bussar verkar det
finnas en sådan varför Chicagoskolan skulle konkludera att någon fara för
konkurrensen knappast föreligger.
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Avsnitt IV – En analys av Volvo-Scania fallet

10. Marknadsintegration i Volvo-Scania fallet

Det kan, och bör, diskuteras vad marknadsintegration egentligen innebär i Volvo-
Scania målet. Klart torde vara att integrationen mot en gemensam marknad enligt
Kommissionens sätt att se på saken knappast skulle ha påskyndats om
koncentrationen godkänts. Kommissionen verkar vara av den uppfattningen att det
inte är gynnsamt för integrationen med alltför starka nationella aktörer, utan att om
företagssammanslagningar skall kunna godtas som acceptabla för integrationen av
den europeiska gemenskapen, bör dessa snarast vara mellan aktörer i olika
medlemsstater.

Kommissionen kunde, enligt mitt resonemang ovan, alltså ha förklarat Volvo-
Scania koncentration som icke förenlig med den gemensamma marknaden även om
inte så starka rent konkurrensrättsliga skäl funnits, det vill säga om Kommissionen
inte lika tydligt hade kunnat visa på att prisskillnaderna är stora mellan olika
medlemsländer, vinstmarginalerna är avsevärda, väsentliga in- och utträdeshinder
föreligger et cetera. Jag menar således att Kommissionen även utan alla dessa
argument för att effektiv konkurrens inte skulle kunna upprätthållas på en rad
nationella marknader, skulle kunna ha förbjudit koncentrationen på grund av målet
marknadsintegration. Kommissionen talar inte alls om marknadsintegration, varför
det är svårt att veta om detta mål funnits med vid Kommissionens bedömning.

Det som gör att målet marknadsintegration bör diskuteras är att Kommissionen
också faktiskt skulle ha kunnat förbjuda koncentrationen just därför att
Kommissionen inte ansåg att marknadsintegration längre var ett mål som skulle tas
med vid tillämpningen av EG:s konkurrensrätt. Det jag här närmast avser är att
Kommissionen valt att definiera de geografiska marknaderna smalt, nämligen till
nationella marknader, istället för vad som torde vara förenligt med målet
marknadsintegration, en vid definition. Det förefaller visserligen finnas goda
argument för varför vissa nationella marknader skulle definieras som separata
geografiska marknader, men om Kommissionen avsett att integrera den
gemensamma marknaden, torde nog ändå geografiska marknader generellt
definieras vidare än vid Kommissionens praxis hittills. Det som Volvo möjligen
borde ha argumenterat tydligare var integrationsaspekten. Volvo kunde ha
argumenterat att de svenska åkare som kör på Tyskland eventuellt alls ej är bundna
av något servicenät i Sverige. Istället kan en svensk åkare som huvudsakligen kör på
kontinenten köpa till exempel en Daimler och göra service i Tyskland när han/hon
ändå är där. Det enda problem som detta skulle kunna skapa är om lastbilen går
sönder i Sverige och att den inte utan avsevärda kostnader går att transportera till
Tyskland. Löpande service kan emellertid såvitt jag förstår lika väl utföras i
Tyskand som i Sverige.

Vad kan då sägas om förhållandet mellan marknadsintegration och
konkurrensrättslig teori? Min genomgång ovan torde ha visat att denna fråga inte är
alldeles enkel och självklar att besvara. Svaret kommer helt enkelt att bero på en rad
faktorer, nämligen vilken syn man har på vad målet marknadsintegration egentligen
innebär samt vad man anser att konkurrensrättslig teori egentligen är. Är
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konkurrensrättslig teori Smiths sätt att se på konkurrens, teorin om perfekt
konkurrens eller någon av Harvard- eller Chicagoskolans teorier? Jag skulle vilja
hävda att konkurrensrättslig teori är teorin om hur marknaden kan se ut, och därmed
skulle utgöras av teorin om perfekt konkurrens och monopol. Dessa två ytterligheter
är grunden för att sedan kunna analysera och förstå de möjliga mellanlägena. Det
som Harvardskolan har gjort är egentligen inte att formulera en ny teori som inte
ryms inom det som jag nu benämnt konkurrensrättslig teori. Istället anser
Harvardforskarna att perfekt konkurrens knappast är någonting som
konkurrensrätten bör sträva mot, främst därför att detta läge skulle vara i stort sett
omöjligt att uppnå inom de allra flesta marknader.191 Vad dessa forskare har
utarbetat är istället en “nivå” av konkurrens som skall vara möjlig och meningsfull
att sträva mot och att uppnå.192 Det som Chicagoskolan i praktiken gör är att den
tillämpar teorin om perfekt konkurrens, men samtidigt säger att om inte
antagandena inom denna teori är uppfyllda leder detta ändå inte nödvändigtvis till
förluster för samhället, utan kan snarare i en rad fall leda till samhällsekonomiska
vinster.

Vad har då målet marknadsintegration för förhållande till konkurrensrättslig teori?
Det förefaller mig som om marknadsintegration är ett oförenligt mål vid
tillämpandet av konkurrensrättsligt teori. Konkurrensrättslig teori fokuserar på
marknaden och hur den ser ut, och eventuellt på hur den kommer att se ut. Målet är
att nå en fungerande marknad. Denna teori är kategorisk då den går att tillämpa på
till exempel den svenska marknaden, den europeiska marknaden eller hela
världsmarknaden. De antaganden som gäller för en av dessa delar, gäller också för
de andra. Målet marknadsintegration kan emellertid uppnås indirekt genom att en
konkurrensrätt baserad på traditionell konkurrensrättslig teori leder till en väl
fungerande marknad. Om marknaden fungerar väl inom EG finns avsevärt bättre
förutsättningar för en integrerad marknad än om den inte fungerar väl. Min slutsats
blir därför att de EG-rättsliga reglerna inte skall utformas för att i första hand193

främja marknadsintegrationen. Jag anser dock inte att så faktiskt är fallet idag. Ta
till exempel den regel, som är synnerligen central för denna uppsats, i
Koncentrationsförordningen 4064/89, artikel 2 p. 2 där det föreskrivs att: “A
concentration which does not create or strengthen a dominant position as a result
of which effective competition would be significantly impeded in the common
market or in a substantial part of it shall be declared compatible with the common
market.” Detta stadgande antyder att den europeiska marknaden inte nödvändigtvis
skall bedömas i sin helhet, utan en bedömning kan istället göras på en “substantial
part of it”. Detta är ett exempel på att de EG-rättsliga reglerna i sin nuvarande
utformning inte är utformade för att främja marknadsintegrationen. Tanken om
marknadsintegration som ett mål med konkurrensrätten torde således vara ett
fenomen som har uppstått i praxis.

Hur skulle Harvardskolan ställa sig till att marknadsintegration skulle vara ett av,
eller rentav det enda, målet med konkurrensrätten? Det är en mycket svår fråga att ta

                                                
191 Bland annat därför att även om det skulle finnas villiga aktörer som vill starta en verksamhet för
att konkurrera på marknader med endast ett fåtal konkurrenter, är inträdeshinderna för höga för att
dessa intressenter skall kunna starta.
192 Se min genomgång av “workable competition” i kapitel 8.
193 Jag motsätter mig givetvis inte att tillämpningen av reglerna kanske ändå leder till en ökad
integration, utan detta får snarare ses som en positiv externalitet.
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ställning till då till exempel Bain inte alls diskuterar sådana faktorer som inte ingår i
vad som får anses vara traditionell konkurrensrättslig teori. Det Bain med flera
visade med sin forskning var att ju färre företag det finns på en marknad, ju högre är
vinstmarginalerna. Denna slutsats är mycket central för konkurrensrättslig teori, då
den säger oss att det tydligen krävs konkurrensvårdande myndigheter som ser till att
marknader inte blir alltför koncentrerade. Om marknadsintegration ses som ett
slutligt mål, ett ändtillstånd, har jag svårt att se att Harvard skolan skulle ha några
större invändningar mot detta. Det förefaller mig emellertid som om
marknadsintegration som ett mål med konkurrensrätten i sig, skulle avvisas av
företrädare för denna skolbildning. Att företagssammanslagningar godkänns för att
de bidrar till att integrera marknaden kan knappast anses som  godtagbara skäl att
inte intervenera på marknaden enligt Harvard skolan.

Chicagoskolans inställning till marknadsintegration som ett mål med
konkurrensrätten torde enligt min mening bestå av ett sådant mål inte under några
som helst omständigheter kan godtagas. Ett sådant “irrationellt”194 mål har
ingenting att göra inom konkurrensrätten. Denna skall istället fokusera på att uppnå
“efficiency”. Kan då inte målet marknadsintegration komma att leda till
“efficiency”?195 Enligt min mening torde det visst kunna göra det, men detta är inte
säkert. För att här anknyta till Volvo-Scania fallet kan sägas att den
sammanslagningen skulle kunna ha motiverats av effektivitetsskäl196 men ha
förbjudits då den inte ledde till att den europeiska marknaden integrerades. Även
den omvända situationen kan tänkas, där en koncentration godtas då den leder till
marknadsintegration men skulle ha förbjudits då den inte leder till “efficiency”.

Jag har ovan sagt att jag anser att detta mål är oförenligt med konkurrensrättslig
teori, och om detta skall motiveras närmare blir det tal om traditionella juridiska
värden som rättsäkerhet. Jag anser å det bestämdaste att då EG:s institutioner tagit
hänsyn till marknadsintegration vid bedömningen av konkurrensrättsliga spörsmål,
dessa institutioner definitivt gjort tydliga avsteg från rättssäkerheten, på ett sätt som
bör ifrågasättas. Jag anser det svårt att förutse när till exempel EG-domstolen har för
avsikt att ta med marknadsintegration som en bedömningsfaktor, och när detta inte
skall ske. Förvisso skulle rättssäkerheten öka om marknadsintegration var ett
allmänt mål med EG:s konkurrensrätt, och som skulle tillämpas i alla fall. Nu
förhåller det sig emellertid knappast på det sättet, utan detta mål finns egentligen
inte stadgat någonstans och tillämpas såvitt jag kan förstå lite godtyckligt av
institutionerna. Det förefaller mig som en oerhörd fara för rättssäkerheten om det
skulle förhålla sig så att marknadsintegration finns med som mål lite beroende på

                                                
194 Under mina utlandsstudier på Law and Economics programmet hade jag i konkurrensrättskursen
professor Roger van den Bergh som var en stark anhängare av Chicagoskolan. Han hävdade med
bestämdhet att marknadsintegration är just ett “irrationellt” mål med EG:s konkurrensrätt.
195 För en kortfattad diskussion om detta, se Weatherill och Beaumont, s.667.
196 Inom den mer ekonomiskt inriktade konkurrensrättsliga litteraturen skulle detta snarast benämnas
“the efficiency defence in merger control”, se Williamson, Oliver E., Economies as an Antitrust
Defense, A.E.R. 58,1968 och Economies as an Antitrust Defense Revisited, U.Pa.L.Rev. 125, 1977.
Inom amerikansk konkurrensrätt finns ett sådant försvar, det vill säga innan en koncentration
förbjuds skall det prövas huruvida koncentrationen kan skapa effektivitetsvinster. Något
motsvarande sådant explicit skydd finns inte inom EG:s konkurrensrätt, även om det finns forskare
som anser att Kommissionen vid ett flertal tillfällen tagit sådana faktorer i beaktande. Se bland annat
Camesasca, P.D., The explicit efficiency defence in merger control; does it make the difference?
E.C.L.R. 20, 1999, pp. 14-28
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hur integrationsvindarna i övrigt blåser, vilket ju definitivt antyddes av flertalet
politiker och journalister efter beslutet om Volvo-Scania. Är unionen i övrigt
integrationsvänlig för närvarande torde även institutionerna kunna vara det, eller så
behövs detta i sådana fall inte – integrationen sköter sig själv just då. En annan
tänkbar situation är att integrationen för närvarande går trögt och att institutionerna
anser att hela integrationen behöver en “knuff” i rätt riktning. Att Europa ännu inte
har en integrerad marknad torde vara klart, och detta sammanfattas av Bernitz197

som säger att det: “…kan konstateras att vägen till en i egentlig mening gemensam
marknad inom EU fortfarande tycks vara lång, i vart fall på lastbils- och bussidan.
Kommissionsbeslutet klargör att det kvarstår omfattande handelshinder av skilda
slag och att företagen därigenom kan tillämpa avsevärt skilda prisnivåer i de olika
EU-länderna. Detta faktum slog hårt mot Volvos samgåendeplaner men i andra
sammanhang har nog knappast bilproducenterna gjort vad som vore möjligt för att
uppnå en reell avveckling av kvarstående handelshinder.”

                                                
197 Se Bernitz, Europarättslig Tidskrift, nummer 3 2000, s. 486
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11. Den relevanta marknaden och kriteriet väsentlig del

11.1 Nuvarande system och ett alternativ

Begreppet den relevanta marknaden198 är mycket centralt för europeisk
konkurrensrätt, inte minst i koncentrationsärenden. EG-domstolen har vid
upprepade tillfällen påpekat att den relevanta marknaden skall definieras. Problemet
när domstolen begär detta är att den aldrig egentligen klargjort hur en sådan
marknadsdefinition skall göras. Att avgöra konkurrensen på en marknad är ett
avancerat spörsmål. Ett antal karakteristika finns emellertid som skall bedömas för
att se om ett företag har marknadsinflytande199. Dessa karakteristika är:

1. Antalet konkurrerande leverantörer av en produkt.
2. Marknadsandelar och marknadskoncentration.
3. Möjligheten att köpa substitut.
4. Inträdeshinder till marknaden.200

Att definiera den relevanta marknaden är dock endast ett första steg i en
tvåstegsprocess. När den relevanta marknaden är definierad återstår det andra steget
vilket innebär att marknadsandelar med mera skall utvärderas för att så småningom
leda fram till ett beslut huruvida ett företag (eller flera som skall slås samman) får
för starkt marknadsinflytande eller inte. Konkurrensvårdande myndigheter är först
och främst intresserade av de situationer när marknadskraft uppstår.
Koncentrationskontrollen är därför inriktad mot att fastställa huruvida det nya
företaget uppnår marknadskraft. Priserna på marknaden kan endast höjas om det
inte finns några substitut. Den relevanta marknaden innehåller alla substitut och är
därför enligt Bishop och Walker “something worth monopolising”.201 Med detta
menar de att priserna kan höjas, och att detta leder till ökad vinst, det vill säga
försäljningen minskar inte i samma utsträckning (eller inte alls) som priset ökar.202

Det finns emellertid ett antal faktorer som skulle göra att “monopolisering” skulle
leda till mindre, eller ingen, ökning i vinst. Dessa är:

                                                
198 Jag anser att det finns en del att diskutera vad beträffar definitionen av den relevanta marknaden,
även om jag liksom Bernitz i Europarättslig Tidskrift (s.482) inte anser att Kommissionen frångått
sin tidigare praxis.
199 Jag har här valt att översätta det som Bishop och Walker talar om som “market power”. Karlsson
med flera i boken konkurrenslagen översätter market power med marknadskraft. Den officiella
svenska översättningen idag är marknadsinflytande. Begreppet i sig självt är inte alldeles enkelt, men
en starkt förenklad förklaring av vad det rör sig om är att företag som åtnjuter market power kan höja
priset över den nivå som skulle gälla på en marknad med perfekt konkurrens, och därmed göra
supernormala vinster. Det som avsevärt försvårar diskussionen kring detta begrepp är att de allra
flesta marknader befinner sig i en situation som inte uppfyller de kriterier som uppställs för en
marknad med perfekt konkurrens.
200 Bishop och Walker, The Economics of EC competition, s 46-48
201 Det skall i detta sammanhang sägas att jag kommer att diskutera den relevanta marknaden i
Volvo-Scania fallet utifrån detta lovande teoretiska bidrag (visserligen avsett för praktisk användning
– men som fortfarande inte godtagits som kriterium vid fastställande av den relevanta marknaden av
konkurrensvårdande myndigheter).
202 Vinst fastställes som bekant som intäkter minus kostnader. Intäkter fastställes som pris
multiplicerat med såld kvantitet, det vill säga om priset ökar så kan kvantiteten minska något och
ändå leda till en ökad vinst, ceteris paribus.
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1. Utbytbarhet på efterfrågesidan.
2. Utbytbarhet på utbudssidan.
3. Potentiell konkurrens.203

Kommissionens analys av den relevanta marknaden är indelad i två delar, där det
handlar om att fastställa dels den relevanta produktmarknaden, dels den geografiska
marknaden.204 När Kommissionen sålunda skall fastställa den relevanta marknaden
skall den se till utbytbarhet på efterfrågesidan såväl som på utbudssidan. Testet på
efterfrågesidan består i att fastställa om produkter är tillräckligt lika för att av
konsumenter anses vara rimliga substitut för varandra.205 Detta är, säger Bishop och
Walker, vad ekonomer kallar priselasticitet på efterfrågesidan mellan två produkter.
I Hoffman La-Roche målet uttalade EG-domstolen följande:

“The concept of the relevant market in fact implies that there can be effective
competition between the products which form part of it and this presupposes that
there is a sufficient degree of interchangeability between all the products forming
part of the same market insofar as a specific use of such products is concerned”.206

Vidare har EG-domstolen i Aérospatiale-Alenia/De Havilland fallet uttalat att:

“a relevant product market comprises…all those products which are regarded as
interchangeable or substitutable by the consumer by reason of the products
characteristics, their prices and their intended use.”207

Dessa uttalanden har senare kommit att sättas på pränt i Commission Notice on the
definition of the relevant market for the purposes of Community competition law
(97/C 372/03).208 I punkterna sju och åtta finns definitioner på vad relevanta
produkt respektive geografiska marknader innebär. Definitionen av en relevant
produkt marknad är tagen rakt av från den definition som EG-domstolen uttalade i
Aérospatile-Alenia/De Havilland fallet.209 Den slutsats som kan dras är att
Kommissionen vid sin bedömning av den relevanta produktmarknaden nästan
                                                
203 Bishop och Walker, The economics of EC competition, s. 49-50
204 Jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig huvudsakligen på den geografiska
marknadsdefinitionen, men kommer ändå att kort beröra produktmarknaden då detta är nödvändigt
för sammanhangets skull.
205 Bishop och Walker skriver: “by users as reasonable substitutes for one another”.
206 Case 85/76 Hoffman La-Roche v. Commission (1979) E.C.R. 461; (1979) 3 C.M.L.R. 211.
207 Case IV/M53 Aérospatiale-Alenia/De Havilland (1992) 4 C.M.L.R. M2; (1991) O.J. C334/42
208 I punkten 1 står det att läsa att: “The purpose of this notice is to provide guidance as to how the
Commission applies the concept of relevant product and geographic market in its ongoing
enforcement of Community competition law, in particular of Council Regulation No 17 and (EEC)
No 4064/89… det vill säga koncentrationsförordningen (anmärkningen är min egen). Vidare stadgar
punkten 2 att: “Market definition is a tool to identify and define the boundaries of competition
between firms. It serves to establish the framework within which competition policy is applied by the
Commission. The main purpose of market definition is to identify in a systematic way the competitive
constraints that the undertakings involved face. The objective or defining a market in both its
product and geographic dimension is to identify those actual competitors of the undertakings
involved that are capable of constraining those undertakings behaviour and of preventing them from
behaving independently of effective competitive pressure.
209 För att läsaren ändå skall kunna se hur definitionen ser ut i the Commission Notice så återger jag
här definitionen i punkt 7: “A relevant product market comprises all those products and/or services
which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer, by reason of the products
characteristics, their prices and their intended use.”
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enbart bedömer utbytbarhet på efterfrågesidan, och då i första hand utifrån ett
konsumentperspektiv. De faktorer som Kommissionen tar med i sin bedömning är
således:

- fysiska produktkarakteristika
- användningsområde
- pris
- konsumenternas preferenser
- regionala skillnader
- transportkostnader.210

Dessa faktorer fokuserar som nämnts på utbytbarheten på efterfrågesidan. Det
faktum att Kommissionen inte tar med utbytbarheten på utbudssidan lika aktivt vid
sin bedömning av den relevanta produktmarknaden kommer att leda till att denna
marknad kommer att definieras smalt.211 Såsom jag tidigare påpekat handlar det om
att fastställa om den diskuterade marknaden är värd att monopolisera? En marknad
är värd att monopolisera om ett företags pris kan höjas utan att försäljningen
minskar för mycket, och att företaget därmed gör större vinster. För att börja med
den relevanta produktmarknaden kan följande anföras. Produktmarknaden
definierades som fyra olika marknader, nämligen marknaderna för tunga lastbilar,
intercitybussar, långfärdsbussar och stadsbussar.212 Kommissionen tog de kriterier
som jag preciserat ovan i beaktande, varför det inte finns någon större anledning att
diskutera beslutet utifrån utbytbarheten på efterfrågesidan.213 När det kommer till
utbytbarheten på utbudssidan gör Kommissionen traditionellt sett inte samma
grundliga undersökning.214 I Volvo-Scania fallet resonerar Kommissionen vid
definitionen av lastbilar enligt följande:

”From the point of view of supply, it would appear that any major European truck
manufacturer is in a position to offer a complete range of different types of heavy
trucks. To offer specific trucks for certain European areas would certainly represent
a supplementary cost for such manufacturers. The cost would then have to be
compared to the attractiveness of the market under consideration. However, with
specific reference to the question of product market definition, it is considered that
the costs related to switching from the production of one type of heavy truck to
another would not, per se, be considered substantial. Therefore, it is considered that
the different types of heavy trucks do not constitute separate product markets.”

11.2 Den relevanta produktmarknaden

Jag har förvisso sagt att jag inte närmare skall diskutera definitionen av den
relevanta produktmarknaden något mera ingående, men jag kan ändå inte avhålla
mig från att kommentera en sak som är mycket tydlig vid läsningen av

                                                
210 Bishop och Walker, The economics of EC competition, s. 55-64
211 Bishop och Walker talar om “a very narrowly defined relevant product market”.
212 Se fallet i sin helhet, Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania, 15/03/2000
213 Utbytbarhet på efterfrågesidan diskuteras ingående utifrån ett konsumentperspektiv i punkterna
24-28.
214 Även i detta fall är Kommissionen avsevärt kortare vad beträffar utbytbarheten på utbudssidan,
vilken endast behandlas i punkt 29.



63

Kommissionens argumentation. Det som är tydligt är att Kommissionen redan från
början har föresatsen att lastbilar över 16 ton skall utgöra en egen produktmarknad,
varefter densamma ger en rad bra argument för att så skall vara fallet. Analysen
börjar alltså inte utifrån ett perspektiv som innebär att den relevanta marknaden
skulle kunna fastställas efter helt andra kriterier, och därmed hamna vid till exempel
en lägre tonvikt, varvid marknaden skulle bli mera omfattande. Kommissionen ger
istället för att argumentera emot att marknaden skulle kunna specificeras vidare, ett
antal argument om varför den inte skall definieras smalare. Volvo tar upp ett antal
argument för varför marknaden skulle kunna definieras vidare, vilka egentligen
aldrig diskuteras av Kommissionen.

Denna diskussion är intressant, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det
förefaller som om Kommissionen redan innan beslutet analyserades och skrevs hade
klart för sig vad den skulle, eller kanske snarare ville, komma fram till.
Koncentrationen mellan Volvo och Scania skulle inte tillåtas, och för att detta
ändamål skulle uppnås skrevs analysen för att övertyga läsaren om att
Kommissionen inte skulle ha kunnat komma till något annat slut. Frågan är
emellertid om ett sådant angreppssätt på en koncentration kan anses acceptabelt.
Skall inte granskande myndighet bedöma varje fall utifrån sina egna förutsättningar,
och till exempel den relevanta produktmarknaden bedömas utifrån de aktuella
förutsättningarna. För min del är det klart att det måste vara på detta vis. Klart är
emellertid att Kommissionen måste följa sin egen praxis, såvida denna är nyttig. Jag
anser det ändå inte förenligt med rättssäkerhet att Kommissionen som vid
definitionen av den relevanta produktmarknaden så tydligt tar en ståndpunkt, och
argumenterar för varför någon annan definition inte kan anses acceptabel, istället för
att börja från ett neutralt läge där vilken produktmarknad som helst kan utgöra den
relevanta, och argumentera för varför just den av Kommissionen valda marknaden
skall vara den relevanta marknaden. Detta skulle också ge mer information till andra
aktörer på marknaden, då dessa skulle få veta vad som egentligen är väsentligt
istället för vad som inte är det, vid Kommissionens bedömning.

Vad beträffar bussmarknaden kan följande anföras. I punkt 215 konstateras att
Kommissionen redan bedömt bussmarknaden vid ett flertal tillfällen, däribland i
Mercedes/Kässbohrer.215 Denna affär, som godtogs av Kommissionen, innebar att
Europas dåvarande största busstillverkare köpte den fjärde största producenten.
Delar av fallet liknar förvisso Volvo-Scania fallet. Förvärvet sägs enligt
Kommissionen beröra hela bussmarknaden inom EU, men det är speciellt påverkan
på den tyska marknaden som enligt Kommissionen krävde en fördjupad
undersökning. Trots att bussmarknaden alltmer öppnas för konkurrens fann
Kommissionen det ändå vara lämpligt att definiera marknaden som nationell,
liksom blev fallet i Volvo-Scania. Mercedes och Kässbohrer hade en sammanlagd
marknadsandel på 57% av den tyska bussmarknaden år 1993. Denna marknad gick
att dela upp i tre segment med olika respektive marknadsandelar; stadsbussar (44%),
intercitybussar (74%) och turistbussar (54%). Kommissionen ansåg, då det är
relativt lätt att ställa om produktionen mellan dessa busstyper, att övervägandena
skulle avse den totala marknaden för bussar. 216

                                                
215 Case No. IV/M.477 – Mercedes/Kässbohrer (14 februari 1995).
216 Paulander, Henrik, EG-beslut, Konkurrens 2/95, s.22-24
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Karel van Miert, den dåvarande konkurrenskommissionären kommenterade senare
fallet genom att säga att de höga marknadsandelarna kunde tala för ett förbud, men
det förhållandet att den tyska marknaden alltmer öppnas för europeisk konkurrens
måste leda till att fusionen tillåts. Ett förbud skulle ha grundats på historiska
förhållanden utan hänsyn till framtida marknadsdynamik, sade han vidare. Van
Miert underströk, med hänsyn till att Kässbohrer hotades av konkurrs, att
Kommissionens beslut inte grundades på försvaret “failing company”.217 Det
förefaller således som om den potentiella konkurrensen från utlandet var det som
fick Kommissionen att godkänna denna koncentration, trots de förhållandevis höga
marknadsandelarna. Beslutet verkar således ha tagits utifrån tämligen moderna
konkurrensrättsliga metoder som potentiell konkurrens och marknadsdynamik. Det
kan eventuellt konkluderas att beslutet i Volvo-Scania fallet är ett steg tillbaka vad
beträffar konkurrensrättsliga metoder. Anledningen till att jag inte är säker på den
saken är främst att även om Kommissionen verkligen gjort en likartad analys i
Volvo-Scania fallet så är det enligt min uppfattning inte säkert att denna affär trots
det godtagits.

11.3 Den relevanta geografiska marknaden

Definitionen av en relevant geografisk marknad finns i punkten åtta av Commission
Notice on the definition of the relevant market och lyder som följer:

“The relevant geographic market comprises the area in which the undertakings
concerned are involved in the supply and demand of products or services, in which
the conditions of competition are sufficiently homogenous and which can be
distinguished from neighbouring areas because the conditions of competition are
appreciably different in those area.”

Den relevanta geografiska marknaden är antingen hela den inre marknaden eller en
väsentlig del av denna. Vid ett koncentrationsärende handlar det om en analys av
utbytbarheten, vilken inkluderar områden (geografiska) där företag kan producera
rimliga substitut till de produkter som tillverkas av de företag som berörs av
koncentrationen, i detta fallet Volvo och Scania. Kritik kan riktas mot
Kommissionens hittillsvarande praxis, då denna alls inte fokuserar på om regionen
som bedöms är värd att monopolisera. Om Kommissionens arbete i Volvo-Scania
målet kort skall kommenteras så verkar det som om Kommissionen koncentrerat sig
på att fastställa regionala skillnader, istället för att direkt undersöka utbytbarheten
mellan regioner. Klart är att Kommissionen funnit en rad regionala skillnader, och
att dessa tillmätts en avgörande betydelse vid det slutgiltiga beslutet. Det vore
emellertid felaktigt att hävda att Kommissionen inte undersökt utbytbarheten mellan
regioner.

Vad beträffar den relevanta geografiska marknaden kan vidare följande anföras.
Kommissionen definierade den relevanta geografiska marknaden som flera

                                                
217 För mer läsning om “failing company”, se Kali+Salz/Mdk, Dewey, Mergers and Cartels: Some
reservations about policy, och från ett ekonomiskt perspektiv, där det närmast handlar om att företag
kontrollerar varandra på marknaden, Manne, Mergers and the Market for Corporate Control.
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marknader,218 eller närmare bestämt som olika nationella marknader, däribland
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland. Att på detta vis vid en definition dela
upp den inre marknaden i nationella marknader är så vitt jag kan förstå i
överensstämmelse med nuvarande Koncentrationsförordning, under förutsättning att
respektive nationell marknad kan anses som en väsentlig del av den inre
marknaden.219 Är då någon av ovan nämnda produktmarknader värd att
monopolisera i till exempel Sverige? Kommissionen är uppenbarligen av den
uppfattningen. Jag är inte lika säker.220 För att kunna besvara frågan bör man sätta
sig i den situation att man är kund på marknaden för till exempel tunga lastbilar.
Vad gör jag som trogen Volvo eller Scania kund om jag står inför ett lastbilsbyte
om den nya gemensamma Volvo-Scania enheten höjer priset på den lastbil jag just
skall till att köpa, med låt säga 1%? Med största sannolikhet så köper jag den ändå.
Men vad gör jag som konsument om Volvo-Scania höjer priset med 5-10%? Nu
handlar det om ganska avsevärda summor.221 Min gissning222 är att konsumenterna
då vidgar sina vyer, till vad marknaden utanför min lokala Volvo-Scania handlare
har att erbjuda.223 Jag menar att konsumenter idag har avsevärda möjligheter, bland
annat tack vare den nya informationsteknologin, att ta reda på vad som finns
                                                
218 Det vill säga som väsentliga delar (substantial part) av den inre marknaden, enligt
Koncentrationsförordningen 2.2.
219 Det kan emellertid för tydlighetens skull påpekas att en väsentlig del av den inre marknaden inte
behöver vara detsamma som nationella marknader, även om det var det i Volvo-Scania fallet. En
väsentlig del av den inre marknaden kan också utgöras av delar av en stat, eller en region bestående
av ett område i flera stater. Vid tillämpningen av koncentrationsförordningen bör man vara noggrann
så att man håller isär en väsentlig del definitionen från det som kallas “distinct market”, och som
endast kan utgöras av en nationell marknad. På en sådan marknad kan nationella konkurrensvårdande
myndigheter få ta över behandlingen av fallet.
220Även om det nu skulle vara så som Kommissionen ansåg i sitt beslut, nämligen att marknaden
faktiskt är värd att monopolisera, så måste man enligt mitt förmenande också ta med tidsfaktorn vid
bedömningen av en sådan fråga. Med detta menar jag att bara för att en marknad är värd att
monopolisera idag, så är det inte säkert att den är det imorgon, eller om ett antal år, beroende på att
omvärlden förändras. Ett företags produkter förändras, men framförallt så utvecklas dess
konkurrenter. Det jag här menar är frågan om hur länge Volvo-Scania, om alls, kunnat hålla det
enligt Kommissionen befarade högre prisläget. Låt säga att Volvo-Scania faktiskt kunde höja
priserna på de av Kommissionen definierade geografiska marknaderna. Skulle då Kommissionen
tagit med vid bedömningen hur länge det nya bolaget skulle kunna hålla denna högre prisnivå. Klart
torde vara att inom en marknadsekonomi finns det alltid personer som är beredda och kapabla att
utnyttja marknader där det finns möjligheter att göra vinster. En sådan möjlighet skulle tveklöst
uppstå om Volvo-Scania höjde sina priser klart över den nivå där det endast täcker sina
marginalkostnader. Är det då särskilt troligt att Volvo-Scania skulle kunna hålla denna högre
prisnivå under en mer bestående tidsperiod? Endast den som anser att så verkligen är fallet kan fullt
ut sympatisera med det slut som Kommissionen nu kom till. Om man däremot anser motsatsen, och
därmed är mer av en förespråkare för att den marknadsekonomi som vi har faktiskt fungerar väl,
skulle man förmodligen vara mer skeptisk mot Kommissionens beslut. Trots att man ser att Volvo-
Scania faktiskt skulle kunna höja sina priser anser man således inte att detta egentligen är något
större problem, då marknadskrafterna tar hand om det. Ytterligheten var IBM, som under 70-talet var
oerhört dominant. Kommissionen intervenerade mot IBM såtillvida att IBM bland annat var tvunget
att utge vissa ritningar till konkurrenter. IBM:s marknadsandel är idag inte alls lika stor som under
70-talet. Det ingår enligt alla grundläggande nationalekonomiböcker i en produkts livscykel att
försäljningen någon gång sker på en monompolmarknad, därmed inte sagt att detta skulle vara
åtråvärt.
221 Framförallt för många av de smååkerier som enligt Kommissionen är en betydande
konsumentgrupp.
222 Eller fromma förhoppning, då jag i många avseenden önskar att människor är lite mer rationella i
likhet med vad nationalekonomisk teori förutsätter.
223 Betydelsen av närhet får emellertid under inga som helst omständigheter underskattas, då många
konsumenter i samband med ett köp av en lastbil också de facto köper ett avsevärt servicepaket.
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tillgängligt på marknaden. Många svenskar köper idag bilar och motorcyklar i
Tyskland, Belgien, Nederländerna och Danmark. Att motsvarande utveckling skulle
kunna ske inom lastbilsförsäljningen är kanske inte lika självklart, men trots allt
något som i sammanhanget bör uppmärksammas.224 Klart är att Kommissionen gjort
en mycket gedigen och noggrann undersökning, men klart förefaller också vara att
Kommissionen inte haft den ekonomiska inriktning på sin analys som den som jag
använder mig av. Med avseende på det jag diskuterat här ovan, kan jag konkludera
att jag inte skulle motsatt mig en vidare definition av den relevanta geografiska
marknaden.

Vad beträffar utbytbarheten på utbudssidan följer nedan en analys som nog snarast
får anses som en blandning mellan en diskussion av produkt och geografisk
marknad, men hela tiden baserad på utbytbarhet på utbudssidan. Jag är enig med
Kommissionen då den säger att det knappast kan anses finnas någon tillverkare
idag225 som genom små och inte särdeles kostsamma förändringar kan ställa om sin
produktion till att producera någon av de fyra produkter, för vilka Kommissionen
specificerat produktmarknader. Jag menar ändå att det kan sägas finnas utbytbarhet
på utbudssidan, genom att till exempel svenska konsumenter av tunga lastbilar
efterfrågar vissa kvaliteter som kanske inte efterfrågas av andra europeiska
konsumenter.226 Även om tradition förmodligen är det vanligaste skälet till att
svenska konsumenter fortsätter att köpa svenska lastbilar, är jag övertygad om att
detta också beror på att konsumenterna är nöjda med vad de får. Frågan är då om
produkten är bättre än andra märken? Troligen är endel av förklaringen till att
svenska konsumenter väljer svenska märken inte svårare än att de anser sig få den
bästa produkten från dem, och därför fortsätter att köpa dessa märken.227 Vad kan då
konkurrenter till Volvo och Scania göra? De kan ta reda på vad svenska
konsumenter verkligen vill ha och ge det till dem till ett förmånligare pris än vad
Volvo och Scania kan göra,228 eller åtminstone gör. Om de klarar det kommer de att
snabbt ta marknadsandelar på den svenska marknaden. Klarar de inte det, ja då
förefaller det inte längre konkurrensmässigt felaktigt att Volvo och Scania har stora
marknadsandelar. Exempel på utbytbarhet på utbudssidan kan vara om någon

                                                
224 Det kan även poängteras att det inte bara är informationsteknologin som gör tillgängligheten
större, utan även det faktum att den “fysiska världen” faktiskt krymper. Det går idag att köra bil, utan
att ta en enda färja, hela vägen till Danmark, Tyskland och övriga Europa.
225 Av till exempel bilar, mindre lastbilar eller andra sorters bussar.
226 Jag är väl medveten om att detta resonemang leder till att jag erkänner Kommissionens
uppdelning av den inre marknaden på nationella marknader. De skall dock sägas att de förändringar i
efterfrågan som jag talar om här är mycket små.
227 Det bör påpekas att vad som är den bästa produkten knappast kan fastställas objektivt, utan att
detta är en subjektiv bedömning, vilket bland annat märks genom att människor kör olika sorters
bilar.
228 För den läsare som tycker att detta låter intressant kan jag rekommendera att läsa litteratur och
artiklar av de så kallade “Austrians”,  som talar om “competition as a discovery process”. Den mest
kände av dem, tack vara att han har fått Nobelpriset, torde vara Friedrich von Hayek, som bland
annat skrivit Competition as discovery procedure, New Studies in philosophy, politics and the
history of ideas, Chicago Press 1978, s. 179-190, The use of knowledge in Society, American
economic Review, september 1945, 35(4), s 519-530, Individualism and economic order, London
1948. Vidare kan jag rekommendera Kirzner, Israel M., Entrepreneurial Discovery and the
Competitive Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Litterature, Volume XXXV
(mars 1997), s. 65-85 och Mises, Ludvig von, Human Action, New Haven: Yale University Press
1949
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svensk stad skall köpa stadsbussar, och då väljer Mercedesbussar för att dessa är
miljövänliga.229

11.4 Potentiell konkurrens

Vad beträffar potentiell konkurrens kan följande anföras. Potentiell konkurrens
baseras på den så kallade ”contestable market” teorin.230 Teorin innebär i korthet
att trots att en marknad inte har perfekt konkurrens, kommer vinstnivåerna att hållas
på, eller åtminstone nära, de nivåer som skulle råda vid perfekt konkurrens. Hur går
detta till? Det beror inte på att det föreligger faktiskt konkurrens på marknaden, utan
snarare att det föreligger så kallad potentiell konkurrens, innebärande att det hela
tiden finns potentiella konkurrenter som kontrollerar monopolister och oligopolister
på marknaden. Denna teori kan således sägas ligga långt ifrån structure-conduct-
performance teorin, som i första hand fokuserar på strukturen på nuvarande
marknad. Contestable market teorin fokuserar alls inte på nuvarande
marknadsstruktur, utan istället på potentiell konkurrens. En situation med perfekt
”contestability” leder till samma resultat som vid perfekt konkurrens, det vill säga
inga supernormala vinster då priset kommer att vara lika med marginalkostnaden.
Detta innebär vidare att så länge det finns contestability på en marknad kommer
efficiency att uppnås.

Hur ser då en marknad med “perfect contestability” ut? En första, och mycket
grundläggande, förutsättning är att det varken finns in- eller utträdeshinder. Van den
Bergh och Camesasca231 förtydligar detta genom att säga att det inte innebär att in-
och utträde skall kunna ske helt utan kostnad. Vad det istället innebär är att
potentiella konkurrenter inte skall ha några kostnadsnackdelar vid inträde gentemot
de företag som redan befinner sig på marknaden. Att det inte skall finnas några
utträdeshinder innebär att det inte skall finnas några så kallade ”sunk costs” på de
investeringar som gjorts när den potentiella konkurrenten var inne på marknaden
som faktisk konkurrent men sedan lämnade marknaden igen. Detta innebär att varje
potentiell konkurrent skall kunna lämna marknaden, och då återfå sina
inträdeskostnader. Kostnadsnackdelar, enligt ovan, kan vara av skiljda slag.
Harbord och Hoehn232 föreslår följande klassificering av inträdeshinder:

1. Inträdeshinder som uppstår genom absoluta kostnadsfördelar (exempel härpå
kan vara exklusiv tillgång till nödvändiga inputs)

2. Inträdeshinder som uppstår på grund av ”strategic first-mover advantages”
3. Inträdeshinder som uppstår på grund av vertikal integration och vägran att

leverera

                                                
229 Ett annat exempel som jag kommer på är att när flertalet europeiska biltillverkare exporterar till
Storbritannien så är dessa bilar utrustade för vänstertrafik, trots att biltillverkarna själva befinner sig i
länder som under lång tid haft en tradition av högertrafik.
230 Teorin är utvecklad av William Baumol, John Panzar och Robert Willig. Baumol med flera skrev
en bok som heter, Contestable markets and the Theory of Industrial Structure.
231 Van den Bergh och Camesasca, European competition law and economics, s. 38-43
232 Harbord och Hoehn, Barriers to entry and exit in European competition policy, International
Review of law and economics 14, 1994, s. 411-435
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4. Inträdeshinder som uppstår på grund av ”predatory behavoir” (exempel är
underprissättning233)

5. Inträdeshinder (“entry impediments”), faktorer som inte nödvändigtvis ses som
inträdeshinder på längre sikt, men som försenar/fördröjer en potentiell
konkurrent.234

Baumol menar att företag som befinner sig på en marknad som är utsatt för
potentiell konkurrens är utsatta för så kallad ”hit-and-run” konkurrens.235 Denna
gör att de aktörer som finns på marknaden inte kan sätta sina priser över
marginalkostnaden. Om de ändå skulle göra detta skulle potentiella konkurrenter gå
in (hit) på marknaden, och där sälja sina produkter lite under det gällande
marknadspriset, men ändå göra vinster (då ju priset ligger över marginalkostnaden).
När aktörerna som finns på marknaden reagerar drar sig den potentiella
konkurrenten ur marknaden (run), men har då lyckats ta endel av de vinster som
finns tillgängliga på marknaden.

Teorin om contestable markets har utsatts för en hel del kritik. Denna teori kan
kritiseras för att de aktörer som finns på marknaden säkerligen kommer att agera
innan den potentielle konkurrenten åter hunnit lämna marknaden, och därmed
eventuellt kunna åsamka denne kostnader. Den andra och mer fundamentala
invändningen mot teorin är att det knappast kan anses finnas en enda marknad som
varken har in- eller utträdeshinder. Ovan tog jag upp ett antal hinder presenterade av
Harbord och Hoehn. Jag menar att oavsett vilken av dessa hinder som gäller på just
den marknad som analyseras, kommer det att uppstå sunk costs.236 Det förefaller
som om Kommissionen fäst liten uppmärksamhet på potentiell konkurrens vid
avgörande i Volvo-Scania målet. Istället har Kommissionen gjort en mycket
noggrann genomgång av nuvarande marknadsstruktur. Som jag diskuterat ovan har
teorin om ”contestable markets” egentligen ingenting att göra med nuvarande
marknadsstruktur, vilket visar att Kommissionens klara fokus fortfarande är på det
så kallades structure-conduct-performance paradigmet.237 Skulle då Kommissionen i
Volvo-Scania fallet ha tittat mer på potentiell konkurrens? Är antagandena för teorin
uppfyllda? På den första frågan skulle jag av principiella skäl vilja svara ja, medan

                                                
233 Vad beträffar underprissättning, se AKZO IV, mål C-62/86 Akzo v. Europeiska kommissionen
(1991) ECR s. I-3359 (dom 3 juli 1991), där EG-domstolen slog fast att prissättning under AVC
(average variable cost) alltid är att se som underprissättning, och att prissättning under ATC (average
total cost) anses vara underprissättning om avsikt att minska antalet konkurrenter kan visas. Se även
Tetra Pak I,  målet T-51/89 Tetra Pak Rausing SA ./. Europeiska kommissionen (1990) ECR s.II-309
(dom 10 juli 1990).
234 Det är här osäkert om Harbord och Hoehn i detta sista hinder inräknar “essential facility”
doktrinen. Hur som helst så bör denna nämnas när en uppräkning av inträdeshinder görs. Ett annat
hinder som inte finns med är legala hinder, vartill torde räknas till exempel tillstånd av olika slag.
235 Baumol, W.J., Contestable markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure, 72
American Economic Review, 1982, s. 1-15
236 Van den Bergh och Camesasca menar i deras bok European competition law and economics att
“perfect contestability” kan ses som ett ideal för välfärdsekonomi (där de närmast avser att
maximera “efficiency”). De argumenterar för att en sådan marknad uppnår samma resultat som vid
perfekt konkurrens. De menar vidare att målet med konkurrensrätt inte kan vara att fördöma
koncentrationer, utan att istället se till att det finns “contestabillity” .
237 Det kan emellertid inte nog poängteras att detta inte innebär att Kommissionen på något sätt gått
ifrån sin tidigare praxis. Istället innebär detta att vid en eventuell utveckling i framtiden kanske
Kommissionen kommer att gå ifrån den strikta kontroll av nuvarande marknadsstruktur, till förmån
för en teori som grundas på att marknadsstrukturen faktiskt förändras.
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jag inte är lika säker på fråga två. Jag menar att för att en marknad skall vara värd
att monopolisera kan det inte finnas någon nämnvärd risk för potentiell konkurrens.
Därför anser jag att det alltid skall till en undersökning av potentiell konkurrens.
Vilka potentiella konkurrenter kan då tänkas finnas? Ja, det förefallet helt klart att
Volvo och Scania inte är de enda producenterna av någon av de produkter för vilka
Kommissionen definierat relevanta produkt marknader. Om vi nu antar att den
geografiska marknadsindelning som Kommissionen gjort är den korrekta skulle
detta innebära att Sverige, Norge och Tyskland är tre olika marknader. Är det då
rimligt att tänka sig att en aktör som har en stor marknadsandel i Tyskland kan
behandlas som en potentiell konkurrent på den svenska marknaden?238 Jag menar att
så faktiskt är fallet, varför jag ser potentiell konkurrens som en mycket viktig faktor
vid bedömningen av huruvida en marknad är värd att monopolisera.

Kan då de antaganden som teorin om contestable markets sätter upp anses vara
uppfyllda? Det förefaller som om så inte är fallet, då det förmodligen skulle vara
förenligt med ”sunk costs” att gå in på marknaden för lastbilar eller bussar, försöka
skumma av vinsterna och därefter lämna marknaden. Även om produktionsenheter
inte sätts upp, utan endast återförsäljare och verkstäder, skulle detta med säkerhet
vara förenat med kostnader som inte kan återvinnas239 då den potentiella
konkurrenten vill lämna marknaden. Dessa ”sunk costs” är emellertid främst att
hänföra till utträdeshinder. Vad beträffar inträdeshinder menar jag att dessa inte är
alltför stora för potentiella konkurrenter. Det kan argumenteras att eventuella
inträdeshinder ytterligare minskar med de åtgärder som Volvo lovade att göra för att
affären skulle tillåtas.240 Avslutningsvis vill jag framföra min modifierade
”contestable market” teori som innebär att potentiell konkurrens kommer att uppstå
även om inte ”sunk costs” är lika med noll. Min modifierade teori innebär att det
räcker med att de vinster som åtnjuts under den tid då den potentiella konkurrenten
är en faktiskt konkurrent, överstiger ”the sunk cost”, för att potentiell konkurrens
skall kunna sägas föreligga.241

Slutsatsen som kan dragas efter denna diskussion av ”the contestable market” torde
vara att på en marknad med ”perfect contestability” så behövs ingen konkurrensrätt.
Om konkurrensrätten har till uppgift att hindra monopol eller marknadskraft som
leder till samhällsekonomiska förluster, kan en marknad med ”perfect
contestability” klara av detta själv. Om däremot konkurrensrätten även har andra
mål, till exempel marknadsintegration, är detta ett indicium för att konkurrensrätt
kan behövas trots att ”perfect contestability” föreligger.

                                                
238 Det vill säga att till exempel DaimlerChrysler som har en marknadsandel på 42% i Tyskland
utnyttjar denna bas för att kunna expandera till Norden.
239 Det beror här på hur specifika investeringar den potentielle konkurrenten tvingas till.
240 De “concessions” (vilket närmast torde vara att översätta med åtaganden) som Volvo föreslog
står att läsa i fallet Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania, i punkterna 332-337.
241 Det krävs emellertid en matematisk uträkning av varje potentiell konkurrent innan han/hon går in
på marknaden, som förvisso inte är alls avancerad rent matematiskt. Det rör sig helt enkelt om en
vanlig investeringsbedömning, där värdet av framtida inbetalningsströmmar diskonteras till ett
nuvärde. I detta fall måste också “the sunk cost” nuvärdesberäknas och dras ifrån de diskonterade
inbetalningsströmmarna. Det är alltså inte matematiken som är det svåra, utan att förutse storleken på
framtida inbetalningsströmmar (ett problem som vi dock alltid har vid investeringsbedömningar),
“the sunk costs” och diskonteringsräntan.
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