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1 INLEDNING 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

En central del i den europeiska konkurrensrätt som är avsedd att hantera monopolproblemet 

utgörs av artikel 82 EGF. Artikeln förbjuder missbruk av dominerande ställning och är avsedd 

att bestämma de ramar inom vilka ett marknadsdominerande företag tillåts agera.  

 

Artikeln tillämpas genom vad som kan beskrivas som en tvåstegsmetod där det första steget är 

att utreda om det misstänka företaget är i dominerande ställning och det andra steget är att 

utreda om det misstänkta förfarandet utgör ett missbruksförfarande. Genom dominanskriteriet 

begränsas artikelns tillämpningsområde till endast företag i dominerande ställning och således 

är det endast dessa företag som kan krävas på ansvar under artikeln.  

 

Att avgöra om det misstänkta företaget befinner sig i dominerande ställning är dock inte en 

alltigenom enkel procedur. Standardförfarandet är att först ringa in den relevanta marknaden 

och mot bakgrund av denna bestämma företagets marknadsandel. För att bestämma den 

relevanta marknaden fordras en analys där geografiska faktorer såväl som konsumentbeteende 

bestämmer gränserna. En andel på den relevanta marknaden överstigande femtio procent ger 

upphov till en presumtion om dominerande ställning, men exceptionella omständigheter kan 

föranleda presumtionens upphörande. Om den andelen på den relevanta marknaden uppgår till 

mellan fyrtio och fyrtiofem procent kan en dominerande ställning antas föreligga, men för 

marknadsandelar under femtio procent fordras ändå en bredare analys för att positionen med 

säkerhet ska kunna bekräftas.  

 

Den amerikanska konkurrensrätt som är avsedd att hantera monopolproblemet är i större 

utsträckning riktad mot monopoliseringsprocessen och för sin tillämpning rymmer den inget 

avgörande dominanskriterium, utan fokuserar istället direkt på vilka förfaranden som vidtas 

och effekterna de får. I en jämförelse med detta angreppssätt framstår den europeiska 

konkurrensrättens dominanskriterium som ett steg att övervinna innan konkurrensrätten kan 

tillämpas på misstänkta monopolistiska förfaranden, men vad är dess förtjänster?  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Behövs dominanskriteriet för att konstatera ett konkurrensrättsligt missbruk av 

marknadsmakt?  

1.3 SYFTE 

 

Denna uppsats riktar sig till läsare med grundläggande kunskaper på högskolenivå i europeisk 

konkurrensrätt och en grundläggande förståelse för förhållanden i marknadsekonomin.  

 

Det primära syftet med denna uppsats är att analysera behovet av den nuvarande 

tillämpningsmodellen för artikel 82, med särskilt avseende dominanskriteriet som utgör dess 

första steg. Jag avser dock även att diskutera ett alternativt angreppssätt vid tillämpningen 

artikel 82 och genom detta bidra till en diskussion om utformningen av artikelns 

tillämpningsmodell. 

 

1.4 METOD OCH DISPOSITION 

 

För att besvara frågeställningarna har jag valt att använda en metod som är både komparativ 

och traditionellt juridisk. Uppsatsen kommer att bestå av två delar, där den första är avsedd att 

besvara den primära frågan i problemformuleringen, dvs. utreda behovet av dominanskriteriet, 

och den andra är avsedd att ta uppsatsen ett steg längre genom att diskutera var fokus istället 

bör läggas vid tillämpningen av artikel 82. För dessa två delar är uppsatsen indelad i fyra 

avsnitt och en sammanfattning.  

 

Det första avsnittet (kapitel tre) kommer att ge en beskrivning av hur den amerikanska 

konkurrensrätten har angripit monopolproblemet. Den amerikanska konkurrensrätten är en 

föregångare på sitt område och utgör även den enskilt mest betydelsefulla konkurrensrätt som 

utvecklats parallellt med den europeiska. Detta första avsnitt i uppsatsen är ämnad att, såsom 

en enkel utblick, kunna tjäna som en grund för ett ifrågasättande av dominanskriteriet den 
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europeiska regleringen av företags monopolistiska strävanden och utövandet av 

marknadsmakt. 

 

Det andra avsnittet (kapitel fyra) är ägnat den europeiska konkurrensrätten. Det kommer 

inledningsvis att ge en beskrivning av de tankar som präglat dess framväxt, för att därigenom 

ge en grov teoretisk bakgrund till artikel 82 och för att kunna sätta in artikeln i ett större 

sammanhang. Därefter följer en närmare beskrivning av artikeln och dess tillämpningsmodell 

samt en precisering av dess syfte och roll i konkurrensrätten. 

 

I det tredje avsnittet (kapitel fem) är ägnat uppsatsens första analytiska del. I detta avsnitt 

kommer jag att med stöd av utlåtanden, en jämförelse mot amerikansk konkurrensrätt och en 

egen argumentation ifrågasätta dominanskriteriets förtjänster för tillämpningen av artikel 82. 

Avsnittet kommer att avslutas med en redogörelse för huvuddragen i rapporten ”An Economic 

Approach to Article 82” av EAGCP. Detta är en rapport som ifrågasätter 

tillämpningsmodellen för artikel 82 och som föreslår ett alternativt angreppssätt till det 

problem som artikeln är avsedd att reglera. Inspiration från rapporten kommer slutligen även 

att utgöra en övergång till uppsatsens nästföljande avsnitt.  

 

Det fjärde avsnittet (kapitel sex) kommer jag att ägna åt en anknytande diskussion om vad 

som kan anses vara relevant att fokusera på vid tillämpningen av artikel 82. Den ovannämnda 

rapporten kommer att utgöra en viktig grund för diskussionen. 

 

Avslutningsvis kommer jag i kapitel sju sammanfatta de slutsatser som har uppnåtts under 

uppsatsens tredje och fjärde avsnitt för att därigenom ge ett samlat svar på 

problemformuleringen.   

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 

Ett motsvarande dominanskriterium finns också inom den svenska konkurrensrätten1 och även 

för detta skulle en analys kunna göras. Jag kommer emellertid att begränsa den här uppsatsen 

till att endast omfatta den europeiska konkurrensrätten, men jag anser det inte vara uteslutet 

                                                
1 2 kap, 7 §, Konkurrenslag (2008:579). 
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att de slutsatser som härigenom uppnås ändå kan ha viss relevans för den svenska 

konkurrensrätten. 
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2 INTRODUKTION TILL KONKURRENSRÄTTEN OCH 

MONOPOLPROBLEMET  

 

 

Den tidiga konkurrensrätten uppehöll sig huvudsakligen med att reglera handelsmännens 

förehavanden. I den förindustriella ekonomin var de varor som utbjöds begränsade både i 

mängd såväl som antal, och konsumenternas valfrihet var mycket begränsad. Regler som 

förbjöd kartellverksamhet och olika spekulationer ansågs därför nödvändiga för att skydda 

konsumentvälfärden. Då kommunikationerna utvecklades och marknader kunde knytas 

samman minskade emellertid problematiken med handelsmännens starka marknadsställning 

avsevärt. Även i fortsättningen var det dock inte otänkbart att enskilda handelsmän aktivt 

strävade efter att uppnå monopolställning, men de fördelar som därigenom kunde vinnas var 

ofta av övergående natur och kostnaderna för att bevara positionen höga.  

 

Förutom rättsliga monopol, som var sanktionerade av den offentliga makten, så skulle det 

dröja till den andra industriella revolutionen (från omkring år 1870 och framåt) innan 

problemet med privata monopol återigen blev högst angeläget. De tekniska landvinningar som 

då gjordes förändrade villkoren för produktionen radikalt och föranledde förändringar i 

marknadernas struktur som medförde att antalet fall där hög nivå av marknadsmakt kunde 

uppnås skulle öka i betydande utsträckning.  

 

Bland de industrier som berördes i högst grad av den nya tekniken fanns 

tillverkningsindustrin. Ny teknisk utrustning var emellertid en väldigt kostsam investering och 

fasta kostnader var därför höga, medan rörliga kostnader, för t.ex. råvaror och arbetskraft, var 

låga. Belöningen för investeringarna var dock en omfattande produktivitetsökning, men för att 

investeringarna skulle innebära ökad kostnadseffektivitet fordrades att produktionen hölls på 

höga nivåer, så att avkastning kunde erhållas på hela den kapacitet man investerat i. För att 

säkerställa detta krävdes att utflödet av produkter, liksom inflödet av produktionsfaktorer, 

kunde kontrolleras noggrant, och resultatet blev mycket hierarkiska affärsorganisationer.2 

 

                                                
2 Virtanen, Martti, (1998) Market dominance-related Competition Policy – An Eclectic Theory and Analyses of 

Policy Evolution, Turku, Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Upplaga 
A-1, s. 59. 
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Massproduktionen ledde snabbt till en priskonkurrens som tryckte ned priset till nära det 

rörliga och denna prisbild var förödande för ett stort antal företag som drogs med mycket 

höga fasta kostnader. Överenskommelser som bestämde försäljningspris, liksom andra 

åtgärder som syftade till att garantera anläggningars överlevnad, blev därför vanligare. En 

bidragande orsak till det ökande antalet horisontella samarbeten var dock även växande 

samarbeten i vertikalt angränsande marknader, såsom konsumentkooperativ och fackförbund. 

 

Koncentrationen av produktionen till stora anläggningar fortsatte ytterligare mot slutet av 

seklet och de lösa karteller som hade uppstått började ersättas av tätare. Även om dessa 

samarbeten och avtal ursprungligen hade uppstått till följd av en ekonomisk kris hade de även 

god potential att ge deltagarna fördelar under den efterföljande ekonomiska uppgången. 

Kartellerna började nu i större uträckning att rikta åtgärder mot utomstående aktörer, i syfte 

att tränga ut dem från marknaden och därigenom stärka medlemmarnas marknadsdominans. 

Detta skedde genom användande av utestängande åtgärder och andra konkurrensbegränsande 

förfarande, såsom underprissättning och hemliga rabatter.3 Det var under denna tid, slutet av 

1800-talet, som det moderna problemet med marknadsdominans uppstod och med denna 

utveckling uppstod också behovet av en ny konkurrensrätt.  

                                                
3 Virtanen, s. 61. 
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3 DEN AMERIKANSKA KONKURRENSRÄTTEN 

 

 

Det svar som de amerikanska lagstiftarna gav på de växande problemen med 

marknadsdominans i slutet av 1800-talet var strikt anti-monopolistiskt och önskade att 

undanröja i det närmaste alla samarbeten och förfaranden med monopolistiska tendenser som 

syfte eller resultat. Detta synsätt har sina rötter i England, där det redan århundraden tidigare 

ansågs att ett monopol var ett malum in se4, såsom en kränkning av en grundläggande 

näringsfrihet. Engelska lagstiftare levde emellertid inte helt upp till en helt konsekvent 

hållning men i USA förespråkades vid 1800-talet slut att inte någon skillnad skulle göras ens 

mellan vad som kunde anses vara nyttiga respektive negativa monopolistiska 

sammanslutningar.5 

 

3.1 SHERMAN ACT 

 

År 1890 antogs Sherman act. Lagen är av central betydelse för amerikansk konkurrensrätt. 

Sektion ett i lagen riktar sig mot samordnande förfaranden som begränsar konkurrensen och 

sektion två riktar sig mot monopolproblemet. Dessa två sektioner lyder i ordning: 

 

(1) 

 

” Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of 

trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. 

Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy 

hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony”6 

 

(2) 

 

                                                
4 Ett ont i sig självt. 
5 Virtanen, s. 55. 
6 US Code 15, Chapter 1, § 1. 
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” Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with 

any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the 

several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony”
7
 

 

Det råder till att börja med en viss oklarhet om hur Sherman act var avsedd att användas och 

lagtextens dynamiska begrepp gav endast en begränsad vägledning. Med begreppet monopol 

åsyftade kongressen t.ex. inte endast monopol i dess mest absoluta bemärkelse, utan även 

marknadsdominans8, men vilka kriterier skulle ett förfarande behöva uppfylla för att anses 

utgöra en monopolisering eller ett försök till monopolisering? Att fylla dessa begrepp med 

betydelse skulle bli en uppgift för domstolarna.9 

 

Det var inte heller helt klart mot bakgrund av vilket övergripande syfte som domstolarna 

skulle tolka lagen. Ett synsätt som förespråkas av bl.a. Robert Bork, inflytelserik ekonom och 

företrädare för Chicagoskolan, är att kongressen hade som avsikt att lagen skulle främja 

konsumentvälfärd och Bork påpekar att det främst var under detta tema som lagen 

debatterades.10 Vid tiden då lagen tillkom fanns dock endast en begräsad amerikansk 

ekonomisk litteratur till lagens teoretiska understödjande och kongressen fick troligtvis 

grunda sin bedömning av monopolproblemet på en ganska grov teoretisk grund.  

 

Monopolproblemets konsekvenser var dock inte mindre kända. Bland de problem som 

vanligen åberopades fanns att monopol påverkade priser och fördelning av välstånd negativt. 

En annan mycket tongivande linje som fördes fram, och som ofta anknöt till amerikanska 

traditioner, var att monopol försämrade möjligheterna till entreprenörskap för den enskilde 

och att förekomsten av monopol kunde riskera att hota det demokratiska beslutsfattandet. Hur 

alla dessa problem som var förenade med monopolsituationer skulle rangordnas och vilket av 

dem som skulle utgöra lagens prioritet hade kongressen dock inte utarbetat någon klar 

ståndpunkt till.  

 

Lagen var av en kompromisslös form, lydelsen hos sektion ett förbjöd alla avtal och 

överenskommelser som begränsade handel och konkurrens. I USA behölls också länge 

åsikten att marknadsdominans i sig var av ondo, men man erkände så småningom att 

                                                
7 US Code 15, Chapter 1, § 2. 
8 Virtanen, s. 72. 
9 För definitionen som senare utvecklades i praxis, se nedan, avsnitt 3.4. 
10 Bork, Robert (1978), The Antitrust paradox: A  policy at War with Itself, New York, The Free Press, s. 66. 



 13 

positionen kunde uppnås på naturlig väg genom överlägsen effektivitet. Det ansågs därför 

befogat att göra en åtskillnad mellan s k ”coercive monopolies” och ”innocent monopolies”, 

liksom en åtskillnad mellan de samarbeten som var ont monopolistiska och de som kunde 

vara motiverade av effektivitetsvinster. Aktuellt blev härmed att införa ett slags 

missbruksbegrepp i konkurrensrätten.  

 

3.2 CLAYTON ACT 

 

Alla var inte nöjda med Sherman act och det sätt på vilken lagen användes. Från affärsvärlden 

kritiserades den för att inte vara tillräckligt förutsägbar och krav ställdes därför på att 

kongressen skulle tillhandahålla en objektiv definiering av vilka förfaranden som skulle vara 

olagliga, oavsett aktörernas bakomliggande avsikter. En annan grupp, företrädd av president 

Wilson (president 1913-1921), kritiserade istället sektion två av lagen för att vara ineffektiv. 

De ansåg att den inträder i ett för sent skede och lyfte fram hur det var vägen mot 

monopolställning som orsakade den allra största ekonomiska skadan. Gruppen påpekade hur 

företag i sin strävan efter marknadsmakt förstörde konkurrenternas verksamheter, ofta mindre 

företag, med vad de kallade artificiella medel och orättvis konkurrens (vilket skulle ställas i 

motsatsförhållande till konkurrensfördelar vunna med hjälp av överlägsen effektivitet).11  

 

En lösning på de problem för vilka lagen kritiserades fanns i Clayton act som antogs år 1914. 

Denna lag specificerade vilka förfaranden som skulle vara förbjuda och bland dessa fanns 

prisdiskriminering12, exklusiv handel13 och kopplingsförbehåll14. Målet för lagen var att kväsa 

monopolistiska tendenser i sin linda och för att ett förbud ska kunna utdömas med stöd av 

lagen skulle det i princip räcka med att ett förfarande kunde visas ha substantiellt hämmande 

effekt på konkurrensen eller tendera att verka i monopoliserande riktning.15
  

 

Clayton act utgjorde en överbryggning av Sherman acts systematiska indelning mellan sektion 

ett och två. Ett exempel är ensidig prisdiskriminering. Detta förfarande kunde inte förbjudas 

under sektion ett Sherman act, eftersom det inte utgjorde ett avtal eller annan form av 

                                                
11 Virtanen, s. 77. 
12 US Code 15, Chapter 1, 13 §. 
13 US Code 15, Chapter 1, 14 §. 
14 US Code 15, Chapter 1, 15 §. 
15 Virtanen, s. 77. 
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samordnat förfarande. Förfarandet kunde inte heller förbjudas automatiskt under sektion två 

om det inte kunde konstateras utgöra en del i en monopolisering.16 Under Clayton act skulle 

det dock vara förbjudet om det uppfyllde de grundläggande rekvisiten och den anklagade inte 

heller kunde rättfärdiga sitt agerande genom att t.ex. åberopa att förfarandet medför 

effektivitetsvinster. Se lagens trettonde paragraf (a) och (b):  

 

(a) 

 

”It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, 

either directly or indirectly, to discriminate in price between different purchasers of 

commodities of like grade and quality […]and where the effect of such discrimination may be 

substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or 

to injure, destroy, or prevent competition with any person who either grants or knowingly 

receives the benefit of such discrimination, or with customers of either of them”
17

 

 

(b) 

 

“… the burden of rebutting the prima-facie case thus made by showing justification shall be 

upon the person charged with a violation of this section, and unless justification shall be 

affirmatively shown, the Commission is authorized to issue an order terminating the 

discrimination: Provided, however, That nothing herein contained shall prevent a seller 

rebutting the prima-facie case thus made by showing that his lower price or the furnishing of 

services or facilities to any purchaser or purchasers was made in good faith to meet an 

equally low price of a competitor, or the services or facilities furnished by a competitor.” 

                                                
16 I fallet American Tobacco Co. V. United States, 328 U.S 781 (1946) klargjordes sedan att med monopolisering  
i sektion två Sherman act avses användandet av metoder som om de vore framgångsrika skulle leda till monopol, 
eller som även om de inte vore fullt så potenta skulle skapa en möjlighet till monopol, se Virtanen s. 76. 
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3.3 PRECISERING AV MONOPOLISERINGSBEGREPPET 

 

Vad avser monopolproblemet så slog högsta domstolen under sitt avgörande i två berömda 

fall från år 1911, Standard Oil Co. of New Jersey v. United States18 och United States v. 

American Tobacco Co19, fast att det inte skulle vara olagligt i sig att inneha monopol20. Med 

detta konstaterande följde även nödvändigheten av en åtskillnad mellan monopol och 

monopolisering21. 

 

Högsta domstolen menade att monopol inte kunde förbjudas, men förbjudet skulle vara 

förfaranden som syftade till att skada, köpa upp eller på annat sätt förhindra konkurrenter som 

led i en strävan efter att uppnå monopolställning eller att bevara monopolställning.22 Aktuella 

för förbud enligt sektion två skulle främst vara förfaranden som avsåg att utestänga aktörer 

från marknaden.  

 

Rättliga definitioner av de två begreppen (1) ”monopolize” och (2) ”attempt to monopolize” i 

sektion två Sherman act skulle senare även utvecklas av högsta domstolen. Dessa definitioner 

skulle komma att stå sig och de lyder i ordning:23 

 

(1) 

”The offense of monopoly under 2 of the Sherman Act has two elements: (1) the possession of 

monopoly power (marknadsmakt, eg. anm.24) in the relevant market and (2) the willful 

acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a 

consequence of a superior product, business acumen, or historic accident.”25 

 
                                                
18 Standard Oil Co v. United States, 221 U.S. 1 (1911). 
19 United States v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911). 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_reason, 2009-04-09, kl 22:59. 
21 Under tiden efter andra världskriget höjdes dock röster för att monopol inte kunde skiljas från monopolisering, 
detta eftersom monopolaktören ansågs handla oundvikligen med stöd av sin höga marknadsmakt, se Virtanen, s. 
76. 
22 Dessa är också de förfaranden som grundar ett s k ”coercive monopoly”. Ett coercive monopoly är ett 
monopol som kännetecknas av att det är skyddat från sådan konkurrens som sker på basis av pris, kvalitet etc. 
Detta genom monopolaktörens konkurrensavskärmande åtgärder. 
23 Adkinson, William F; Bryan, Christopher N. och Grimm, Karen L. (2008), Working Paper, Enforcement of 

Section 2 of the Sherman Act: Theory and Practice, s. 4. 
24 Adkinson, Bryan, Grimm, s. 4. 
25 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 570-571 (1966). 
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(2) 

 

“(1) that the defendant has engaged in predatory or anticompetitive conduct with (2) a 

specific intent to monopolize and (3) a dangerous probability of achieving monopoly power. 

[…] In order to determine whether there is a dangerous probability of monopolization.”26 

 

Det andra elementet i definitionen av ”monopolize” avser konkurrensfientliga förfaranden 

som bidrar till att upprätta, eller bevara en monopolställning och rättspraxis har urskiljt ett 

litet antal strategiska marknadsförfaranden som anses utgöra standardförfarande för 

monopolisering.27 Definitionen av ”monopolize” innebär dock att vissa av dessa förfaranden 

som är i strid med konkurrensrätten då det utförs av en aktör i monopolställning, kan undgå 

att uppfylla rekvisitet då det utförs av aktörer som saknar monopolaktörens position på 

marknaden. Detta eftersom hög marknadsmakt är en förutsättning för att dessa förfaranden 

ska få en konkurrensbegränsande effekt.28 Domstolar och konkurrensmyndigheter har därför 

identifierat viktiga indikationer på ”monopoly power”, vilka är faktorer som främst beror på 

företagets marknadsandel och rådande etableringshinder.  

 

Vad gäller de konkurrensfientliga förfaranden i definitionen av ”attempt to monopolize” så 

refereras ofta även här till standardförfarandena för monopolisering, men för att ansvar under 

rekvisitet ska aktualiseras ställs inte samma krav på marknadsmakt och vad avser den 

specifika avsikten att monopolisera åsyftas att aktörerna har haft för avsikt att skada 

konkurrensen och skapa monopolställning. 29  

 

                                                
26 Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 456 (1993). 
27 Adkinson, Bryan, Grimm, s. 1. 
28 Adkinson, Bryan, Grimm, s. 5. 
29 Adkinson, Bryan, Grimm, s. 5. 
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4 DEN EUROPEISKA KONKURRENSRÄTTEN OCH FÖRBUD 

MOT MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING  

 

4.1 HISTORISK BAKGRUND 

 

Det växande problemet med karteller i den industrialiserade ekonomin sågs inte med lika stor 

misstro i Kontinentaleuropa som i USA. Medan man i USA ofta betraktade monopol som 

direkt negativa eftersom de ansågs vara motsatsen till konkurrens, så betraktade man inte i 

Europa konkurrens som någonting lika odelat positivt.  

 

Ett land där kartellrörelsen sågs som en nödvändig och naturligt del i den ekonomiska 

utvecklingen var Tyskland. Till följd av erfarenheterna från 1873 års depression hade man 

förlorat sin tilltro till ekonomisk liberalism, i den form som företräddes av bl.a. Adam Smith, 

och man menade att fri konkurrens i den sena kapitalismens skede hade lett till kaos i 

ekonomin och onödiga förluster i företagsvärlden.30 De samarbeten mellan företag som hade 

uppstått för att hantera den fria konkurrensens följder ställde man positivt i motsats till vad 

man såg som amerikanska entreprenörers råa och destruktiva individualism. 

 

Synen på karteller utvecklades i Tyskland till att bli bejakande och parallellt i denna rörelse 

växte även fram en entusiasm inför möjligheterna med planekonomi, statlig dirigering av 

ekonomin och social ingenjörskonst. Detta kulminerade med den nazistiska regimen (1933-

1945) och redan under dess första år hade ekonomiministeriet rätt att styra investeringar och 

tvinga företag att ingå i karteller eller underkasta sig licenssystem.31 

 

Under 1930-talet utvecklades dock samtidigt den s k Freiburgskolan inom tysk 

nationalekonomi. Denna skola företrädde en ekonomisk neoliberalism av en typ som kom att 

utgöra en viktig bas för de politiska idéer som senare skulle komma att kallas 

Ordoliberalism32. Ordoliberalerna strävade efter att kombinera en öppen marknad med social 

                                                
30 Virtanen, s. 79. 
31 Virtanen, s. 89. 
32 ”Ordo” kommer från namnet på en tidskrift grundad av två av skolans viktigaste företrädare, ekonomerna 
Walter Eucken och Franz Böhm. 
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rättvisa och individuell frihet. I likhet med de klassiska liberalerna erkände de konkurrensens 

betydelse för ekonomiskt framåtskridande, men de gav konkurrensen främst en stor betydelse 

för ett fritt samhälle. De såg den som en av förutsättningarna för den politiska och 

individuella friheten. 

 

”Competition is by no means only an incentive mechanism, but, first of all, an instrument for 

the deprivation of power, ... the most magnificent and most ingenious instrument of 

deprivation of power in history" – Franz Böhm33 

 

Ordoliberalerna hyste en stark misstro mot en obalanserad verkställande makt och de motsatte 

sig en aktiv politisk intervenering i ekonomin. I enlighet med Freiburgskolans tidiga tankar 

förespråkade de en procedur- och regelbaserad liberalism34 och menade att statens roll skulle 

begränsas till att erbjuda en ekonomisk konstitution: ett ramverk bestående av enkla spelregler 

för den ekonomiska verksamheten. I denna konstitution skulle de ekonomiska teorierna, om 

främst aktörers beteende, vara integrerade och konstitutionen skulle garantera den 

samhällsordning man önskade35.  

 

Konkurrensrättens omedelbara mål skulle vara att skapa största möjliga konkurrens och den 

konkurrensmodell som ordoliberalerna förespråkade benämnde de ”Vollständigher 

Wettbewerb” eller ”fullständig konkurrens”. Kännetecknande för denna var främst att ingen 

aktör ägde makten att kunna tvångsmässigt påverka andra aktörers beteende. Fri tillgång till 

marknaden var själva kärnan i konceptet och ordoliberalismens konkurrensrätt var mer 

intresserad av att skydda den individuella ekonomiska friheten än att skapa en effektiv 

konkurrensprocess. 

 

Ordoliberalerna var medvetna om att fullständig konkurrens inte var helt realistiskt och 

konkurrensrätten skulle därför erhålla ett regelverk som var ämnat att självt frambringa den 

fullständiga konkurrensens effekter i ekonomin. För att uppnå dessa skulle den ekonomiska 

konstitutionen ställa upp sju konstitutionella och tre reglerande principer. I de förra ingår t.ex. 

privat äganderätt, en stabil valuta, kontraktsfrihet och en fri tillgång till marknaden. I de 

                                                
33Vanberg, Viktor J. (2000), The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism, Freiburg, University of 
Freiburg - Walter Eucken Institut, Serie: Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, s. 12. 
34 Vanberg,  s. 2. 
35 Om den samhällsordning ordoliberalerna önskade främja, se föregående stycke: öppen marknad, social rättvisa 
och individuell frihet. 
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senare ingår en policy mot monopol, en inkomstpolicy som korrigerade marknadens 

inkomstfördelning och en social policy.  

 

För den fullständiga konkurrensen var monopol helt otänkbart (eftersom konkurrenskonceptet 

utesluter makten att tvångsmässigt på andra aktörer) och viktiga delar i ordoliberalismens 

konkurrensrätt var därför generella förbud mot horisontella karteller och skydd mot sådana 

sammanslagningar som kan leda till monopol på marknader där fullständig konkurrens 

fortfarande var närmast uppnått. Konkurrensrätten skulle även förfoga över verktyg för att 

kunna lösa upp karteller och verktyg för att kontrollera återstående monopol på ett sätt som 

simulerar utkomsten av fullständig konkurrens. Företag med stor ekonomisk makt skulle 

således tvingas att agera som om de vore utsatta för fullständig konkurrens.36 

 

Freiburgskolans ordoliberaler var inte främmande för konsumentintresset, tvärtom ansåg de 

att bland de olika ekonomiska intressena som kunde finnas var konsumentintresset det enda 

vars beaktande kan rättfärdigas37. Deras strävan angående konsumenter var dock 

huvudsakligen begränsat till konsumenternas självbestämmande, men ur detta perspektiv 

bekräftade de vikten av ett konsumentskydd som en ytterligare optimering av de ekonomiska 

friheterna.38  

 

Den nazistiska regimen i Tyskland utgjorde ett skräckexempel på hur en ekonomi dominerad 

av stora privata maktkoncentrationer och kartellsystem snabbt kunde förvandlas till en 

centraliserad planekonomi och totalitarism.39 I efterkrigstidens västtyska ekonomiska politik 

kom därför den ordoliberala synen att vinna betydande inflytande, inte minst därför att den 

föll i god jord hos den amerikanska administrationen i Västtyskland. Den kom att 

inledningsvis att utgöra en hörnsten i den västtyska ekonomiska modellen som kallades för 

”Soziale Marktwirtschaft” eller ”social marknadsekonomi”40.  När den Europeiska 

Ekonomiska Gemenskapen (EEG) sedan bildades under slutet av femtiotalet delade de flesta 

                                                
36 Van den Berg, Roger J. och Camesasca, Peter D. (2006), Eurpean Competition Law and Economics: A 

Comparative Perspective, London, Sweet & Maxwell, Upplaga 2, s. 65-67. 
37 Vanberg, s. 12. 
38 Cseres, Katalin Judit (2005), Competition Law and Consumer Protection, Hague, Kluwer Law International, s. 
92 ff. 
39 Demsetz, Harold och Jacquemin, Alexis (1994), Anti-trust Economics – New challenges for competition 

policy, Lund, Lund University Press, s. 29 
40 Denna ekonomiska modell gick dock så småningom längre än vad Freiburgsskolan förordade, den skulle 
komma att rymma rena regleringar som garanterade en viss nivå av social standard, t.ex. inom konsumenträttens 
område. 



 20 

av de tyska företrädarna i sammanhanget ordoliberalernas syn på konkurrensrätt och då 

Tyskland även var det land i Europa med kanske rikast erfarenhet av konkurrensrätt så vann 

ordoliberalismen även betydande inflytande på utformningen av den europeiska 

konkurrensrätten.41  

 

Idén om att upprätta en gemensam europeisk marknad var förvisso inte ordoliberalernas, men 

ordoliberalismen bidrog till att tillhandahålla den teoretiska grunden för hur ett av 

gemenskapens politiska mål - en europeisk integration - skulle förses med en rättslig ram. 

Integrationen främsta medel skulle vara upprättandet av en gemensam marknad och det 

fördrag – Romfördraget - som slöts år 1957 mellan de grundande staterna skulle i betydande 

utsträckning sammanfalla med ordoliberalernas idé om den ekonomiska konstitutionen.42  

 

Det är viktigt när man jämför den europeiska konkurrensrättens ursprung med den 

amerikanska att ta i beaktande att när den amerikanska konkurrensrätten skapades så fanns 

redan i USA en gemensam marknad. I Europa återstod den ännu att upprätta43. Gemenskapens 

konkurrensrätt skulle därför även tjäna syftet att främja den europeiska 

marknadsintegrationen.  

 

Det viktigaste steget på vägen mot en gemensam marknad var förverkligandet av de fyra 

friheterna, men för att bevara den frihet som därigenom frigjordes skulle konkurrensrätten 

ställa upp ett skydd mot de hinder som kunde ställas upp av privata marknadsaktörer44 och 

skydda aktörers fria tillgång till marknaden. Till stöd för detta arbete föreskrevs i fördragets 

artikel 3 (1) (f) (nuvarande 3 (1) (g))45 att den europeiska gemenskapen verksamhet skulle 

innefatta en ordning som säkerställer att konkurrensen inom unionen inte snedvrids och för 

denna uppgift innehöll fördraget artiklarna 85 och 8646 (m.fl.) i Romfördraget. Under den 

gemensamma förutsättningen att handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas (en 

formulering som är avsedd reglera kompetensfördelningen mellan gemenskapen och 

medlemsstaterna) förbjöd artikel 85 konkurrenshindrande avtal mellan företag och artikel 86 

missbruk av dominerande ställning47. 

                                                
41 Cseres, s. 93. 
42 Cseres, s. 94. 
43 Cseres, s. 81. 
44 Cseres, s. 93. 
45 För artikelns fulla lydelse, se bilagor, kapitel 8. 
46 Nuvarande artikelnummer är 81 respektive 82. 
47 För artiklarnas fulla lydelse, se kapitel 8. 
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4.2 ARTIKEL 82: FÖRBUD MOT MISSBRUK AV DOMINERANDE 

STÄLLNING  

 

4.2.1 TILLÄMPNINGSMODELLEN 

 

Artikel 82 är avsedd att tillämpas på ensidiga förfaranden utförda av aktörer i dominerande 

ställning på marknaden. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning tillämpas genom en 

tvåstegsmetod i vilket det första steget är att utreda om det misstänkta företaget är i 

dominerande ställning på marknaden. Standardförfarandet för tillämpningen är att först ringa 

in den relevanta marknaden och sedan mot bakgrund av denna uppskatta företagets relativa 

ekonomiska styrka, genom att bestämma hur stor marknadsandel det innehar. Enligt praxis 

presumeras dominerande ställning föreligga vid mycket höga marknadsandelar, men det är 

erkänt att endast en enkel siffra som anger marknadsandelen inte i sig kan ange 

marknadsdominans med säkerhet och en mer utförlig analys av marknadsställningen är 

vanligtvis nödvändig. Om analysen bekräftar att dominerande ställning föreligger så 

aktualiseras steg två som är att undersöka om det misstänkta förfarandet utgör ett 

missbruksförfarande. Ett missbruk utgörs vanligen av att företaget vidtar ett förfarande som 

kan anses vara begränsande för marknaden, liksom avskärmande eller snedvridande i ett 

konkurrenshänseende. Enligt artikelns lydelse kan ett missbruk dock även ligga i att företaget 

tvingar till sig oskäliga villkor av kunder eller leverantörer. 

 

När den europeiska policyn för monopol formulerades så hade europeiska politiska 

företrädare insett att det var nödvändigt för den europeiska ekonomin att även rymma stora 

företag som kunde balansera det inflytande som utövades av de multinationella företag som 

vid tidpunkten investerade i Västeuropa.48 Avsikten med artikel 82 var därför inte att 

förebygga uppkomsten av företag i dominerande ställning, utan endast att reglera positionen.  

 

Enligt artikel 82 ska ett företag i dominerande ställning ha rätten att konkurrera på egna 

meriter (lägre pris, bättre service och högre kvalitet), men det ska inte ha rätt att vidta 

                                                
48 Chini, Michelle, and McGowan, Lee (2009), Competition Policy in the European Union, New York, Palgrave 
McMillan, Upplaga 2, The European Union Series, s. 99. 
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förfaranden som skadar dem som har att göra med de49 och företag med dominerande position 

anses bära ett särskilt ansvar för sitt agerade50. Artikel 82 bestämmer således de ramar inom 

vilka ett företag tillåts agera på marknaden51 och genom dominanskriteriet får artikeln 

effekten att företag i dominerande ställning inte tillåts välja ur en lika rik flora av förfaranden 

som de aktörer som saknar dominerande ställning.52 Förfaranden som är perfekt 

konkurrensmässiga när de utförs av de senare kan alltså anses vara oförenliga med 

konkurrensrättens mål när de utförs av ett marknadsdominerande företag. 

 

4.2.1.1 DOMINERANDE STÄLLNING 

 

Dominerande ställning anses kunna föreligga redan vid låga nivåer av marknadsmakt53 och 

inte ens vid så låga marknadsandelar på den relevanta marknaden som mellan tjugo och fyrtio 

procent kan positionen uteslutas54.  Denna oerhörda spännvidd hos de marknadsandelar som 

anses kunna rymma55 marknadsmakt vittnar om att marknadsandelen utgör ett mycket 

trubbigt verktyg för att fastslå dominerande ställning. Ett företags marknadsandel anses inom 

gemenskapen ändå kunna ge en viktig indikation på dominerande ställning56 och EU-

kommissionen yttrar att vid en marknadsandel på mellan fyrtio och fyrtiofem procent kan 

dominerande ställning generellt antas föreligga57.  

 

Marknadsandelar används även som tröskelvärde med rättsliga konsekvenser och EG-

domstolens har yttrat att ”särskilt stora marknadsandelar” i sig utgör bevis för dominerande 

ställning58. Genom rättspraxis har utvecklats en presumtion om dominerande ställning baserad 

på marknadsandelar. Gränsen för var presumtionen inträder har preciserats till en 

                                                
49 Korah, Valentine (2004), An introductory guide to EC Competition Law and Practice, Oxford, Hart 
Publishing, Upplaga 8, 121 s. 
50 Meddelande från Kommissionen, Vägledning för kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 
EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, K(2009)864, s. 4. 
51 Falkenhall, Björn (1999), Dominerande ställning och dess kännetecken, I: Konkurrens, häfte 4 1999, s. 12. 
52 Wish, Richard (2005), Competition Law, Oxfrod, Oxford University Press, Upplaga 5, s. 175. 
53 Korah, s. 5. 
54 Whish, s. 182. 
55 Detta är en bra beskrivning av vad marknadsandelarna säger. Endast siffran som anger marknadsandelen kan 
inte i sig bestämma om ett företag har marknadsmakt, men vissa nivåer är så låga att det är ytterst orimligt att 
marknadsmakt kan rymmas däri.  
56 Jones, Alison och Sufrin, Brenda (2007), EC Competition Law- Text, Cases and Materials, Oxford University 
Press, Upplaga 3, s. 398. 
57 Whish, s. 182. 
58 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1979, s. I-
00461, § 41.  
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marknadsandel över femtio procent59 (med undantag för s k ”kollektiv dominans”), förutsatt 

att inga ”exceptionella omständigheter”60 pekar i motsatt riktning. Presumtionen medför att 

det misstänkta företaget bär bevisbördan för att det inte har dominerande ställning.61  

 

Vid rättsprocesser där ett missbruk av dominerande ställning misstänks förekomma utgörs 

ofta en betydande tvistefråga mellan parterna redan av bestämmande av den relevanta 

marknaden, såsom i t.ex. fallet United Brands62 där argumentation förekom om definitionen 

av produkten samt geografiska och temporära marknader. Tendensen i fallet var att EG-

domstolen strävade efter en snäv tolkning av den relevanta marknaden medan det misstänka 

företaget strävade efter en bredare tolkning. Marknaden är dock en komplicerad process med 

svåröverskådliga förhållanden och det har visat sig att EU-kommissionen såväl som domstolar 

inom gemenskapen har misslyckats med att leverera klara beslut i frågan om dominerande 

ställning.63 I fallet United Brands rörde det sig om en marknadsandel mellan fyrtio och 

fyrtiofem procent och då marknadsandelen är under femtio procent fodras ytterligare 

indikatorer för att ett klart beslut ska kunna levereras i frågan. Vilka dessa indikatorer är kan 

utgöra en källa till nya tvister och till stöd för applicerandet av dominanskriteriet utvecklade 

därför EG-domstolen i United Brands sin legaldefinition av marknadsdominans, en definition 

som har använts i så gott som samtliga efterföljande fall.64 Definitionen säger att positionen 

föreligger när ett företag besitter ”en ekonomisk styrka som sätter det i stånd att hindra 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden genom att i avsevärd 

utsträckning uppföra sig oberoende av sina konkurrenter, kunder och i sista hand 

konsumenter”.65  

 

Denna definition uttrycker dock två koncept. Konceptet om en ekonomisk styrka som gör det 

möjligt att kunna uppträda oberoende anknyter till konceptet om marknadsmakt. Det är ett 

koncept som relaterar till ett företags inflytande över marknaden och tar sig t.ex. uttryck i 

makten över priset - möjligheten att begränsa produktionen och därigenom tvinga upp 

priserna - som en producent i monopolställning har. Den avgörande ingrediensen i 

                                                
59 Mål C-62/86, AKZO Chemie BV mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1991, s. I-03359, § 60. 
60 En väl erkänd exceptionell omständighet är att den höga marknadsandelen är tillfällig och att undersöka om 
den hållits över en längre tid är av mycket stor betydelse, se även Hoffman-La Roche s. 461 § 41. 
61 Whish, s. 181. 
62 Mål 27/26, United Brands Company och United Brands International Continental BV mot Europeiska 

gemenskapernas kommission, REG 1978, s. 207, Sammanfattning p. 2. 
63 Korah, s. 93 
64 Korah, s. 94. 
65 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders (2002), Europarättens grunder, Nordstedts Juridik AB, Upplaga 2, s. 286. 
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marknadsmakt är företagens oberoende och källan till detta är frånvaron av ett effektivt 

konkurrenstryck. Vad som menas med ”i avsevärd utsträckning” är i definitionen oklart, men 

t.ex. EU-kommissionen betonar betydelsen för dominerande ställning av att marknadsmakt 

ska föreligga över en längre period66, dvs. inte endast vara tillfällig67.  

 

Definitionens andra koncept, om att kunna förhindra uppkomsten av effektiv konkurrens, 

ställer dock inte nödvändigtvis samma krav på företaget som förmågan att äga makt över 

priset.68 Man skulle därför kunna tänka sig att det finns företag som saknar tillräcklig 

ekonomisk styrka för att kunna uppföra sig oberoende, men väl har ekonomisk styrka för att 

med framgång kunna förhindra uppkomsten av effektiv konkurrens.69 Ska de ändå rymmas i 

definitionen? 

 

Det är oklart om EG-domstolen menar att de två koncepten ska ses som kumulativa rekvisit, 

men det som normalt anses vara det essentiella i en dominerande position är förmågan att 

agera oberoende.70 Vad gäller förmågan att kunna förhindra uppkomsten av effektiv 

konkurrens anser Richard Whish att detta koncept främst utgör en deskriptiv del av 

definitionen och som knyter an till vad som är ett typiskt missbruksförfarande.71 72  

 

De ytterligare indikatorer som fordras för att bestämma marknadsdominans då det misstänkta 

företagets marknadsandel är under femtio procent (eller exceptionella omständigheter 

föranleder en ytterligare analys) är särskilt de som berör marknadsdynamik. För att få en 

korrekt bild av det misstänka företagets position på marknaden och uppskatta dess eventuella 

oberoende anger EU-kommissionen att hänsyn ska tas till främst följande faktorer: 

 

- Trycket från de faktiska konkurrenternas leveranser och ställning på marknaden (det 

dominerande företagets och konkurrenternas ställning på marknaden). 

                                                
66 Meddelande från kommissionen, Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 
i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, Bryssel den 
9.2.2009, K(2009) 864 slutlig, s. 5, § 10. 
67 Någon verklig makt över priset kan inte föreligga om marknadsmakten endast är tillfällig.  
68 Korah, s. 94 
69 Definierat som förmågan att förhindra lika effektiva aktörers inträde på marknaden. 
70 Whish, s. 179 
71 Whish, s. 180. 
72 I fallet United Brands förelåg dock en situation där företaget ansågs dominerande på en marknad där det utan 
framgång hade utkämpat ett priskrig och gått med förlust under fyra av fem år. Det kan därför anses sakna en 
verklig förmåga att skada de som hade att göra med det, men det hade däremot förmågan att förhindra 
uppkomsten av effektiv konkurrens, se Korah s. 93. 
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- Trycket från ett trovärdigt hot om att de faktiska konkurrenterna i framtiden kan 

komma att expandera eller att potentiella konkurrenter kan komma att träda in på 

marknaden (expansion eller marknadsinträde). 

- Trycket från förhandlingsstyrkan hos företagets kunder (motverkande köparmakt)73. 

 

Förutom konkurrenternas ekonomiska styrka och möjligheter till effektiv konkurrens, så anses 

etableringshinder utgöra de enskilda indikatorer som har stört betydelse i rollen som 

komplement till marknadsandelen. Ett företag med hög markandsandel vågar inte försöka 

utnyttja exempelvis konsumenterna genom att kraftigt höja priserna om det vet att risken för 

att dra på sig ny konkurrens är hög, men marknaden kan till sin natur vara så beskaffad att en 

nyetablering är svår och det aktuella företaget kan i sig ha egenskaper som utgör 

etableringshinder för ny konkurrens.  

 

Bland de indikatorer på etableringshinder som man söker identifiera hos marknaden finns 

t.ex. om den är försedd med inträdeshinder i form av regleringar, om en investering medför 

höga s k ”sunk costs”74 eller om tillgången till insatsvaror är begränsad75. Indikatorer som 

man söker identifiera hos det misstänkta företaget är t.ex. om det är innehavare av patent och 

andra immaterialrättigheter, om dess märke är väletablerat, om det är finansiellt starkt eller 

om det åtnjuter en hög grad av vertikal integrering och har välutvecklade 

distributionssystem.76 

 

4.2.1.2 MISSBRUKSFÖRFARANDE 

 

Ur artikel 82:s lydelse framgår klart att missbruk av dominerande ställning är ett förfarande 

oförenligt med den inre marknaden. EU-kommissionen och gemenskapens domstolar kan 

således ingripa mot förfaranden som undergräver den gemensamma marknaden, men förutom 

de förfaranden som däri kan rymmas ger artikel 82 i sig ingen klar vägledning om vad som 

                                                
73 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 6. 
74 Sunk costs är en typ av fasta kostnader som ej kan återvinnas. Såsom Chicagoekonomen George J. Stigler 
visade bör inte fasta kostnader automatiskt betraktas som inträdeshinder, förutsatt att den årliga kostnaden (en på 
årsbasis periodiserad investeringskostnad för att övervinna ett etableringshinder) inte är betydligt högre för det 
inträdande företaget än för de etablerade och detta är en uppfattning jag helt ansluter mig till. För mer om detta, 
se Antitrust Law (1999) av Patrick van Cayseele och Robert Van den Bergh, s. 476. 
75 Falkenhall, s. 14.  
76 Whish, s. 184 ff. 
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definierar ett missbruksförfarande. I artikeln preciseras därför vilka förfarande ett missbruk 

särskilt kan bestå i. Dessa är att: 

 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser, eller 

andra oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelsparter, varigenom 

dessa får en konkurrensnackdel 

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

 

Tre av dessa fyra exempel (a, c och d) är sådana att de relaterar till förfaranden där det 

dominerande företaget agerar på ett sätt som skadar dem som har att göra med det, andra 

marknadsaktörer. Samtliga fyra exempel relaterar också väl till de typer av 

missbruksförfarande som benämns ”exploitative conducts”, vilka kännetecknas av att det 

dominerande företaget använder sin starka position till att vinna fördelar som det inte hade 

kunnat erhålla under ett effektivt konkurrenstryck.77 

 

Listan är dock inte avsedd att vara uttömmande. Artikel 82 är framför allt ett formidabelt 

verktyg mot konkurrensfientliga förfaranden och i fallet Continental Can tillämpade EG-

domstolen artikeln som ett förbud mot förfaranden som innebär betydande begränsningar av 

konkurrensen.78 I fallet klargjorde EG-domstolen artikels tillämpningsområde på följande sätt: 

 

”Artikel 86 avser inte endast missbruk som direkt leder till omedelbar skada för 

konsumenterna utan också sådant missbruk som, genom att det påverkar den struktur för 

effektiv konkurrens som avses i artikel 3 f i fördraget, är skadligt för dessa. Det kan därför 

vara fråga om missbruk när ett företag i en dominerande ställning - oavsett vilka medel och 

tillvägagångssätt som tillämpas - stärker sin ställning så att graden av dominans väsentligen 

                                                
77 Detta genom att t.ex. avstå från investeringar eller begränsa sin produktion och därigenom tvinga upp priset till 
över det ”konkurrensmässiga”. 
78 Korah, s. 122.  
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hämmar konkurrensen, dvs. så att det på marknaden endast kvarstår företag som i sitt 

agerande är beroende av det dominerande företaget.” 79 

  

Rättspraxis har sedan dess utvecklat artikelns roll avsevärt i detta avseende80 och efter United 

Brands har en stor andel fall behandlat dominerande företag som strävat efter att utöka sin 

marknadsdominans.81  Ur artikelns egen lydelse är det dock svårt att urskilja enkla rekvisit för 

att identifiera ett typiskt missbruksförfarande, men en sammanfattande definition av vad som 

avses med ett missbruksförfarande gavs av EG-domstolen i fallet Hoffman-La Roche:  

 

”Missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp. Det omfattar sådana beteenden av ett företag 

med dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där konkurrensen 

redan är försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens och som, genom att 

andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om varor och tjänster 

på grundval av de ekonomiska aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för 

att den på marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas.”82 

 

Denna definition spåras av John Kallaugher till nuvarande artikel 3 (1) (g) i EGF, vilken 

uttrycker idén om att konkurrensen ska skyddas från snedvridning83 och även i klargörandet 

av artikelns tillämpningsområde i fallet Continental Can märks en tydlig teleologisk84 

                                                
79 Mål 6/27, Europemballage Corporation & Continental Can Company Inc. mot Europeiska gemenskapernas 

kommission, REF 1973, s. 00089, 12 §. 
80 Det tredje exemplets (c) lydelse refererar till diskrimineringsförfaranden som snedvrider konkurrensen i 
vertikalt led, men efter Continental Can var det klarlagt att även diskrimineringar avsedda att få effekter i 
horisontellt led, riktade mot direkta konkurrenter, ska omfattas. Ett exempel på en sådan diskriminering är då det 
dominerande företaget använder en prissättning som oskäliges favoriserar konkurrenternas kunder, i syfte att 
skada konkurrenternas ställning på marknaden och därigenom utöka sin egen marknadsmakt.  
 
Det fjärde exemplet (d) omfattar t.ex. kopplingsförbehåll och kombinationserbjudanden. Dessa förfaranden utgör 
sätt för det dominerande företaget att öka sin försäljning på bekostnad av konsumenterna, som kan anses 
tvingade att köpa varor de ursprungligen inte önskade. Den effekt av dessa förfaranden som framträtt som mest 
väsentlig i ett konkurrensrättsligt avseende är dock att de har en avskärmande effekt mot konkurrenter och att de 
kan möjliggöra för det dominerande företaget att vidga sin marknadsdominans på en marknad till att även 
omfatta andra marknader. Se Korah, s. 121. 
81 Korah, s.124. 
82

Hoffman-La Roche, s. 461, § 91 
83 Kallaugher anser även att det i definitionen kan spåras en tydlig koppling till konkurrenskonceptet ”Workable 
Competition” som anser att främst marknadsstrukturen påverkar aktörernas beteende och som i sin tur påverkar 
prestationsförmågan. Att se till marknadsstrukturen (och bevara en ”konkurrensmässig marknadsstruktur”) är 
därför avgörande för att upprätthålla ett system där konkurrensen inte snedvrids, se Korah s. 122. 
84 När en teleologisk metod används tolkas lagen med utgångspunkt i det syfte den har. Metoden kallas även för 
ändamålstolkning. 
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koppling till gemenskapsfördragets artiklar 2 och 385, vilka definierar gemenskapens mål och 

kompetensområden.86 Med ”objektivt” i definitionen anser Kallaugher att EG-domstolen 

avsåg att konceptet inte ska vara beroende av det dominerande företagets subjektiva avsikt. 

Utan det viktiga är att förfarandet åtminstone sannolikt kommer att påverka 

marknadsstrukturen på ett sätt som innebär en konkurrensbegränsning och detta genom 

metoder som inte hör till ”normal konkurrens”.  

 

Normal konkurrens är dock ett oklart begrepp, men Kallaugher menar att benämningen är 

resultatet av en felaktig översättning och han menar att det är klart i den tyska och franska 

översättningen att EG-domstolen refererar till det tyska konkurrenskonceptet 

”Leistungswettbewerb” vilket är liktydigt med vad som benämns ”competition of 

performance” (konkurrens på meriter). 87  

 

De förfarande som omfattas av förbudet i artikel 82 utgörs nu till stor del av s k ”exclusionary 

conducts”, som är förfarande där det dominerande företaget vidtar utestänger åtgärder, med 

avskärmande effekt88, i syfte att begränsa konkurrensen. Typiska förfaranden av detta slag är 

underprissättning, exklusiv återförsäljningsrätt, villkorade rabatter, leveransvägran och 

marginalpress. Och för dessa missbruksförfaranden har EU-kommissionen år 2009 utgett en 

ny vägledning för att klargöra sina prioriteringar.  

 

4.2.2 ARTIKELNS SYFTE OCH ROLL I KONKURRENSRÄTTEN  

 

Artikel 82 bär på tydliga influenser från ordoliberalismens syn på konkurrensrätten. 89 Det sätt 

på vilket artikeln är utformad antyder att den var avsedd att simulera utkomsten av fullständig 

konkurrens och att den överensstämmer med ordoliberalernas syn på den ekonomiska 

                                                
85 För dessa artiklar dåvarande lydelser, se avsnitt bilagor. Värt att notera är att artiklarnas lydelse har förändrats 
genom fördragsändringar. Artikel 2, som definierar gemenskapens mål, har numera en betydligt mer omfattande 
lydelse, se avsnitt bilagor, kapitel 8. 
86 Såsom är beskrivet i avsnitt 4.1 anges i fördraget att gemenskapen ska ”säkerställa en ordning som säkerställer 
att konkurrensen på den gemensamma marknaden inte snedvrids”, i syfte att uppnå gemenskapens mål som 
främst är upprättandet av en gemensam marknad (men även en harmonisk, väl avvägd och hållbar ekonomisk 
utveckling inom gemenskapen). 
87 Korah, s. 122. 
88 Med konkurrensbegränsande avskärmande menar kommissionen ”en situation där faktiska och potentiella 
konkurrenters reella tillgång till leveranser eller marknader är hämmad eller satt ur spel till följd av det 
dominerande företagets beteende”, se kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på 
utestängande åtgärder, s. 8. 
89 Van den Bergh, Camesasca, s. 249. 
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friheten. Det skulle enligt ordoliberalerna inte finnas företag med möjligheten att kunna 

använda sin marknadsmakt till att tvångsmässigt påverka andra aktörers beteende eller 

utnyttja de som har att göra med dem. Artikel 82 svarar mot samtliga av dessa krav och som 

en del av EG-rätten ställer den upp ett skydd för den gemensamma marknaden som gör det 

möjligt för gemenskapen att ingripa då ett dominerande företags ageranden påverkar den 

gemenskapsinterna handeln. 

 

Ordoliberalerna hade tagit till sig konkurrenskonceptet Leistungswettbewerb, som var härlett 

från idéer om rättvis konkurrens, och de ansåg att företag endast skulle få konkurrera med 

varandra på basis av meriter (lägre pris, bättre service och högre kvalitet). 

Marknadsförfaranden som använder andra medel ansågs negativa för marknadens sätt att 

fungera och skulle inte vara tillåtna. Artikel 82 är till sin lydelse inte heller utformad på ett 

sätt som gör nödvändigt att särskilt undersöka ett förfarandes konkurrensbegränsande effekt 

eller om det medför effektivitetsvinster. Den förbjuder helt enkelt missbruk av dominerande 

ställning90 och refererar till fyra exempel på förfaranden som sådant förbjudet missbruk 

särskilt kan bestå i.  

 

Det är klarlagt att dominerande ställning inte är förbjudet i sig, utan förbjudet är dominerande 

företags missbruk. För att identifiera ett missbruk är artikel 82 inte endast uppmärksam på 

förfaranden som påverkar konkurrensläget, utan även på att identifiera förfaranden då det 

dominerande företaget använder sin position till att direkt utnyttja konsumenterna. Även här 

kan alltså gemenskapen besluta att ingripa, men EU-kommissionen uttrycker att den främst 

avser att göra det då konsumentskyddet och en väl fungerande inre marknad inte kan 

säkerställas. 91 Allt eftersom har praxis utvecklat en definition av missbruksförfaranden där en 

negativ påverkan på konkurrensläget är det centrala elementet och vanligast är också att 

artikel 82 används mot konkurrensbegränsande förfaranden92, med särskild tonvikt på dem 

som begränsar nya aktörers tillträde till marknaden93. Det kan alltså konstateras att artikelns 

mest centrala mål är att skydda en effektiv konkurrens i syfte att främja gemenskapens 

                                                
90 Van den Bergh, Camesasca, s. 249-250. 
91 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s.5, 6 §. 
92 Whish, s. 196. 
93 Richard Whish anser att en orsak till att denna roll har blivit så framträdande är att kommissionen är angelägen 
om att säkerställa att företag på nyligen avreglerade marknader inte vidtar missbruksförfaranden av ett slag som 
omintetgör avregleringens förtjänster. Och detta är en roll som kan anses ligga helt i linje med konkurrensrättens 
uppgift att skydda den frihet som uppstår på marknaderna i gemenskapen då de fyra friheterna införs, se Whish 
s. 196. 
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ekonomiska mål (en roll i vilken den även utgör ett komplement till artikel 8194), men var i 

denna roll behövs dominanskriteriet? 

 

 

  

                                                
94 ”På olika plan har artiklarna 85 och 86 samma syfte, nämligen att upprätthålla en effektiv konkurrens inom 

den gemensamma marknaden.”, Continental Can, Sammanfattning, p. 11. 
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5 BEHÖVS DOMINANSKRITERIET? 

 

5.1 ÄR DOMINANSKRITERIET EN LAGTEKNISK NÖDVÄNDIGHET? 

 

Vad man än anser så är det ett faktum att dominanskriteriet en del av de lege lata
95, såsom ett 

grundläggande rekvisit med hänvisning till artikeln lydelse. Detta är också något som Wulf-

Henning Roth önskar understryka. Han lyfter fram hur artikeln hänvisar till två grundläggande 

begrepp som är ”dominerande ställning” och ”missbruk”. Med vidare hänvisning till allmänna 

regler för lagtolkning menar han att dessa två begrepp måste tolkas var för sig96 och det 

ramverk som ges av artikelns lydelse anser han inte rymma något annat angreppssätt.  

 

Varken ”dominerande ställning” eller ”missbruk” är dock begrepp i artikeln som kan 

appliceras utan vidare. Det har varit nödvändigt för de rättstillämpande organen att definiera 

dem. Den typiska definitionen av dominerande ställning lyder på följande sätt: 

 

”en ekonomisk styrka som sätter det i stånd att (1)  hindra upprätthållandet av en effektiv 

konkurrens på den relevanta marknaden genom att i avsevärd utsträckning uppföra sig (2) 

oberoende av sina konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter” 

 

Det essentiella konceptet i definitionen av dominerande ställning är marknadsmakt (2). 

Marknadsmakt är vad som föreligger då ett företag är i position att utöva inflytande på 

marknaden. Det som får ett företags agerande att kunna utgöra ett maktutövade är att företaget 

åtnjuter en betydande grad av oberoende. Marknadsmakt ger ett företag en möjlighet att 

effektfullt agera på ett sätt som inte är möjligt för ett företag utan marknadsmakt. Ett exempel 

är att kunna påverka priset till nivåer som ligger över det konkurrensmässiga97.98  

 

                                                
95 Lagen såsom ”den är” (i förhållande till ”vad den borde vara”). 
96 Albert, Max; Schmidtchen, Dieter och Voigt, Stefan (2007), The More Economic Approach to European 

Competition Law,  Tübringen,  Mohr Siebeck, Serie: “Conferences on New Political Economy”, Volym 24, s. 
39. 
97 Det pris som skulle råda vid normala konkurrensförhållanden. 
98 Även ett företag med svag marknadsställning kan kräva sådana priser, men inte effektfullt. Det skulle av 
konkurrenstrycket snabbt tvingas att återjustera det, eller förlora kunder, och således har det ingen makt över 
priset. Ett företag med marknadsmakt befinner sig dock i en sådan position av oberoende att det varaktigt kan 
höja priset till dessa nivåer. 
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Den definition av vad som avses med ett missbruksförfarande och som utvecklats i praxis 

lyder enligt följande: 

 

”Missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp. Det omfattar sådana beteenden av ett (1) 

företag med  dominerande ställning som (2) kan påverka strukturen hos en marknad där (3) 

konkurrensen redan är försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens och 

som, genom att (4) andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om 

varor och tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas transaktioner, medför att (5) 

hinder läggs i vägen för att den på marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls 

eller utvecklas.”99 

 

Definitionen beskriver ett förfarande som kan påverka marknadsstrukturen (2) på ett 

konkurrensbegränsande sätt (5) och att denna förmåga särskilt tillkommer företag med 

marknadsmakt. Det som sedan märker ut sig i definitionen är begreppet ”andra metoder” (3). 

Detta begrepp tillsammans med att förfarandet är konkurrensbegränsande kan anses vara 

kärnan i EG-domstolens definition av ett missbruksförfarande. Ett dominerande företag ska 

alltså ha möjlighet att påverka marknadens struktur i konkurrensbegränsande riktning genom 

att erbjuda lägre priser, bättre service och högre kvalitet, men inte genom ”andra metoder”.100 

Här märks en tydlig koppling till ordoliberalism och Leistungswettbewerb. 

 

Att således identifiera att dessa metoder används (3) och på starka grunder visa att de 

påverkar marknadens struktur i konkurrensbegränsande riktning (4) torde räcka för att artikeln 

ska vara tillämplig. Bevis för det essentiella i en dominerande ställning följer härav. Detta då 

det är marknadsmakten som ger ett företag möjlighet att effektfullt vidta ensidiga 

konkurrensbegränsande förfaranden.101 102 103 Aktörer som saknar tillräcklig marknadsmakt 

                                                
99

Hoffman-La Roche, s. 461, § 91 
100 Ett förfarande som intar en särställning är underprissättning som företas i konkurrensbegränsande avsikt, 
”predatory pricing” är ett missbruksförfarande även om det sker med priskonkurrens som medel. 
101 http://en.wikipedia.org/wiki/Market_power, 2009-06-01, kl.12:20. 
102 Det kan här också vara intressant att påminna sig om det andra konceptet i domstolens definitionen av 
”dominerande ställning” och som särskilt uttrycker dominerande företags förmåga att kunna förhindra 
uppkomsten av effektiv konkurrens (se även fallet United Brands där företagets förmåga i var av detta slag). 
Denna förmåga är vad som fordras för att kunna vidta ett missbruksförfarande enligt ovanstående definition, 
således torde dominerande ställning vara en förutsättning för detsamma.  
103 I den definition av ett missbruksförfarande som gavs i Hoffman-La Roche ryms inte nödvändigtvis de 
förfarande då ett dominerande företag direkt utnyttjar de som har att göra med det. Men det bör dock sägas att  
för dessa situationer är dominerande ställning i allra högsta grad en förutsättning och kan ett sådant förfarande 
påvisas, så följer ett bevis för positionen. Ett företag som är utsatt för effektivt konkurrenstryck kan inte kräva 
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utesluts per automatik från tillämpningen och ett separat första steg i syfte att utreda om 

företaget är i dominerande ställning är enligt detta resonemang endast ett onödigt hinder för 

en effektiv tillämpningsprocedur.  

 

Artikel 82 benämns förbud mot missbruk av dominerande ställning och att marknadsmakt 

brukas som medel är därför rimligtvis vad som avses, men vad ställer den nuvarande 

tillämpningsmodellen egentligen för krav på ett orsakssamband mellan den dominerande 

ställningen och missbruksförfarandet? 

 

I fallet Continental Can ansågs det vara irrelevant om det dominanta företaget hade använt sig 

av sin marknadsmakt för missbruksförfarandet. I fallet klarlade EG-domstolen att artikel 82 är 

ett förbud mot missbruk i dominerande ställning och i ett uttalande fördes artikeln till sitt sätt 

att fungera nära det sätt på vilket den amerikanska högsta domstolen har definierat förbudet 

mot monopolisering i sektion två Sherman act104. Uttalandet löd enligt följande: 

 

”Orsakssambandet mellan en dominerande ställning och missbruket av denna är en fråga 

som saknar betydelse. Stärkandet av ett företags ställning kan nämligen utgöra sådant 

missbruk som är förbjudet enligt artikel 86 i fördraget, oavsett vilka medel och 

tillvägagångssätt som tillämpas, om resultatet är att konkurrensen hindras väsentligt.” 105 

 

Continental Can berörde företagsuppköp106 och det misstänkta företagets förfarande ansågs 

påverka marknadsstrukturen en konkurrensbegränsande riktning. Dominerande ställning hade 

bekräftats och förbud kunde således utdömas, men om inte marknadsdominans hade utretts i 

ett separat steg är det tänkbart att även företag utan dominerande ställning hade kunnat 

åläggas ett motsvarande förbud. Detta då det i fallet inte kunde visas att företagets 

marknadsmakt hade varit en avgörande förutsättning för dess förfarande.107  

 

                                                                                                                                                   
oskäligt höga priser utan att riskera att förlora kunder till konkurrenterna eller att ny konkurrens träder in på 
marknaden, oberoende är ett fundamental villkor.  
104 ”The offense of monopoly under 2 of the Sherman Act has two elements: (1) the possession of monopoly 

power  in the relevant market and  the willful acquisition or maintenance of that power as distinguished from 

growth or development as a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident.” 
105 Continental Can, Sammanfattning, p. 13. 
106 Värt att beakta är att vid tidpunkten för fallet Continental Can fanns ännu inte en särskild reglering av 
företagsuppköp och artikel 82 formulerades därför på att sätt som gjorde artikeln tillämplig även på detta 
marknadsförfarande. 
107 Whish, s. 197. 
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Om att artikeln 82 har som syfte att bestämma ramarna för hur ett marknadsdominerande 

företag ska tillåtas agera, ja då kan dominanskriteriet vara en nödvändighet. Detta för att, från 

artikelns tillämplighet, blockera de undantagsfall då även företag i avsaknad av dominerande 

ställning kan tillämpa andra metoder än de som hör till normal konkurrens och med 

konkurrensbegränsande effekt. 

 

5.2 GER DOMINANSKRITERIET ÖKAD RÄTTSÄKERHET? 

 

Roth påpekar även att dominanskriteriet kommunicerar till de ekonomiska aktörerna vilka av 

dem som kan förvänta sig att kunna krävas på ansvar under artikel 82 och vilka som inte kan 

det108. Då denna funktion lyfts fram som viktig är det påkallat att fråga sig om 

dominanskriteriet verkligen ger ökad rättsäkerhet. En viss förutsägbarhet torde åtminstone 

kunna skapas för de företag som har en marknadsandel överstigande femtio procent och som 

därmed träffas av presumtionen om marknadsdominans. 

 

Även i andra delar av konkurrensrätten används marknadsandelen på den relevanta 

marknaden som tröskelvärde, exempelvis för att ett företag ska kunna tillgodogöra sig ett 

gruppundantag från förbudet i artikel 81 (1) EGF. Detta tröskelvärde kritiseras dock för att 

vara en simpel ”trade-off” mellan behovet av ekonomisk analys i syfte att med säkerhet 

fastställa nivån av marknadsmakt och viljan att skapa rättssäkerhet för företagen109. Dessa 

tröskelvärlden baserar sig på en fastställd siffra, men de innebär ändå inte automatisk enkelhet 

då det fordras att man först kan definiera den relevanta markanden för att kunna bestämma 

marknadsandelen.  

 

För att definiera den relevanta marknaden ser man främst till två parametrar, vilka utgörs av 

den relevanta marknaden för produkten och den relevanta geografiska marknaden. För 

bestämmandet av den relevanta produktmarknaden är av stört betydelse att bestämma 

produktens utbytbarhet med hjälp av egenskaper, kvalitet och pris. Produktens utbytbarhet är 

dock inte en okomplicerad fråga. Stor hänsyn måste tas till uppskattningar av konsumenternas 

behov och uppfattningar, och en snäv tolkning är vanlig inom gemenskapen. I t.ex. fallet 

                                                
108 Albert, Schmidtchten, Voigt, s. 39. 
109 Cseres, s. 128. 
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United Brands konstaterade EG-domstolen att den relevanta marknaden för Chiquita-bananer 

är bananer och inte färsk frukt i allmänhet.110  

 

Definitionen av den relevanta marknaden är således en fråga som kräver att ett flertal aspekter 

tas hänsyn till. Flera av dem är sådana att företagen själva bör äga kännedom om dem för sin 

planering (t.ex. konsumenternas beteende) och EU-kommissionen har även gett ut riktlinjer111 

för hur den relevanta marknaden ska uppskattas. Det kan dock ändå konstateras att vissa av de 

uppgifter som krävs är synnerligen svåra att uppskatta. För att bestämma storleken på 

produktmarknaden kan t.ex. inte endast ses till efterfrågan på marknaden, utan viktigt är även 

att se till möjligheten för andra aktörer att träda in på marknaden genom att t.ex. ställa om sin 

produktion till att producera utbytbara produkter112. För att bedöma hur stor denna möjlighet 

är krävs kännedom om de villkor som ställs på etablering och i vissa situationer kan det röra 

sig om främmande företagsspecifika sådana.  

 

Sammantaget kan konstateras att redan bestämmandet av den relevanta marknaden är en så 

komplicerad fråga att det är ytterst tveksamt om utfallet kan anses förutsägbart och då den 

relevanta marknaden utgör en huvudkomponent i den ekvation som ger marknadsandelen, kan 

inte heller marknadsandelen anses vara förutsägbar. 

 

Det är erkänt att enkla siffror om marknadsandelar inte i sig kan fastslå marknadsdominans, 

exceptionella omständigheter kan föranleda att presumtionen om marknadsdominans upphör 

och i synnerlighet för de företag som har en marknadsandel under femtio procent fordras att 

hänsyn tas till ytterligare en rad faktorer för att marknadsställningen ska kunna bekräftas.  

 

Flera av de indikatorer på marknadsdominans som behöver komplettera uppgiften om 

marknadsandel113 är av så fluktuerande karaktär att jurister har svårt att tillämpa dem och det 

har visat sig att EU-kommissionen såväl som domstolar inom gemenskapen har misslyckats 

med att leverera klara beslut i frågan om dominerande ställning114. Till företagens hjälp har 

inte gemenskapen heller utgett några riktlinjer för hur marknadsmakt ska uppskattas. Kan det 

                                                
110 Bernitz, Kjellgren, s. 285-286. 
111 Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (97/C 372/03). 
112 Korah, s. 97. 
113 För en beskrivning av dessa, se. avsnitt 4.2.1.1. 
114 Korah, s. 93. 
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då verkligen anses möjligt för företag att förutse om de har dominerande ställning i den 

mening som avses i artikel 82?  Det torde förefalla ytterst orimligt. 

  

5.3 MEDFÖR DOMINANSKRITERIET ÖKAD EFFEKTIVITET I 

TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 82? 

 

Artikel 82 framstår som en kompromiss mellan ordoliberalism och Leistungswettbewerb å 

ena sidan och en vilja att ge mindre företag spelrum å andra sidan.  

 

När EG grundades konstaterades behovet av att låta europeiska företag växa. Till skillnad från 

den amerikanska konkurrensrätten är inte artikel 82 grundad på en generell vilja att begränsa 

monopolbildningen115. Artikeln 82 är till sin lydelse avsedd att reglera förfarandet hos endast 

de företag som är i dominerande ställning med syftet att förhindra dem från att tvångsmässigt 

påverka andra aktörers beteende eller skada de som har att göra med dem. 

 

De företag som inte har dominerande ställning ska således lämnas utanför artikelns 

tillämpningsområde och ges en större frihet att agera, men förutsätter inte en sådan frihet att 

företagen själva också uppfattar att den existerar? Rimligtvis är det så, men med hänvisning 

till föregående avsnitt är det ytterst tveksamt om dominanskriteriet verkligen skapar denna 

frihet i alla lägen. Frågan om dominerande ställning föreligger i den bemärkelse som avses i 

artikel 82 är, i synnerlighet för företag med över fyrtio procent i marknadsandel, en mycket 

komplicerad fråga och svaret inte tillräckligt förutsägbart. 

 

Den amerikanska konkurrensrätt som motsvarar artikel 82, främst sektion två Sherman act 

och Clayton act116, rymmer inget avgörande dominanskriterium på samma sätt som i artikel 

82. Sektion två Sherman act innehåller förvisso i sin definition för monopolisering att det 

misstänkta företaget ska ha marknadsdominans, liksom att förfarandet ska vara av ett sådant 

slag att det skiljer sig från tillväxt och utveckling till följd av överlägsna meriter och i detta 

avseende kan definitionen av monopolisering i Sherman act anses likna det sätt på vilket EG-

                                                
115 Cini, McGowan, s. 99. 
116 Det finns ytterligare lagar inom amerikansk konkurrensrätt som har motsvarighet i artikel 82, t.ex. Robinson-
Patman act som reglerar prisdiskriminering, men jag anser det dock inte nödvändigt för uppsatsen att även 
diskutera denna. 
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domstolen tillämpade artikel 82 i fallet Continental Can117. Sektion två Sherman act 

innehåller dock även ett förbud mot försök till monopolisering och sammantaget framgår att 

det är monopoliseringsprocessen som är i fokus för lagen. Både de företag med 

marknadsdominans som försöker upprätthålla eller förstärka sin position och de företag med 

svagare marknadsställning som vidtar konkurrensfientliga förfarande i syfte att uppnå 

marknadsdominans ryms inom dess tillämpningsområde. Dominanskriteriet i artikel 82 ska 

däremot förhindra att företagen med svag marknadsställning kan bli tilldömda förbud.  

 

Clayton act ställer inte upp någon tröskel alls med avseende på det misstänkta företagets 

marknadsställning. För att ett av de förfarande som lagen pekar ut ska vara förbjudet räcker 

det med att förfarandet kan visas ha en substantiellt hämmande effekt på konkurrensen och 

tendera att verka i monopoliseranderiktning. Detta är en uppenbar olikhet mot artikel 82. 

Sektion två Sherman act såväl som Clayton act ligger dock i linje med den 

tillämpningsmodell för artikel 82 utan dominanskriterium som visas i kapitel 5.1. Enligt den 

tillämpningsmodellen är det viktiga vid tillämpningen att bekräfta att det misstänkta företaget 

vidtar förfaranden som inte hör till normala konkurrensmetoder och att dessa får en 

konkurrensbegränsade effekt. I det allra flesta fall torde företag som saknar dominerande 

ställning uteslutas med denna tillämpningsmodell, eftersom positionen är en förutsättning för 

att förfarandet ska vara effektfullt, men för de fall då företag som saknar marknadsmakt ändå 

befinner sig inom artikelns tillämpningsområde, uppstår verkligen en skada? För att svara på 

den frågan kan man först ta ställning till om det ökade spelrummet som dominanskriteriet är 

avsett att ge verkligen medför en positiv effekt.  

 

Såsom visats i föregående avsnitt innebär inte dominanskriteriet någon klar gränsdragning. 

Det skapar tvärtom en bred gråzon där företag med betydande marknadsandelar inte alls kan 

förutse, eller planera utifrån, om de kommer att kunna krävas på ansvar under artikel 82. De 

företag som med säkerhet kan förvänta sig att inte befinna sig inom artikels 

tillämpningsområde torde ändå vara så långt ifrån dominerande ställning att de saknar de 

förutsättningar som krävs för att vidta konkurrensfientliga förfarande i sådan utsträckning att 

de får verkliga effekter på marknadens struktur. Skillnaden mellan den nuvarande 

                                                
117 I Continental Can ansågs det viktiga inte vara att företaget använde sin marknadsmakt till ett 
konkurrensbegränsande förfarande utan att det var ett företag med dominerande ställning som vidtog ”andra 
medel” för att stärka sin position. 
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tillämpningsmodellen och en tillämpningsmodell utan dominanskriterium torde därför bli liten 

för företagen och förlusten av spelrummet således också av mindre betydelse. 

 

Frågan är vidare om ens gemenskapens egna institutioner har för avsikt att upprätthålla en så 

klar gränsdragning som är förutsättningen spelrum? EU-kommissionens generaldirektorat för 

konkurrens anklagas för att först identifiera ett missbruksförfarande och sedan rigga 

dominansanalysen i den riktning det önska118 och EU-kommissionen anklagas för att ha 

tillämpat indikatorer på marknadsdominans utan att tillräckligt övertygande ha motiverat 

varför de är av betydelse för fallet119. Enligt dessa anklagelser framstår det istället som 

överordnat att komma åt vissa förfaranden.  

 

Den amerikanska konkurrensrätt som motsvarar artikel 82 fokuserar på ageranden och den 

effekt de kan få. Detta innebär att alla företag som befinner sig i en position där de har minsta 

potential att agera konkurrensbegränsande eller i monopoliserande riktning befinner sig i 

riskzonen för att drabbas av konkurrensrättsliga påföljder. För att undvika risken att kunna 

drabbas av konkurrensrättens påföljder tvingas företagen dock agera med marginal till dessa 

effekter. I jämförelse med denna situation får den europeiska konkurrensrätten annorlunda 

konsekvenser. Om dominanskriteriet i artikel 82 fungerade perfekt, dvs. innebar en klar 

gränsdragning, så skulle det medföra att företag utan dominerande ställning kan vidta 

förfaranden som skulle anses vara missbruk om de vidtogs av företag i dominerande ställning. 

Vore verkligen ett sådant spelrum nyttigt?  

 

Om missbruksförfarandena är identifierade och förbjudna på grundval av att de kan vara 

skadliga för marknaden, oavsett om det är i bemärkelsen av att vara konkurrensbegränsande 

eller av att de skadar andra marknadsaktörer, borde det då inte vara effekten av ett förfarande 

som är det väsentliga för frågan om vad som utgör ett missbruksförfarande, svarare än vem 

som vidtar det?  Ty, om ett förfarande anses vara skadligt för marknaden när det vidtas av ett 

företag i dominerande ställning, varför skulle det plötsligt vara nyttigt om det med samma 

effekt kan vidtas av ett företag utan dominerande ställning?  

 

                                                
118 Cini, McGowan, s. 101. 
119 Cini, McGowan, s. 121. 
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5.4 “AN ECONOMIC APPROACH TO ARTICLE 82”   

 

En rapport som anser att det enda viktiga då artikel 82 tillämpas är att se till effekten av det 

misstänkta förfarandet är ”An Economic Approach to Article 82” av EAGCP och som kom ut 

år 2005. Rapporten rymmer en fundamental kritik av den nuvarande tillämpningsmodellen för 

artikel 82 och går betydligt längre än den tillämpningsmodell utan dominanskriterium som 

visas i kapitel 5.1. Artikeln föreslår inte bara en tillämpningsmodell där dominanskriteriet är 

slopat, utan en där det inte heller är av betydelse i vilken form ett missbruksförfarande företas. 

 

För tillämpningsmodellen avfärdar rapporten behovet ett inledande och separat steg där frågan 

om dominerande ställning utreds. Fokus bör istället direkt ligga på att identifiera en 

verifierbar skada på konkurrensen. Detta anser rapporten är vad som räknas och däri ligger 

redan bevis för marknadsdominans.120 121 Dominerande företag anses ha ett särskilt ansvar för 

sitt agerande och då det endast är de företag som har potential att åsamka skada som kan 

tilldömas förbud anser även rapporten att det per automatik är detta koncept om särskilt 

ansvar som behandlas när dess föreslagna tillämpningsmodell används.122 

 

Rapporten understryker att en enskild typ av förfarande kan få olika effekter i olika situationer 

och ännu viktigare: att flera olika typer av förfaranden kan uppnå samma effekt. Genom att 

låta konkurrensrättens tillämpning vara strikt effektorienterad medför det, enligt rapporten, 

fördelen att företag inte kan kringgå konkurrensrättens förbud, genom att välja andra former 

av förfaranden.123 

 

Missbruksförfarande och rättsfall relaterade till artikel 82 organiseras ofta enligt typer av 

förfarande: prisdumpning, prisdiskriminering, olika rabattsystem eller kopplingsförbehåll. 

Rapporten anser att detta är ett omvänt synsätt, för i ett företagens verktygslåda finns flera 

förfarande som användas till samma ändamål: exempelvis knyta till sig konkurrentens 

kundbas i syfte att tvinga bort konkurrenterna från marknaden. Rapporten menar därför att ett 

konsekvent angreppssätt måste börja med effekten – såsom just utestängandet av 

                                                
120 Gual, Jordi; Hellwig, Martin; Perrot, Anne; Polo. Michele; Rey, Patrick; Schmidt, Klaus och Stenbacka, Rune 
(2005), Report by the EAGCP: “An Economic Approach to Article 82”, s. 4. 
121 Rapporten understryker dock att då inte dominerande ställning utreds och bekräftas separat, bör istället kraven 
på bevis för skada vara högre, s. 14 EAGCP. 
122 EAGCP, s. 15. 
123 EAGCP, s. 2. 
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konkurrenter på samma marknad (eller på en horisontellt eller vertikalt ansluten marknad). 

Resultatet av en formbunden tillämpningsmodell är att en sträng reglering av ett förfarande 

endast leder företagen till att använda andra. Ett exempel på detta, och som rapporten kopplar 

till konsumentvälfärd, är hur stränga regler mot prisdumpning - vilket är ett förfarande med 

många substitut – leder ett företag till att välja andra sätt för att erbjuda bättre villkor, men 

som är mindre troliga medföra fördelar för slutkonsumenterna.124  

 

Det ekonomiska angreppssättet som rapporten föreslår bygger på att de rättstillämpande 

organen vidtar en allsidig ekonomisk analys av det misstänkta förfarandet i syfte att utreda 

vilka effekter det har på konkurrensen och dessa effekter ska kunna bevisas på grundval av 

både giltiga ekonomiska teorier, fakta och empiriska bevis.125 Om det misstänka företaget inte 

kan visa att dess beteende är berättigat i den aktuella situationen, eller att de eventuella 

effektivitetsvinster som följer av agerandet kan kompensera för den konkurrensbegränsande 

effekten, ska förfarandet anses utgöra en skada på konkurrensen och vara förbjudet.  

 

                                                
124 EAGCP, s. 5-6. 
125 EAGCP, s. 13. 
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6 ETT ALTERNATIV ANGREPPSSÄTT: VAR BÖR FOKUS 

LIGGA VID TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 82? 

 

6.1 KONSUMENTVÄLFÄRD 

 

Rapporten från EAGCP tar av nödvändighet även upp frågan om vad som utgör en skada på 

konkurrensen, vilket är någonting som utan ytterligare precision kan vara svårt att avgöra. 

Rapporten föreslår att frågan om ett förfarande ska anses vara skadligt för konkurrensen eller 

anses utgöra ett legitimt konkurrensmässigt förfarande bör ses mot bakgrund av hur dess 

effekter slutligen påverkar konsumenterna i en sammantagen bedömning.  

 

Med begreppet konkurrens refererar rapporten till en process som tvingar de olika aktörerna 

på utbudssidan av marknaden att svara mot konsumenternas behov i fråga om pris, kvalitet, 

mängd etc. Marknadsstrategier vars effekter svarar mot dessa behov och främjar 

konsumentvälfärden är därför enligt rapporten att anses som fullt legitima oavsett form. Här 

avviker rapporten från de konkurrenskoncept som relaterar till rättvis konkurrens och som 

istället anser att vissa marknadsförfaranden är illegitima oavsett resultatet på 

konsumentvälfärden. Rapporten prioriterar härmed också skyddet av en effektiv 

konkurrensprocess över skyddet av den individuella ekonomiska friheten och detta markerar 

en fundamental olikhet mot ordoliberalismens konkurrenskoncept.  

 

De tankar som rapporten ger uttryck för ser dock även ut att ha inspirerat EU-kommissionen. I 

sitt meddelande om vägledning för sina prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på ett 

företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder från år 2009 

konstaterar EU-kommissionen att konkurrens är en process som gynnar konsumenterna126. 

Vid bedömningen av utestängande åtgärder säger sig EU-kommissionen koncentrera sina 

insatser på de förfaranden som innebär störst skada för konsumenterna, genom att ”se till att 

marknaderna fungerar som de ska och att konsumenterna får ta del av de effektvitsvinster som 

uppstår vid effektiv konkurrens mellan företag”127.   

 
                                                
126 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 4, 5 §. 
127 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 4, 5 §. 
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EU-kommissionen markerar i sitt meddelande tydligt att det som har högst prioritet är ett 

skydd av en effektiv konkurrens. I meningen därefter klargör EU-kommissionen att den med 

detta begrepp inte menar att ett skydd av konkurrenter står över ett skydd av konsumenter, 

utan förtydligar att ett skydd av en effektiv konkurrens innebär att mindre effektiva 

konkurrenter mycket väl kan få lämna marknaden128.  

 

Genom ett angreppssätt där ett förfarandes konkurrensbegränsande effekt vägs mot dess 

effekter på konsumentvälfärden ges konkurrensrätten tillgång till en enkel måttstock för 

bedömningen av förfaranden, men konkurrensrätten undviker härigenom även att skyddet av 

konkurrensen förväxlas med ett skydd av det dominerande företagets konkurrenter129.  

 

Förfaranden som innebär att konkurrensen begränsas i något avseende kan innebära 

effektivitetsvinster för konsumenterna. Om konkurrensrätten har som yttersta mål att främja 

konsumentvälfärden fordras därför att även effektivitetsvinster tas med i beräkningen för att 

uppskatta om en skada på konkurrensen uppstår. Om skyddet av konkurrensen istället  

likställs med ett skydd av konkurrenter130 fordras inte detta och riskerar därför att stå i 

motsägelse till en konkurrensprocess som främjar konsumentvälfärden. Ett exempel som EU-

kommissionen nämner och beaktar är där ett dominerande företag vägrar leverera. En sådan 

vägran kan vara begränsande för konkurrenterna och om skydd av konkurrenter var det 

överordnande skulle företaget omedelbart åläggas att leverera mot sin vilja. Men EU-

kommissionen uttrycker att det kan ”leda till att dominerande företag – eller företag som 

förutsätter att de kan komma att bli dominerande - inte investerar, eller investerar mindre, i 

den aktuella verksamheten. Konkurrenter kan även frestas att åka snålskjuts på det 

dominerande företagets investeringar istället för att investera själva. Ingetdera ligger i 

konsumenternas intresse på längre sikt”131.   

 

EU-kommissionen yttrar i sin vägledning en positiv inställning till att artikel 82 ska fungera 

som ett verktyg för att säkerställa en effektiv konkurrensprocess som gagnar konsumenterna 

och i sin vägledning anger EU-kommissionen att den också kommer att göra en allmän 

bedömning då den tar ställning till ett företags utestängande åtgärder. I denna bedömning åtar 

sig EU-kommissionen att även granska det dominerande företagets påståenden om att dess 

                                                
128 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 4-5, 6 §. 
129 EAGCP, s. 2. 
130 Korah, s. 91. 
131 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 24-25. 
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förfarande är berättigat och här kan det dominerande företaget göra en invändning på två 

grunder. Den ena grunden är att beteendet är objektivt nödvändigt och den andra grunden är 

att det kan leda till betydande effektivitetsvinster som uppväger eventuella 

konkurrenshämmande effekter. Vad avser den objektiva nödvändigheten ska denna hänföra 

sig till t.ex. hälso- eller säkerhetsskäl och det dominerande företaget måste även visa på att 

dess åtgärder är proportionerliga i förhållande till externa faktorer. Om den andra grunden 

säger EU-kommissionen att den ”anser att ett dominerande företags beteende som leder till att 

konkurrenter utestängs kan vara berättigat om skälet är att det ger effektivitetsvinster som är 

tillräckligt stora för att garantera att konsumenterna sannolikt inte lider någon nettoskada”132.  

 

Det är emellertid inte talan om någon generös allmän bedömning från EU-kommissionens 

sida. För att det dominerande företagets invändning om effektivitetsvinster ska vinna 

framgång måste det dominerande företaget uppfylla ytterligare ett flertal kumulativa villkor. 

Dessa är att effektivitetsvinsterna ska ha uppstått eller sannolikt kommer att uppstå till följd 

av det aktuella beteendet, att det är nödvändigt för att skapa effektivitetsvinsterna (dvs. att 

inget mindre konkurrenshämmande alternativ finns att tillgå) och att effektivitetsvinsterna 

uppväger de negativa effekterna på konkurrensen och konsumenternas välfärd som beteendet 

medför.  

 

Konkurrenstrycket är den mest betydelsefulla faktorn som tvingar företag att beakta 

konsumenternas intressen och detta framhålls även av EU-kommissionen. Det sista villkoret 

som beteendet måste uppfylla är därför att det inte sätter den effektiva konkurrensen ur spel 

genom att undanröja alla eller de flesta källor till faktisk eller potentiell konkurrens.133 134 Om 

det dominerande företagets konkurrenter är den huvudsakliga källan till ett effektivt 

konkurrentryck är därför ett skydd av dessa nödvändigt för att bevara konkurrensprocessen. 

Ett förfarande som helt eliminerar dessas möjligheter att konkurrera uppfyller således inte det 

sista villkoret och kan inte tillåtas. 

 

                                                
132 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 12-13. 
133 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 12-13. 
134 Se även EU-kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 där den i paragraf 105 utvecklar sitt 
resonemang: ”När konkurrensen sätts ur spel får det konkurrensprocessen att upphöra, och kortsiktiga 
effektivitetsvinster äts upp av förluster på längre sikt, bland annat på grund av utgifter som det etablerade 
företaget ådrar sig för att bevara sin ställning (vinststrävan på andras bekostnad, ”rent seeking”) felaktig 
resursfördelning, minskad innovation och högre priser.” 
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Även en renodlad avvägning av konkurrensbegränsande effekter mot effektivitetsvinster för 

konsumenterna bör dock i samma situation leda till att det dominerande företagets 

konkurrenter skyddas mot förfarandet. Även om ett sådant förfarande skulle medföra 

kortsiktiga effektivitetsvinster för konsumenterna så skulle det innebära att det dominerande 

företaget i fortsättningen kan agera i stort sett oberoende av konsumenterna. Ur ett långsiktigt 

perspektiv utgör det ett hot mot konsumentvälfärdens framtida utveckling och rena nackdelar 

för konsumenterna är sannolika. Enligt ett strängt resonemang utgör en utebliven utveckling 

en förlust för konsumentvälfärden och ett dynamiskt perspektiv leder rimligen till slutsatsen 

att förfarandet inte klarar sig igenom avvägningen med ett positivt resultat. 

 

6.2 ETABLERINGSHINDER 

 

Rapporten från EAGCP går långt i sitt förslag till ett nytt angreppssätt för artikel 82. I 

förslaget återfinns mycket lite av Leistungswettbewerb och Freiburgskolans regel- och 

procedurbaserade liberalism där konkurrensrätten tillämpas genom ett minimum av 

beslutsfattande. Istället föreslås ett angreppssätt där ekonomisk analys sätt i förgrunden för 

tillämpningsproceduren, förfaranden endast utvärderas mot bakgrund av den effekt de får och 

förbud utdöms efter ett vägande av konkurrensbegränsande effekter mot effektivitetsvinster.  

 

Det finns föga stöd för ett dylikt angreppssätt i lydelsen av artikel 82. Såsom Roger van den 

Bergh påpekar skulle ett antagande av ett sådant angreppssätt skaka om själva fundamenten i 

den europeiska konkurrensrätten135. Som missbruk pekar artikel 82 särskilt ut förfaranden där 

det dominerande företaget använder din position till att utnyttja eller skada de som har att göra 

med det, genom att t.ex. kräva oskäliga priser, tillämpa diskriminerande förfaranden eller 

ställa som villkor att motparten åtar sig ytterligare förpliktelser som saknar samband med 

avtalets föremål. Rapporten från EAGCP är dock endast uppmärksam på 

konkurrensbegränsande förfaranden och särskilt de som skapar etableringshinder. I lydelsen 

av artikel 82 finns inte heller något stöd för en avvägning likt den som rapporten föreslår, men 

frågan är om inte rapporten ändå träffar kärnan i den roll som artikel 82 spelar i den 

europeiska konkurrensrätten?  

 

                                                
135 Van den Berg, Camesasca, s. 250. 
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Det är frånvaron av ett effektivt konkurrenstryck som skapar det oberoende som utgör 

grunden till en dominerande ställning. Rivaliteten mellan konkurrenter på marknaden är en 

viktig källa till konkurrenstryck, men den leder också till att mindre effektiva företag slås ut. 

Att skydda ett dominerande företags konkurrenter kan vara nödvändigt för att bevara 

rivaliteten och säkerställa konkurrenstrycket, men såsom visats i föregående kapitel kan det 

även vara förenat med att skydda ineffektivitet. Det är dock inte endast etablerade 

konkurrenter som kan skapa konkurrenstryck, även det hot som potentiella konkurrenter kan 

utöva på de etablerade företagen är av stor betydelse för konkurrenstrycket. Om 

konkurrensrätten fokuserar på att skydda låga etableringshinder istället för att skydda 

etablerade konkurrenter, så kan den både garantera att den gemensamma marknaden är öppen 

och att det råder ett effektivt konkurrenstryck på marknaden, men utan att samtidigt riskera att 

skada konkurrensprocessens effektivitet136. Det är således att föredra. 

 

Rapporten varnar konkurrensrätten för att ikläda sig en dirigerande roll när den har som 

uppgift att värna konsumentvälfärden. Den understryker att konkurrens bör anses vara en 

betydligt bättre lämpad mekanism än detaljerade regleringar för att avhjälpa ineffektivitet 

samt främja produktivitet och tillväxt. 137 Detta anser rapporten är ytterligare ett skäl till att 

endast fokusera på förutsättningarna för att en effektiv konkurrens ska kunna uppstå, med ett 

eventuellt undantag för naturliga monopol som den anser kan behöva bevakas138. I 

meddelandet om sina prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder 

uttalar EU-kommissionen att den under artikel 82 kan ingripa mot situationer där 

dominerande företag direkt utnyttjar konsumenterna, men den understryker att den främst 

avser göra det då konsumentskyddet och en väl fungerande inte marknad kan säkerställas.139 

Ett effektivt konkurrenstryck justerar nämligen naturligen den typen av missbruksförfaranden. 

Oskäligt höga priser som ger stora vinstmöjligheter på en marknad attraherar ny konkurrens. 

Detta konkurrenstryck tvingar sedan priserna att normaliseras och att förhindra företag från att 

avskärma sig från denna konkurrens är därför oftast en tillräcklig åtgärd.  

 

                                                
136 Det kan dock finnas situationer då de potentiella konkurrenterna av olika orsaker är få eller svaga. I dessa 
lägen kan det vara nödvändigt att skydda etablerade konkurrenter för att bibehålla ett effektivt konkurrenstryck. 
137 I denna åsikt delar rapporten uppfattning med den amerikanska konkurrensrätten som t.ex. saknar skydd mot 
oskäliga priser. Den anser att konkurrensprocessens är att föredra framför att rättstillämpande organ skall 
bestämma vad som är ett skäligt pris.  
138 EAGCP, s. 3. 
139 Prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 på utestängande åtgärder, s. 5, 6 §. 
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För tillämpandet av artikel 82 föreslår rapporten alltså ett angreppssätt som fokuserar på att 

upptäcka förfaranden skapar etableringshinder och utvärdera effekterna av förfaranden mot 

hur de påverkar konsumentvälfärden. Men med fokus på dessa två nås också på ett förenklat 

sätt två centrala mål för den europeiska konkurrensrätten: att skydda tillgången till den 

gemensamma marknaden och skydda en effektiv konkurrens som ett led i att främja de 

europeiska konsumenternas välfärd.  
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7 SAMMANFATTNING 

 

Det primära syftet med uppsatsen är att analysera om dominanskriteriet behövs för att 

konstatera ett konkurrensrättsligt missbruk av marknadsmakt. För att besvara den frågan har 

jag sökt utreda vilken roll det spelar i tillämpningen av artikel 82 och med beaktande av det 

kan anses utgöra ett betydande hinder för artikelns tillämpning har jag även ifrågasätt om dess 

effekter kan anses vara främjande.  

 

Då artikel 82 tillämpas fordras först att det misstänkta företaget kan bekräftas vara 

marknadsdominerande. Dominanskriteriet begränsar artikelns tillämpningsområde och endast 

företag i dominerande ställnings kan krävas på ansvar för ett missbruksförfarande.  

 

Det essentiella i en dominerande ställning är marknadsmakt, att företaget åtnjuter en 

betydande grad av oberoende och kan utöva inflytande på marknaden. Detta är också i 

väsentlig utsträckning en förutsättning för vad EG-domstolen har definierat som ett 

missbruksförfarande. Kärnan i denna definition är att det dominerande företaget vidtar 

förfaranden som inte kan anses utgöra normal konkurrens och att dess beteende påverkar 

marknaden i konkurrensbegränsande riktning. Att således identifiera att dessa metoder 

används och att de får en konkurrensbegränsande effekt torde räcka för att artikeln ska vara 

tillämplig. Bevis för dominerande ställning följer härav och att utreda dominerande ställning i 

ett separat första steg är endast ett onödigt hinder för en effektiv tillämpningsprocedur. 

 

Det kan dock inte helt uteslutas att även företag i avsaknad av dominerande ställning kan vara 

i position att vidta ett missbruksförfarande med konkurrensbegränsande effekt och för att 

blockera dessa undantagsfall från artikelns tillämpning kan dominanskriteriet anses vara 

nödvändigt. Det kan dock ifrågasättas om dominanskriteriet verkligen på ett tydligt sätt 

kommunicerar till de här berörda företagen. Dominerande ställning, såsom avses i artikel 82, 

är inte ett begrepp som kan appliceras utan vidare. Tvärtom, för att med säkerhet bekräfta att 

dominerande position föreligger fordras en komplicerad procedur och således ger inte 

dominanskriteriet upphov till ökad rättsäkerhet. 

 

Av denna orsak skapas inte heller något ökat spelrum för dessa företag och således återstår 

endast att dominanskriteriet utgör ett hinder från att kräva företag på ansvar för att ha vidtagit 
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ett missbruksförfarande. Om missbruksförfarandena är identifierade med hänsyn till att de är 

skadliga för marknaden förefaller det vidare orimligt att de endast skulle vara skadliga när de 

vidtas av ett företag i dominerande ställning och inte även när de med samma effekt vidtas av 

ett företag utan denna position på marknaden. Med hänsyn härav torde det kunna anses att 

dominanskriteriet inte bara till största delen är onödigt, utan att det även kan anses skadligt 

och således inte är behövligt i tillämpningsmodellen för artikel 82. 

 

År 2005 utkom rapporten ”An Economic Approach to Article 82” av EAGCP. Denna rapport 

ansluter sig inte bara till idén om en tillämpningsmodell för artikel 82 utan 

dominanskriterium, utan även till en tillämpningsmodell där det inte spelar någon roll i vilken 

form ett missbruksförfarande vidtas. Rapporten stakar vidare ut vägen för en alternativ 

tillämpningsmodell för artikel 82 och huvudlinjen i denna är att det enda som är av relevans 

att undersöka är vilka effekter ett misstänkt förfarande får.  

 

Tillämpningsmodellen som rapporten föreslår ska huvudsakligen fokusera på att upptäcka 

förfaranden som skapar etableringshinder och att utvärdera effekterna av ett förfarande mot 

hur det påverkar konsumentvälfärden. Med fokus här kan konkurrensrätten på ett mycket 

förenklat sätt skydda den öppna tillgången till den gemensamma marknaden och ett effektivt 

konkurrenstryck som reglerar missbruksförfarande. Den kan härigenom också, utan att ikläda 

sig en dirigerande roll, främja en effektiv konkurrensprocess till gagn för de europeiska 

konsumenterna och detta bör kunna anses ligga i viss linje med EU-kommissionens nya 

prioriteringar.  
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8 BILAGOR 

 

Artikel 2, Romfördraget (1957):  

 

“The Community shall have as its task, by establishing a common market and progressively 

approximating the economic policy of Member States, to promote throughout the Community 

a harmonious development of economic activities, a continuous and balanced expansion, an 

increase in stability, and accelerated raising of the standard of living and closer relations 

between the States belonging to it.” 

 

Artikel 2, EGF: 

 

“The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic 

and monetary union and by implementing common policies or activities referred to in Articles 

3 and 4, to promote throughout the Community a harmonious, balanced and sustainable 

development of economic activities, a high level of employment and of social protection, 

equality between men and women, sustainable and non-inflationary growth, a high degree of 

competitiveness and convergence of economic performance, a high level of protection and 

improvement of the quality of the environment, the raising of the standard of living and 

quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States.” 

 

Artikel 3 (1) (f), Romfördraget (1957):  

 

“For the purposes set out in article 2, the activities of the Community shall include, as 

provided in this Treaty and in accordance with the timetables set out therein: 

 

(f) The institution of a system ensuring that competition in the common market is not 

distorted” 

 

Artikel 85, Romfördraget (1957): 

 

“1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all 

agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted 
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practices which may affect trade between Member States and which have as their object or 

effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and 

in particular those which: 

 

(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; 

(b) limit or control production, markets, technical development, or investment; 

(c) share markets or sources of supply; 

(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby 

placing them at a competitive disadvantage; 

(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 

supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no 

connection with the subject of such contracts. 

 

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this article shall be automatically void. 

 

1. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of: 

 

— any agreement or category of agreements between undertakings, 

— any decision or category of decisions by associations of undertakings, 

— any concerted practice or category of concerted practices, 

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting 

technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting 

benefit, and which does not: 

 

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the 

attainment of these objectives; 

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a 

substantial part of the products in question.” 

 

Artikel 86 Romfördraget (1957): 

 

“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market 

or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market in so 

far as it may affect trade between Member States. 
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Such abuse may, in particular, consist in: 

 

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading 

conditions; 

(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; 

(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, 

thereby placing them at a competitive disadvantage; 

(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 

supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no 

connection with the subject of such contracts.” 
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