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”If any of my competitors were drowning, I’d stick a hose in their mouth.”  

Ray Kroc (1902 – 1984), grundare av McDonald’s 
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Sammanfattning 

Vi lever i en värld där företag, i strävan efter större tillväxt, vinster och marknadsandelar, ofta 

väljer att förvärva sina konkurrenter. Inom den Europeiska unionen granskas dessa förvärv i 

enlighet med bestämmelserna i den så kallade koncentrationsförordningen. På grund av att en 

företagskoncentration mellan två konkurrenter skulle, om den hade godkänts, i allt för stor 

omfattning, ha skadat konkurrensen inom unionen samt haft skadliga effekter för 

konsumenterna kan det hända att den Europeiska kommissionen förbjuder koncentrationen. 

Principen om räddningsförvärv utgör ett undantag från denna strikta reglering. Enligt denna 

princip kan förvärv som normalt skulle vägras ändå godkännas om det övertagna bolaget är 

nära att gå i konkurs. 

Det är möjligt att det övertagna bolagets finansiella problem kan vara en följd av det 

övertagande bolagets missbruk av sin dominerande ställning, i enlighet med artikel 102 

FEUF. Således finns det ett samband mellan det nyssnämnda lagrummet och principen om 

räddningsförvärv. Det finns övertygande argument vilka tillsammans talar för att dagens 

offentligrättsliga sanktioner för missbruk av dominerande ställning är otillräckliga för att 

avskräcka ett företag från att utnyttja detta samband. Samma sak kan även sägas om den 

civilrättsliga sanktionen skadestånd. Detta är uppenbart ett problem vilket måste åtgärdas men 

där ett avgörande saknas.  

Vid första anblick verkar den bästa lösningen vara att kategoriskt förbjuda tillämpningen av 

principen om räddningsförvärv i ett sådant fall. Dock medför en sådan lösning mer problem 

än lösningar eftersom lösningen aktualiseras för sent i händelseförloppet mellan missbruket 

och räddningsförvärvet. Den bästa lösningen synes vara att kombinera dagens redan 

existerande sanktioner mot missbruk av dominerande ställning med ytterligare en sanktion i 

form av ett vite. Detta vite skulle aktualiseras först när det missbrukande företaget till slut 

räddningsförvärvar det finansiellt kristyngda bolaget och följaktligen drabbas bara företag 

som har den här agendan. I den bästa av världar skulle detta vite överhuvudtaget aldrig 

aktualiseras eftersom dess blotta existens skulle avskräcka ett dominerande företag från att 

agera på detta otillbörliga sätt. 
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Abstract 

We live in a world where companies, striving for growth, greater profits and increased market 

shares, often seek to merge with their competitors. Within the European Union these mergers 

are scrutinized with reference to the European Union Merger Regulation. Due to the fact that 

the proposed merger would impede, to an unacceptable extent, on the competition within the 

union as well as on consumer welfare these mergers are sometimes refused by the European 

Commission.  

An exception to this rigid disposition is the doctrine of the failing firm defence. According to 

this doctrine, mergers that would normally be prohibited, because of their adverse effects on 

the competition, may still be accepted if the target company is a so-called “failing firm”, 

which means that the company is on the brink of bankruptcy. 

It is possible that the financial distress of the target company is a result of the overtaking 

company’s abuse of its dominant position, as described in article 102 TFEU. Hence there 

exists a link between the abuse of a dominant position and a merger that is finally accepted by 

invoking the failing firm defence. There are compelling arguments suggesting that the current 

sanctions regarding article 102 TFEU are not sufficient to discourage such behavior. The 

same can also be said regarding damages. This is obviously a problem that must be addressed, 

but for the time-being the question has never been raised in court.  

At first sight, the solution to this problem might appear to be a categorical refusal to accept 

the invocation of the failing firm defence in these conditions. However, this solution tends to 

do more damage than good because it is introduced too late in the timeline between the abuse 

and the merger. Instead, the best solution seems to be a combination of the current sanctions 

of an abuse of a dominant position along with an additional fine. This fine would only be 

introduced when the abusive company finally merges with the failing target company and 

hence the fine would only apply to abusive companies having this agenda. In a perfect world, 

this fine should never actually be imposed, since its very existence would suffice to 

discourage those companies whose sole intent is to evade the merger regulation from actually 

engaging in this abusive behavior.  
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Résumé 

Nous vivons dans un monde où des entreprises, aspirant à davantage de profit et de croissance 

ou encore à des parts de marché plus grand, cherchent à fusionner avec leurs concurrents. Au 

sein de l’Union européenne ces fusions sont encadrées par le règlement de l’Union 

européenne sur les concentrations. Comme certaines de ces fusions porteraient une atteinte 

trop grave à la concurrence, celles-ci sont prohibées, soit par la Commission européenne, soit 

par les cours de justice.  

La doctrine d’origine américaine du « failing firm defence », codifiée au sein même de 

l’Union européenne, constitue une exception aux règles strictes du règlement sur les 

concentrations. Selon cette doctrine, une fusion, qui normalement serait prohibée à cause de 

ses effets négatifs sur la concurrence, pourrait être acceptée si l’entreprise achetée a plus ou 

moins fait faillite.  

Il est possible que les problèmes économiques de l’entreprise achetée soient le résultat de 

l’exploitation abusive d’une position dominante dans le sens de l’article 102 TFUE. Dès lors, 

il y existe un rapport entre l’exploitation abusive d’une position dominante et une fusion 

acceptée par application de la doctrine du « failing firm defence ». Il existe des arguments 

convaincants témoignant du fait que les sanctions actuelles de l’abus de position dominante ne 

sont pas suffisantes pour décourager les entreprises d’opter pour de telles pratiques. Nous 

pouvons constater la même chose par rapport aux dommages-intérêts. Cela constitue un 

problème qui nécessite d’être abordé, mais il n’y a pas encore eu, pour le moment, de 

décisions des cours de l’Union européenne en la matière.  

À première vue, la solution la plus apte à résoudre ce problème devrait être un refus 

catégorique d’accepter une fusion dans une telle situation. Cependant cette idée s’avérerait 

plus dangereuse qu’efficace puisqu’elle frapperait l’entreprise abusive dans une phase trop 

tardive. La meilleure solution serait alors de combiner les sanctions actuelles de l’abus de 

position dominante avec une autre sanction : l’amende. Cette amende serait introduite lorsque 

l’entreprise abusive aurait acheté l’entreprise concurrente en faillite et donc ne frapperait que 

les entreprises ayant cette intention. On peut penser qu’en pratique cette amende ne se 

concrétisera jamais parce que sa seule existence dissuaderait une entreprise essayant de 

contourner la règlementation sur les concentrations d’une telle conduite abusive.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Bestämmelserna om företagskoncentrationer och de om missbruk av dominerande ställning 

utgör två fundamentala inslag i konkurrensrätten.  

Dagens EU-lagstiftning om företagskoncentrationer har, i likhet med stora delar av den övriga 

moderna konkurrensrätten, sitt ursprung i den amerikanska lagen the Sherman Act från 1890.
1
 

För att, på EU-nivå, få en koncentration mellan två eller flera företag godkänd räcker det inte 

med tillräckliga finansiella medel samt en ömsesidig vilja. På grund av att koncentrationen i 

fråga kan medföra att en dominerande ställning skapas eller förstärks, händer det att planerna 

måste avbrytas. Anledningen härför är att den behöriga konkurrensmyndigheten, vilket är 

Kommissionen på EU-nivå, bedömt att den negativa effekten på konkurrensen skulle ha blivit 

alltför stor om koncentrationen hade godkänts. Detta framgår i artikel 2.3 i 

koncentrationsförordningen. Dock kan koncentrationen ändå godkännas om parterna åtar sig 

att genomföra lämpliga så kallade konkurrensfrämjande åtgärder.
2
  

Problemet med en allt för dominerande ställning är att en dylik maktposition kan ge upphov 

till missbruk. Ett sådant missbruk av dominerande ställning är uttryckligen förbjudet i artikel 

102 FEUF. I artikeln framgår, icke uttömmande, exempel på vad som kan utgöra ett missbruk 

av dominerande ställning, exempelvis påtvinga motparten oskäliga avtalsvillkor. Från EU-

rättslig praxis hämtas ytterligare exempel på missbruk, exempelvis underprissättning. 

Företaget som drabbas av missbruket kan klaga hos Kommissionen.
3
 Kommissionen kan 

bland annat ålägga det missbrukande företaget att såväl upphöra med verksamheten, vilken 

utgör missbruk, som att betala böter.
4
 Även om uttryckligt stöd saknas i fördragstexterna 

gällande konkurrensrättslig skadeståndstalan kan en dylik talan ändå bli aktuell med 

hänvisning till konkurrensreglernas betydelse och effektiva verkan.
5
 Regler angående 

missbruk av dominerande ställning kommer, i framtiden, med stor sannolikhet, att bli mer och 

mer aktuella eftersom fler och fler konkurrenter fusioneras, vilket resulterar i att det kommer 

                                                   
1
 Westin, Europeisk konkurrensrätt, s 17 f.  

2
 Kommissionens tillkännagivande om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt rådets förordning 139/2004. 

Se även avsnitt 4.6 nedan. 
3
 Kommissionens förordning nr 773/2004 om kommissionens förfaranden enligt artikel 81 och 82 i EG-

fördraget. Artikel 81 och 82 EGF motsvaras nu av artikel 101 och 102 FUEF. 
4
 Artikel 7 respektive artikel 23.2 rådets förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensregler i artiklarna 81 

och 82 i fördraget. Artikel 81 och 82 EG motsvaras nu av artikel 101 och 102 FUEF. 
5
 C-453/99, Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan mot Courage Ltd med flera. 
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finnas färre aktörer på den relevanta marknaden inom EU. De här dominerande aktörernas 

agerande kommer, även i en liberal marknadsekonomi, fortsättningsvis granskas noggrant och 

kanske till och med noggrannare.  

Ett avsteg från reglerna om företagskoncentrationer är principen om the failing firm defence 

som är väl erkänd inom konkurrensrätten i principens ursprungsland, USA. Enligt the failing 

firm defence kan en annars alltför konkurrensskadlig koncentration bli godkänd om den 

övertagna parten är en så kallad failing firm, det vill säga ett företag som är mycket nära 

konkurs.
6
 Sedan några decennier tillbaka tillämpas principen även på EU-nivå. Första gången 

principen förklarades noggrant var i Kali und Salz där Kommissionen fastställde att en annars 

alltför konkurrensskadlig koncentration ändå ska anses vara förenlig med den inre marknaden 

om det står klart att: 

 det övertagna företaget inom en nära framtid skulle tvingas ut från marknaden på 

grund av finansiella problem, 

 det inte finns något annat mindre konkurrensskadligt köpalternativ, samt 

 det konkurshotade bolagets marknadsandelar förr eller senare ändå skulle övertas av 

det övertagande bolaget om koncentration uteblev.
7
 

Huvudsaken är att de negativa effekterna på konkurrensen inte orsakas av koncentrationen 

utan att de skulle ha inträffat oavsett, det vill säga även om koncentrationen inte hade 

godkänts.
8
 Principen är även nämnd i Kommissionens riktlinjer för bedömning av 

koncentrationer enligt Rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer. 

Eftersom den här principen medger ett undantag från en mycket viktig konkurrensrättslig 

regel är det förståeligt att den tolkas snävt av Kommissionen. Bland annat är det viktigt att 

den ekonomiskt kristyngda konkurrenten verkligen är nära konkurs.
9
 

Det kristyngda företaget kan ha hamnat i den svåra finansiella situation det befinner sig i 

genom att det har blivit utkonkurrerat med hjälp av lagliga metoder. Det är dock även möjligt 

att företaget blivit utkonkurrerat med hjälp av olagliga metoder, exempelvis kan en 

konkurrent ha missbrukat sin dominerande ställning. Frågan om den här konkurrenten kan och 

                                                   
6
 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 941 f.  

7
 IV/M308, Kali und Salz. 

8
 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 942. 

9
 Det ska handla om a failing firm, inte an ailing firm. 
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bör, genom att köpa upp det kristyngda företaget, kunna tillskansa sig en vinst av sitt 

missbruk är vad som diskuteras i den här uppsatsen. 

1.2 Problemformulering 

I vilken utsträckning bör, vid ett räddningsförvärv inom EU, ett övertagande företags 

missbruk av dominerande ställning vara vägledande vid fastställande av dels sanktionerna för 

nämnda missbruk, och dels omfattningen av principen om räddningsförvärv? 

1.3 Syfte 

Syftet med den inledande delen, referensramen, av uppsatsen är att först utreda EU-

konkurrensrättens skyddsobjekt, därefter begreppen missbruk av dominerande ställning, 

företagskoncentrationer samt principen om räddningsförvärv, och slutligen berörs kort den så 

kallade missbruksdoktrinen. Fakta i referensramen ligger sedan till grund för den efterföljande 

delen, analysen, där de används först i syfte att besvara problemformuleringens fråga. Syftet 

med den andra delen av analysen är att presentera lösningar på problemen. 

På grund av att vissa, för konkurrensrätten, grundläggande termer inte förklaras särskilt 

utförligt i den följande framställningen vänder sig uppsatsen till jurister som redan besitter 

viss kunskap inom konkurrensrätt. 

1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt 

I juridikkretsar är det välkänt att en traditionell juridisk metod innebär att lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin analyseras i syfte att senare dra slutsatser för eller emot en viss ståndpunkt. 

Denna metod används emellertid endast delvis i denna uppsats. Anledningen till detta är att 

användandet av en traditionell juridisk metod, i stor utsträckning, inte lämpar sig eftersom 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin inte finns, i tillräckligt stor omfattning, till stöd för att 

kunna ge ett svar på frågan i uppsatsens problemformulering.  

Denna brist på tillräckliga materiella stöd, vilket medför att en traditionell juridisk metod inte 

uteslutande kan användas, resulterar i att främst en topisk metod används i analysen. 

Kortfattat innebär topik ett sätt att resonera inom områden där det inte går att fastställa 

sanningen. Särskilt inom skadeståndsrätten, ett område som behandlas i denna uppsats, är en 

topisk metod mycket gångbar.
10

 Den topiska metoden skapades av Aristoteles i syfte att, för 

                                                   
10

 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 225–229.  
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varje problem, logiskt uppställa sannolikhetsslut och dialektiskt pröva dessa. Topiken söker 

uppvisa de allmänna synpunkter med vilkas hjälp uppställda definitioner och påståenden kan 

vederläggas.
11

 Bull använder även begreppet differentierad tolkningsmetod.
12

 Vad det innebär 

i den här uppsatsen är att i analysdelen presenteras ett antal hypotetiska scenarier som 

utgångspunkt för de slutsatser som dras. Scenarierna är uppbyggda kring ett antal 

skyddsintressen
13

 och vilka konsekvenserna blir för dessa om koncentrationen godkänns. 

Lösningen kommer därför inte resultera i en allmängiltig regel utan i argument för och emot 

samt i ett motiverat ställningstagande. Eftersom frågan i problemformuleringen, bland annat, 

avser att utreda lämpligheten återfinns även normativa inslag i, främst, analysens andra del. 

Vid lämplighetsbedömningen vägs olika intressen mot varandra genom tillämpning av 

proportionalitetsbedömningen som är en allmän rättsprincip inom EU-rätten där den 

förekommer bland annat i praxis från EU-domstolen. Kort beskrivet innebär 

proportionalitetsprincipen en sorts rimlighetskontroll där en åtgärd inte får gå ut över vad som 

anses vara nödvändigt för att uppnå det avsedda syftet.
14

 

Analysen är till största delen av affärsjuridisk natur men några få etiska inslag förekommer 

också. Enligt min egen åsikt sammanfaller inte alltid affärsjuridik med etik och jag finner det 

därför viktigt att inte helt utesluta etiska synpunkter i analysen. Jag anser även att etiska 

synpunkter är relevanta eftersom sådana i viss utsträckning har blivit åberopade av EU-

domstolen i sina bedömningar.
15

 

Källorna som utgör utgångspunkterna för den här uppsatsen är artikel 102 FEUF samt 

principen om räddningsförvärv. Eftersom EU:s fördrag och övrig lagstiftning tenderar att vara 

ganska vaga utgör praxis från EU-domstolen, Tribunalen och Kommissionen en mycket viktig 

källa i uppsatsen. Ett problem med att använda praxis från EU-domstolen som källa är att 

domstolen inte anser sig vara bunden av sina tidigare gjorda avgöranden.
16

 Detta är ytterligare 

ett argument till stöd för användningen av en topisk metod eftersom denna inställning från 

EU-domstolen, i viss utsträckning, underminerar tillämpningen av en traditionell juridisk 

metod. Den relativt omfattande doktrinen, mestadels på engelska, på området är också en 

viktig källa i uppsatsen eftersom doktrinen bland annat tolkar domarna och lagstiftningen. Det 

är allmänt känt att det inte finns någon utbredd tradition gällande förarbeten till EU-

                                                   
11

 Nordisk Familjebok, sökord: Topik. 
12

 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s 338. 
13

 Vilka skyddsintressena är framgår nedan i kapitel 2. 
14

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 118 f. 
15

 Se nedan kapitel 6. 
16

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 68. 
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lagstiftning, som kan vara användbar i en uppsats. Däremot finns det gott om riktlinjer och 

meddelanden, utfärdade av de olika EU-institutionerna, vilka kan vara till hjälp för att förstå 

EU-lagstiftningen. Problem som kan uppstå vid användning av icke-svenskspråkiga 

rättskällor behandlas nedan i avsnitt 1.4.2.  

I uppsatsens används även amerikanska och svenska källor i form av bland annat lagtext, 

praxis från domstolar och konkurrensmyndigheter, riktlinjer samt förarbeten. Problem 

angående komparativ rätt diskuteras nedan i avsnitt 1.4.3.  

1.4.2 Språk 

Uppsatsen är skriven på svenska. Eftersom stora delar av litteraturen som använts som källor 

är på engelska kan översättningen vara ett osäkerhetsmoment. Där lämplig översättning inte 

går att finna används istället det främmande originalspråket vilket medför att såväl 

trovärdigheten som möjligheten till källkontroll blir större än om översättning hade skett. 

Även om det finns en svensk översättning av en källa används ibland, i uppsatsen, likväl den 

engelska originalversionen eftersom författaren finner denna mer lämplig. Således krävs det 

att läsaren har goda kunskaper i juridisk engelska för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Det 

förtjänar att påpekas att principen om räddningsförvärv ursprungligen är en amerikansk term 

och det är därför ordet försvar översätts till amerikanskans defence och inte brittiskans 

defense.  

Även om varje medlemsstats språk är ett officiellt språk inom EU är arbetsspråket i EU-

domstolen franska.
17

 Det här kan utgöra ytterligare ett osäkerhetsmoment när det gäller de 

svenska översättningarna av de utfärdade domarna.  

1.4.3 Komparativ rätt 

Uppsatsen är ingen komparativ rättsjämförelse men icke EU-rätt fyller dock alltjämt ett 

tjänande syfte.  

Eftersom principen om räddningsförvärv har använts under en längre tid i amerikansk rätt än i 

EU-rätt används den amerikanska rätten främst för att underlätta den historiska förståelsen av 

principen samt i informations- och orienteringssyfte.
18

 Det är allmänt känt att rättssystemen i 

USA respektive inom EU skiljer sig åt. En sådan skillnad hade kunnat utgöra ett problem om 

den amerikanska rätten spelat en viktigare roll, än den de facto gör, i detta arbete. 

                                                   
17

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 68. 
18

 Den högsta domstolen i USA använde principen första gången år 1930 i fallet International Shoe Co. versus 

Federal Trade Commission. 
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Skillnaderna mellan de två rättssystemen åskådliggörs mindre tydligt inom konkurrensrätten, 

som ursprungligen kommer ifrån USA, än inom andra rättsområden. 

Inslag av svensk rätt är sparsam. Vid tillfällen där nationell rätt måste tillämpas, exempelvis i 

avsnitt 3.4.2, är det svensk rätt som används. Bestämmelser i den svenska konkurrenslagen 

förekommer främst i syfte att demonstrera likheten mellan den lagen och de motsvarande 

bestämmelserna på EU-nivå. Detta är viktigt eftersom uppsatsens slutsats främst är tänkt att 

appliceras på EU-nivå men även ska kunna gå att tillämpa på nationell nivå i 

medlemsstaterna.  

Det finns emellertid problem som måste observeras vid användandet av svenska och 

amerikanska konkurrensregler i förhållande till EU-rättens motsvarighet. Ursprungstanken 

bakom konkurrensreglerna synes vara en form av skydd för rättvis handel i syfte att skydda 

producenter och konsumenter.
19

 Skyddet för en rättvis handel verkar också vara syftet med 

den amerikanska konkurrenslagstiftningen vilket framgår i såväl the Sherman Act från 1890 

som i the Clayton Act från 1914. Samma skyddsintresse återfinns även i propositionen till den 

svenska konkurrenslagen.
20

 

De här skyddsintressena som framgår i amerikansk och svensk konkurrensrätt ska jämföras 

med EU-konkurrensrätten där konkurrensreglerna främst är till för att skapa och upprätthålla 

en inre marknad.
21

 Skillnaderna mellan å ena sidan skyddsintressen enligt amerikansk och 

svensk konkurrensrätt och å andra sidan EU-konkurrensrättens motsvarighet är viktiga att ha i 

åtanke vid jämförelse mellan de olika rättssystemens konkurrensregler. Även om 

skyddsintressena skiljer sig åt bör svensk konkurrensrätt kunna användas, i större utsträckning 

än amerikansk motsvarighet, som hjälpmedel i den här uppsatsen. Som grund för det här 

antagandet finns uttalanden gjorda av författarna till propositionen till dagens konkurrenslag. 

Däri stadgas att konkurrenslagens bestämmelser om missbruk av dominerande ställning helt 

bygger på motsvarande artikel i FEUF. Även konkurrenslagens regler om 

företagskoncentrationer har i betydande omfattning anpassats till EU-rätten.
22

 Det framgår 

också att principen om räddningsförvärv ska prövas i likhet med EU-rättens 

tillvägagångssätt.
23

 

                                                   
19

 Westin, Europeisk konkurrensrätt, s 17. 
20

 Avsnitt 4.1.3, Lagens skyddsintresse, i prop. 2007/08:135. 
21

 Artikel 3.1 b FEUF samt mål C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd mot Benetton International NV. EU-

konkurrensrättens skyddsintresse behandlas nedan i avsnitt 2. 
22

 Prop. 2007/08:135 s 68 ff. 
23

 Ibid s 189 ff. 
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1.5 Avgränsningar 

Huvudsakligen utreds EU-konkurrensrätt och inte nationell rätt. I uppsatsens avsnitt där 

nationella regler nödvändigtvis måste ingå är det först och främst svensk rätt som behandlas.  

Eftersom uppsatsen behandlar en mer avancerad konkurrensrättslig frågeställning utreds inte 

grundläggande konkurrensrättsliga termer och begrepp mer än nödvändigt eftersom uppsatsen 

i sådana fall skulle ha blivit för omfattande. Tyngdpunkten ligger inte på att beskriva 

konkurrensrätten som rättsområde utan på att analysera sambandet mellan ett missbruk av en 

dominerande ställning och en företagskoncentration godkänd genom åberopandet av principen 

om räddningsförvärv. 

Gällande övriga konkurrensrättsliga bestämmelser som till exempel artikel 101 FEUF, 

rörande konkurrensbegränsande avtal, samt artikel 107 FEUF, gällande statsstöd, behandlas 

dessa endast i den mån det är absolut nödvändigt för den fortsatta framställningen. 

Uppsatsens problemformulering rör två konkurrenter det vill säga två företag som befinner sig 

på samma horisontella relevanta marknad fast i två olika medlemsstater inom EU. 

Följaktligen berörs inte vertikala konkurrenssituationer i den här uppsatsen. Att det endast 

finns två konkurrenter, vilket i typfallet som denna uppsats grundar sig på innebär ett 

finansiellt kristyngt bolag samt den enda konkurrenten tillika möjliga förvärvaren, är även en 

av förutsättningarna, som framgår i avsnitt 1.1 ovan, för att principen om räddningsförvärv 

ska kunna tillämpas.  

Processrätt behandlas i minsta möjliga utsträckning i den här uppsatsen. Eftersom det rör 

tillämpligheten av konkurrensrätt på EU-nivå antas, i till exempel avsnitt 3.4 nedan, att det är 

Kommissionen och inte de nationella domstolarna
24

 som inleder ett förfarande om brott mot 

EU-konkurrensrätten.  

I avsnitt 3.4 nedan diskuteras påföljderna vid ett företags missbruk av sin dominerande 

ställning, och i detta avsnitt behandlas inte följden ogiltighet. En sådan följd framgår explicit i 

artikel 101.2 FEUF, vilken handlar om konkurrensbegränsande samarbete, men inte i artikel 

102 FEUF. Det har emellertid förts en diskussion huruvida en ogiltighetssanktion även ska 

drabba ett avtal vilket medför ett missbruk av en dominerande ställning. Även om så är fallet 

                                                   
24

 Även om de har en sådan rätt i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av 

konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
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är det en situation som faller utanför denna uppsats ramar. Typfallet som den här uppsatsen 

bygger på är att företag A missbrukar sin dominerande ställning, genom till exempel 

underprissättning, vilket drabbar A:s konkurrent, företag B. A och B befinner sig följaktligen 

på samma horisontella marknad. När A missbrukar sin dominerande ställning sker detta i 

förhållande till exempelvis en grossist med vilken A har en vertikal relation. Om detta 

missbruk kan angripas med hjälp av en ogiltighetssanktion har det ingen effekt på relationen 

mellan A och B utan endast mellan A och, i det här fallet, grossisten.     

Uppsatsen gäller en, till viss del, konkursrelaterad fråga men det medför inte att obeståndsrätt 

behandlas i någon större utsträckning. Bland de topos som används i uppsatsens analys, se 

kapitel 7 nedan, nämns inte borgenärer. Förklaringen är att under arbetets gång har inget bevis 

funnits huruvida borgenärer ska anses vara ett skyddsintresse i enlighet med EU-

konkurrensrätten. En annan förklaring är att borgenärer, generellt, genom bland annat olika 

former av pant och borgensförpliktelser, bättre kan skydda sig mot effekterna av en konkurs 

än den inre marknaden, konsumenter, aktieägare och arbetstagare.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av två delar: en referensram samt en analysdel innehållande slutsatser. Dock 

följs inte alltid den här uppdelningen. Av pedagogiska skäl och för att underlätta för läsaren 

förekommer det analytiska inslag redan i referensramen. Detta markeras dock tydligt, oftast 

förekommer de analytiska inslagen i de avslutande sammanfattningarna efter varje kapitel. 

Den inledande referensramen är uppdelad i fem delar där, i tur och ordning, ämnesområdena 

EU-konkurrensrättens skyddsobjekt (kapitel 2), artikel 102 FEUF (kapitel 3), 

koncentrationsförordningen (kapitel 4), principen om räddningsförvärv (kapitel 5) samt 

missbruksdoktrinen behandlas (kapitel 6). I slutet av kapitel 3–5 finns sammanfattningar där 

typfallet den här uppsatsen bygger på preciseras ytterligare. Tyngden i referensramen ligger 

på de lagrum och rättsfall som är avgörande för uppsatsen, således görs ingen bredare eller 

mer generell utredning av de fem ovan nämnda ämnesområdena. 

I analysen (kapitel 7) och i slutsatsen (kapitel 8) besvaras frågan i problemformuleringen, 

såsom den framgår i avsnitt 1.2 ovan, ur främst en affärsjuridisk synvinkel.  
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1.7 Terminologi 

I typfallet som uppsatsen bygger på finns det två företag; A, som är det dominerande tillika 

missbrukande bolaget, och B, som är den finansiellt krisdrabbade konkurrenten till A. I syfte 

att underlätta för läsaren upprepas denna indelning i företagen A och B längre fram i 

uppsatsen, särskilt i respektive kapitels sammanfattning och i analysen.  

I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget skedde en omfattande omnumrering av 

artiklar när det tidigare fördraget, FEU från 1992, övergick till FEUF. Bland annat bytte 

artikeln rörande konkurrensbegränsande samarbete nummer från 81 till 101 medan artikeln 

om missbruk av dominerande ställning bytte nummer från 82 till 102.
25

 Samtidigt försvann 

ordet gemenskap ur institutionernas namn och ersattes av union. Exempelvis bytte EG-

domstolen namn till EU-domstolen. Ett annat, må hända mindre logiskt, namnbyte inträffade 

när dåvarande Första Instansrätten bytte namn till Tribunalen. I uppsatsen har den eventuella 

förvirrning som kan uppstå på grund av denna ändring av såväl artikelnummer som namn i 

största möjliga mån undanröjts. Detta har skett genom att äldre artikelnummer, som de 

framgår i äldre praxis, har, om möjligt, översatts till dagens artikelnummer i FEUF. Om inte 

annat är syftet med detta stycke att upplysa läsaren på den förändring som skett gällande 

artikelnummer och namn.
26

 

I förarbetena
27

 till den svenska konkurrenslagen (SFS 2008:579) nämns principen the failing 

firm defence. Dock används inte det amerikanska ursprungsnamnet utan istället framgår det, i 

olika konstellationer, att det rör sig om ett företag som är nära konkurs. Konkurrensverket 

hänvisade till den här principen när verket i år godkände koncentrationen mellan 

mejeriföretaget Arla och dess ekonomiskt krisdrabbade konkurrent Milko.
28

 I beslutet 

används termen räddningsförvärv vilken även används i de flesta fallen i den här uppsatsen.
29

 

                                                   
25

 Omnumrering av artiklar har även skett tidigare när andra fördrag har trätt i kraft. 
26

 En komplett jämförelsetabell mellan artiklarna i FEUF och tidigare fördrag finns på Lissabonfördragets 

hemsida : http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/jamforelsetabell.php. 
27

 Prop. 2007/08:135. 
28

 Konkurrensverkets beslut Dnr 445/2011. I fallet fann emellertid Konkurrensverkat att the failing firm defence 

inte var tillämplig eftersom alla kriterier inte ansågs uppfyllda. 
29

 En synonym för räddningsförvärv är bland annat undsättningskoncentration som användes i Kommissionens 

beslut i målet COMP/M. 2876, Newscorp/Telepiù. 
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2 EU-konkurrensrättens skyddsintresse 

2.1 Inledning 

Inledningsvis presenteras i denna referensram EU-konkurrensrättens skyddsintressen. Detta är 

nödvändigt för att kunna besvara frågan i problemformuleringen. Avslutningsvis i detta 

kapitel finns en sammanfattning där de olika skyddsintressena rangordnas utifrån min egen 

tolkning av vad som framgår i de följande avsnitten. 

2.2 Ursprungsidén bakom EU-konkurrensrätten 

Det som idag är den Europeiska unionen började en gång som den Europeiska ekonomiska 

gemenskapen (EEG) vilken skapades genom undertecknandet av Romfördraget år 1957. De 

olika målen, där inräknat att skapa en inre marknad, för EEG nämns i artikel 2 i 

Romfördraget. I syfte att uppnå de här målen nämns i artikel 3 vilka åtgärder som 

gemenskapen måste vidta. Bland annat nämns, redan i det här grundläggande fördraget, regler 

om konkurrens vilket framgår i artikel 3 f
30

 vari stadgas att konkurrensregler i syfte att 

undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden skapas. Faktorer som anses 

grundläggande för den inre marknadens skapande och fortsatta funktion är bland annat 

reglerna om den fria rörligheten för varor, idag omnämnda i avdelning 2 (artiklarna 28 – 37) i 

FEUF, där adressaten för bestämmelserna är medlemsstaterna.
31

 Åtgärder vilka endast är 

riktade till medlemsstaterna ansågs emellertid, vid Romfördragets framtagande, inte som 

tillräckligt för att skapa en inre marknad. Detta är ett resonemang som gäller än idag. Även 

om staterna mellan sig tar bort statliga former av handelshinder hindrar inte detta företagen i 

de berörda medlemsstaterna från att, sinsemellan, dela upp marknaden. Det kan ske genom till 

exempel avtal, vilket får till effekt att den fria rörligheten för varor hindras. Följaktligen 

skapades det som idag har utvecklats till de unionsrättsliga konkurrensreglerna i strävan efter 

att skapa en europeisk ekonomisk integration.
32

  

Att, enligt Romfördraget, konkurrensrätten på gemenskapsnivå syftade till att bidra till 

skapandet tillika upprätthållandet av en inre marknad framgår också i ett fall som avgjordes i 

dåvarande EG-domstolen. I avgörandet framgår det att artikeln som idag motsvaras av artikel 

                                                   
30

 I och med ikraftträdandet av Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget ändrades emellertid artikelnumret 

till 3 g. 
31

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 232. 
32

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 42. 
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101 utgör en grundläggande bestämmelse som är oundgänglig för att den inre marknaden 

skall kunna fungera.
33

 

Vad som ansågs som skyddsvärt enligt EU-konkurrensrätten framgick även i Kommissionens 

årliga rapport om konkurrens från år 2000 där konkurrensreglernas viktiga funktion att främja 

skapandet av en inre marknad än en gång poängterades. Den här rapporten nämnde emellertid 

även upprätthållandet av konkurrenskraftiga marknader som ett av EU-konkurrensrättens 

mål.
34

  

Det här skyddsintresset, skapandet samt upprätthållandet av en inre marknad, skiljer sig från 

motsvarigheten i USA där konkurrensätten avser att skydda handeln och samhällsekonomin. I 

den grundläggande lagen the Sherman Act från 1890 framgår: 

”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 

hereby declared to be illegal.” 

Liknande skyddsintressen som de i den amerikanska konkurrensrätten nämns även i 

propositionen till den svenska konkurrenslagen där det framgår att konkurrenslagen avser att 

skydda samhällsekonomin, konsumenter samt konkurrerande företag.
 35

 

De dåvarande EG-institutionerna var, under de inledande decennierna av samarbetet, 

emellertid inte helt blinda i förhållande till frågan om inte konkurrensreglerna borde ha ett 

mer konsumentskyddsorienterat synsätt likt de amerikanska reglerna. Majoriteten av besluten 

fattade under den här tiden, och särskilt under 1970-talet, av dåvarande EG-domstolen var 

dock inte motiverade av konsumentskydd utan av strävan att skydda den inre marknaden.
36

 

                                                   
33

 C-126/97, Eco Swiss Chine Time Ltd mot Benetton International, punkt 36. 
34

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 42. 
35

 Prop. 2007/08:135 s 67. 
36

 Etro & Kokkoris, Competition Law and the enforcemement of article 102, s 20–21. 
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2.3 Utvecklingen av EU-konkurrensrättens skyddsintressen 
EU-konkurrensrätten började moderniseras omkring 2000-talets början bland annat på grund 

av att förordning 1/2003
37

 trädde i kraft samt utnämnandet av en ekonom, italienaren Mario 

Monti, som tillträdde år 1999, som kommissionär ansvarig för konkurrensfrågor. 

Moderniseringen innebar bland annat större fokus på effektivitet i form av optimal 

resursfördelning samt konsumentskydd.
38

 

2.3.1 Ett skyddsintresse mer inriktat på konsumentskydd och effektivitet 

2.3.1.1 Allmänt 

I ett tal i London under sommaren 2001 svarade Monti följande på en fråga om 

Kommissionen brydde sig mer om konkurrenter än om konsumenter vid kontroll av 

företagskoncentrationer: 

“Actually, the goal of competition policy, in all its aspects, is to protect consumer 

welfare by maintaining a high degree of competition in the common market. 

Competition should lead to lower prices, a wider choice of goods, and technological 

innovation, all in the interest of the consumer.”
39

 

Monti fortsätter att framhålla konsumentskyddets vikt några stycken längre fram i talet: 

“Let me be clear on this point, we are not against mergers that create more efficient 

firms. Such mergers tend to benefit consumers, even if competitors might suffer from 

increased competition. We are, however, against mergers that, without creating 

efficiencies, could raise barriers for competitors and lead, eventually, to reduced 

consumer welfare.”
40

 

Neelie Kroes, Mario Montis efterträdare på posten som kommissionär ansvarig för 

konkurrensfrågor, fortsatte att poängtera EU-konkurrensreglernas funktion gällande 

konsumentskydd och större effektivitet. I ett tal uttalade hon följande: 

”Consumer welfare is now well established as the standard the Commission applies 

when assessing mergers and infringements of the Treaty rules on cartels and 

                                                   
37

 Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 

82 i fördraget. 
38

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 44 f. 
39

 Monti, The future for Competition Policies in the European Union, Merchants Taylor’s Hall London, 2001-

07-09.  
40

 Ibid. 
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monopolies. Our aim is simple: to protect competition in the market as a means of 

enhancing consumer welfare and ensuring an efficient allocation of resources.”
41

  

I ett meddelande från Kommissionen angående tillämpning av dåvarande artikel 81.3 i 

Maastrichtfördraget framgår att syftet med artikeln är att skydda konkurrensen på marknaden 

som ett sätt att främja konsumenternas välfärd och garantera en effektiv resursfördelning.
42

 

Detta meddelande angår nuvarande artikel 101 FEUF men samma hänsyn till 

konsumentintressen, som däri nämns, utgör även en viktig grund gällande tillämpningen av 

artikel 102 FEUF.
43

  

Kommissionen har vidare fortsatt att tillämpa sitt konsumentskyddsorienterande synsätt vid 

flera tillfällen, bland annat i Microsoft44
 som berörde reglerna angående missbruk av 

dominerande ställning vilka motsvaras av dagens artikel 102 FEUF. I Microsoft, som 

avgjordes i dåvarande Förstainstansrätten, godtog rätten flera skäl, framförda av 

Kommissionen, vilka bevisade att det amerikanska företaget Microsoft hade missbrukat sin 

dominerande ställning. Detta missbruk utgjordes bland annat av att, vilket framgår i punkterna 

1 088 och 1 089 i målet, Microsoft genom kopplingsförbehåll
45

 snedvridit konkurrensen till 

nackdel för konsumenterna. 

I viss doktrin framförs det att konsumentskyddet utgör ett av EU-rättens, inkluderat EU-

konkurrensrättens, generella syften och är på sätt och viss övergripande alla andra ändamål.
46

     

Även om konsumentskydd och effektivitet har blivit allt viktigare kvarstår faktum att 

upprätthållandet av en inre marknad fortsätter att vara ett nödvändigt och viktigt 

skyddsintresse för EU-konkurrensrätten.
47

 

 

 

                                                   
41

 Kroes, European Competition Policy – Delivering Better Markets and Better Choices, European Consumer 
and Competition Day, London 2005-09-15. 
42

 Meddelande från Kommissionen – Tillkännagivande – Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget, 

paragraf 13. 
43

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 46. 
44

 T-201/04, Microsoft Corp m.fl. mot Kommissionen m.fl. 
45

 Kopplingsförbehåll föreligger när « leverantören förenar köpet av en produkt med villkor om inköp av en viss 

annan separat produkt från leverantören eller någon som utses av denne » (Riktlinjer om vertikala begränsningar, 

paragraf 215). Kopplingsförbehållet i fallet Microsoft utgjordes bland annat av att konsumenten vid köp av 

Microsofts operativsystem även tvingades köpa mediaspelaren Windows Media Player. 
46

 Jan Andersson, Legala förbud och ogiltighet – En teleologisk studie, Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/99 s 629. 
47

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s 43. 
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2.3.1.2 Vem som anses som konsument enligt EU-konkurrensrätten 

Eftersom det i avsnitt 2.3.1.1 ovan konstateras att EU-konkurrensregler avser att även skydda 

effektivitet och konsumenter kvarstår att definiera begreppet konsument. Den vanligaste 

definitionen av en konsument är, enligt EU-konkurrensrätten, en fysisk person vilken är den 

slutgiltiga köparen, och inte bara en mellanman, av varan alternativt tjänsten.
48

 Möjligtvis lite 

förvirrande har dock ordet konsument givits en bredare definition i EU-konkurrensrätten. 

Exempelvis framgår det i koncentrationsförordningen att Kommissionen, vid bedömning om 

en koncentration ska godkännas eller inte, ska beakta konsumentintressen i mellanliggande 

och slutliga distributionsled.
49

  

Gällande artikel 102 FEUF har Kommissionen meddelat att den kommer att ta itu med 

konkurrenshämmande avskärmningar på antingen mellanledsnivå, slutkonsumentnivå eller på 

båda nivåerna.
50

 Kommissionen anser emellertid även, i vissa fall, att vanliga medborgare i 

egenskap av icke-konsumenter är skyddsvärda utifrån EU-konkurrensrätten.
51

 

2.3.1.3 Vad konsumenterna är skyddade mot enligt EU-konkurrensrätten 

Vad den breda skara personer, vilken presenterats i avsnittet 2.3.1.2 ovan, som utgör 

konsumenter enligt EU-konkurrensrätten är skyddad mot är inte klart definierat men anses 

åtminstone utgöras av följande: 

 Högre priser 

 Minskat utbud 

 Färre valmöjligheter och/eller lägre kvalité på varor och tjänster 

 Minskad utveckling. 

E contrario gäller att det konsumenterna ska åtnjuta med hjälp av EU-konkurrensreglerna är 

lägre priser, ökat utbud, flera valmöjligheter, högre kvalitet samt ökad utveckling.
52
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50

 Meddelande från Kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpning av artikel 82 
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2.3.2 Skyddsintressen bortom konsumentskydd och effektivitet 

Som framgår ovan i avsnitt 2.3.1 har moderniseringen av EU-konkurrensrätten inneburit att 

en effektiv fördelning av resurser samt konsumentskydd har hamnat i fokus. Denna inriktning 

gör det svårt att samtidigt ta hänsyn till andra skyddsvärda intressen.
53

 En möjlighet att ta 

hänsyn till andra skyddsvärda intressen framgår dock i artikel 7 FEUF. Däri stadgas att: 

”Unionen ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med 

beaktande av samtliga sina mål och i enlighet med principen om tilldelade 

befogenheter.” 

I uttrycket ”all sin politik och verksamhet” inkluderas konkurrensrätten.
54

 Det innebär att vid 

utövande av sin konkurrenspolitik måste institutionerna bland annat: 

 söka undanröja bristande jämställdhet (artikel 8 FEUF), 

 beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för 

ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildning och 

en hög hälsoskyddsnivå (artikel 9 FEUF), 

 söka bekämpa all diskriminering (artikel 10 FEUF), 

 ta hänsyn till miljöskydd, särskilt i syfte att främja hållbar utveckling (artikel 11 

FEUF). 

En dylik avvägning mellan å ena sidan effektivitet och konsumentskydd och å andra sidan 

motsägande argument, där de sistnämnda har ansetts vara viktigare, har skett i praxis. I Meca-

Medina och Majcen mot Kommissionen fastställde dåvarande EG-domstolen att en 

konkurrensbegränsande åtgärd, som egentligen borde ha varit förbjuden i enlighet med 

dåvarande artikel 81 Maastrichtfördraget, inte nödvändigtvis måste vara oförenlig med den 

inre marknaden om åtgärden motiveras av ett legitimt syfte.
55

 Vid bedömningen huruvida 

åtgärden är att anse som motiverad av ett legitimt syfte görs en proportionalitetsbedömning, 

åtgärden får inte gå utöver vad som är nödvändigt.
56

 En dylik avvägning utgör dock ett 

undantag.
57

 

                                                   
53

 Ibid, s 51. 
54

 Ibid, s 52. 
55

C-519/04 P, David Meca-Medina och Igor Majcen mot Kommissionen, punkt 45. 
56

 Ibid, punkt 47. 
57

 Sufrin & Jones, EU Competition Law, s 53. 



28 

 

En annan möjlighet att ta hänsyn till andra skyddsintressen presenteras i artikel 20.4 

koncentrationsförordningen där det framgår att legitima intressen som till exempel allmän 

säkerhet, mediernas mångfald och tillsynsregler kan tillmätas betydelse. En liknande 

bestämmelse finns i den svenska konkurrensrätten. I 4 kap. 1 § 2 st. konkurrenslagen framgår 

det att en koncentration får förbjudas endast om inga väsentliga nationella säkerhets- eller 

försörjningsintressen åsidosätts. 

Avslutningsvis, innan det här kapitlet sammanfattas, ska skyddet, enligt EU-konkurrensrätten, 

för konkurrerande företag beröras. Gällande artikel 102 FEUF har det påpekats i doktrin att 

konkurrerande företag till skillnad från konsumenter oftast är bättre informerade samt har 

större möjlighet att skydda sig själva.
58

 Emellertid har avgöranden i praxis tenderat att 

inkludera konkurrenter som skyddsvärda enligt EU-konkurrensrätten. I British Airways 

framförde generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att, dåvarande, artikel 82 

Maastrichtfördraget  

”[…] varken enbart eller i första hand avsedd att skydda enskilda konkurrenters och 

konsumenters direkta intressen, utan den skall skydda marknadens struktur och därmed 

den konkurrens som sådan […].”
59

  

Detta påstående blev sedan inte motsagt av domstolen i det följande avgörandet.
60

 Att både 

konkurrenter, konsumenter och konkurrensen som sådan skyddas av konkurrensreglerna blev 

senare bekräftat i GlaxoSmithKline.
61

 

2.4 Sammanfattning 

Efter att ha studerat EU-konkurrensrättens skyddsobjekt har en form av hierarki, gällande 

skyddsintressenas inbördes relation, utkristalliserat sig.  

Även om den senaste tidens modernisering av EU-konkurrensrätten har medfört större fokus 

på konsumentskydd och en effektivare fördelning av resurser är ändå skapandet och 

upprätthållandet av en inre marknad det viktigaste skyddsintresset. Som framförs i 

inledningen av detta kapitel är skapandet av en sådan marknad ett av huvudmålen med det 

som idag har utvecklats till EU. Eftersom EU-konkurrensreglerna är oundgängliga för att få 

till stånd en sådan marknad bör en huvudregel vara att EU-konkurrensrättens primära 

                                                   
58
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skyddsobjekt är skapandet och upprätthållandet av en inre marknad där handel mellan 

medlemsstaterna, i största möjliga mån, inte hindras. Mario Monti uttryckte visserligen, i det 

ovan citerade talet från 2001 i London, att målet med EU-konkurrensrätten är att skydda 

konsumenterna genom att upprätthålla en hög grad av konkurrens på den inre marknaden.
62

 

Monti förutsätter således i sitt tal att en väl fungerande inre marknad redan finns. En dylik 

marknad finns tack vare att EU-konkurrensreglerna skyddar dess existens. Således måste EU-

konkurrensreglerna först skydda skapandet och upprätthållandet av en inre marknad för att det 

överhuvudtaget ska finnas någon marknad på vilken konsumenterna ska skyddas. 

Skyddet för den breda skara personer utgörande konsumenter är det näst viktigaste 

skyddsintresset. Är konkurrensen ohindrad mellan företagen i de olika medlemsstaterna 

medför detta ett större utbud och lägre priser till förmån för konsumenterna. Vad 

konsumenterna skyddas emot framgår ovan i avsnitt 2.3.1.3. Dock bör inte konsumentskydd 

hamna i konflikt med intresset av att skapa och upprätthålla en inre marknad, vilket även 

framgår i doktrin, se avsnitt 2.3.1.1 ovan, där konsumentskyddet beskrivs som ett 

övergripande ändamål. Det här kan tolkas som att konsumentskyddet hamnar på en delad 

första plats i hierarkin som diskuteras i det här avsnittet. Det fanns emellertid en anledning till 

att just skapandet och upprätthållandet av en inre marknad var det huvudsakliga 

skyddsintresset när EU-konkurrensrätten skapades. Denna anledning är fortfarande den 

samma, nämligen att eliminera, av företag skapade, handelshinder inom unionen.
63

 Det är inte 

bara konsumenter utan även företag som gynnas av skapandet av en inre marknad utan 

existerande handelshinder. Följaktligen kan inte skyddet av konsumenterna vara lika viktigt 

som skyddet av den inre marknaden eftersom det sistnämnda skyddsintresset har ett större 

omfång av förmånstagare än det första.  

Att samtidigt skydda konsumenterna och horisontalt konkurrerande företag inom EU kan vid 

första anblick verka en aning motsägelsefullt. Det är lätt att förstå att ett företag, i till exempel 

Sverige, inte uppskattar när antalet konkurrenter ökar i och med att en inre marknad med fri 

konkurrens skapas. Detta gynnar däremot konsumenterna. Å andra sidan innebär skapandet av 

en inre marknad att ett företag, från till exempel Sverige, får tillgång till en större marknad på 

vilken företaget kan sälja sina varor. Skulle däremot konsumentintressen ställas mot ett 

konkurrerande företags bör konsumentintresset få företräde eftersom konsumenten, generellt 

sett, är den svagaste parten. Detta trots att uttalanden i praxis gjorts till stöd för att EU-

                                                   
62

 Läs talet på originalspråk i avsnitt 2.3.1.1. 
63

 Avsnitt 2.2. 



30 

 

konkurrensrätten avser att skydda konkurrenter. Emellertid ger ett helhetsintryck av 

uttalanden gjorda av människor i ledande positioner, i doktrin, i riktlinjer samt i praxis att 

skyddet för konsumenter väger tyngre än för konkurrerande företag. Det måste dock 

understrykas att inte alla former av företag utan endast konkurrerande företag ingår i denna 

bedömning. Av vad som framgår ovan i avsnitt 2.3.1.2 anses vissa företag, som till exempel 

leverantörer, grossister och övriga företag på mellanledsnivå, utgöra konsumenter enligt EU-

konkurrensrättens definition.  

I denna uppsats är det av intresse om ägare, såväl majoritet som minoritet, och arbetstagare 

inkluderas i skyddsintresset horisontellt konkurrerande företag. En extensiv tolkning av 

begreppet företag bör inkludera dess ägare och arbetsgivare, och det är även en sådan tolkning 

som används nedan i analysen. 

I analysen nedan diskuteras även huruvida den specifika branschen i vilken företaget är 

verksam ska tillmätas någon betydelse vid besvarandet av uppsatsens problemformulering. 

Detta eftersom vissa branscher, bland dem exempelvis energi och infrastruktur, möjligtvis bör 

anses som viktigare för samhället eftersom de berör fullständigt essentiella områden. Att 

dylika intressen tillmäts betydelse inom konkurrensrätten inom såväl EU som i Sverige 

framgår i avsnitt 2.3.2 ovan. 

Något som inte behandlas i detta avsnitt utan endast i analysavsnittet, men som ändå har 

betydelse för uppsatsens slutsats, är en konkurrents agerande samt rådande konjunkturläge. 

De övriga intressen som presenteras ovan i avsnitt 2.3.2 bör sannolikt bli svåra att ta hänsyn 

till och om det väl sker verkar det utgöra ett väl motiverat undantag. 
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3 Artikel 102 FEUF – missbruk av dominerande ställning 

3.1 Inledning 

Artikel 102 FEUF lyder: 

”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och förbjudet.  

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att  

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

andra oskäliga affärsvillkor,  

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

konsumenterna,  

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel,  

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

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

föremålet för avtalet.” 

I detta kapitel behandlas artikel 102 FEUF angående missbruk av dominerande ställning. 

Presentationen är inte uttömmande eftersom artikel 102 FEUF endast är en av två huvuddelar 

(den andra är principen om räddningsförvärv som behandlas nedan i kapitel 5) i uppsatsens 

problemformulering. Innehållet i detta kapitel är sådant som behövs för att förstå sambandet 

enligt vilket ett missbruk av dominerande ställning resulterar i att ett konkurrerande företag 

får finansiella problem. För en mer utförlig och avancerad studie av artikel 102 FEUF och 

övriga lagrum angående missbruk av dominerande ställning hänvisas till den omfattande 

doktrinen på området. 
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3.2 Den dominerande ställningen 
Det här avsnittet ger en presentation av de, i praxis, uppsatta kriterierna vilka måste vara 

uppfyllda för att ett företag ska anses inneha en dominerande ställning. 

3.2.1 Företag 

Som framgår ovan tar artikel 102 FEUF sikte på ett eller flera företags missbruk av en 

dominerande ställning. Begreppet företag har definierats av dåvarande EG-domstolen i 

Höfner: 

”Härvid skall det anmärkas att begreppet företag inom ramen för konkurrensrätten 

omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form 

och sättet för dess finansiering […].”
64

 

Som framgår av citatet har företagsbegreppet getts en vid tolkning av EU-domstolen. 

Begreppet innefattar inte bara vinstdrivande företag utan även icke-vinstdrivande 

organisationer och branschorganisationer, förutsatt att de driver någon form av ekonomisk 

aktivitet. Begreppet innefattar även fysiska personer som utövar sitt yrke i en mer fri roll, som 

till exempel advokater.
65

 

Vad som faller utanför det här begreppet är till exempel verksamhet av social karaktär samt 

vid övriga tillfällen när en stats agerande är ett led i dess myndighetsutövning. Ett första 

målande exempel är FENIN där dåvarande Förstainstansrätten påpekade att den spanska 

sjukhussektorn, även om den köpt varor och således agerat i egenskap av en part i ett 

kommersiellt avtalsförhållande, inte utgjorde ett företag enligt EU-konkurrensrätten.
66

 

Förstainstansrättens dom, vilken överklagades, fastställdes senare av dåvarande EG-

domstolen.
67

 Ett annat mål som belyser vidden av begreppet företag i enlighet med dess 

definition i EU-konkurrensrätten är Aéroports de Paris. I målet, som efter överklagan 

fastställdes av dåvarande EG-domstolen
68

, gjordes en skillnad mellan å ena sidan 

myndighetsutövning och å andra sidan ekonomisk verksamhet, på vilken EU-
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konkurrensrätten var tillämpbar, trots att de här två verksamheterna skedde på en och samma 

fysiska plats.
69

  

3.2.2 Relevant marknad 

För att det överhuvudtaget ska kunna vara möjligt att bestämma om ett företag har en 

dominerande ställning eller inte ter det sig naturligt att marknaden, på vilken det eventuellt 

dominerande företaget erbjuder sina tjänster och/eller säljer sina varor, först definieras. Denna 

marknad kallas inom EU-konkurrensrätten för den relevanta marknaden och delas först och 

främst upp i en produktmarknad och en geografisk marknad. Det framgår nedan i avsnitt 

3.2.2.3 att det även finns en tidsbestämd marknad. Gemensamt för de tre typerna av 

delmarknader, som tillsammans utgör den relevanta marknaden, är att det inte finns någon 

allmängällande definition på vad som utgör en relevant marknad.
70

  

En användbar metod vid bestämmandet av den relevanta marknaden är det så kallade 

SSNIP
71

-testet. Det här testet definierar den relevanta marknaden genom att undersöka hur en 

prisökning påverkar konsumenternas vilja att söka efter en produkt som är utbytbar med den 

dyrare produkten. Om konsumenterna efter att priset på varan A höjts med X procent väljer 

att istället köpa produkten B är varorna A och B utbytbara och säljs således på samma 

relevanta produktmarknad. E contrario gäller att om konsumenterna trots prishöjningen på 

varan A fortsätter att köpa denna är följaktligen A den enda varan som säljs på den relevanta 

produktmarknaden. Samma test görs för att definiera den relevanta geografiska marknaden, 

där frågan är hur långt konsumenterna är beredda att förflytta sig för att köpa en annan vara än 

den dyrare varan A. Dessa riktlinjer är emellertid av generell karaktär och omständigheterna i 

det enskilda fallet är avgörande för att definiera den relevanta marknaden.
72

 Avslutningsvis 

ska sägas att det ligger i det av konkurrensmyndigheterna undersökta företagets intresse att 

den relevanta marknaden, såväl produkt som geografisk, definieras så brett som möjligt 

eftersom det i ett sådant fall är mindre sannolikt att företaget är dominant.
73
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3.2.2.1 Produktmarknad 

Som framgår i avsnittet precis ovan används SSNIP-testet och dess princip om utbytbarhet 

bland annat när den relevanta produktmarknaden definieras. Principen konkretiserades i 

United Brands. Företaget United Brands var ett amerikanskt bolag, som sålde bananer, vars 

europeiska dotterbolag enligt Kommissionen hade missbrukat sin dominerande ställning. 

United Brands hävdade att den relevanta produktmarknaden skulle bestämmas till frukt 

medan Kommissionen hävdade att uteslutande bananer utgjorde den relevanta marknaden. 

Som svar på frågan anförde domstolen: 

”För att bananen skall kunna anses utgöra en marknad, som i tillräckligt hög grad skiljer 

sig från marknaden för andra frukter, måste bananen genom sina utmärkande 

egenskaper kunna särskiljas från annan färsk frukt så att bananen endast i en begränsad 

omfattning kan bytas ut mot dessa andra frukter och endast utsätts för konkurrens av 

dessa andra frukter i en knappt märkbar omfattning.”
74

 

I avgörandet presenterades successivt olika skäl, som till exempel skillnader i smak, 

konsistens och målgrupp, vilka talade för att den relevanta marknaden var bananer och inte 

frukt i sin helhet.
75

 Denna avgränsning kan framstå som snäv men snäva avgränsningar, 

gällande definitionen av den relevanta produktmarknaden, är mer regel än undantag i praxis 

på EU-nivå.
76

  

3.2.2.2 Geografisk marknad 

När väl den relevanta produktmarknaden har definierats måste även den relevanta geografiska 

marknaden preciseras. I den första meningen i artikel 102 FEUF stadgas att det är oförenligt 

med EU-rätten om ett företag missbrukar en dominerande ställning  

”[…] på den inre marknaden eller inom en väsentlig del av denna, i den mån det kan påverka 

handeln mellan medlemsstater”.  

Vad som kan utläsas ur den meningen är att den relevanta geografiska marknaden inte måste 

definieras till hela den inre marknaden. Förutsatt att samhandeln inom unionen påverkas 

räcker det att ett företag har en dominerande ställning på en väsentlig del av denna marknad. 
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Vad som utgör en väsentlig del av den inre marknaden har besvarats olika i praxis. I ett mål
77

 

har den relevanta geografiska marknaden definierats till ett land, medan en stor internationell 

hamn har ansetts utgöra en väsentlig del av den inre marknaden i ett annat mål
78

.  

3.2.2.3 Tidsbestämd marknad 

Eftersom få marknader påverkas i tillräckligt hög grad av, till exempel, säsongsvariationer är 

tidsfaktorn ofta förbisedd av Kommissionen vid definitionen av den relevanta marknaden. 

Transportbranschen utgör emellertid ett område där tidsfaktorn har visat sig vara en eventuellt 

viktig komponent vid definitionen av den relevanta marknaden.
 79

  

3.2.3 Dominerande ställning 

Först när den relevanta produktmarknaden följt av den relevanta geografiska marknaden 

definierats är det möjligt att avgöra om det aktuella företaget har en dominerande ställning på 

den totala relevanta marknaden eller inte. Bedömningen huruvida ett företag har en 

dominerande ställning baseras initialt på det aktuella företagets marknadsandelar på den 

relevanta marknaden. I ett andra steg tolkas sedan de här marknadsandelarna mot bakgrund av 

rådande villkor på marknaden.
80

 

Att en dominerande ställning inte endast kan baseras på marknadsandelar, utan att en 

undersökning från fall till fall kan bli aktuell, framgick i Hoffman-La Roche. Däri stadgades 

emellertid även att ett företags särskilt stora marknadsandelar per se utgör ett bevis för att det 

föreligger en dominerande ställning.
81

 Exempel på faktorer, förutom företagets egna 

marknadsandelar, som kan vara avgörande vid bestämmandet om en dominerande ställning 

föreligger eller inte är företagets möjligheter att självt transportera sina produkter, hur stora 

och mångtaliga de egna produktionsanläggningarna är samt hur stora marknadsandelar de 

övriga konkurrenterna har.
82

 

Det har dock i praxis utvecklats regler som underlättar bedömningen huruvida en 

dominerande ställning föreligger eller inte. Om ett företag har mer än 50 procent av 

marknadsandelarna på den relevanta marknaden presumeras det att företaget har en 
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dominerande ställning.
83

 Presumtionen att en dominerande ställning föreligger medför att det 

är upp till det undersökta företaget att framlägga motbevis, något som dock kan vara svårt.
84

 

Överstiger marknadsandelarna för det undersökta företaget 60–65 procent torde det vara 

omöjligt att bevisa att en dominerande ställning inte föreligger.
85

 

3.3 Missbruk 

Det är viktigt att poängtera att blotta innehavet av en dominerande ställning inte är oförenligt 

med EU-konkurrensrätten. Det är först när denna ställning missbrukas som artikel 102 FEUF 

blir tillämpbar.
86

 Det har emellertid fastslagits i praxis att ett företag med en dominerande 

ställning har ett särskilt ansvar att genom sitt beteende inte skada konkurrensen på den inre 

marknaden.
87

  

I avsnitt 3.1 ovan framgår en uppräkning på vad som kan utgöra missbruk enligt artikel 102 

FEUF. Uppräkningen är icke-uttömmande. I Hoffman-La Roche förklarades vad som 

kännetecknar ett missbruk av dominerande ställning: 

”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.”
88 

Efter att ha läst det ovan citerade uttalandet från Hoffman-La Roche är det lätt att förstå att 

missbruk av dominerande ställning kan förekomma i många olika former. Som nämns i det 

inledande avsnittet i det här kapitlet är detta inte en uttömmande presentation av artikel 102 

FEUF och således finns inte plats att beskriva alla olika former av missbruk av dominerande 

ställning som nämns i praxis. I det nedan följande avsnittet presenteras en form av missbruk 

av dominerande ställning som används senare i uppsatsens analysdel.  
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3.3.1 Underprissättning 

När oskälig prissättning utgör ett missbruk av en dominerande ställning åsyftas såväl över- 

som underprissättning
89

. Underprissättning är för handen när ett företag medvetet sätter ett 

pris på sina varor vilket innebär att företaget gör förluster. Syftet är att sänka konkurrenternas 

vinstmarginaler och slutligen tvinga ut dem från marknaden. Detta resulterar i en förstärkt 

marknadsposition, kanske till och med i en monopolställning, för det missbrukande företaget. 

När väl en dylik position uppnåtts höjer det missbrukande företaget sina priser och tar på detta 

sätt igen de initiala förlusterna.
90

 Inledningsvis, under en kort period, är underprissättning 

positivt för konsumenterna eftersom de på detta sätt åtnjuter lägre priser men i längden har det 

negativa effekter för såväl konsumenterna som för konkurrensen i sin helhet och är således 

förbjudet.
91

  

Definitionen på vad som utgör underprissättning framgick i AKZO: 

“Priser som är lägre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna (dvs. de kostnader som 

varierar i förhållande till den producerade mängden), och som ett dominerande företag 

tillämpar för att försöka slå ut en konkurrent, skall betraktas som missbruk. Ett 

dominerande företag har egentligen inget intresse av att tillämpa sådana priser, om det 

inte är för att slå ut sina konkurrenter för att sedan kunna höja sina priser med hjälp av 

sin monopolsituation, eftersom varje försäljning medför en förlust, nämligen samtliga 

fasta kostnader (det vill säga de kostnader som är konstanta oavsett vilka kvantiteter 

som produceras) och åtminstone en del av de rörliga kostnaderna per producerad 

enhet.”
92

 

Det här så kallade AKZO-testet har använts i flera mål sedan AKZO, bland annat i France 

Télécom där dåvarande Förstainstansrätten sammanfattade begreppet underprissättning på 

följande sätt: 

”Härav framgår tydligt att i fråga om underprissättning består den första delen av det 

dominerande företagets missbruk i att dess kostnader inte är täckta. Vid bristande 

täckning av de rörliga kostnaderna presumeras den andra delen, det vill säga uppsåtet 
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till underprissättning, medan det för de priser som är lägre än de genomsnittliga totala 

kostnaderna skall bevisas att det finns en plan för att eliminera konkurrensen.”
93

 

3.4 Påföljder 

3.4.1 Offentligrättsliga sanktioner 

Om Kommissionen antingen på eget initiativ eller efter klagomål från en enskild fysisk eller 

juridisk person konstaterar att ett företag har brutit mot bestämmelserna i artikel 102 FEUF 

kan ett flertal åtgärder vidtas. För det första kan Kommissionen ålägga det missbrukande 

företaget beteendemässiga åtgärder. Dylika åtgärder kan till exempel inbegripa ett krav på att 

missbruket ska upphöra samt att företaget ska vidta övriga åtgärder till förmån för de 

skadedrabbade. För det andra kan strukturella åtgärder åläggas det missbrukande företaget.
94

 

Strukturella åtgärder innebär att det missbrukande företaget på något sätt måste överlåta en 

del av verksamheten.
95

 För det tredje kan Kommissionen bestraffa en uppsåtlig eller oaktsam 

överträdelse av artikel 102 FEUF med böter.
96

 Vid fastställandet av bötesbeloppet ska hänsyn 

tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått.
97

 Dock får bötesbeloppet inte 

överstiga mer än tio procent av det missbrukande företagets omsättning från föregående 

räkenskapsår.
98

 Kommissionen har tagit fram riktlinjer
99

 för beräkning av dessa bötesbelopp 

vilka beräknas genom ett tvåstegsförfarande. Först fastställs ett grundbelopp.
100

 I nästa steg 

kan detta grundbelopp justeras antingen upp eller ned beroende på om det finns försvårande 

respektive förmildrande omständigheter.
101

 Historiskt sett har summorna varit betydande. I till 

exempel Microsoft utdömde Kommissionen ett bötesbelopp på strax över € 165 miljoner. 

Kommissionens beslut fastställdes senare av dåvarande Förstainstansrätten.
102

 Ännu högre 

bötesbelopp utdömdes i Intel där Kommissionen ålade det missbrukande företaget att betala 

mer än € 1 miljard.
103

 Beslutet mot Intel är emellertid överklagat till Tribunalen där ett beslut 
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ännu inte är fattat.
104

 € 1 miljard må låta betungande men siffran måste sättas i relation till, i 

detta fall, Intels nettoinkomst som för år 2010 var mer än $ 11 miljarder.
105

 

Utdömande av böter på grund av en överträdelse av artikel 102 FEUF är ett känsligt ämne 

inom EU-rätten, dels på grund av svårigheten i bedömandet om en överträdelse har skett över  

huvud taget, dels på grund av Kommissionens vilja att utdöma höga böter. Bötesbeloppen må 

framstå som betungande men i längden kan beteendemässiga åtgärder vara mer betungande 

för det missbrukande företaget.
106

 Avgörandet Microsoft107
 innehåller ett exempel på en 

beteendemässig åtgärd nämligen ett åläggande för Microsoft att leverera. 

I sammanhanget måste också handläggningstiden, för en procedur rörande en överträdelse av 

artikel 102 FEUF, belysas. Gällande det i detta avsnitt nämnda beslutet mot Intel skickade 

Kommissionen den 26 juli 2007 ett meddelande till Intel där det framgick att företaget 

misstänktes för att ha överträtt artikel 102 FEUF.
108

 Det är rimligt att anta att det här 

meddelandet föregicks av flera månaders undersökning från Kommissionens sida.  

Kommissionens beslut mot Intel fattades cirka ett år och tio månader senare nämligen den 13 

maj 2009. Som framgår ovan i detta avsnitt har Intel överklagat beslutet till Tribunalen. Enligt 

Tribunalens verksamhetsstatistik var den genomsnittliga handläggningstiden för överklagande 

16,6 månader under år 2010.
109

 Om Tribunalens beslut är till Intels nackdel kan inte en 

överklagan till EU-domstolen uteslutas. Enligt EU-domstolens verksamhetsstatistik var den 

genomsnittliga handläggningstiden för överklaganden 14,3 månader under år 2010
110

. Således 

kan det ta sammanlagt cirka 52 månader, det vill säga mer än fyra år, innan ett mål gällande 

en överträdelse av artikel 102 FEUF slutligen avgörs. Det ska emellertid poängteras att 

Kommissionen vid särskilt allvarliga situationer kan fatta intermistiska åtgärder för att skydda 

konkurrensen.
111

 Böterna tillfaller EU:s budget vilket medför att den finansiella situationen 

för det missbrukande företaget försämras medan motsvarande situation för det drabbade 

företaget inte förbättras.
112
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3.4.2 Skadestånd 

Offentligrättsliga sanktioner på EU-nivå skiljer sig från skadeståndsfrågor, som uppstår på 

grund av exempelvis konkurrensrättsbrott, i det avseendet att de sistnämnda frågorna åligger 

de nationella domstolarna att behandla och inte EU-domstolen.
113

 Däremot har EU-domstolen 

i sin praxis uttalat att medlemstaternas regler rörande skadestånd fyller en viktig funktion i 

syfte att garantera en effektiv tillämpning av EU-konkurrensrätten. I Courage Ltd mot Crehan 

uttalade domstolen i sitt förhandsavgörande, begärt av den brittiska appellationsdomstolen,  

följande angående de skadelidandes rättigheter att kräva ersättning vid en överträdelse av EU-

konkurrensrättens regler: 

”En sådan rättighet förstärker nämligen den verkningsfulla karaktären av gemenskapens 

konkurrensregler och avskräcker från sådana, ofta hemliga, avtal eller förfaranden som 

kan begränsa eller snedvrida konkurrensen. Ur detta perspektiv kan talan om skadestånd 

inför de nationella domstolarna på ett väsentligt sätt bidra till att bevara en effektiv 

konkurrens i gemenskapen.”
114

 

Courage Ltd mot Crehan rörde ett konkurrensbegränsande avtal, i enlighet med artikel 101 

FEUF, och således inte ett missbruk av en dominerande ställning, i enlighet med artikel 102 

FEUF. Det framgår emellertid i citat ovan att inte bara avtal avses utan även ”förfaranden som 

kan begränsa eller snedvrida konkurrensen” berörs. Missbruk av dominerande ställning är per 

definition ett exempel på ett sådant förfarande som avses.
115

 Även om dåvarande EG-

domstolen i det här avgörandet kom fram till att brott mot EU-konkurrensrätten kan läggas till 

grund för skadeståndstalan poängteras emellertid de nationella rättsordningarnas avgörande 

betydelse.
116 

Dåvarande EG-domstolen har sedan avgörandet i Courage Ltd mot Crehan haft tillfälle att 

ytterligare precisera viktiga punkter gällande skadeståndstalan som är grundad på en 

överträdelse av EU-konkurrensrättens regler. I de förenade målen Vincenzo Manfredi m.fl. 

mot Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA m.fl. uttalar domstolen bland annat följande: 

”Följaktligen gäller för det första enligt likvärdighetsprincipen att om särskilda 

skadestånd, såsom sådana som döms ut för att statuera exempel eller som bestraffning, 

kan dömas ut i mål enligt nationell rätt som liknar mål där talan väckts med stöd av 
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gemenskapens konkurrensregler, måste detta vara möjligt även i den senare typen av 

mål. Gemenskapsrätten hindrar emellertid inte nationella domstolar från att övervaka att 

skyddet för de rättigheter som gemenskapsrätten ger inte leder till en obehörig vinst för 

rättighetsinnehavarna.”
117

 

”För det andra följer det av effektivitetsprincipen och av rätten för den enskilde att 

begära ersättning för en skada som orsakats av ett avtal eller ett förfarande som kan 

begränsa eller snedvrida konkurrensen att de personer som har lidit skada måste kunna 

begära ersättning inte bara för faktisk skada (damnum emergens) utan även för utebliven 

vinst (lucrum cessans) samt ränta.”
118

 

I likhet med Courage Ltd mot Crehan rörde de, ovan citerade, förenade rättsfallen artikel 101 

FEUF och inte artikel 102 FEUF. Däremot används formuleringen ”eller ett förfarande som 

kan begränsa eller snedvrida konkurrensen” även i de senare förenade rättsfallen vilket tyder 

på att även artikel 102 FEUF åsyftas.
119

  

De grundläggande svenska reglerna gällande skadestånd finns i skadeståndslagen (SFS 

1972:207) där det emellertid framgår, i 1 kap. 1 §, att lagen är dispositiv. Specialregler för 

skadestånd i konkurrensrättsfrågor finns i 3 kap. 25 § 1 st. konkurrenslagen. I detta lagrum 

framgår det att ett företags uppsåtliga eller oaktsamma överträdelse, som resulterar i skada, av 

förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i FEUF medför skadeståndsskyldighet. 

Skaran av skadeståndsberättigade inkluderar inte bara konkurrenter och konsumenter i 

avtalsförhållande med det skadevållande företaget utan även helt fristående konsumenter.
120

  

Kommissionen har i syfte att harmonisera och kodifiera reglerna angående skadestånd tagit 

fram en grönbok
121

 vars innehåll påminner om det domstolen stadgat i de, i detta avsnitt, ovan 

citerade rättsfallen.
122

 Det krävs emellertid att antingen en förordning eller ett direktiv 

utarbetas för att reglerna i grönboken ska ha en möjlighet att bli juridiskt bindande. En dylik 

process har ännu inte avslutats.
123
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I syfte att en konkurrent, på grund av ett annat företags missbruk av dominerande ställning, 

inte ska tvingas ut från marknaden har dåvarande EG-domstolen slagit fast att nationella 

domstolar måste, i den grad det är möjligt, fatta ett intermistiskt beslut vilket förbjuder det 

sistnämnda företaget att fortsätta med sitt konkurrensbegränsande förfarande.
124

 Detta kan 

jämföras med Kommissionens möjlighet att fatta liknande intermistiska beslut.
125

 

Likt avsnitt 3.4.1 ovan angående böter måste även handläggningstiden för skadeståndsärenden 

belysas. Eftersom, i enlighet med vad som framförts ovan i detta kapitel, det ankommer på de 

nationella domstolarna att hantera skadeståndsfrågor, som uppkommer på grund av brott mot 

EU-konkurrensrätten, är det handläggningen i svenska domstolar som presenteras. I såväl 

äldre som modern svensk rättspraxis, gällande konkurrensrättsligt skadestånd, har parterna 

inte sällan förlikats innan förhandling inleds. I fall där förlikning inte sker förklaras oftast 

skadeståndsärendet vilande i väntan på det offentligrättsliga avgörandet, det vill säga 

avgörandet huruvida en överträdelse av konkurrensrättens regler föreligger eller inte.
126

 Ett 

sådant avgörande kan, som nämns i avsnitt 3.4.1, ta lång tid. 

3.5 Sammanfattning 
Som nämns i inledningen av detta kapitel utgör principen om missbruk av dominerande 

ställning ett av den här uppsatsens två huvudämnesområden. Efter att i detta kapitel ha utrett 

begreppet missbruk av dominerande ställning kan nu problembakgrunden samt 

problemformuleringen preciseras.  

Typfallet, vilket initialt presenteras i avsnitt 1.7 ovan, som uppsatsen bygger på är att på den 

relevanta marknaden finns det uteslutande två företag, A och B. Båda företagen, som 

uppfyller den i Höfner uppsatta definitionen av ett företag, säljer samma vara. A inte bara 

presumeras inneha en dominerande ställning utan har de facto en anmärkningsvärt stor 

marknadsandel vilket gör det mer eller mindre omöjligt att motbevisa att en dominerande 

ställning inte föreligger, i enlighet med vad som framgår ovan i avsnitt 3.2.3. I syfte att 

framkalla finansiella problem hos B börjar A missbruka sin dominerande ställning genom att 

utöva underprissättning. Detta förblir självklart en hemlighet för alla förutom A:s 

företagsledning. A:s priser sätts inte lägre än den rörliga kostnaden, vilket hade medfört 

presumtion om missbruk, utan endast lägre än den totala kostnaden. Detta medför att 

Kommissionen måste, i enlighet med France Télécom, se avsnitt 3.3.1 ovan, bevisa att 
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missbruk föreligger vilket tar tid. Till slut inleds tidskrävande processer mot A gällande såväl 

böter som skadestånd. Av vad som framgår i avsnitt 3.4.2 ovan inväntas oftast det 

offentligrättsliga avgörandet innan målet om skadestånd tas upp. Det offentligrättsliga 

avgörandet i just det avsnittet åsyftar det svenska nationella avgörandet huruvida 

konkurrensskadeavgift ska utdömas för konkurrensrättsbrott eller inte. Kommissionen och de 

två olika domstolsinstanserna på EU-nivå fattar emellertid även de, i och med sina 

avgöranden huruvida en överträdelse av EU-konkurrensrättens regler föreligger eller inte, ett 

liknande offentligrättsligt beslut. Av vad som framgår ovan i avsnitt 3.4.1 kan det ta flera år 

innan ett mål rörande en överträdelse av artikel 102 FEUF slutligen avgörs. Först efter den här 

tiden inleds, enligt huvudregeln som utkristalliserats i svensk praxis, talan om 

konkurrensrättsligt skadestånd. Tid är emellertid något B inte har eftersom detta företag, på 

grund av A:s missbruk av dominerande ställning, nu är en så kallad failing firm och kommer 

gå i konkurs innan eventuell skadeståndsersättning utdöms.  
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4 Företagskoncentration 

4.1 Inledning 

I en av de inledande artiklarna i den så kallade koncentrationsförordningen framgår följande: 

”En koncentration som påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den 

gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en 

dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras oförenlig med den 

gemensamma marknaden.”
127

 

I detta kapitel beskrivs i korthet EU:s regler gällande företagskoncentrationer. Presentationen 

är kort eftersom det är undantaget, principen om räddningsförvärv, vilket presenteras nedan i 

kapitel 5, som är av större intresse för den här uppsatsen. Emellertid krävs en grundläggande 

presentation av huvudregeln innan undantaget kan behandlas. Presentationen tar främst sikte 

på att klargöra de begrepp som framgår i den, i stycket ovan, citerade artikeln. 

4.2 Jurisdiktion 

Först måste dock en viktig skillnad gällande jurisdiktion mellan å ena sidan artiklarna 101 och 

102 FEUF och å andra sidan reglerna gällande företagskoncentrationer poängteras. När det 

gäller till exempel missbruk av dominerande ställning kan nationella regler tillämpas parallellt 

med de EU-rättsliga, det vill säga artikel 102 FEUF, som behandlas ovan i kapitel 3. När det 

gäller koncentrationer däremot tillämpas antingen den nationella lagstiftningen eller 

lagstiftningen på EU-nivå, de tillämpas således inte parallellt. Följande kriterier måste vara 

uppfyllda för att EU-konkurrensrätten ska tillämpas på ett koncentrationsförfarande: 

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

5 miljarder euro, och 

b) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för minst två av de berörda 

företagen överstiger 250 miljoner euro, 

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

sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat.”
128
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Även om de ovan nämnda tröskelvärdena inte uppnås kan EU-konkurrensrätten ändå 

tillämpas på det aktuella fallet om: 

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

2,5 miljarder euro, 

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

åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner euro, 

c) i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt punkt b, den totala omsättningen 

för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner euro, 

och  

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

av de berörda företagen överstiger 100 miljoner euro, 

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

sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat.”
129

 

4.3 Koncentration 

Enligt koncentrationsförordningen skall en koncentration anses uppstå om en varaktig 

förändring av kontroll följer av att: 

a) två eller flera tidigare självständiga företag eller delar av företag slås samman, eller 

b) en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett företag eller ett eller flera 

företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt 

direkt eller indirekt förvärvar kontroll helt eller delvis över ett eller flera andra 

företag.
130

 

4.4 Relevant marknad 

Det finns ett antal likheter mellan å ena sidan reglerna rörande missbruk av dominerande 

ställning i enlighet med artikel 102 FEUF och å andra sidan reglerna gällande 

företagskoncentrationer. En av dessa likheter är att den relevanta marknaden måste, på ett 

tidigt stadium, definieras. Det torde vara självklart att utan en väl definierad relevant marknad 
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blir det mer eller mindre omöjligt att resonera huruvida en företagskoncentration, med 

överlappande marknader, föreligger eller inte.
131

 

I likhet med reglerna rörande missbruk av dominerande ställning delas den relevanta 

marknaden upp i en produktmarknad och en geografisk marknad. Eftersom definitionen av 

den relevanta marknaden vid koncentrationsbedömningen har många likheter med den som 

genomförs vid en bedömning enligt artikel 102 FEUF hänvisas till vad som därom sägs i 

avsnitt 3.2.2 ovan. Det finns emellertid en viktig skillnad som måste poängteras. När den 

relevanta marknaden ska definieras i enlighet med ett förfarande enligt artikel 102 FEUF är 

det i det, av konkurrensmyndigheterna, undersökta företagets intresse att marknaden 

definieras brett. Intresset är det omvända för detta företag när bedömningen görs utifrån 

koncentrationsförordningen. I ett sådant fall är det i det undersökta företagets intresse att den 

relevanta marknaden definieras snävt eftersom det, vid en sådan definition, är mindre 

sannolikt att detta företags verksamhet överlappar verksamheten hos företaget med vilket en 

koncentration planerat ska ske.
132

 

4.5 Hämmande av effektiv konkurrens 

Enligt vad som framgår i koncentrationsförordningen artikel 2.3 är det i synnerhet skapandet 

eller förstärkandet av en dominerande ställning som anses vara hämmande för en effektiv 

konkurrens. En tydligare precision av hur konkurrensen kan hämmas vid horisontella 

koncentrationer, likt den som presenteras i uppsatsens problemformulering i avsnitt 1.2 ovan, 

finns i Kommissionens riktlinjer där det stadgas: 

”Det finns huvudsakligen två olika sätt på vilka horisontella koncentrationer påtagligt 

kan hämma den effektiva konkurrensen, särskilt genom att skapa eller förstärka en 

dominerande ställning:  

a) Genom att eliminera ett betydande konkurrenstryck som ett eller flera företag utsatts 

för, varefter dessa skulle ha ett ökat marknadsinflytande, utan att tillgripa ett samordnat 

agerande (icke-samordnade effekter). 

b) Genom att ändra konkurrensens karaktär på ett sådant sätt att företag som tidigare inte 

samordnade sitt beteende nu med betydligt större sannolikhet kommer att samordna och 

höja sina priser eller på något annat sätt påtagligt hämma den effektiva konkurrensen. 
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En koncentration kan också göra samordning lättare, stabilare eller effektivare för 

företag som bedrev samordning före koncentrationen (samordnade effekter).”
133

 

 

I likhet med tillvägagångssättet som används vid ett förfarande i enlighet med artikel 102 

FEUF framgår det ur citatet ovan att parternas marknadsandelar (ordet marknadsinflytande 

används i de ovan citerade riktlinjerna) tillmäts avgörande betydelse även vid en bedömning i 

enlighet med koncentrationsförordningen. Medför koncentrationen ett ökat 

marknadsinflytande, genom att marknadsandelarna ökar, kan detta i sin tur medföra att 

koncentrationen påtagligt kommer hämma konkurrensen. Marknadsandelarna är förvisso bara 

en första indikation huruvida konkurrensen riskerar att hämmas i och med koncentrationen 

men de utgör ändå en viktig faktor vid bedömningen.
134

 I Kommissionens riktlinjer för 

bedömning av horisontella koncentrationer framgår det att en marknadsandel, efter en 

genomförd koncentration, på 50 procent är bevis i sig självt för att en dominerande ställning 

föreligger.
135

 

4.6 Åtaganden 

En koncentration som skulle bedömas som oförenlig med den inre marknaden kan ändå 

godkännas av Kommissionen om parterna i koncentrationen har utfört vissa åtaganden i syfte 

att minska koncentrationens konkurrenshämmande effekter.
136

 I praktiken har det visat sig att 

strukturella åtaganden, det vill säga exempelvis en försäljning av ett dotterbolag, har varit det 

mest effektiva åtagandet i syfte att främja konkurrensen.
137

 Att parterna i koncentrationen 

lovar att i framtiden inte missbruka sin dominerande ställning räcker inte.
138

 Det finns 

emellertid tillfällen när tillräckligt lämpliga och effektiva åtaganden inte finns vilket i sin tur 

resulterar i att koncentrationen förbjuds.
139
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4.7 Sammanfattning 
I sammanfattningen av kapitel 3 ovan preciseras typförutsättningarna som uppsatsen bygger 

på. Där framgår att på den relevanta marknaden finns uteslutande två företag, A och B. De här 

två företagens verksamhet överlappar även varandra i enlighet med 

koncentrationsförordningen. A önskar förvärva B, ett förvärv som med lätthet torde 

klassificeras som en koncentration i enlighet med vad som framgår ovan i avsnitt 4.3. 

Eftersom A och B är de enda företagen som finns på marknaden kommer en dominerande 

ställning inte bara skapas utan även förstärkas (detta eftersom A redan innan koncentrationen 

hade en kraftigt dominerande ställning, se avsnitt 3.5 ovan). Att en dylik koncentration 

kommer hämma en effektiv konkurrens borde bara vara en ren formalitet att konstatera vilket 

bör få till konsekvens att koncentrationen förbjuds om inte lämpliga åtaganden finns att tillgå.   
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5. Principen om räddningsförvärv 

5.1 Inledning 

I Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer framgår bland 

annat följande: 

”Kommissionen kan besluta att en annars problematisk koncentration trots allt är 

förenlig med den gemensamma marknaden om det ena av de samgående företagen är ett 

konkurshotat företag.”
140

 

I detta femte kapitel i referensramen behandlas principen om räddningsförvärv som är den 

andra av de två huvuddelarna (den första är artikel 102 FEUF som behandlas ovan i kapitel 3) 

i uppsatsens problemformulering.  

5.2 Amerikanskt ursprung 

Principen om räddningsförvärv har sitt ursprung i amerikansk konkurrensrätt där den 

omnämns i de nuvarande riktlinjerna för horisontella koncentrationer från 1992 (reviderade 

1997) och där det stadgas att:  

“A merger is not likely to create or enhance market power or facilitate its exercise if the 

following circumstances are met: 1) the allegedly failing firm would be unable to meet 

its financial obligations in the near future; 2) it would not be able to reorganize 

successfully under Chapter 11 of the Bankruptcy Act; 3) it has made unsuccessful good-

faith efforts to elicit reasonable alternative offers of acquisition of the assets of the 

failing firm that would both keep its tangible and intangible assets in the relevant 

market and pose a less severe danger to competition than does the proposed merger; and 

4) absent the acquisition, the assets of the failing firm would exit the relevant 

market.”
141

 

Principen hade emellertid åberopats i amerikanska domstolar långt tidigare. I International 

Shoe Company versus Federal Trade Commission, som avgjordes redan år 1930, stadgar den 

amerikanska högsta domstolen: 
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”In the light of the case thus disclosed of a corporation with resources so depleted and 

the prospect of rehabilitation so remote that it faced the grave probability of a business 

failure, with resulting loss to its stockholders and injury to the communities where its 

plants were operated, we hold that the purchase of its capital stock by a competitor 

(there being no other prospective purchaser) not with a purpose to lessen competition, 

but to facilitate the accumulated business of the purchaser and with the effect of 

mitigating seriously injurious consequences otherwise probable, is not in contemplation 

of law prejudicial to the public, and does not substantially lessen competition or restrain 

commerce within the intent of the Clayton Act.”
142

 

Det bör poängteras att skyddsintressena som gynnades av räddningsförvärvet var, enligt 

domstolen, aktieägarna och samhället där fabrikerna var lokaliserade. Avgörandet i 

International Shoe Company versus Federal Trade Commission kodifierades senare i och med 

the Celler Kefauver Act från 1950.
143

 Sedan dess har principen om räddningsförvärv använts i 

ett antal amerikanska rättsfall, bland annat i United States versus General Dynamics Corp, där 

domstolen ansåg att de som tjänade på ett räddningsförvärv var aktieägarna, de anställda och 

långivarna.
144

 De här skyddsintressena ska jämföras med EU-konkurrensrättens 

motsvarigheter som framgår ovan i kapitel 2 i denna uppsats.  

5.3 EU-rätt 

Principen om räddningsförvärv åberopades för första gången på EU-nivå i ett beslut från 

Kommissionen år 1991. I beslutet, som rörde en potentiell koncentration mellan två 

flygplanstillverkare, ansåg emellertid Kommissionen att principen om räddningsförvärv inte 

kunde tillämpas.
145

 

5.3.1 Principen i Kali und Salz 

Det första EU-rättsliga avgörandet i vilket principen om räddningsförvärv diskuterades och 

utarbetades på ett mer utförligt sätt var Kommissionens beslut från år 1993 i Kali und Salz146
. 

Ärendet rörde en koncentration mellan å enda sida Kali und Salz och å andra sidan det statligt 

ägda bolaget MdK. Båda bolagen var aktiva på bergsalt- och kaliumkarbonatmarknaden. 

MdK:s finansiella situation var kritisk med stora ekonomiska förluster, bolaget gränsade till 
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konkurs och den enda räddningen var ett sammangående med en privat aktör. Det var något 

som Kommissionen vitsordade i sitt följande beslut.
147

 I sitt beslut kom Kommissionen fram 

till att även om koncentrationen mellan Kali und Salz och MdK hade förbjudits skulle det 

förstnämnda bolaget, i egenskap av det enda kvarvarande bolaget på den relevanta 

marknaden, ändå, förr eller senare, ha övertagit stora delar av MdK:s marknadsandelar.
148

 

Den tredje viktiga slutsatsen som Kommissionen drar i sitt beslut är att, trots stora 

ansträngningar, ingen annan lämplig köpare, än Kali und Salz, hade hittats.
149

 Kommissionens 

beslut, som kan sammanfattas i följande tre punkter, innebar att principen om 

räddningsförvärv kunde tillämpas förutsatt: 

 att det påstådda konkurshotade bolaget inom en snar framtid kommer tvingas ut från 

marknaden på grund av sina finansiella problem om det inte blir uppköpt av ett annat 

bolag, 

 att det inte finns något mindre konkurrenshämmande köpalternativ än det anmälda 

koncentrationsförslaget, samt 

 att det konkurshotade bolagets marknadsandelar förr eller senare ändå skulle övertas 

av det övertagande bolaget om koncentration uteblev.
150

 

Den andra punkten ovan ger uttryck för förutsättningen att det inte finns något samband 

mellan koncentrationen och den negativa effekten på konkurrensen eftersom en sådan negativ 

effekt skulle ha uppstått oavsett. Således ska principen om räddningsförvärv bara tillämpas i 

rena undantagsfall i vilka ett förbud mot koncentrationen inte hade haft någon effekt på 

konkurrensen.
151

 Kommissionens beslut i Kali und Salz blev överklagat dels av den franska 

staten och dels av ett franskt bolag inom kaliumkarbonatbranschen. Dåvarande EG-domstolen 

fastställde dock, i båda fallen, Kommissionens beslut.
152

  

Kommissionens beslut i Saint-Gobain är ett exempel på när de tre kriterierna för principen om 

räddningsförvärv, uppställda i Kali und Salz, inte ansågs uppfyllda, vilket resulterade i att 

koncentrationen förbjöds. Saint-Gobain var ett franskt bolag som önskade förvärva det tyska 
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bolaget Wacker-Chemie, vilket led av finansiella problem. I sitt beslut kom Kommissionen 

fram till:  

 att Wacker-Chemies finansiella problem inte var tillräckligt allvarliga för att bolaget 

skulle tvingas ut från marknaden, 

 att Saint-Gobain inte skulle ta över Wacker-Chemies marknadsandelar om det 

sistnämnda bolaget tvingades ut från marknaden. Således skulle en godkänd 

koncentration mellan de två bolagen ha hämmat konkurrensen mer än om den hade 

blockerats, samt 

 att det fanns alternativa köpare alternativt mindre konkurrenshämmande åtgärder.
153

 

Kommissionen kunde inte fastställa att det inte fanns ett samband mellan den föreslagna 

koncentrationen och de negativa effekterna på konkurrensen.
154

  

5.3.2 BASF 

Principen om räddningsförvärv ändrades något i och med Kommissionens beslut i 

BASF/Eurodiol/Pantochim155
. Företaget BASF önskade förvärva de båda företagen Eurodiol 

och Pantochim. BASF yttrade att de två sistnämnda företagen var konkursmässiga och skulle 

tvingas ut från marknaden om inte en koncentration godkändes. Detta vitsordades, och 

vidarebefordrades senare till Kommissionen, av den belgiska domstolen ansvarig för 

konkursförhandlingarna gällande både Eurodiol och Pantochim. Följaktligen var det första 

kriteriet gällande tillämpbarheten av principen om räddningsförvärv, som de ställdes upp i 

Kali und Salz, uppfyllt. BASF hävdade även att det inte fanns något mindre 

konkurrenshämmande alternativ. Även detta påstående vitsordades av den belgiska domstolen 

och således var det andra kriteriet i Kali und Salz uppfyllt. Gällande det tredje kriteriet i Kali 

und Salz yrkade BASF att det inte var nödvändigt för det övertagande företaget att ta över de 

övertagna företagens alla marknadsandelar, vilket var ett krav enligt kriterierna i Kali und 

Salz, utan endast en del av dessa.
156

 Angående detta sista yrkande svarade Kommissionen i 

sitt beslut: 

” In the present case, such a monopoly situation would not be created after Eurodiol's 

exit from the market. Nor can it be expected that BASF would absorb merely all of 
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Eurodiol's market share since their main competitors are likely to gain significant parts 

of this share as well. However, the Commission recognises that the assets of the failing 

firm would definitely exit from the market in this case. This exit would most probably 

lead to a considerable deterioration of market conditions, to the disadvantage of the 

customers. The Commission considers that these elements are equally relevant for the 

application of the rescue merger concept.”
157

 

 

Även om Kommissionen i och med beslutet i BASF godkände att endast en del av de 

övertagna bolagens marknadsandelar övertogs av det övertagande bolaget är det rimligt att 

anta att denna del måste utgöra majoriteten av de aktuella marknadsandelarna.
158

 Kriterierna 

angående tillämpbarheten för principen om räddningsförvärv, som de framgår i BASF, 

bekräftades i ett senare Kommissionsbeslut där de sammanfattas på följande sätt: 

 

 det förvärvade företaget skulle snabbt försvinna från marknaden om det inte övertogs 

av ett annat företag; 

 det inte finns något förvärvsalternativ som skulle vara mindre skadligt för 

konkurrensen; och 

 de tillgångar som skall förvärvas oundvikligen skulle försvinna från marknaden om 

inte en koncentration ägde rum.
159

 

 

Kriterierna i Kali und Salz, BASF samt Newscorp/Telepiù har blivit kodifierade och framgår 

nu i några av Kommissionens riktlinjer.
160

  

5.4 Sammanfattning 

Efter det här femte kapitlet i referensramen är det nu möjligt att fortsätta precisera typfallet på 

vilket den här uppsatsen grundar sig på. I sammanfattningen av kapitel 4 ovan framgår det att 

företaget A med stor sannolikhet inte kommer kunna förvärva företaget B eftersom detta 

skulle ha hämmat konkurrensen i allt för stor utsträckning. För att möjliggöra en 

koncentration i detta läge åberopar A principen om räddningsförvärv i syfte att kunna 

förvärva B. En första fråga i det här läget är om kriterierna för att kunna åberopa denna 

princip är uppfyllt? En, för den här uppsatsen viktigare fråga, är huruvida A framgångsrikt 
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kan åberopa principen om räddningsförvärv om det första kriteriet, det vill säga att det 

förvärvade företaget, B, snabbt skulle försvinna från marknaden, är uppfyllt enkom genom 

A:s lagöverträdelse. Vad är rimligt i en sådan situation och är lagändringar nödvändiga för att 

stävja ett sådant otillbörligt beteende? Det är primärt de här frågorna som ska besvaras i 

uppsatsens analysdel. 
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6 Missbruksdoktrinen 
I EU-domstolens praxis har det utvecklats en princip som fått namnet missbruksdoktrinen

161
 

vilken syftar till att en person, fysisk eller juridisk, inte ska kunna missbruka EU-rätten i syfte 

att göra vinning på det.
162

 Doktrinen har tillämpats i ett flertal mål på EU-nivå men där 

Emsland-Stärke163
 är det i vilket doktrinen först konkretiserades. 

Emsland-Stärke gällde huruvida det tyska bolaget med samma namn hade rätt till 

exportbidrag.
164

 Bolaget hade erhållit exportbidrag i enlighet med en EU-förordning för 

export av jordbruksprodukter till Schweiz. När väl produkterna anlänt till Schweiz 

transporterades de åter till Tyskland där de såldes.
165

 Domstolen uttalade att för att missbruk 

av en rättighet, i detta fall erhållande, utan egentlig rätt, av exportbidrag, ska föreligga krävs 

följande: 

”[…] dels att vissa objektiva förhållanden skall föreligga varav det framgår att 

målsättningen med den berörda gemenskapsbestämmelsen inte har uppnåtts, trots att de 

villkor som uppställs i bestämmelsen formellt har uppfyllts. 

Vidare krävs det att en subjektiv faktor föreligger, nämligen en avsikt att erhålla en 

förmån som följer av gemenskapsbestämmelserna genom att konstruera de 

omständigheter som krävs för att få förmånen.”
166

 

I detta mål utgjordes missbruket av ett tillskansande av en, ekonomisk, förmån genom 

uppfyllandet av en EU-rättslig bestämmelse. Missbruksdoktrinen har sedan dess tillämpats på 

fall rörande till exempel skatter.
167

 

Missbruksdoktrinens eventuella tillämpning på den här uppsatsens problemformulering 

diskuteras nedan i analysavsnitt 7.6. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 

I detta kapitel fastställs huruvida ett övertagande företags missbruk av dominerande ställning 

bör tillmätas betydelse gällande dels sanktionerna för nyss nämnda missbruk, och dels 

omfattningen av principen om räddningsförvärv. Som framgår i avsnitt 1.4 är det en topisk 

metod som används i denna analys.  

Inledningsvis presenteras de skyddsintressen som framgår i den analytiska sammanfattningen 

av kapitel 2 ovan. Denna repetition sker främst för att underlätta för läsaren. Med inbördes 

hierarki utgörs de relevanta skyddsintressena av: 

 den inre marknaden,  

 konsumenterna och en effektiv fördelning av resurser, samt 

 konkurrerande företag 

De här skyddsintressena utgör analysens så kallade topos och används i analysavsnitten nedan 

i vilket de behandlas i den ovan fastställda ordningen. Med grund i dessa topos framförs 

argument för och emot dels principen om räddningsförvärvs tillämplighet, gällande det typfall 

som uppsatsen bygger på, och dels huruvida dagens sanktioner mot missbruk av dominerande 

ställning är tillräckligt avskräckande. 

Ytterligare faktorer som vägs in är huruvida det övertagna företaget tillhandahåller en produkt 

eller en tjänst i vilket en medlemsstat har ett legitimt intresse, det drabbade företagets 

medhjälp till sin egen ekonomiska undergång samt om det drabbade företagets finansiella 

situation redan innan missbruket var dålig på grund av lågkonjunktur. Huruvida det 

missbrukande företagets agerande kan accepteras med hänsyn till ett legitimt syfte samt om 

missbrukets effekter på samhällsekonomin ska tillmätas någon betydelse är även det exempel 

på faktorer som diskuteras i detta analyskapitel. 

Även det i syfte att underlätta för läsaren repeteras här det typfall som uppsatsen bygger på. 

På den relevanta marknaden finns det två företag; det dominerande företaget A samt den 

mindre konkurrenten B. A vill förvärva B men ett dylikt förvärv godkänns inte med 

hänvisning till bestämmelserna i koncentrationsförordningen. A börjar missbruka sin 
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dominerande ställning. Detta resulterar i att B får finansiella problem vilket i sin tur gör att ett 

av koncentrationsförordningens undantag, principen om räddningsförvärv, blir tillämpligt. 

7.2 Den inre marknaden 
Om det missbrukande företaget A får, med åberopande av principen om räddningsförvärv, 

förvärva den finansiellt kristyngda konkurrenten B kommer den inre marknaden skadas 

eftersom konkurrensen de facto minskar eftersom två konkurrenter koncentreras till en. Det 

ter sig självklart. Stöd för en sådan slutsats finns även i koncentrationsförordningen
168

 som 

uttryckligen förbjuder en dylik koncentration eftersom konkurrensen skulle ha hämmats i 

form av att en dominerande ställning skulle ha skapats eller förstärkts.
169

 

Ett motargument är att detta skulle ha skett även om koncentrationen hade förbjudits eftersom 

B i sådant fall hade gått i konkurs. Följden skulle likväl ha blivit en monopolställning för A. 

Det är just detta argument som utgör ett av kriterierna för att åberopa principen om 

räddningsförvärv.
170

 

De två ovan anförda argumenten tillför egentligen inget nytt till diskussionen eftersom de 

utgör argumenten på vilka huvudregeln, koncentrationsförbudet, respektive undantaget, 

principen om företagsförvärv, grundar sig.  

Det som däremot tillför något nytt till diskussionen är hur B hamnade i sin prekära finansiella 

situation från första början och huruvida detta ska tillmätas någon betydelse. Typfallet som 

uppsatsens problemformulering bygger på är att A började missbruka sin dominerande 

ställning uteslutande i syfte att i framtiden, genom att åberopa principen om räddningsförvärv, 

kunna köpa upp konkurrenten B. Det handlar således om en rad ageranden som konstruerats 

uteslutande för att kunna åtnjuta möjligheten av att kunna åberopa ett undantag i 

lagstiftningen. 

Det här agerandet består emellertid av handlingar vilka är straffsanktionerade.
171

 Bötesbelopp 

uppgående till maximalt tio procent av det missbrukande företagets årsomsättning samt 

strukturella sanktioner, till exempel försäljning av en eller flera verksamhetsgrenar, är 

argument som talar emot att A över huvud taget skulle vilja agera på ett dylikt sätt. 

Bötesbeloppet får som antyds inte uppgå till mer än tio procent av årsomsättningen. I 

förevarande fall är det mycket troligt att bötesbeloppet maximeras eftersom hänsyn bland 
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annat ska tas till hur allvarlig den aktuella överträdelsen är. Överträdelsen som framgår i 

uppsatsens typfall måste anses vara sällsynt allvarlig eftersom syftet är att fullständigt 

eliminera den enda konkurrenten på den relevanta marknaden. 

Det finns emellertid argument som talar mot att påföljderna som nämns i stycket ovan verkar 

tillräckligt avskräckande och snabbt. Som framgår ovan i referensramen kan ett slutligt 

avgörande gällande ett missbruk av dominerande ställning i bästa fall ta några månader men i 

värsta fall flera år om Kommissionens beslut överklagas.
172

 För övrigt kan A agera på ett sätt 

som medför ytterligare fördröjning innan själva rättsprocessen inleds. A kan nämligen agera 

på ett sätt vilket medför att presumtion av missbruk inte föreligger utan detta måste bevisas av 

Kommissionen vilket, som det konstateras ovan, utgör en svår uppgift. Sådan är situationen 

vid till exempel missbruk av dominerande ställning i form av underprissättning.
173

 Under 

tiden är sannolikheten stor att B går i konkurs eller blir förvärvat av den enda återstående 

konkurrenten, det vill säga det missbrukande företaget A.  

Om den slutgiltiga domen mot A medför strukturella förändringar förutsätter detta att det 

finns en lämplig kandidat till vilken en verksamhetsgren kan säljas. Om den enda kvarvarande 

konkurrenten, det vill säga det drabbade företaget B, på den relevanta marknaden har gått i 

konkurs alternativt blivit uppköpt under processens gång finns det rimligtvis inte något annat 

företag som kan köpa verksamhetsgrenen i fråga. En annan möjlighet är att vid 

räddningsförvärvet tillåts A endast överta en del av B medan resten knoppas av och bildar ett 

nytt fristående företag.
174

 Denna möjlighet ska inte uteslutas. Det kommer dock bli svårt för 

det nyligen skapade företaget att överleva i konkurrensen med den nu väldigt dominanta 

konkurrenten. Även genom uteslutande lagliga metoder ter det sig naturligt att det sistnämnda 

företaget tack vare sin dominanta position en kort tid efter avknoppningen kommer ha något 

som liknar en monopolställning. Det nyskapade företaget måste bland annat hitta investerare 

och långivare samt bygga upp en ny kundbas vilket med stor sannolikhet tar lång tid. Således 

ter sig en sanktion bestående av strukturella sanktioner i typfallet relativt verkanslös. Mot 

detta talar att det inte kan uteslutas att ett annat företag, vilket tidigare inte konkurrerat 

horisontellt med A och B, väljer att bredda sin verksamhet och på detta sätt utgöra en kandidat 

till att köpa verksamhetsgrenen i fråga. Ett sådant argument må inte kunna fullständigt 
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uteslutas men bör emellertid, med tanke på de stora riskerna och kostnaderna som är 

förknippade med en dylik breddning av verksamheten, anses som mindre troligt.  

Det finns även ett argument som kan framföras vilket talar mot att penningböter i det här 

fallet är att anse som tillräckligt avskräckande för A. När förvärvet av B har genomförts 

kommer A att åtnjuta totalt monopol på den relevanta marknaden. I och med denna nya ännu 

mäktigare ställning kan A, genom till exempel höjda priser, sakta men säkert ta igen de 

kostnader i form av betalda böterna som drabbade företaget inledningsvis. Det måste även än 

en gång poängteras att böterna som det missbrukande företaget betalar tillfaller, i förevarande 

fall, EU och inte det drabbade företaget.
175

 Detta medför att den finansiella situationen för B 

inte förbättras av en sådan bot. Avslutningsvis måste också observeras att böterna i relation 

till det drabbade företagets vinst inte alltid är att anse som tillräckligt höga för att ha en 

avskräckande effekt.
176

 

Den sanktion som däremot skulle kunna hjälpa B:s ekonomiska situation är den civilrättsliga 

sanktionen skadestånd. Den sanktionen behandlas dock endast ur konsumenternas samt det 

konkurrerande företagets, och framförallt dess arbetstagares och ägares, situation nedan i 

avsnitt 7.3 respektive 7.4. 

Att förbjuda A att, genom åberopande av principen om företagsförvärv, köpa B gör varken 

från eller till för den inre marknaden eftersom skadan redan har skett. Skadan på 

konkurrensen på den inre marknaden inträffade när A genom sitt missbruk av dominerande 

ställning tvingade ut sin konkurrent, B, från den relevanta marknaden. I syfte att förebygga ett 

sådant agerande ter sig den enda logiska slutsatsen vara att bestraffa agerandet en nivå 

tidigare, det vill säga vid själva missbruket. 

Principen om räddningsförvärv utgör ett undantag från koncentrationslagstiftningen vilken i 

sin tur fyller en mycket viktig funktion för att upprätthålla konkurrensen på den inre 

marknaden. Följaktligen ter det sig naturligt att ett sådant undantag ska tillämpas restriktivt. 

Att inte bestraffa ett sådant agerande som uppsatsens typfall beskriver kan anses utgöra en 

indirekt och oönskad uppluckring av den restriktiva tillämpningen av principen. Detta 

eftersom A, genom sitt agerande, mer eller mindre kan tvinga fram tillämpningen av 

undantaget. En sådan passivitet, att inte tillräckligt bestraffa ett dylikt agerande, kan även 

anses strida mot det som stadgades redan i det grundläggande Romfördraget, nämligen att 
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konkurrensregler ska finnas, men de facto inte finns i förevarande fall, i syfte att förhindra en 

snedvridning av konkurrensen.
177

  

Det kan även argumenteras att en utebliven sanktion av ett sådant agerande, om inte 

underminerar, åtminstone, försvagar effekterna av de redan existerande sanktionerna gällande 

missbruk av dominerande ställning. Ett missbrukande företag, som till exempel A, måste 

visserligen betala böter men företaget kan ha räknat med att ta igen detta belopp när väl den 

enda konkurrenten, i förevarande fall B, är förvärvad.  

Det bör emellertid påpekas att ett företags missbruk av sin dominerande ställning i syfte att 

kringgå koncentrationslagstiftningen är att anse som ett mycket riskabelt beteende. 

Inledningsvis kommer A göra stora förluster, något de måste vara säkra på att kunna 

återhämta när, och framför allt om, B slutligen har blivit förvärvad. A riskerar också att 

förlora i anseende vilket kan medföra att vissa investerare väljer att inte investera i företaget.  

7.3 Konsumenterna 
Som framgår ovan i referensramen kan konsumenterna

178
 inledningsvis vinna på att ett 

dominerande företag börjar missbruka sin dominerande ställning om detta missbruk sker i 

form av underprissättning.
179

  

Det här är dock inte alltid fallet eftersom andra former av missbruk av dominerande ställning 

inte nödvändigtvis medför någon inledande vinst för konsumenterna utan endast en förlust för 

det konkurrerande företaget och, på längre sikt, även för konsumenterna.  

Även om konsumenterna i vissa fall skulle vinna en del på A:s missbruk är det oundvikligt att 

de i framtiden kommer att bli nettoförlorare på agerandet. Detta eftersom A, efter förvärvet av 

B, med största sannolikhet kommer höja priserna för att dels ta igen förlusterna företaget 

ådrog sig i och med det inledande missbruket, och dels för att ta igen kostnaden som 

betalningen av böterna innebär. Att det till slut är konsumenterna som till stor del kommer 

betala för det missbrukande företagets förluster ter sig logiskt.  

I avsnitt 7.2 ovan konstateras att om A förbjuds att, genom åberopande av principen om 

räddningsförvärv, förvärva B, vilket resulterar i att det sistnämnda företaget går i konkurs, gör 

det varken från eller till för den inre marknaden. Detta eftersom skadan skedde ett steg 

tidigare, det vill säga vid själva missbruket. Räddningsförvärv eller konkurs spelar ingen roll 
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eftersom två konkurrenter i båda fallen reduceras till en. Samma resonemang kan inte 

användas när det gäller konsumenterna. Om B går i konkurs kommer såväl slutkonsumenterna 

som mellanledkonsumenterna drabbas negativt eftersom utbudet av varan alternativt tjänsten 

som tidigare båda företagen tillhandahöll kommer minska. Samma negativa effekt, fast i form 

av minskad efterfrågan, skulle en konkurs ha på B:s leverantörer. Således framstår 

räddningsförvärvet som ett klart bättre alternativ.  

Det måste dock framföras att räddningsförvärvet med stor sannolikhet kommer medföra 

förändringar i företagens organisation i syfte att uppnå största möjliga vinster. Om de två 

företagen, exempelvis, äger och driver matbutiker och det innan koncentrationen i en ort fanns 

en butik av respektive företag är det inget som garanterar att det även efter sammanslagningen 

kommer finnas två butiker i samma ort. Efter koncentrationen kommer med största 

sannolikhet antalet grossister och leverantörer minskas eftersom de har blivit överflödiga.  

En sammanvägning av de två argumenten medför emellertid att ett räddningsförvärv är det 

bästa av två dåliga alternativ eftersom det rimligtvis är bättre att utbud och efterfrågan 

minskar till viss del istället för att försvinna totalt.  

Dock skulle det ha varit bättre om en dylik avvägning aldrig hade varit nödvändig från första 

början, det vill säga om den ekonomiskt besvärliga situationen för B aldrig hade uppstått. I 

likhet med vad som sägs om den inre marknaden, i avsnitt 7.2 ovan, skulle det ha varit bättre 

om problemet hade åtgärdats tidigare, det vill säga redan vid sanktionen av missbruket.  

I referensramen framgår att det som konsumenterna ska skyddas mot är, bland annat, högre 

priser och minskat utbud.
180

 Ett sätt att skydda konsumenterna är bland annat straffen för 

missbruk av dominerande ställning. I likhet med vad som framgår i slutet av avsnitt 7.2 ovan 

kan det emellertid argumenteras för att de här straffen inte är tillräckliga eftersom de inte tar 

hänsyn till effekter som kommer inträffa i ett senare stadium. Det kan även argumenteras att 

straffen för missbruk av dominerande ställning främst tjänar ett avskräckande syfte men 

medför vid utdömande ingen kompensation för drabbade konsumenter.  

Däremot har konsumenterna möjligheten att få kompensation genom skadeståndstalan. De 

vägledande avgörandena rörande konkurrensrättsligt skadestånd från EU-domstolen hänvisar 
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till respektive medlemslands skadeståndsregleringar eftersom området inte har harmoniserats 

inom unionen. De skadeståndsberättigade inkluderar i svensk konkurrensrätt konsumenter.
181

  

I praktiken kan det emellertid argumenteras att skadeståndet inte utgör ett tillräckligt kraftfullt 

verktyg för att kompensera konsumenterna för de uppkomna skadorna. För det första inväntar 

enligt huvudregeln käranden det offentligrättsliga avgörandet i, i vårt fall, missbruksfrågan, 

vilket tar tid.
182

 För det andra är det inte alltid säkert att ett antal konsumenter, även om de 

representeras av en konsumentorganisation, väljer att väcka skadeståndstalan mot ett företag. 

Särskilt om nyss nämnda företag har sådana ekonomiska resurser som krävs för att konkurrera 

ut en konkurrent, betala böterna för detta agerande och ändå anse det på sikt utgöra en rimlig 

uppoffring. Ett företag som innehar sådana resurser kan med stor sannolikhet klara av en lång 

skadeståndstalan. För ytterligare behandling av skadeståndsfrågan ur såväl konsumenternas 

som det drabbade företagets synvinkel se slutet av avsnitt 7.4 nedan. 

Sammantaget framstår inte sanktionerna för missbruk av dominerande ställning inte heller ur 

konsumenternas perspektiv som tillräckliga. Sanktionerna skyddar inte, i tillräcklig stor 

omfattning, konsumenterna mot det de ska skyddas emot. Inledningsvis har sanktionerna en 

avskräckande effekt, vilket gynnar konsumenterna, i förhållande till företag som avser att 

missbruka sin dominerande ställning. I likhet med vad som sägs ovan i avsnitt 7.2 kan de här 

företagen emellertid kalkylera att fördelarna med ett framtida övertagande, som möjliggörs 

genom att tillämpningen av principen om räddningsförvärv kan tvingas fram, väger upp de 

negativa och kostsamma aspekterna. I ett sådant läge skyddas inte längre konsumenterna 

eftersom det är de som kommer få betala priset när det missbrukande företaget senare ska ta 

igen sina tidigare kostnader.  

7.4 Det konkurrerande företaget 

Att B, som drabbats av A:s missbruk av dominerande ställning, föredrar att bli förvärvat 

istället för att gå i konkurs måste anses som självklart. En konkurs skulle ha medfört bland 

annat uppsägningar för personalen och förluster för aktieägarna.  

Å andra sidan är det ingen garanti att alla anställda även efter förvärvet får behålla sina 

arbeten eftersom synergier mellan de två företagens organisationer med största sannolikhet 

kommer medföra uppsägningar. Det är även troligt att, som en följd av missbrukets effekter 

på B, en del av personalstyrkan, redan innan en eventuell konkurs alternativt förvärv, har 
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blivit uppsagd i syfte att försöka rädda företagets ekonomi. Lika troligt är det att de anställda 

som har fått behålla sina arbeten har blivit tvungna att acceptera lägre löner i samma syfte. 

Således framstår det som felaktigt att beskriva det förvärvande, tillika missbrukande, 

företaget, A, som arbetstagarnas räddare i nöden. En del arbetstillfällen räddas genom 

förvärvet medan andra arbetstillfällen redan har försvunnit under tiden A agerade i syfte att 

tvinga fram en tillämpning av principen om räddningsförvärv.  

Vad angår ägarna i B kommer de vid ett eventuellt förvärv få betalt för sina andelar av det 

övertagande bolaget. På grund av B:s besvärliga finansiella situation kommer de inte få lika 

mycket ersättning för sina andelar som de skulle ha fått om denna besvärliga situation inte 

hade funnits från första början. Alternativet är emellertid att inte få någon ersättning alls vilket 

skulle ha varit fallet om B hade gått i konkurs. I likhet med arbetstagarna har, med stor 

sannolikhet, även ägarna fått känna av missbrukets effekter på det drabbade företaget redan 

under missbrukets gång. Detta kan till exempel ha tagit sig uttryck i att ägarnas andelar har 

minskat i värde samt att B:s vinstutdelning, om ens förekommande, har minskat. Dock är det 

rimligt att anta att ägarna föredrar att få en liten ersättning istället för ingen alls. 

Således är ett räddningsförvärv att föredra ur såväl arbetstagarnas som ägarnas synvinkel 

vilket egentligen inte är överraskande. Det må vara ett alternativ med mindre bra 

förutsättningar men det andra alternativet, det vill säga konkurs, är emellertid värre. Kvarstår 

gör dock faktumet att varken arbetstagarna eller ägarna skulle ha varit tvungna att acceptera 

detta bästa av dåliga alternativ om inte A hade tvingat dem till det. 

De offentligrättsliga sanktionerna av ett missbruk av dominerande ställning berörs redan i 

avsnitt 7.2 och 7.3 ovan vilket medför att en längre utläggning inte är nödvändig även i detta 

avsnitt. Sammanfattningsvis finns det argument som talar för att nyss nämnda sanktioner inte 

är tillräckliga för att avskräcka ett företag som missbrukar sin dominerande ställning i syfte att 

senare få möjligheten att förvärva sin enda kvarvarande konkurrent. Detta gäller även ur det 

konkurrerande företagets synvinkel. Vad som återstår är möjligheten att kräva skadestånd för 

såväl arbetstagarna som ägarna. 

Gällande arbetstagarna kan dessa delas in i två kategorier; å ena sidan de som fick behålla 

sina arbeten efter förvärvet och å andra sidan de som, antingen innan eller i och med 

förvärvet, blev uppsagda. Det är rimligt att anta att arbetstagarna som fick behålla sina arbeten 

är mindre benägna att delta i en skadeståndsprocess mot sin nya arbetsgivare. Ett annat 

scenario som inte ska uteslutas är att de övertagna arbetstagarna, som ett led i sin anställning 
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hos det övertagande bolaget, A, avtalar bort sin rätt till skadestånd. Ett sådant avtal bör 

emellertid kunna angripas med hjälp av grundläggande ogiltighetsgrunder, som till exempel 

de svenska reglerna om utnyttjande av beroendeställning i enlighet med avtalslagen
183

 31 § 1 

st. samt liknande regler i andra medlemsländer inom unionen. 

Personerna vilka inte ingår i denna grupp bör emellertid ha goda motiv att inleda en 

skadeståndsprocess. Ett argument som talar emot att de över huvudtaget inleder en dylik 

process är samma argument som framförs ovan i avsnitt 7.3; den uppsagda personalstyrkan är 

att anse som för klen för att under en längre tid kunna driva en dylik process mot ett mäktigt 

företag. 

Vad gäller ägarna kan även de delas upp i flera grupper. Ponera att det övertagande bolaget 

betalade ägarna i det övertagna bolaget antingen med aktier i det förstnämnda bolaget eller 

med kontanter. Det är tveksamt om personerna vilka har fått betalt med aktier i det 

övertagande bolaget, A, är intresserade av att inleda en skadeståndsprocess mot bolaget i 

vilket de nu är delägare. 

De som emellertid inte fick betalt i aktier i A utan i kontanter borde vara intresserade av att 

driva en skadeståndsprocess. Det är möjligt att bland de här ägarna finns investerare som har 

tillräckliga resurser för att driva en skadeståndstalan mot ett mäktigt företag. Dock gäller 

rimligtvis inte detta alla ägare när det till exempel finns småsparare inblandade. I likhet med 

arbetstagarna kan B:s aktieägare, oaktat om dessa har fått betalt i aktier eller i kontanter, 

tvingas, vid försäljningen, att avtala bort framtida skadeståndsmål gentemot A. Även i 

förhållande till ägarna bör emellertid ett sådant avtal kunna ogiltigförklaras i enlighet med 

avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder. 

B kan i egenskap av sin egen person väcka skadeståndstalan mot det missbrukande företaget. 

Detta blir emellertid, mer eller mindre, omöjligt om B hinner gå i konkurs alternativt 

räddningsförvärvas långt innan en skadeståndstalan ens kan väckas. 

Hit intill i denna uppsats antas det att den offentligrättsliga domen angående missbruket av 

dominerande ställning inte har avkunnats innan B går i konkurs alternativt räddningsförvärvas 

av A. Detta antagande grundar sig i Kommissionens, Tribunalens och EU-domstolens 

handläggningstider, som presenteras ovan i slutet av avsnitt 3.4.1. Eftersom det 

offentligrättsliga avgörandet dröjer hinner de förändringar, vilka presenteras ovan i analysen, 
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som underminerar skadeståndsverktygets effektivitet, inträffa. Till exempel hinner 

aktieägarna i det övertagna bolaget, B, bli aktieägare i det övertagande bolaget, A, och 

arbetstagarna i B blir arbetstagare i A. Ponera istället att den offentligrättsliga domen 

avkunnas och får rättskraft innan B går i oundviklig konkurs alternativt räddningsförvärvas. I 

ett sådant fall behöver de skadeståndsberättigade inte vänta med att inleda sin 

skadeståndstalan mot A. En förutsättning för de skadeståndsberättigades framgång är att 

konkursen kan skjutas upp i väntan på det civilrättsliga avgörandet i skadeståndsfrågan. Kan 

konkursen inte skjutas upp kommer B uppfylla kriterierna för att kunna bli räddningsförvärvat 

av A. Kan konkursen å andra sidan skjutas upp uppfylls inte nyss nämnda kriterier och ett 

räddningsförvärv är uteslutet eftersom B, i ett sådant fall, de facto inte behöver räddas. 

Fordringsägarna borde vara intresserade av att skjuta upp konkursen eftersom de, efter en 

lyckad skadeståndstalan mot A, kommer få en större täckning för sina fordringar. Deras 

utsikter för framgång i en rättegång måste bedömas som mycket goda. Vad som argumenterar 

emot att fordringsägarna är villiga att skjuta upp konkursen är tidsfaktorn kombinerat med 

fordringsägarnas egna finansiella situationer. En skadeståndstalan kan ta flera år innan en 

slutlig dom faller. Det kan tänkas att fordringsägarna själva befinner sig i en finansiellt svår 

situation och föredrar att, genom B:s konkurs, få en mindre ersättning för sin fordran direkt 

istället för full täckning om ett okänt antal år. Om konkursen skjuts upp är det alltid någon 

part, ofta slutligen en bank och dess ägare, som måste vara villig att vänta en okänd tid innan 

denne, eventuellt, får betalt. 

Innan avsnitt 7.5, Övriga faktorer, behandlas måste en sista observation angående 

skyddsintressena, med andra ord den inre marknaden, konsumenterna samt det konkurrerande 

företaget, nämnas. I de ovannämnda analysavsnitten ställs aldrig två eller flera av dessa 

skyddsintressen mot varandra vilket skulle ha resulterat i ett företräde för något av dem. 

Istället medför typfallet, som uppsatsen bygger på, samma resultat i förhållande till de 

respektive intressena. Vägen dit skiljer sig emellertid åt, gällande de olika skyddsintressena, 

men det medför inte att den bästa lösningen för dem alla inte är den samma, nämligen att 

problemet lättast åtgärdas genom att det inledande missbruket angrips. I och med att inga 

konflikter uppstår blir lösningen på problemet, som presenteras nedan i avsnitt 7.7, i detta 

avseende, allmängiltigt utan behov av undantag. 
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7.5 Övriga faktorer 

7.5.1 Den drabbade konkurrentens agerande 

Det finns som nämns i inledningen av detta kapitel ytterligare faktorer som måste tillmätas 

betydelse. I typfallet på vilket uppsatsen grundas är det ostridigt att A har haft som syfte med 

sitt agerande att tvinga fram en tillämpning av principen om räddningsförvärv. Detta missbruk 

sanktioneras i enlighet med de straff som redan finns föreskrivna. Det konstateras i tidigare 

avsnitt i detta kapitel att de här sanktionerna inte är tillräckliga för att avskräcka från ett 

sådant agerande, det vill säga missbruk i syfte att kringgå koncentrationslagstiftningen, som 

den här uppsatsen bygger på. En faktor som emellertid försvårar bedömningen rörande A:s 

skuld är huruvida B har agerat på ett klokt och rimligt sätt eller inte.  

Om B gjort allt som stod i dess makt i syfte att avvärja en konkurs, men de här 

ansträngningarna visade sig vara förgäves när de ställdes mot A:s agerande, har A utan tvekan 

stor skuld i det som har hänt. Ponera å andra sidan att A:s planer på räddningsförvärv aldrig 

skulle gått i lås om inte B agerat på ett sätt som möjliggjort detta, till exempel genom svag 

företagsledning eller okloka affärsbeslut. En sådan möjlighet talar mot att A ska straffas lika 

hårt som i det fall där B hade agerat klokare. Således kan det drabbade företagets eget 

agerande vara en förmildrande omständighet när det missbrukande företagets skuld ska 

utredas. Det utgör emellertid en svår avvägning.  

7.5.2 Lågkonjunktur 

En annan faktor som kan spela in vid bedömningen av det missbrukande företags skuld är 

huruvida det redan råder ett bistert ekonomiskt klimat på, och även utanför, den relevanta 

marknaden. Konsekvensen av denna omständighet är inte helt olik ovanstående avsnitts dito. 

Hur ska en behörig konkurrensmyndighet veta om A:s agerande, vilket visserligen är 

bekräftat, varit den största anledningen till B:s finansiella situation? Det kan mycket väl 

tänkas att A gav B nådastöten och endast påskyndande en process vars resultat i slutändan 

ändå var oundvikligt. Än en gång är avvägningen, som måste till om denna förmildrande 

omständighet ska tillmätas intresse, att anse som svår. 

7.5.3 Den relevanta marknadens betydelse 

Ytterligare en omständighet som kan ha betydelse vid besvarande av frågorna i 

problemformuleringen är den relevanta marknaden och, mer specifikt, vad denna utgörs av. 

Det grundläggande argumentet till förmån för att ingen skillnad ska göras mellan olika 

relevanta marknader är att lagen ska vara lika för alla och det finns ingen anledning att göra 

ett undantag för just konkurrensrätten. Det ska inte göras någon skillnad mellan å ena sidan de 
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företag som säljer bananer, tillhandahåller städtjänster eller tillverkar brödrostar och å andra 

sidan de företag vilka ägnar sig åt tillverkning och försäljning av stridsflygplan, driver 

kärnkraftverk eller tillhandahåller nät för telefoni. 

Mot detta talar att det finns undantag från huvudregeln, det vill säga från principen om att 

lagen är lika för alla. Att särbehandling av vissa branscher är möjliga framgår i referensramen 

där regleringar, på såväl EU-nivå som nationell svensk nivå, ger uttryck för möjligheten till en 

dylik behandling.
184

 Det kan argumenteras för att det missbrukande företaget, A, ska straffas 

hårdare om dess agerande drabbar ett företag vars produkter eller tjänster är essentiella, vilket 

gör dem mer skyddsvärda, ur till exempel försvars- eller försörjningssynpunkt för en eller 

flera nationer. 

7.5.4 Legitimt syfte 

I avsnitt 2.3.2 ovan konstateras i enlighet med Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen 

att ett brott mot unionens konkurrensregler kan godkännas om detta motiveras av ett legitimt 

syfte. Det framgår även i samma avsnitt att vid bedömandet huruvida ett legitimt syfte 

föreligger eller inte ska en proportionalitetsbedömning göras som innebär att den aktuella 

åtgärden inte får gå längre än nödvändigt.  

Det ter sig mer eller mindre omöjligt att finna argument vilka talar för att typfallet som den 

här uppsatsen grundar sig på ska anses falla inom ramarna för en proportionalitetsbedömning i 

enlighet med Meca-Medina och Majcen mot Kommissionen. Detta eftersom händelseförloppet 

utgör ett mycket allvarligt exempel på en strävan efter en otillbörlig vinst genom 

lagöverträdelse. 

Det finns även argument som talar mot att A överhuvudtaget ska anses ha ett legitimt syfte 

med sitt agerande. Syftet med nyss nämnda företags agerande är uteslutande att tvinga bort 

den enda konkurrenten från den relevanta marknaden och på detta sätt, i framtiden, kunna 

åtnjuta monopol på denna marknad. Ett dylikt syfte kan på intet sätt anses vara legitimt 

eftersom det bryter mot flera av konkurrensrättens kärnförbud. Även om detta syfte hålls dolt 

för alla personer, utom de i A:s ledning, är det svårt att se vilka argument detta företag skulle 

kunna använda till sitt försvar. 
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7.5.5 Samhället 

I avsnitt 2.3.1.2 ovan framgår att även vanliga medborgare, som inte har något som helst 

konsumentintresse varken i relation till A eller B, kan anses skyddsvärda enligt EU-

konkurrensrätten. Detta kan tolkas som att samhället i stort är skyddsvärt. Att just samhället 

där till exempel ett företag har etablerat sin verksamhet är skyddsvärt har även konstaterats av 

en amerikansk domstol i ett avgörande som gällde ett räddningsförvärv.
185

 Det ter sig logiskt 

att det ur samhällets synpunkt är förmånligare om det drabbade företaget förvärvas istället för 

att gå i konkurs. Stora paralleller kan här dras med den situation såväl konsumenterna som 

arbetstagarna befinner sig i. Även om samhället antagligen redan, i form av exempelvis ökad 

arbetslöshet och minskade skatteintäkter, fått lida på grund av det missbrukande företagets 

agerande är ett räddningsförvärv ändå att föredra. Ökad sysselsättning är även något EU:s 

institutioner ska främja vid tillämpningen av sin politik, däri inkluderad EU-

konkurrensrätten.
186

 Lika logiskt ter det sig att situationen för samhället skulle ha varit 

betydligt bättre om det missbrukande företaget aldrig hade tillåtits agera på det sättet det de 

facto har.  

Det finns emellertid ett avgörande argument som talar mot att samhällets intresse över huvud 

taget ska tillmätas någon avgörande betydelse. Detta argument medför i sin tur att en längre 

vidareutveckling av effekterna, i förhållande till samhället, av det missbrukande företagets 

agerande inte är nödvändigt. Om en stads, en regions eller till och med ett helt lands ekonomi 

tillmäts avgörande betydelse i en sådan här fråga skulle det innebära att vissa medlemsstater 

inom EU favoriseras på bekostnad av andra. En dylik favorisering kan anses strida mot idén 

om fri konkurrens mellan medlemsstaterna. 

7.6 Etiska argument och missbruksdoktrinen 
Vid första anblick är den här uppsatsens problemformulering något som talar till varje 

individs känsla för vad som är att anse som rättvist. På grund av detta förs i detta avsnitt först 

en kort diskussion som uteslutande grundar sig på etiska argument och där ekonomiska 

intressen i stor omfattning lämnas därhän. I detta avsnitt diskuteras även huruvida 

missbruksdoktrinen kan tillämpas på händelseförloppet, som den här uppsatsen grundar sig 

på.  

Efter att ha läst det typfall på vilket den här uppsatsen grundar sig skulle gemene man med 

stor sannolikhet säga att händelseförloppet som presenteras däri inte kan tillåtas. Det främsta 
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argumentet skulle med lika stor sannolikhet vara att en person, oavsett om denne är fysisk 

eller juridisk, inte ska kunna tjäna eller på annat sätt dra förmån av ett brott. Brott ska inte 

löna sig helt enkelt. 

Det finns emellertid argument som talar emot denna grundprincip. Ponera att person B äger en 

ny bil som person A vill ha. A bryter båda benen på B vilket resulterar i fängelse för den 

förstnämnde. Skadorna på B är mycket allvarliga vilket får följden att han måste sälja sin bil. 

Det är i ett sådant exempel inget som hindrar A från att lägga ett bud på B:s bil vilken han 

ville åt från första början. B har emellertid den självklara friheten att tacka nej till A:s bud 

men det är lätt att förstå att detta blir svårt om A:s bud är det bästa och kanske rent utav det 

enda. 

I kapitel 2 ovan presenteras EU-konkurrensrättens skyddsintressen. Varken i fördragstexter, 

riktlinjer, meddelanden eller i uttalanden från nyckelpersoner framgår det att etiska argument 

beaktas. Snarare är det uteslutande ekonomiska intressen som värnas med hjälp av 

konkurrensrätten vilket talar mot att etiska åsikter ska tillmätas någon större betydelse.  

Det kan även argumenteras för att typfallet, som uppsatsen bygger på, borde omfattas av 

missbruksdoktrinen
187

, vilket kan anses vara en vidareutveckling av principen att brott inte 

ska löna sig. Som nämns ovan i referensramen tar missbruksdoktrinen sikte på att förbjuda ett 

agerande som anses utgöra ett missbruk av en rättighet. Doktrinen konkretiserades i Emsland-

Stärke där två kriterier för doktrinens tillämplighet ställdes upp: 

 målsättningen med unionsbestämmelsen har inte uppnåtts trots att de formella kraven 

är uppfyllda, och 

 det missbrukande företaget har en subjektiv vilja att erhålla en förmån genom att 

konstruera de omständigheter som krävs för förmånens erhållande. 

Appliceras doktrinen på typfallet den här uppsatsen bygger på kan det argumenteras både för 

och emot dess tillämplighet.  

Angående det första kriteriet i Emsland-Stärke måste först bestämmas vad som aves med 

unionsbestämmelsen i den här uppsatsens fall. Det här är dock inte någon svår fråga eftersom 

det som företaget, vilket missbrukat sin dominerande ställning, vill kunna åberopa är 

principen om räddningsförvärv vilken i sin tur får anses utgöra unionsbestämmelsen i enlighet 
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med det första kriteriet i Emsland-Stärke. Att de formella kraven, vilka krävs för att principen 

om räddningsförvärv ska bli tillämplig, är uppfyllda är även det lätt att konstatera eftersom det 

är en förutsättning i uppsatsens problemformulering, vilket även konstateras ovan vid 

upprepade tillfällen. Vad som återstår är huruvida målsättningen med unionsbestämmelsen, 

det vill säga principen om räddningsförvärv, har uppnåtts eller inte.  

Vad som talar för att målsättningen med principen om räddningsförvärv har uppnåtts är det 

faktum att alla kriterier för dess tillämplighet är uppfyllda. Detta medför per definition att 

målsättningen med undantaget, vilket består i att godkänna en annars konkurrensskadlig 

koncentration, likväl är uppnått.  

Vad som talar emot att målsättningen med principen om räddningsförvärv har uppnåtts är på 

vilket sätt kriterierna för dess tillämplighet blivit uppfyllda. Sunt förnuft medför att 

tillämpningen av principen om räddningsförvärv ska vara restriktiv vilket även kan utläsas ur 

Kali und Salz.
188

 Att ett företag kan tvinga fram en tillämpning av principen om 

räddningsförvärv genom att missbruka sin dominerande ställning urholkar, som konstateras 

ovan i analysen, grundidén att principen ska tillämpas restriktivt vilket medför att även 

principens målsättning inte uppnåtts till fullo.  

Det första kriteriet i missbruksdoktrinen må vara uppfyllt eller inte beroende på om 

unionsbestämmelsens målsättning har uppnåtts. Det andra kriteriet i samma doktrin utgör 

även det ett problem vid doktrinens eventuella tillämpning på typfallet vilket utgör grunden 

för den här uppsatsen. Att A har konstruerat ett förlopp i syfte att kunna åtnjuta möjligheten 

att förvärva B är något som redan är konstaterat i och med uppsatsens problemformulering. 

Frågan är emellertid om möjligheten att åberopa principen om räddningsförvärv ska anses 

utgöra en förmån i enlighet med Emsland-Stärke och missbruksdoktrinen eller inte? I nyss 

nämnda rättsfall bestod förmånen av ett ekonomiskt bidrag. Även i senare rättsfall där 

missbruksdoktrinen tillämpats har EU-rätten missbrukats i syfte att kunna åtnjuta just en 

ekonomisk förmån, exempelvis fördelaktigare beskattning. En dylik förmån är att anse som 

relativt olik, i brist på bättre ordval, förmånen att kunna åberopa principen om 

räddningsförvärv i syfte att få en företagskoncentration godkänd. På grund av denna olikhet är 

det tveksamt om missbruksdoktrinen, i sin nuvarande form, skulle kunna omfatta det typfall 

vilket utgör grunden för den här uppsatsen. 
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7.7 De lege ferenda 

7.7.1 Inledning 

En förutsättning i denna uppsats är att det endast finns två konkurrenter på den relevanta 

marknaden. Detta må framstå som sällsynt men det behöver det nödvändigtvis inte vara 

eftersom liknande situationer avgjorts, genom åberopande av principen om räddningsförvärv, 

vid upprepande tillfällen på EU-nivå. Det framgår i avsnitten ovan i detta kapitel att ett 

företags missbruk av dominerande ställning, som sker uteslutande i syfte att i framtiden kunna 

förvärva den drabbade konkurrenten, genom åberopande av principen om räddningsförvärv, 

skadar den inre marknaden, konsumenterna samt självklart det drabbade företaget.  

I dagsläget sanktioneras ett dylikt agerande från det missbrukande företagets sida med  

uteslutande böter alternativt böter kombinerat med strukturella åtgärder. De civilrättsliga 

sanktionerna utgörs av skadestånd. I analysavsnitten ovan framförs dock argument vilka talar 

för att de existerande sanktionerna, sammantaget, är otillräckliga för att avskräcka ett 

missbrukande företag som vill agera på det sätt som beskrivs i uppsatsens typfall. 

7.7.2 Alternativ 1 – ett totalförbud av det aktuella räddningsförvärvet  

I analysen framkommer det, vid upprepade tillfällen, att ett totalt förbud mot A:s 

räddningsförvärv av B inte är en bra lösning på problemet. Detta eftersom skadan redan skett i 

ett tidigare led nämligen när missbruket, i syfte att tvinga fram principen om 

räddningsförvärv, inleddes. När väl B:s finansiella problem blivit så pass allvarliga, att 

konkurs alternativt räddningsförvärv är de enda lösningarna, skulle ett förbud mot ett 

räddningsförvärv skada de redan drabbade parterna ännu mer. Som konstateras ovan är 

räddningsförvärvet i denna situation det bästa av två dåliga alternativ.  

De tre kriterier vilka måste vara uppfyllda för att principen om räddningsförvärv ska bli 

tillämplig på EU-nivå framgår ovan i avsnitt 5.3.2 men repeteras här för enkelhetens skull: 

 det förvärvade företaget skulle snabbt försvinna från marknaden om det inte övertogs 

av ett annat företag; 

 det inte finns något förvärvsalternativ som skulle vara mindre skadligt för 

konkurrensen; och 

 de tillgångar som skall förvärvas oundvikligen skulle försvinna från marknaden om 

inte en koncentration ägde rum. 

Med beaktande av det som sägs tidigare i detta avsnitt är således ett tillägg av ett fjärde 

kriterium med följande lydelse ingen lösning på problemet: 
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 förutsatt att det förvärvade företagets finansiella problem inte är en följd av det 

förvärvande företagets missbruk av dominerande ställning. 

Alternativ 1, som det presenteras i det här avsnittet, är följaktligen uteslutet. 

7.7.3 Alternativ 2 – Tillämpning av missbruksdoktrinen 

I slutet av avsnitt 7.6 ovan konstateras att det är tveksamt om missbruksdoktrinen i sin 

nuvarande form över huvud taget omfattar det otillbörliga beteende som framgår i uppsatsens 

typfall. Bland annat är det mycket tveksamt huruvida möjligheten att få utnyttja principen om 

räddningsförvärv ska anses utgöra en förmån i enlighet med missbruksdoktrinen. Om nyss 

nämnda doktrin antingen visar sig omfatta ett dylikt beteende eller ändras i syfte att omfatta 

ett sådant agerande är det ändå tveksamt om detta är önskvärt. Anta att missbruksdoktrinen 

förbjuder räddningsförvärvet eftersom ett sådant förvärv hade inneburit ett missbruk av en 

EU-rättslig regel. I ett sådant fall är konkurs det enda kvarstående alternativet för B. Således 

medför en tillämpning av missbruksdoktrinen samma otillfredsställande resultat som 

alternativ 1 i avsnitt 7.7.1 ovan.  

Även alternativ 2, en tillämpning av missbruksdoktrinen, är uteslutet eftersom inte heller det 

alternativet åtgärdar problemet i ett tillräckligt tidigt stadium. 

7.7.4 Alternativ 3 – Utvidga dagens sanktioner mot missbruk av dominerande 

ställning 

Det framkommer i de två ovanstående avsnitten, samt i resten av analysen, att det bästa sättet 

att åtgärda problemet är att kväva det i sin linda, det vill säga hindra det redan vid missbruket.  

Detta eftersom när skadan, på grund av det missbrukande företagets, A:s, agerande, väl har 

skett är det för sent. Ett kategoriskt förbud mot räddningsförvärv i en sådan situation skulle 

bara förvärra en redan dålig situation.  

En annan anledning till att åtgärda problemet i ett tidigare stadium är att om detta inte sker 

blir konsekvenserna mer eller mindre oöverskådliga vilket medför stor osäkerhet. Det framgår 

i analysen ovan att ett stort antal konsekvenser kan bli aktuella men å andra sidan måste de 

inte bli det. Det finns övertygande argument som talar för att en drabbad part agerar på ett 

visst sätt men det finns samtidigt övertygande argument som talar emot samma agerande. Det 

ter sig således mer eller mindre omöjligt för lagstiftaren att formulera en allmängiltig regel, 

mot ett dylikt otillbörligt agerande från det missbrukande företagets sida, där alla dessa 

möjligheter ska ingå. Problemet kan jämföras med ett träd som tillåts växa okontrollerat. 

Istället för att klippa av varje gren för sig är det bättre att dra upp roten.  
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En tredje anledning till att åtgärda problemet i ett tidigare stadium är att i ett sådant fall 

elimineras även den etiska diskussionen huruvida brott ska löna sig eller inte eftersom den 

frågan, i förevarande fall, troligtvis aldrig blir aktuell. 

Ett stort problem, vilket blottas i den här uppsatsen, är att handläggningstiden hos 

Kommissionen och hos de två domstolsinstanserna inom unionen är för lång. Avgörandet i 

missbruksfrågan vinner rättskraft för sent i förhållande till räddningsförvärvet. Även om 

Kommissionen och domstolarna blir effektivare och snabbare kvarstår ändå problemet att de 

riskerar att aldrig bli tillräckligt snabba och effektiva. Om det drabbade företaget B inom kort 

riskerar att drabbas av en oundviklig konkurs står det väldigt stora värden på spel vilket talar 

för att ett räddningsförvärv måste ske snabbast möjligt. I ett sådant fall finns det helt enkelt 

inte tid att invänta det offentligrättsliga beslutet gällande missbruket.  

Införandet av en ny sanktion måste dock uppfylla de grundläggande kriterierna gällande 

förutsägbarhet. Den kan inte heller gå längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla dess 

syfte. Följaktligen ter det sig oproportionerligt att alla företag som missbrukat sin 

dominerande ställning ska drabbas. Det är endast de företag vilka har agerat i syfte att tvinga 

fram tillämpningen av principen om räddningsförvärv som ska drabbas.  

Den bästa lösningen på problemet synes vara att kombinera dagens redan existerande 

sanktioner mot missbruk av dominerande ställning med ytterligare en sanktion, som blir 

aktuell först om det missbrukande företaget väljer att förvärva det drabbade företaget. På detta 

sätt drabbas inte alla missbrukande företag utan endast de vars missbruk syftade till att tvinga 

fram en tillämpning av principen om räddningsförvärv. Denna ytterligare sanktion bör ha 

samma funktion som ett vite och där beloppet tillfaller EU. För att bäst demonstrera hur den 

här kombinationen av sanktioner är avsedd att fungera presenteras här en beskrivande 

tidslinje: 

1) A missbrukar sin dominerande ställning vilket resulterar i att Kommissionen inleder 

en offentligrättslig talan mot företaget.  

2) Missbrukets effekter på A:s enda konkurrent, B, är allvarliga eftersom syftet med A:s 

agerande var att försätta B i nästintill en konkurssituation vilket i sin tur medför att 

principen om räddningsförvärv blir tillämplig. 

3) B:s stundande konkurs gör att A nu yrkar att få räddningsförvärva den förstnämnda. 

Den brådskande situationen medför att det eventuella förvärvet måste ske innan det 
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offentligrättsliga avgörandet angående A:s missbruk av dominerande ställning har 

vunnit rättskraft.  

4) Eftersom räddningsförvärv är att föredra framför konkurs beviljas A:s 

räddningsförvärv av B. 

5) Förutsatt att A senare blir fällt för missbruk av dominerande ställning, vilket är mycket 

troligt, blir företaget i och med denna dom även tvunget att betala ytterligare ett vite 

på grund av räddningsförvärvet. Syftet med vitet i denna situation är att denna 

ytterligare sanktion ska vara lika ekonomiskt kännbar tillika avskräckande för A:s 

ekonomi som en skadeståndstalan från B skulle ha varit. Att en skadeståndstalan i 

detta fall inte alltid är trolig argumenteras det för i avsnitt 7.2–7.4 ovan. 

6) Väljer A att räddningsförvärva B först efter att den offentligrättsliga domen angående 

missbruket har vunnit rättskraft ska betalning av vite vara aktuellt även i denna 

situation. Detta scenario är emellertid mindre troligt eftersom en konkurs i ett sådant 

fall troligtvis kan skjutas upp i väntan på skadeståndstalan vilket gör att principen om 

räddningsförvärv inte blir tillämplig.
189

 

7) A kan visserligen välja att inte räddningsförvärva B utan låta det gå i konkurs. I ett 

sådant fall finns det emellertid inget som hindrar
190

 de drabbade parterna att inleda en 

skadeståndstalan mot A, vilket, troligtvis, kommer bli mycket ekonomiskt kännbart för 

den sistnämnde. 

Syftet med att kombinera dagens redan existerande sanktioner med ett vite är att den 

sistnämnda sanktionen skulle göra ett sådant agerande som framgår i uppsatsens typfall mer 

eller mindre uteslutet. Detta eftersom A inte kan räkna med att göra någon otillbörlig vinst på 

sitt missbruk. Genom att vitet tillfaller EU:s budget förbättras inte det drabbade bolagets 

ekonomi. Syftet med vitet är emellertid att fungera som avskräckande och inte berikande. Om 

vitet väl döms ut kommer det ha allvarliga konsekvenser för A:s ekonomi, vilket i sin tur kan 

få negativa effekter för konsumenterna i form av, exempelvis, prishöjningar. Samma 

eventuella negativa effekt för konsumenterna har dock redan dagens existerande sanktioner. 

Negativa effekter, av sanktioner, som spiller över på konsumenterna synes tyvärr oundvikligt. 

                                                   
189

 Avsnitt 7.4 ovan. 
190

 Se om dylika hinder i avsnitt 7.2–7.4. 
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Det måste dock poängteras att sannolikheten att vitet någonsin kommer dömas ut är minst 

sagt liten. 

Här uppkommer emellertid frågan hur länge vitet ska vara giltigt. Med bakgrund i exemplet, i 

de sju punkterna som presenteras ovan, vore det orimligt att vitet för all framtid ska 

omöjliggöra A:s förvärv av B. Det är inte omöjligt att A vill förvärva B efter till exempel 20 

år, när effekterna av det förstnämnda företagets missbruk, sedan länge, inte längre går att 

märka. En förutsättning är dock att den aktuella koncentrationslagstiftningen inte hindrar en 

dylik koncentration. I ett sådant fall bör inte ett vite omöjliggöra ett sådant förvärv.  

Att bestämma en allmängiltig längd under vilken vitet kan bli aktuellt är inte att anse som en 

eftersträvansvärd lösning. Anta att vitets varaktighet bestäms till tio år efter det att den 

offentligrättsliga domen angående missbruket av dominerande ställning har vunnit rättskraft. 

Under den här tiden kan B först finansiellt repa sig för att senare, än en gång, hamna i ett 

konkursliknande tillstånd, vilket denna gång inte är en följd av A:s agerande. I en sådan 

situation bör inte ett räddningsförvärv hindras av ett vite. 

Vitets giltighetstid kan inte heller göras uteslutande beroende av att de drabbade parterna 

avslutar sina skadeståndsanspråk eftersom en sådan lösning skulle vara alltför oförutsägbar 

för det missbrukande företaget. Eftersom EU-konkurrensrättsligt skadestånd avgörs på 

nationell nivå kan tiden för ett sådant avgörande variera mellan de olika medlemsstaterna.
191

 

Den enda lösningen synes vara att vitets giltighetstid får avgöras från fall till fall men där det 

finns klara riktlinjer med faktorer som ska tas hänsyn till. Exempel på dylika faktorer är:  

 Det drabbade företagets möjlighet att finansiellt repa sig på egen hand. Med andra ord, 

råder det ett, för det drabbade företaget, förmånligt konjunkturläge, vilket kan 

påskynda återhämtningen.  

 Investerares och bankers vilja att skjuta till pengar till det drabbade företaget. 

 Den förväntade handläggningstiden av det drabbade företagets skadeståndstalan. Även 

om denna handläggningstid inte ska vara uteslutande avgörande vid bestämmandet av 

vitets varaktighet är det ändå en vikig faktor som bör vägas in. 

 Möjligheten för det drabbade företaget att erhålla EU-förenligt statsstöd. 

                                                   
191

 Avsnitt 3.4.2. 
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Detta är en flexibel lösning men som samtidigt är relativt förutsägbar eftersom det 

missbrukande företaget vet vilka faktorer som kommer vägas in i avgörandet. 

Förutom vitets giltighetstid måste även dess storlek bestämmas. I likhet med vad som framgår 

i avsnitt 3.4.1 ovan, om dagens beräkning av böter vid missbruk av dominerande ställning, är 

inte ett allmängiltigt belopp den bästa lösningen. Istället bör vitesbeloppet bestämmas, från 

fall till fall, med stöd i utarbetade riktlinjer likt dagens dito gällande missbruk av dominerande 

ställning. Böterna mot missbruk av dominerande ställning får, som framgår vid flera tillfällen 

ovan, maximalt uppgå till tio procent av föregående års omsättning för det missbrukande 

företaget. Ett kompletterande vitesbelopp bör, även det, ha en övre gräns vilket rimligtvis bör 

vara lägre än motsvarigheten för det inledande bötesbeloppet. Förklaringen till detta är att 

vitet är ett komplement som endast ska avskräcka potentiellt missbrukande företag från ett 

agerande mot vilket det, i dag, inte finns en tillräckligt avskräckande sanktion.  
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8 Slutsats 
Av analysen framgår det att det finns ett samband mellan artikel 102 FEUF och principen om 

räddningsförvärv. Ett dominerande företag kan lockas att missbruka sin dominerande ställning 

i syfte att, genom åberopande av principen om räddningsförvärv, kunna förvärva den enda 

kvarvarande konkurrenten. Detta är ett problem som i framtiden, troligtvis, kommer bli mer 

och mer relevant eftersom fler och fler företag fusioneras och bildar dominerande aktörer på 

den relevanta marknaden. Frågan är vad detta samband kommer ha för effekter dels på 

sanktionerna av missbruk av dominerande ställning, och dels på omfattningen av principen 

om räddningsförvärvs tillämplighet. 

Det finns argument som talar för att dagens, såväl offentligrättsliga som civilrättsliga, 

sanktioner mot missbruk av dominerande ställning är otillräckliga för att avskräcka ett företag 

från att agera på det otillbörliga sätt som beskrivs i stycket ovan. Konsekvenserna, för de 

relevanta skyddsintressena, av ett sådant, otillbörligt, agerande är många men inte 

garanterade. Det kan bara, på ett mer eller mindre övertygande sätt, argumenteras hur de 

drabbade parterna kommer agera. Till exempel är det osäkert huruvida det drabbade företagets 

fordringsägare kommer gå med på att skjuta upp en konkurs i väntan på att skadeståndstalan 

fullföljs mot det missbrukande företaget. En annan fråga är om Kommissionen, Tribunalen 

eller EU-domstolen kommer att utvidga den så kallade missbruksdoktrinen till att även gälla 

ett dylikt agerande. Hur kommer aktieägare och arbetstagare att reagera?  

De här nyss nämnda frågorna är inte uttömmande utan utgör istället exempel på faktorer som 

måste beaktas och vilka tillsammans omöjliggör, som lösning på problemet, en formulering 

av en allmängiltig regel vilken blir aktuell först när det drabbade företagets enda alternativ är 

räddningsförvärv eller konkurs. Att å andra sidan kategoriskt förbjuda ett räddningsförvärv, 

som möjliggörs på grund av det missbrukande företagets agerande, är inte heller någon 

rekommenderad lösning. Detta eftersom skadan sker i ett tidigare stadium, nämligen vid det 

inledande missbruket. Skulle räddningsförvärvet godkännas uppkommer även den 

svåravgjorda etiska diskussionen huruvida en person ska kunna tjäna på sitt brott eller inte. 

Den bästa lösningen på problemet är att utvidga de redan existerande sanktionerna mot 

missbruk av dominerande ställning, vilket skulle medföra att problemet med stor sannolikhet 

aldrig skulle kunna uppstå. Att kombinera dagens offentligrättsliga sanktioner med ett vite, 

som utdöms först om det drabbade företaget förvärvas av det missbrukande bolaget, synes 

vara det bästa sättet att avskräcka ett företag från att agera på ett sådant otillbörligt sätt. Här 
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igenom straffas endast de missbrukande företag vars avsikt med agerandet var att kunna 

åberopa principen om räddningsförvärv. Om vitet avskräcker det missbrukande företaget från 

att fullfölja sina förvärvsplaner medför det att inget bör hindra en skadeståndstalan från de 

drabbade parternas sida. Ett ytterligare vite bör även kraftigt minska den framtida vinst det 

missbrukande företaget räknat med att åtnjuta i och med en framtida monopolställning. Vitets 

storlek och giltighetstid ska avgöras från fall till fall men där måste finnas tydliga riktlinjer i 

syfte att upprätthålla rättssäkerheten. 

Således är det inte, vid det övertagande företagets missbruk av dominerande ställning, den 

teoretiska omfattningen av tillämpningen av principen om räddningsförvärv som ändras utan 

istället dess praktiska dito. De tre kriterierna, vilka måste vara uppfyllda för att principen om 

räddningsförvärv ska anses vara tillämpbar, behöver inte få sällskap av ytterligare ett. Som 

nämns ovan bör problemet istället åtgärdas ett steg tidigare, det vill säga vid själva 

missbruket, vilket resulterar i att det övertagande företaget överger sina planer på att tillskansa 

sig en vinst genom ett otillbörligt beteende. På detta sätt minskar den praktiska omfattningen 

av tillämpningen av principen om räddningsförvärv eftersom dess åberopande i det aktuella 

fallet, de facto, blir, i betydande omfattning, mindre troligt.  
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