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Sammanfattning  
Konkurrensrätten är ett rättsområde av stor betydelse runt om i världen. Konkurrensrätten har 

sina ursprungliga rötter i USA där den fick sitt fäste under det sena 1800-talet. I EU fanns 

inget lagstadgat förbud mot konkurrensbegränsande beteenden förrän i mitten på 1900-talet. 

Konkurrensrätten i både EU och USA har som gemensamt syftet att främja en effektiv 

konkurrens till skydd för företag, kunder, konsumenter och ekonomin. Ett av de centrala 

förbuden mot konkurrensbegränsande beteenden i EU:s och USA:s lagstiftning utgörs av 

förbudet mot missbruk av dominerande ställning. En dominerande ställning innebär att ett 

företag kan agera oberoende av sina konkurrenter. Företag med dominerande ställning 

förekommer på alla marknader runt om i världen och missbruk av denna maktposition är inte 

ovanligt. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning och monopolistisk maktposition 

finns stadgat i artikel 102 FEUF respektive section 2 Sherman Act.  

 

Bedömningen av om ett företag anses vara dominerande vilar på en rad olika faktorer, varav 

marknadsandelar är en betydande faktor. Vilken, och hur stor, betydelse marknadsandelen 

ensam har förefaller dock enligt praxis variera dels från fall till fall, dels mellan de olika 

jurisdiktionerna. Det förefaller vara mer vanligt förekommande i EU att ett företag anses vara 

dominerande grundat på marknadsandelen ensam, än i USA där andra faktorer i vissa fall kan 

väga tyngre och motbevisa innebörden av en hög marknadsandel.  

 

Ett steg i bedömningen av ett företags ställning är att avgränsa den relevanta marknaden på 

vilken företaget agerar. Definitionen av den relevanta marknaden är av stor vikt för 

bedömningen då den ligger till grund för beräkningen av företagets marknadsandelar. 

Avgränsningen sker på liknande sätt i EU och USA men med vissa skillnader i vilken metod 

som ska prioriteras.  

 

Jämförelsen som utgör denna uppsats ämnar inte leda fram till vilken jurisdiktion som har det 

mest fördelaktiga systemet, utan endast att ställa dem mot varandra för att utröna skillnader 

och likheter.  

 

 

Nyckelord: EU, USA, marknadsandel, relevant marknad, dominerande ställning, 
monopolistisk maktposition. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Konkurrensrätten har sina ursprungliga rötter i USA där en antitrustlagstiftning1 på federal 

nivå antogs redan år 1887. Lagstiftningen avsåg priserna för transporter på 

järnvägsmarknaden. År 1890 antogs en antitrustlagstiftning av generell karaktär i form av The 

Sherman Antitrust Act2. Konkurrensrätten i EU3 däremot är förhållandevis ung. Den första 

formen av förbud mot konkurrensbegränsande åtgärder fick sitt fäste i och med 

undertecknandet av Romfördraget år 1957.4 EU:s konkurrenslagstiftning är influerad av 

USA:s antitrustlagstiftning, och det amerikanska systemet har präglat det konkurrensrättsliga 

tankesättet i EU.5 Sambandet mellan konkurrenslagstiftningen i dessa två jurisdiktioner gör 

dem till intressanta jämförelseobjekt.  

 

En av de viktigaste delarna inom konkurrensrätten i både EU och USA är förbudet mot 

missbruk av dominerande ställning. Det är inte ovanligt att det figurerar företag6 med en 

dominerande ställning på marknader i både EU och USA. En dominerande ställning är i sig 

inte förbjudet, men däremot får företag enligt konkurrensrätten inte missbruka denna 

maktposition. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning stadgas i artikel 102 

FEUF, respektive section 2, Sherman Act7. Ett missbruk kan bland annat bestå i oskäliga 

inköps- och försäljningspriser, begränsning av produktion och marknader, diskriminering, och 

kopplingsförbehåll.8 

 

Vid bedömningen av om ett företag har en dominerande ställning på en marknad ses bland 

annat till hur stor marknadsandel företaget har. Även faktorer som finansiell styrka och 

möjlighet att hindra andra från att etablera sig på marknaden, är faktorer av betydande 
                                                
1 USA:s motsvarighet till EU:s konkurrenslagstiftning heter antitrustlagstiftning. 
2 15 U.S.C. §§ 1 – 7 (2013). 
3 När vi i refererar till EU inkluderar vi även tidsperioden från undertecknande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen fram till undertecknandet av Fördraget om 
Europeiska Unionen. 
4 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2010, s. 338-341. 
5 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 19. 
6 Med företag jämställs också koncerner och grupper av företag som ekonomiskt sett agerar som en 
enhet. 
7 15 U.S.C. § 2 (2013). 
8 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2010, s. 357. 
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karaktär. Bedömningen av vad som anses vara en dominerande ställning, och vad 

bedömningen grundas på, varierar mellan olika jurisdiktioner. Marknadsandelar ger en bra 

första indikation på hur ett företags ställning på en specifik marknad ser ut, och vi har därför i 

denna uppsats valt att fokusera på marknadsandelarnas betydelse för bedömningen av 

marknadsdominans.9 

 

För att bestämma ett företags marknadsandel är det av avgörande betydelse att fastställa den 

relevanta marknaden. Vidare är den relevanta marknaden uppdelad i en ”produktmarknad” 

och en ”geografisk marknad”. Den relevanta marknaden i sig utgör ingen beslutande 

bedömning, utan är ett preliminärt steg och nödvändigt verktyg för att svara på det egentliga 

problemet.10 I uppsatsen används den relevanta marknaden som ett steg i att bedöma hur stor 

marknadsandel ett företag har, vilket vidare har betydelse för om ett företag har dominerande 

ställning. 

1.2 Problemformulering 
Vilken betydelse har marknadsandelen för att ett företag ska anses ha en dominerande 

ställning i EU respektive USA? Vad beror eventuella skillnader på?  

 

För att besvara vår problemformulering måste vi besvara underfrågan: Hur avgränsas den 

relevanta marknaden i EU respektive USA? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ studie av EU:s och USA:s 

konkurrenslagstiftning och praxis med fokus på marknadsandelens betydelse för 

dominansbedömning. Vi vill med vår uppsats undersöka vilken, och hur stor, betydelse 

marknadsandelen har för bedömningen av om ett företag anses ha en dominerande ställning 

på en marknad i respektive jurisdiktion. Med vår jämförelse vill vi söka finna förståelse för 

hur bedömningen ser ut, vilka faktorer domstolarna lägger vikt vid i bedömningen och varför. 

Vi vill i denna uppsats lyfta fram rättsfall som har en prejudicerande verkan för, och som 

belyser och lyfter fram relevansen av, marknadsandelarnas betydelse. 

 

                                                
9 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 9. 
10 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 293. 
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Vårt syfte är vidare att utreda avgränsningen av den relevanta marknaden i EU respektive 

USA, och göra en jämförelse dem emellan. Denna jämförelse är av vikt eftersom den 

relevanta marknaden är av avgörande betydelse för bedömningen av marknadsandelar.  

 

Syftet är inte att komma fram till vilken jurisdiktions tillvägagångssätt vid bedömningen som 

är mest fördelaktig, utan vi ämnar endast jämföra dem med varandra.  

1.4 Metod 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av komparativ metod. Den komparativa metoden är 

grundläggande för all juridisk analys i och med dess jämförande karaktär. Alla människor är, 

om än omedvetet, väl kunniga på att jämföra olika objekt. Det beror på att jämförelser är 

något som alla alltid praktiserar i vardagen. Den jämförande analysen kan därför användas för 

att ”finslipa” andra juridiska analyser.11  

 

Den komparativa metoden syftar till att öka kunskapen om, och förståelsen för, kultur och 

levnadssätt i andra länder, men också förståelsen för den egna rättsordningen.12 Metoden kan 

även syfta till att skapa en överblick över världens rättsystem. Överblicken ger dock inga svar 

på praktiska frågor, utan är rent teoretisk. Det komparativa materialet kan användas i 

beskrivningar, exempelsamlingar och som jämförelsepunkter i diskussionen de lege ferenda.13 

Vidare ställer den jämförande rättsforskningen teoretiska frågor vilka är ägnade att skapa 

underlag för en mer djupgående förståelse angående inbördes samband och utveckling mellan 

nationella rättsystems historia och idéhistoria. Jämförelsen ställs i relation till de omgivande 

sociala, politiska och ekonomiska förhållandena.14  

 

Kärnan i den komparativa metoden är jämförelsen, precis som syftet med vår uppsats. Vid 

användandet av komparativ metod genomförs inte jämförelser löpande och sporadiskt utan 

jämförelsen ska vara det som utgör själva syftet. Den komparativa metoden utgörs av att 

jämförbara delar i två eller flera rättsystem ställs mot varandra för att skillnader eller likheter 

ska kunna belysas.15 Jämförelsen kan vara antingen bilateral, en jämförelse mellan två 

rättsordningar, eller multilateral, en jämförelse mellan fler än två rättsordningar. Jämförelsen 
                                                
11 Grosswald Curran, Vivian, Dealing in difference: Comparative law’s potential for broadening legal 
perspectives, 46 Am. J. Comp. L. 657, 657 – 658 (1998). 
12 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 27 – 28. 
13 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, Svensk Juristtidning, 1972, s. 461. 
14 Ibid., s. 463. 
15 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 18 – 21. 
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kan också vara antingen en mikrojämförelse, en jämförelse mellan enstaka rättsregler och 

rättsinstitut, eller en makrojämförelse, en jämförelse mellan hela rättsordningar eller hela 

familjer av rättsordningar.16 I vår uppsats redogörs för en jämförelse mellan rättssystemen i 

EU och USA rörande bedömningen av ett företags dominerande ställning och 

marknadsandelarnas roll däri, vilket innebär att vi genomför en bilateral mikrojämförelse. 

 

Arbetet med det komparativa materialet kan vidare delas in i två typer av arbeten där 

komparationen har en antingen tjänande eller härskande uppgift. Arbeten med ett tjänande 

syfte, kännetecknas av att det främmande materialet utnyttjas för att uppnå syften som är 

karakteristiska för traditionell positivrättslig forskning vilken är bundet till ett rättsystem. Då 

komparationen har ett härskande syfte har själva komparationen en självständig betydelse. De 

jämförda nationella rättssystemen har då en underordnad, tjänande, roll. Ändamålet är inte att 

söka lösningar på spörsmål inom det ena eller andra rättsystemet utan det är komparationen i 

sig som är det härskande elementet och således syftet med arbetet.17 I vår uppsats är själva 

komparationen det härskande elementet och syftet med hela uppsatsen. Vi ämnar inte söka 

lösningar på problem i EU eller USA:s rättssystem utan endast jämföra dessa, för att sedan 

lyfta fram eventuella skillnader och likheter som är av relevans för att besvara vår 

frågeställning.  

 

För att få en meningsfull jämförelse bör de olika jämförelseobjekten ha någon from av 

gemensamma drag eller egenskaper. Det blir därmed inte meningsfullt att jämföra två 

rättsregler som inte har samma innebörd.18 Edouard Lambert hävdar att det är nödvändigt att 

välja lagar som liknar varandra för att ha möjlighet att fullgöra jämförelsen.19 I vår uppsats 

utgår vi från artikel 102 FEUF och section 2, Sherman Act20, vilka båda behandlar förbudet 

mot missbruk av dominerande ställning respektive monopolistisk maktposition. En jämförelse 

koncentreras ofta på att förklara antingen likheterna eller olikheterna. Jämförelsen kan 

antingen utgå ifrån att rättsordningarna är lika, och då består arbetet med jämförelsen i att 

försöka förklara olikheterna, eller att rättsordningarna är olika, och då består arbetet i att 

försöka finna likheterna. Likheter och skillnader beror av samma faktorer och står i 

                                                
16 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 56 – 57. 
17 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, Svensk Juristtidning, 1972, s. 462. 
18 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 57 – 58. 
19  Legrand, Pierre, Munday, Roderick, Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 246. 
20 15 U.S.C §§ 1-7 (2013). 
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motsatsförhållande till varandra. En likhet betyder att det inte föreligger någon skillnad, på 

samma sätt som en skillnad endast innebär brist på likhet.21 I vår uppsats kommer vi varken 

utgå från likheter eller skillnader, utan kommer belysa det som är mest relevant i respektive 

kapitel. 

 

Vi har valt att använda oss av och förhåller oss i enlighet med den komparativa metoden då 

det passar upplägget och syftet med vår uppsats där komparationen är det härskande 

elementet. I vår uppsats kommer vi ställa upp två jämförbara delar av två olika rättsystem mot 

varandra för att söka utröna likheter och skillnader dem emellan, precis som den komparativa 

metoden anger.  

1.5 Avgränsningar 
Några av de faktorer som vägs in i dominansbedömningen är ett företags marknadsandelar, 

finansiella styrka och möjlighet att hindra andra företag från att etablera sig på marknaden. 

Eftersom marknadsandelen tidigt ger en indikation på ett företags ställning på en marknad, 

och är en central del i bedömningen av om ett företag är dominerande, har vi valt att 

undersöka denna faktor framför övriga faktorer. Vidare har vi valt att endast använda oss av 

två jämförelseobjekt, EU och USA.   

 

Den lagstiftning och de rättsfall vi väljer att använda oss av är endast den federala 

lagstiftningen och rättspraxis i USA. Motsvarande angående EU, använder vi oss av 

unionsövergripande lagstiftning i form av Lissabonfördraget och rättsfall från EU-domstolen. 

I de rättsfall som tas upp i uppsatsen har vi fokuserat på de delar som är av vikt för uppsatsen. 

De lagrum vi använt oss av är artikel 102 FEUF22 och section 2, Sherman Act23, eftersom det 

är dessa som tar upp förbudet mot missbruk av dominerande ställning i respektive 

rättssystem.  

1.6 Disposition 
För att ge läsaren en grundläggande överblick redogör vi i kapitel 2 för bakgrunden och syftet 

med konkurrensrätten i EU respektive USA och i kapitel 3 förklaras innebörden av 

dominerande ställning respektive monopolistisk maktposition. Vidare i kapitel 3 redogörs för 

                                                
21 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 64 – 66. 
22 Artikel 102 FEUF är densamma som den tidigare artikel 82 i EG-fördraget, och innan dess var den 
artikel 86 i EEG-fördraget. I vår uppsats skriver vi artikel 102 FEUF, oavsett om källan använder en 
äldre beteckning. 
23 15 U.S.C. § 2 (2013).  



 11 

lagrummen i vilka förbuden mot missbruket av en sådan ställning återfinns. Följande kapitel, 

kapitel 4, består i en redogörelse av den relevanta marknaden. Här granskas definitionen av 

den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska marknaden och hur de 

avgränsas. I nästkommande kapitel, kapitel 5, undersöker vi hur stor vikt marknadsandelarna 

har i bedömningen av om ett företag anses ha en dominerande ställning. Vi behandlar här ett 

flertal omsorgsfullt utvalda rättsfall som lyfter fram betydelsen av marknadsandelarna vid 

bedömningen av ett företags ställning på marknaden. Varje kapitel innehåller en EU-rättslig 

del samt en del om amerikansk rätt, och avslutas med en jämförelse där vi lyfter de skillnader 

och likheter vi anser vara relevanta för uppsatsen. I avslutande kapitel 6 återfinns de slutsaster 

vi kommit fram till genom granskning av det material som behandlats i uppsatsen.  

  



 12 

2 Bakgrund och syfte med konkurrenslagstiftningen 
2.1 Inledning 
Vi börjar med att beskriva bakgrunden till konkurrensrätten i EU och USA, samt beskriva 

syftet med konkurrensrätten i helhet. Detta gör vi för att ge läsaren en helhetsbild av 

konkurrensrätten, vilket är nödvändigt för att denne sedan ska kunna tillgodogöra sig 

informationen i de senare kapitlen.  

2.2 EU 
Konkurrensrätten har sina ursprungliga rötter i USA där den började växa fram redan på sent 

1800-tal. I flertalet europeiska länder däremot, tolererades kartellavtal mellan företag fram till 

1950-talet. Detta var en följd av att hänsyn till avtalsfriheten ansågs ha företräde framför 

konkurrensfriheten. Romfördraget, vilket tillkom 1957, har haft en väsentlig betydelse för 

utvecklingen av konkurrenslagstiftningen i Europa, eftersom det från sin tillkomst har stadgat 

grundläggande förbud mot missbruk av marknadsdominans och konkurrensbegränsande avtal. 

EU:s konkurrensrätt har därefter succesivt fått ekonomisk betydelse genom aktiv tillämpning 

av bland annat kompletterande sekundärrätt i form av ett stort antal förordningar. EU:s 

konkurrenslagstiftning har dessutom alltmer kommit att bli mönsterbildande för 

medlemsstaternas utformning av sin egen konkurrenslagstiftning. Till följd av att artikel 288 

FEUF stadgar att medlemsländerna ska anta EU:s förordningar, direktiv, beslut, 

rekommendationer och yttranden är EU-rätten numera det helt övergripande och centrala 

konkurrensrättsliga normsystemet i Europa.24 

 

De nationella rättsreglerna och EU:s rättsregler stämmer inte alltid överens, och det blir då en 

konflikt mellan de två regelverken. Frågan om vilket regelverk som skulle ha företräde var 

länge inte reglerad, men redan 1964 fastslogs i rättsfallet Costa mot ENEL25 principen att EU-

rätt ska gå före nationell rätt.26 Det finns fortfarande ingen reglering i Lissabonfördraget 

angående EU-lagstiftningens företräde, men däremot har kommissionen gett ut en Förklaring 

om företräde som fastställer EU-domstolens rättspraxis angående frågan.27  

 

                                                
24 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2010, s. 338-341. 
25 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964), s. 585 (svensk specialutgåva, volym 1). 
26 Ibid. 
27 Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget 
(2007/C 326/337), nr. 17. 
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EU:s konkurrensregler återfinns i artiklarna 101 – 109 FEUF, och syftet med 

konkurrenslagstiftningen, och framförallt artikel 101 och 102 FEUF, är att: 

 

“hindra att konkurrensen snedvrids till nackdel för allmänintresset, de enskilda företagen och konsumenterna.”28  

 

Detta är ett komplext uttryck men konkurrenslagstiftningens huvudsakliga skyddsintresse kan 

sägas vara samhällsekonomiskt, den ämnar eliminera monopol och tillförsäkra en fri 

konkurrens. EU:s konkurrenslagstiftning syftar till att ge alla företag möjligheten att 

konkurrera på lika och rättvisa villkor, och av egen kraft. På så sätt ska konsumenter, företag 

och hela samhällsekonomin skyddas från en snedvriden konkurrens.29 Syftet tjänar även till 

att främja låga priser, god resursfördelning, ökat välstånd, och att säkerställa att företagen på 

marknaden inte motverkar detta genom konkurrensbegränsande åtgärder, till exempel 

missbruk av en dominerande ställning.30 

 

Ett av de främsta av EU:s konkurrensrättsliga skyddsobjekt är den inre marknaden. Den inre 

marknaden kan ägas vara kärnan i EU-rätten eftersom den i grunden utvecklats utifrån den 

gemensamma marknaden.31 Redan i artikel 3.3 FEU stadgas att EU ska upprätta en inre 

marknad och att marknadsekonomi med hög konkurrenskraft ska råda. Vidare beskriver 

artikel 26.2 FEUF att: 

 
”Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.”32 

 

Dessa kallas för ”de fyra friheterna” och har en central roll i EU-rätten. Avsikten är att det ska 

vara en fri handel inom EU utan tullar eller inträdeshinder vid handel med en annan 

medlemsstat.33 

                                                
28 Mål 46/87 och 227/88, Hoechst AG mot kommissionen (REG 1989), p. 25. 
29 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 84 – 85. 
30 Generaldirektoratet för konkurrens (GD Konkurrens), EC.EUROPA.EU,  
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_sv.htm, (2013- 04-11).  
31  Bernitz, Ulf, Svensk och europeiskmarknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 24. 
32 Lissabonfördraget artikel 26.2 FEUF. 
33 Bernitz, Ulf, Svensk och europeiskmarknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 24. 
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2.3 USA 
Den del av USA:s lagstiftning som motsvarar EU:s konkurrenslagstiftning kallas för 

antitrustlagstiftningen. Antitrustlagstiftningen har sitt ursprung i The Sherman Antitrust Act34 

(Sherman Act) som antogs av kongressen år 1890.35 Syftet med införandet var att försöka 

stoppa och motverka de “truster” 36  och monopol som dominerade den amerikanska 

ekonomiska marknaden under det sena 1800-talet.37 Sherman Act38 infördes för att främja och 

bevara fri och ohämmad konkurrens, och innehöll generella regler. Kongressen antog år 1914 

the Clayton Antitrust Act (Clayton Act)39, vilken kompletterar Sherman Act40.41 Dessa två, 

tillsammans med the Federal Trade Commission Act (FTC Act),42 är än idag kärnan i 

antitrustlagstiftningen.43  

 

I USA är det inte bara fråga om vilka lagar som ska tillämpas, federal eller statlig, utan det 

ska först avgöras i vilken domstol ärendet ska avgöras. En federal domstol kan endast ta upp 

ärenden där den sökande parten kan visa på att det faller inom den federala regeringens 

behörighet, eftersom det är stadgat i USA:s konstitution att: 

 
”powers not delegated to the United States … are reserved to the States respectively, or to the people.”44 

 

Har en delstatlig domstol möjlighet att avgöra målet, ska en federal domstol inte 

aktualiseras.45 Det finns dock undantag till denna regel, nämligen diversity jurisdiction. 

Diversity jurisdiction blir aktuellt i det fall kärande och svarande i ett mål härrör från olika 

delstater, ena parten är från ett annat land än USA, eller en kombination av dessa. För att 

belastningen inte ska bli för stor på de federala domstolarna måste tvisten dock omfatta minst 

                                                
34 15 U.S.C. §§ 1-7 (2013). 
35 Act of July 2, 1890, ch. 647, §§ 1-7, 26 Stat. 209 (1890). 
36 En trust är en sammanslagning eller ett samarbete mellan företag i en bransch. Trusterna har till 
syfte att minska konkurrensen och på så sätt kunna kontrollera priserna.  
37 Odenbro, Örian, USAs Antitrustlagstiftning, Sveriges Exportråds Förlag, Stockholm, 1978,  
s. 9.  
38 15 U.S.C. §§ 1-7 (2013). 
39 15 U.S.C. §§ 12-27 (2013). 
40 15 U.S.C. §§ 1-7 (2013). 
41  Spetze, Eric, Odenbro, Örian, Konkurrensrätt i EG och USA: ”En livförsäkring för 
marknadsförare”, Sveriges exportråds förlag, Stockholm, 1978, s. 59 - 60. 
42 15 U.S.C. §§ 41-58 (2013). 
43 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 19. 
44 U.S. Const., amend. X. 
45 Lindholm, Johan, State Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the 
United States, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2007, s. 160.  
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75 000 USD.46 Samma resonemang används för att avgöra vilken lagstiftning som ska 

tillämpas.47 Precis som i EU kan det uppstå situationer då den federala lagen inte stämmer 

överens med lagen i en delstat. I McCulloch v. Maryland slog domstolen fast att den federala 

lagen har företräde inte bara när den statliga lagen stadgar direkt motsatsvis den federala 

lagen, utan även när den inkräktar på den federala lagstiftningen.48 

 

Sherman Act49 står som grund för den största delen av den federala konkurrenslagstiftningen. 

I section 150 stadgas förbud mot företagskoncentrationer och i section 251 förbud mot att 

missbruka en monopolistisk maktposition52 och att bilda truster. Section 1 och section 253 

fungerar som komplement till varandra för att söka förhindra alla typer av 

konkurrensbegränsande åtgärder.54 I rättsfallet Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. 

Barr Laboratories Inc.55 har det stadgats att syftet med antitrustlagstiftningen är att: 

 
“safeguard consumers by protecting the competitive process.”56 

 

USA kontrollerar konkurrensen på marknaderna för att på så sätt skydda konsumenter. Syftet 

är således inte att skydda konkurrenterna från varandra utan att skydda konsumenterna. Det 

mest effektiva sättet att skydda konsumenterna är att skydda konkurrensen. Genom att skydda 

konkurrensen kommer kvalitén på varor och tjänster höjas, och priset bli lägre.57 Många 

ekonomer, konservativa forskare, federala myndigheter och praktiserande jurister anser att det 

viktigaste med antitrustlagstiftningen är att främja den ekonomiska effektiviteten, men detta 

har upprepade gånger motbevisats av domstolar. 58  Förutom i Geneva Pharmaceuticals 

                                                
46 28 U.S.C. 1332 (a) (2013). 
47 Lindholm, Johan, State Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the 
United States, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2007, s. 166. 
48 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316, 326 – 327 (1819). 
49 15 U.S.C. §§ 1 – 7 (2013). 
50 15 U.S.C. § 1 (2013). 
51 15 U.S.C. § 2 (2013). 
52 Det engelska ordet ”monopolize” har vi valt att översätta till ”monopolistisk maktposition”, istället 
för att monopolisera, eftersom är en bättre benämning i sammanhanget.  
53 15 U.S.C. §§ 1-2 (2013). 
54 Bernitz, Ulf, Svensk och europeiskmarknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplaga, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 64. 
55 Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. Barr Laboratories Inc., 386 F.3d 485 (2004). 
56 Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. Barr Laboratories Inc., 386 F.3d 485, s. 489 (2004). 
57 Werden, Gregory J., Competition, Consumer Welfare, & The Sherman Act, 9 Sedona Conf. J. 87, 87 
– 88 (2008). 
58 Krikwood, John B., Lande, Robert H., The fundamental goal of antitrust: Protecting consumers, not 
increasing efficiency, 84 Notre Dame L. Rev. 191, 192 (2008). 
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Technology Corp. v. Barr Laboratories Inc.59 har uttalanden i motbevisande syfte gjorts i 

bland annat Kochert v. Greater Lafayette Health Servs. Inc.60 där domstolen upprepade att: 

 
“[t]he principal purpose of the antitrust laws is to prevent overcharges to consumers”61 

 

Vidare fastställde domstolen i La. Wholesale Drug Co. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.62 att: 

 
“the very purpose of antitrust law is to ensure that the benefits of competition flow to purchasers of goods 

affected by the violation”63 

 

Enligt citaten bör antitrustlagstiftningens syfte således anses vara att skydda konsumenterna. 

Ovan nämnda citat härrör från olika Circuit Courts64, och inte U.S Supreme Court, vilket 

beror på att dessa behandlar fler antitrustfall än vad U.S Supreme Court gör.65 

2.4 Jämförelse 
Den amerikanska antitrustlagstiftningen är nästan 70 år äldre än den europeiska 

konkurrensrätten, och har haft längre tid på sig att utvecklas. Trots det är det fortfarande 

Sherman Act,66 Clayton Act67 och FTC Act68 som ännu är kärnan i antitrustlagstiftningen. 

EU:s konkurrensrätt är en förhållandevis ung lagstiftning under utveckling. Anledningen till 

att EU:s konkurrensrätt stiftades senare än USA:s är dels att EU själv är yngre än USA, dels 

tog EU länge större hänsyn till avtalsfriheten än kontrollen av konkurrensen. Problemen i 

USA med truster och monopolisering påskyndade antagligen processen med antagande av 

antitrustlagstiftning. EU består av medlemsländer som redan har utvecklade rättssystem, där 

konkurrens är reglerad sedan tidigare, därför fanns inte ett lika akut behov av att kontrollera 

konkurrensen inom EU. Det är känt att flera europeiska länder, bland annat Tyskland, 

inspirerats av USA när de utvecklat sin konkurrensrätt. Vid utvecklandet av EU:s 
                                                
59 Geneva Pharmaceuticals Technology Corp. v. Barr Laboratories Inc., 386 F.3d 485 (2004). 
60 Kochert v. Greater Lafayette Health Servs. Inc., 463 F.3d 710 (2006). 
61 Kochert v. Greater Lafayette Health Servs. Inc., 463 F.3d 710, 715 (2006). 
62 La. Wholesale Drug Co. v. Hoechst Marion Roussel, Inc. (In re Cardizem CD Antitrust Litigation), 
332 F.3d 896 (2003). 
63 La. Wholesale Drug Co. v. Hoechst Marion Roussel, Inc. (In re Cardizem CD Antitrust Litigation), 
332 F.3d 896, 904 (2003). 
64 Domstolar som behandlar de domar som överklagats från de delstatliga domstolarna och rör federal 
lagstiftning. Circuit Courts är uppdelade efter olika geografiska områden. 
65 Krikwood, John B., Lande, Robert H., The fundamental goal of antitrust: Protecting consumers, not 
increasing efficiency, 84 Notre Dame L. Rev. 191, 219 (2008). 
66 15 U.S.C. §§ 1 – 7 (2013). 
67 15 U.S.C. §§ 12-27 (2013). 
68 15 U.S.C. §§ 41-58 (2013). 
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konkurrensrätt är det därför föga förvånande att även den influerats av den amerikanska 

antitrustlagstiftningen.69 

 

Principen om EU-rättens företräde gentemot nationell rätt är inte reglerad i Lissabonfördraget, 

utan endast i en så kallad förklaring. I USA däremot anger konstitutionen att den federala 

rätten endast ska användas då den federala regeringen givits behörighet. Detta säger dock 

inget om hur en konflikt mellan federal och statlig rätt ska lösas. I det ovan nämnda målet 

McCulloch v. Maryland 70 fastslogs att federal rätt har företräde före statlig rätt. På detta sätt 

är EU och USA lika i att det finns en överordnad rätt som alltid går före andra eventuella 

motstridiga lagar.  

 

I USA är det tydligt att antitrustlagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna, medan 

konkurrenslagstiftningen i EU syftar till att skydda samhällsekonomin. Visserligen menar EU 

att konsumenterna på så sätt kommer att skyddas, men det är inte det huvudsakliga syftet. 

EU:s syfte är ekonomiskt inriktat, medan USA har markerat att detta inte är det huvudsakliga 

syftet med antitrustlagstiftningen. EU värnar också om att alla företag ska ges möjlighet att 

konkurrera på lika villkor, men USA förkastar detta och menar istället att det är 

konsumenterna som ska skyddas. Trots att de två rättsregleringarnas syfte i detalj kan anses 

skiljas åt, avser de båda att skapa en marknad med rättvisa villkor där kunder och 

konsumenter inte ska missgynnas av företag med stor makt.  

2.5 Sammanfattning 
Konkurrensrätten härrör från USA och har haft inflytande på EU:s konkurrenslagstiftning. 

Trots att antitrustlagarna funnits sedan av slutet av 1800-talet har de i princip sett likadana ut 

de senaste 100 åren. Både EU och USA har medlemsländer, respektive delstater, med egna 

lagstiftningar. Dock har EU:s lagstiftning och USA:s federala lagar företräde gentemot 

delstaternas lagstiftningar.  

 

Konkurrensrätten och antitrustlagstiftningens syften är likvärdiga, även om vissa detaljer 

skiljer sig åt. EU:s syfte är mer nyanserat av att främja samhällsekonomin, medan USA:s 

syfte är att skydda konsumenterna. 

  

                                                
69 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 19. 
70 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819). Se kapitel 2.3.  
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3 Dominerande ställning och monopolistisk maktposition 
3.1 Inledning 
De två lagrum vi använder oss av i denna uppsats är artikel 102 FEUF och section 2, Sherman 

Act71. Dessa stadgar förbud mot missbruk av dominerande ställning, respektive monopolistisk 

maktposition, och kan i princip sägas ha samma syfte. Vi ska i detta kapitel gå närmare in på 

hur dessa två uttryck definieras och deras betydelse i ovan nämnda lagrum. 

3.2 EU 
Definitionen av dominerande ställning är enligt kommissionens riktlinjer för 

missbruksbedömning:  

 

“den situationen att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det får möjlighet att hindra 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden, genom att företagets ställning tillåter det 

att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand 

konsumenter.”72  

 

Vidare fastställs det att om ett företag har 40 % av marknadsandelarna, eller mer, bör det 

anses ha en dominerande ställning. Detta innebär att ett företag med dominerande ställning 

visserligen kan ha konkurrenter, men att det har en så pass stark ställning att det kan agera 

utan att ta hänsyn till dessa.73 

 

Ett företags dominerande ställning belyses oftast i sammanhang då företaget missbrukat 

denna. Ett företag kan missbruka en dominerande ställning på en marknad bland annat genom 

underprissättning av sina tjänster och produkter, villkorade rabatter eller leveransvägran och 

marginalpress.74 Förbud mot missbruk av dominerande ställning regleras i artikel 102 FEUF: 

 

“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, 

                                                
71 15 U.S.C. § 2 (2013). 
72 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 10. 
73 Ibid p. 14. 
74 Ibid p. 32 – 90. 
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   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.”75 

 

Det går att utläsa av artikel 102 FEUF att denna endast är tillämplig då det 

konkurrensbegränsande beteendet påverkar handeln mellan medlemsstaterna i EU, och 

således inte om det endast påverkar handeln i respektive land. Detta krav kallas 

samhandelskriteriet. Varje del i det aktuella agerandet behöver inte påverka handeln mellan 

medlemsstaterna, utan det är helhetspåverkan som ska bedömas. 76  Vid avgörande om 

samhandelskriteriet är uppfyllt finns det tre begrepp från artikel 102 FEUF som bör beaktas. 

Dessa är ”handel mellan medlemsstater”, ”kan påverka” och ”märkbar effekt”.77  

 

Begreppet ”handel mellan medlemsstaterna” innebär att det att den aktuella verksamheten ska 

vara gränsöverskridande och påverka minst två medlemsstater. Ordet ”handel” innefattar inte 

endast varor och tjänster, utan all ekonomisk verksamhet mellan två medlemsstater.78 Vidare 

syftar begreppet ”kan påverka” att definiera vilken påverkan på handeln som krävs av den 

aktuella verksamheten. Det har i EU-praxis utvecklats ett standardtest som definierar 

begreppet ”kan påverka” som: 

 
”att det måste vara möjligt att med en tillräcklig grad av sannolikhet på grundval av ett antal objektiva rättsliga 

eller faktiska omständigheter, förutse att avtalet eller förfarandet i fråga kan påverka, direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt, handelsmönster mellan medlemsstaterna.”79 

 

Det krävs inte att den aktuella verksamheten faktiskt påverkar handeln, utan det räcker att det 

är sannolikt att den skulle kunna göra det.80 Ordet handelsmönster syftar varken till att 

handeln går upp eller ned, avgörande är istället om handelsmönstret sett annorlunda ut ifall 

den aktuella verksamheten inte fanns.81   

 

                                                
75 Lissabonfördraget, artikel 102 FEUF. 
76 Tillkännagivande från kommissionen: Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 
och 82 i fördraget (2004/C 101/7), p. 17. 
77 Ibid. p. 18. 
78 Ibid. p. 19 – 22. 
79 Ibid p. 23. 
80 Tillkännagivande från kommissionen: Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 
och 82 i fördraget (2004/C 101/7), p. 26.  
81 Ibid., p. 34. 
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Begreppet ”märkbar effekt” hänger ihop med ett företags ställning på en marknad. Ett företag 

med svag marknadsställning kan utöva ett visst handlande utan att det påverkar marknaden, 

medan samma agerande av ett företag med stark marknadsställning ger en märkbar effekt. 

Varje fall bedöms individuellt efter dess omständigheter, men generellt sett är det större 

sannolikhet att ett företags handlande anses påverka marknaden ju starkare marknadsställning 

företaget har. 82  Ett företags ställning på marknaden räknas ut antingen genom 

marknadsandelar eller genom företagets omsättning av de aktuella produkterna eller 

tjänsterna.83  

3.2.1 Det svenska detaljhandelsmonopolet av alkohol 
I Sverige, som är en medlemsstat i EU, sker all detaljhandel av alkohol genom aktiebolaget 

Systembolaget, vilket är helägt av staten. Endast systembolaget får bedriva detaljhandel med 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vilket medför att de har ett 

monopol.84 Frågan om detta monopol strider mot EU-lagstiftning var uppe i brottmål mot 

Harry Franzén.85 För att ett monopol ska kunna godtas av EU som ett handelsmonopol enligt 

artikel 37 FEUF måste handelsmonopolet uppfylla ett visst allmänintresse och får inte 

diskriminera anskaffnings- och saluföringsvillkor mellan medlemsstaternas medborgare. 

Sverige anger att allmänintresset motiveras av folkhälsan. I målet undersöktes om 

Systembolagets metoder för val av inköp var diskriminerande. Några av de punkter domstolen 

anger som grund för domen är att Systembolagets offertförfrågningar riktar sig till 

producenter av alla typer av drycker, oavsett ursprung, och urvalskriterierna grundar sig i rent 

affärsmässiga och kvalitativa kriterier. Därför ansågs Systembolagets monopol vara förenligt 

med EU-rätten.86 Domen har dock kritiserats av många eftersom det inte tas någon hänsyn till 

vilka faktiska handelsbegränsande effekter ett handelsmonopol har på den inre marknaden. Är 

ett handelsmonopol utformat på ett icke-diskriminerande sätt och grundas på ett 

allmänintresse skulle det alltid anses legitimt, oavsett andra påföljder.87 

                                                
82 Tillkännagivande från kommissionen: Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 
och 82 i fördraget (2004/C 101/7), p. 44 – 45. 
83 Ibid p. 46. 
84 Alkohollag (2010:1622) 1 – 2 §§. 
85 Mål C-189/95, Franzén (REG 1997). 
86 Ibid., p. 39 – 52 och 84 – 85.  
87 Hettne, Jörgen, Apoteksdomen – Monopolet på fallrep, ERT 3-2005, s. 568. 
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3.3 USA 
Motsvarigheten till EU:s begrepp ”dominerande ställning” är i USA ”monopolistisk 

maktposition”. U.S Supreme Court har i målet United States v. Du Pont & Co88. fastställt att: 

 
“Monopoly power is the power to control prices or exclude competition”89 

 

I denna uppsats kommer vi fokusera på section 2, Sherman Act90, eftersom det är den som 

närmast motsvarar artikel 102 FEUF. Section 2, Sherman Act91 lyder som följer: 

 

“Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person 

or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, 

shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding 

$100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, 

or by both said punishments, in the discretion of the court.”92 

 

Monopolistisk maktposition innehåller två delar, företaget ska dels inneha en 

monopolliknande ställning på den relevanta marknaden, dels uppsåtligt ha skaffat sig eller 

upprätthållit denna position.93  Uppfyller ett företag dessa två rekvisit bryter det mot section 2, 

Sherman Act94, och således har företaget missbrukat sin innevarande marknadsposition 

gentemot sina konkurrenter. Monopolistisk maktposition kan dock vara nödvändig för att 

utveckla produkter och marknader. Vid en ny innovation är det sannolikt att företaget som 

står bakom den nya produkten får en monopolistisk maktposition eftersom det är möjligt att 

en ny marknad bildas. Denna typ av monopolistisk maktposition är inte förbjuden, om 

företaget däremot vidtar åtgärder för att hindra andra från att ta sig in på marknaden är det 

otillåtet.95 

 

Domstolarna dömer inte ett företag för monopolistisk maktposition om det med rättvisa medel 

är konkurrenskraftig. Syftet med section 2, Sherman Act96 är inte att skydda konkurrenter från 

                                                
88 United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377 (1956). 
89 United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956). 
90 15 U.S.C. § 2 (2013). 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 United States v. Grinell Corp., 384 U.S. 563, 570 – 571 (1966). 
94 15 U.S.C § 2 (2013). 
95 Werden, Gregory J., Competition, Consumer Welfare, & The Sherman Act, 9 Sedona Conf. J. 87, 89 
– 92 (2008). 
96 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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varandras beteenden, utan att skydda konkurrensen, vilket i sin tur innebär att allmänheten 

skyddas från en snedvriden marknad. Det är dock inte otillåtet för ett företag att fånga upp 

missnöjda kunder från en konkurrent.97 

 

Sherman Act, både section 1 och section 2,98 är endast tillämpliga vid frågor som rör 

mellanstatlig handel, eller handel inom the District of Columbia99. Domstolen måste därför 

kunna visa att företaget i det aktuella fallet agerat på ett sätt som påverkat flödet i, eller haft 

en negativ effekt på, någon del av den mellanstatliga handeln.100 Detta innebär att det inte 

räcker att ett företag bryter mot förbudet mot monopolistisk maktposition, utan domstolen 

måste också kunna påvisa att agerandet påverkat den mellanstatliga handeln. För att bevisa 

detta använder sig domstolen av två olika test, dels handelsflödestestet, dels testet för ”effekt 

på mellanstatlig handel”.101 Handelsflödestestet går ut på att visa att det aktuella företagets 

handlande innebär: 

 
“(1) a substantial volume of interstate commerce is involved with the challenged activity and (2) the challenged 

activity is an essential, integral part of the transaction and is inseparable from its interstate aspects.”102 

 

The Eleventh Circuit Court har slagit fast att det är den svarandes verksamhet som måste vara 

mellanstatlig. Hur den svarandes kunder handlar, mellan stater eller inte, har ingen påverkan 

på bedömningen.103 Vidare gäller testet för ”effekt på mellanstatlig handel” främst inomstatlig 

handel, och går ut på att domstolen måste visa att ett företags agerande ändå påverkar den 

mellanstatliga handeln.104 Företagets agerande ska innebära att: 

 
”(1) a substantial amount of interstate commerce was involved and (2) the challenged activity has a “not 

insubstantial effect” on interstate commerce.”105 

 

                                                
97 Werden, Gregory J., Competition, Consumer Welfare, & The Sherman Act, 9 Sedona Conf. J. 87, 89 
– 92 (2008). 
98 15 U.S.C. §§ 1 – 2 (2013). 
99 Förbundsdistrikt i USA, territoriellt identiskt med huvudstaden Washington. 
100 Antitrust: An overview, LAW.CORNELL.EDU, http://www.law.cornell.edu/wex/antitrust (2013-
04-18). 
101 United States v. Fischbach and Moore, Inc., 750 F.2d 1183, 1192 (1984). 
102 Ibid. 
103 Burney, Nathaniel, Kim, Ginny O., Lauerman, Colleen, Antitrust Violations, 32 Am. Crim. L. Rev. 
157, 162 (1995). 
104 United States. v. Fischbach and Moore, Inc., 750 F.2d 1183, 1191 – 1192 (1984). 
105 Ibid., 1192. 
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Dessa tester omfattar i princip alla eventuella inskränkningar i den mellanstatliga handeln och 

kan av en iakttagare anses vara lättare att förstå än lagtexten.106   

 

3.4 Jämförelse 
I EU innebär begreppet dominerande ställning att ett företag kan hindra effektiv konkurrens 

genom att deras ställning är så stark att de kan agera oberoende i förhållande till konkurrenter, 

kunder och konsumenter.107 Jämfört med USA är detta en relativt detaljerad beskrivning 

eftersom U.S. Supreme Court endast benämner monopolistisk maktposition som när ett 

företag kan kontrollera pris eller utesluta konkurrens 108 . Trots att det är något olika 

formuleringar bör de två definitionerna ändå anses ha samma syfte eftersom de är 

formulerade för att skydda konkurrensen. EU:s uttryck ”hindra effektiv konkurrens” bör 

kunna likställas med USA:s ”utesluta konkurrens”. Likaså bör EU:s uttryck ”agera oberoende” 

innefatta USA:s ”kontrollera pris”, men är dock ett mer vitt uttryck. Syftet bör anses vara att 

skydda konkurrensen, för att det i sin tur ska skydda de nedstigande leden i form av 

konsumenter, kunder och konkurrenter. I USA tydliggörs att det inte är konkurrenterna som 

ska skyddas, utan det är konkurrensen som är skyddsintresset.  

 

De ovan nämnda definitionerna, ”hindra effektiv konkurrens” och ”utesluta 

konkurrens”, ”agera oberoende” och ”kontrollera pris”, är aktuella i artikel 102 FEUF och 

section 2, Sherman Act109, där förbud mot dominerande ställning respektive monopolistisk 

maktposition stadgas. Dessa två lagrum är lika varandra då båda stadgar att dominerande 

ställning, respektive monopolistisk maktställning, är förbjudet om den påverkar den inre 

marknaden, respektive handeln mellan olika delstater. Artikel 102 FEUF fortsätter sedan med 

en förbudskatalog där exempel på handlande som typiskt sett anses vara missbruk av 

dominerande ställning räknas upp. Något liknande finns inte i den amerikanska lagstiftningen, 

utan där påpekas vikten av att bedöma varje fall individuellt. Katalogen i artikel 102 FEUF är 

inte ämnad att vara uttömande, utan utgör endast en exempelkatalog på 

konkurrensbegränsande åtgärder som är otillåtna, och varje fall ska även i EU bedömas efter 

dess särskilda omständigheter. Fördelen med en förbudskatalog är att den ger vägledning för 

                                                
106 Burney, Nathaniel, Kim, Ginny O., Lauerman, Colleen, Antitrust Violations, 32 Am. Crim. L. Rev. 
157, 162 (1995). 
107 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 10. 
108 United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956). 
109 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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domstolen och därmed ökar rättsäkerheten. Den ökade rättssäkerheten beror på att domstolens 

domar i större utsträckning borde ge liknande utfall vid liknande situationer.  

 

Innebörden av kommissionens samhandelskriterium motsvaras av kravet på mellanstatlig 

handel i section 2, Sherman Act110. Dessa krav innebär att den aktuella verksamheten ska 

påverka handeln mellan olika länder respektive delstater. Samhandelskriteriet kan, som ovan 

nämnts, delas in i tre olika delar eller kriterier. ”Handel mellan medlemsstater”, ”kan påverka” 

och ”märkbar effekt”, vilka kan användas som tester för att fastställa om ett företag har 

missbrukat en dominerande ställning eller inte. Vidare finns också i USA två tester, 

handelsflödestestet och testet för effekt på mellanstatlig handel, som kan genomföras. Om ett 

förfarande uppfyller alla kriterierna av ett test anses det i princip ha uppnått 

samhandelskriteriet, eller motsvarande. Det finns likheter mellan EU:s och USA:s tester och 

vi ska nu gå igenom dem ett i taget med utgångspunkt i EU:s tester.  

 

Begreppet ”handel mellan medlemsstaterna” som nämns i EU:s test motsvaras av den första 

punkten i både handelsflödestestet och testet för ”effekt på mellanstatlig handel”. Denna del 

av testerna är endast till för att påvisa att det är flera länder, respektive stater, som är 

inblandade i den aktuella verksamheten. Eftersom det i de båda lagrummen finns krav på att 

den mellanstatliga handeln ska påverkas måste detta deltest uppfyllas för att 

samhandelskriteriet, eller motsvarande, ska vara uppfyllt.  

 

EU:s begrepp ”kan påverka” motsvaras i princip av den andra punkten i handelsflödestestet. 

Dessa behandlar kravet att den aktuella verksamheten ska påverka handeln, och i hur stor 

utsträckning den behöver påverka för att verksamheten ska anses uppfylla samhandelskriteriet 

eller motsvarande. I det amerikanska testet beskrivs att det ifrågasatta handlandet ska vara 

oskiljaktigt från de mellanstatliga aspekterna. Syftet med de både deltesterna är att påvisa att 

den aktuella verksamheten inte bara finns i flera medlemsländer, respektive delstater, utan att 

den även påverkar handeln inom dem. Avsikten är att påvisa att handeln på marknaden sett 

annorlunda ut ifall den aktuella verksamheten inte funnits. 

 

Den sista delen av testet i EU är begreppet ”märkbar effekt”. Detta motsvaras av den andra 

punkten i testet för ”effekt på mellanstatlig handel”, vilken är formulerad på i princip samma 

                                                
110 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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sätt. Syftet med dessa deltester är att påvisa att den aktuella verksamheten inte bara påverkar 

handeln mellan medlemsländer respektive delstater, utan att verksamheten påverkar handeln 

på ett inte obetydligt sätt. Ändamålet med detta är att undvika att ett företag agerar på ett sätt 

som uppfyller de två första kraven, men som har en svag marknadsställning, ska bli dömt för 

missbruk av dominerande ställning, respektive monopolistisk maktposition, trots att dess 

förfarande inte påverkar marknaden.  

 

Dessa deltester ska tillsammans visa att ett förfarande uppfyller samhandelskriteriet, eller 

motsvarande. Testerna är dock inte uttömmande, utan en vägledning för domstolarna. USA 

har två olika tester, ett för mellanstatlig handel och ett för inomstatlig handel, men som ändå 

påverkar den mellanstatliga marknaden. EU har däremot bara ett test som innefattar kraven 

för båda de amerikanska testerna.  

 

3.5 Sammanfattning 
EU:s definition av dominerande ställning, och missbruk av en sådan ställning, är till syftet 

och också ofta i utformningen lik USA:s monopolistiska maktposition och missbruk av denna. 

Detta är ingen tillfällighet, utan det är på grund av dess likheter vi valt att jämföra dem i 

denna uppsats. Jämförelsen är ett steg i vårt syfte med uppsatsen, vilket är att jämföra 

marknadsandelarnas betydelse vid bedömningen av om ett företag anses ha en dominerande 

ställning eller en monopolistisk maktposition. 

 

Både artikel 102 FEUF och section 2 Sherman Act111  stiftar förbud mot missbruk av 

dominerande ställning respektive monopolistisk maktposition. Båda dessa lagrum kräver att 

missbruket påverkat handeln mellan minst två länder eller stater för att vara det ska vara 

tillämpligt. För att fastställa detta finns olika vägledande tester som kan genomföras. 

  

                                                
111 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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4 Relevant marknad 
4.1 Inledning 
Vid bedömning av ett företags marknadsandel vid både dominerande ställning och 

monopolistisk maktposition är definitionen av den relevanta marknaden avgörande. Den 

relevanta marknaden är uppdelad i två delar, dels produktmarknad, och dels geografisk 

marknad. Att definiera den relevanta marknaden i varje individuellt fall är viktigt då ett 

företag på en bestämd marknad kan ses som relativt litet, samtidigt som samma företag på en 

mer snävt avgränsad marknad kan anses stort och kanske till och med dominerande.112 Om 

inte utredningen av den relevanta marknaden genomförs på ett noggrant sätt finns det risk att 

bedömningen snedvrids och utfallet blir felaktigt.  

 

Genom att den relevanta marknaden avgränsas kan också gränserna för konkurrensen mellan 

företag fastställas och de faktiska aktörerna på den markanden identifieras. Därigenom kan de 

konkurrenter som är i stånd att begränsa det berörda företagets beteende och hindra det från 

att agera oberoende av en effektiv konkurrens också identifieras.113 Efter att den relevanta 

marknaden för produkter och den relevanta geografiska marknaden fastställts kan 

bedömningen ifall ett företag är dominerande och har möjlighet att hindra en effektiv 

konkurrens på den relevanta marknaden genomföras.114 

4.2 SSNIP-testet 
Vid bedömning av den relevanta marknaden används i både EU och USA ”the hypothetical 

monopolist test” (HTM). Testet har sitt ursprung i USA där det infördes av the Department of 

Justice115  redan år 1982. Idag används testet av flera myndigheter runt om i världen, till 

exempel Australien, Kanada och England.116  

 

I USA används testet för att svara på frågan ifall ett företag med ett eventuellt monopol skulle 

tjäna på att höja priserna på sin produkt eller tjänst. Om försäljningen av en produkt eller 

tjänst, till följd av en liten men konstant prisökning, skulle reduceras i den grad att den 

                                                
112 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplagan, Norsteds Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 159. 
113  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p. 2. 
114  Mål 27/76, United Brands Company et United Brands Continental BV mot Europeiska 
gemenskapernas kommission (REG 1978), p. 10.  
115 USA:s justitiedepartement. 
116 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 68. 
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hypotetiske monopolisten skulle anse att det inte är lönsamt att införa prisökningen, kommer 

den produkt eller tjänst som anses vara substituerbar till monopolistens, att läggas till i 

produkt- eller tjänstgruppen117. Vid genomförande av testet kallas den prisökning som 

diskuteras för SSNIP, Small but Significant and Non-transitory Increase in Prices. SSNIP är 

den prisökning som görs på produkten i ”the hypothetical monopolist test”, men ofta 

refereras det ändå bara till SSNIP-testet. 

 

I kommissionens riktlinjer förklaras testet som ett tankeexperiment vilket går ut på att 

undersöka utbytbarheten hos en produkt. Testet görs genom att undersöka om en hypotetisk 

liten, men konstant, prisökning på ca 5 – 10 % på produkt A leder till att kunderna i stället 

väljer produkt B. Om så är fallet anses produkten A vara utbytbar mot produkten B och båda 

dessa anses sedermera tillhöra samma produktmarknad.118  

  

Även om testerna förklaras på olika sätt i USA och EU är det samma test som utförs. För att 

avgöra hur den hypotetiske köparen kommer att reagera på prisökningen har the Departement 

of Justice i sina riktlinjer för horisontella sammanslagningar föreslagit att det vid 

undersökningen bör tas hänsyn till viss bevisning. Den bevisning som bör beaktas är huruvida 

köparna i det förflutna valt eller övervägt att välja andra produkter till följd av en prisökning, 

ifall försäljare baserar sina verksamhetsbeslut utifrån substituerbarheten mellan produkter till 

följd av relativa prishöjningar, det inflytande som kan komma från konkurrens i det nedre 

ledet som köpare möter i sina produktionsmarknader, samt tiden och kostnaderna för att byta 

produkt. På grund av den hypotetiska karaktären av utredningen anser the Departement of 

Justice, att det är viktigt att dessa faktorer beaktas vid fastställandet av resultatet av SSNIP-

testet119.  

 

Det föreligger dock en del svårigheter vid appliceringen av testet, bland annat problemet med 

att mäta utfallet och kundernas respons på prisökningen.120 Kommissionen anser att den har 

ett öppet tillvägagångssätt till empiriska bevis och att de bevis som är relevanta beror på 

vilken bransch, produkt eller tjänst det rör sig om i det konkreta fallet. Vidare menar 
                                                
117 Harkrider, John D., Operationalizing the hypothetical monopolist test, 
http://www.justice.gov/atr/public/workshops/docs/202598.htm# 
118 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p. 15. 
119 U.S. Dept. of Justice and FTC Horizontal Merger Guidelines, p. 4.1.3. 
120 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 69. 
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kommissionen att det ofta går att fastställa den relevanta marknaden med hjälp av information 

från företagen som är involverade. När det behövs en mer noggrann definition av marknaden 

kan kommissionen ta kontakt med de viktigaste kunderna och företagen i branschen, 

branschorganisationer och företag i tidigare marknadsled för att försäkra sig om deras syn. 

Detta kan ske genom skrivna förfrågningar till, diskussioner eller besök hos andra 

marknadsaktörer, vilket då inkluderar frågor om deras syn på reaktionerna på en hypotetisk 

prisökning och marknadsgränser.121 

 

SSNIP-test är även tillämpligt för att fastställa den geografiska marknaden. Vid bedömningen 

undersöks på hur stort geografiskt område konsumenterna är villiga att sträcka sig för ett 

substitut till originalprodukten. 

4.3 Produktmarknad 

4.3.1 EU 
Marknadsdefinitionen fungerar som ett verktyg för kommissionen för att finna och fastställa 

gränserna för konkurrensen mellan företag, och därigenom kunna fastställa vilka 

konkurrensmässiga begränsningar de berörda företagen utsätts för. Marknadsdefinitionen gör 

det även möjligt att beräkna marknadsandelar för företagen på den relevanta marknaden. 

Andelarna kan ge viktig information om ett företags marknadsinflytande i förhållande till en 

relevant marknad vid bedömningen av ett företags ställning.122 

 

Företag utsätts för främst tre huvudtyper av konkurrensbegränsningar: utbytbarhet på 

efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och potentiell konkurrens. Vid avgränsning av 

den relevanta produktmarknaden har en produkts utbytbarhet en betydande roll. I 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning står angivet att: 

 
 "en relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den 

tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara."123 

 

Identifieringen och bedömningen av produktmarknaden och utbytbarheten på produkterna 

utgår ifrån kunden och vilka varor denne uppfattar som utbytbara. Vid bedömningen av en 
                                                
121  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p. 25 – 52. 
122 Ibid., p. 2. 
123 Ibid., p. 7. 
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produkts utbytbarhet tas, som nämnts i citatet ovan, hänsyn till produktens egenskaper, pris 

och den tilltänkta användningen. Av operationella och praktiska skäl är definitionen av 

marknaden inriktad på priser och sådan utbytbarhet som beror av förändringar i priset på 

produkten. Vid undersökningen använder sig kommissionen bland annat av det ovan 

redogjorda SSNIP-testet. 

 

Vid sidan om priset ser domstolen och kommissionen också till produktens egenskaper och 

avsedda användning vid bedömningen av om en vara kan anses utbytbar mot en annan. I 

rättsfallet United Brands Company et United Brands Continental BV mot Europeiska 

gemenskapernas kommission124, genomförs en utförlig undersökning och genomgång av 

bananer som en del av marknaden för övrig frukt eller som en egen produktmarknad. För att 

fastställa att bananen utgör en egen produktmarknad, åtskild från marknaden för andra frukter, 

får bananen endast i begränsad omfattning anses utbytbar mot de andra frukterna. Den måste 

också kunna särskiljas från annan frukt genom särskilda egenskaper och endast utsättas för 

konkurrens i ringa omfattning från andra frukter. I fallet trycktes det särskilt på bananens 

tillgänglighet, att mognadsprocessen pågår året runt och att bananerna därmed alltid kan 

finnas tillgänglig för att svara på efterfrågan, till skillnad från försäljningen av många andra 

fruktsorter som är säsongsbetonad. Vidare lades stor vikt vid bananens särskilda utseende, 

egenskaper, och smak. Bananens mjuka konsistens, lätthanterlighet och det faktum att den 

saknar kärnor, gör att den uppfyller viktiga behov för en stor del av befolkningen, till exempel 

barn, äldre och sjuka. Att bananen dessutom är tillgänglig året runt gör att behovet varaktigt 

kan uppfyllas. Domstolen tittade även på två undersökningar, angående prispåverkan, som 

visade att bananpriset endast i låg grad påverkades av fallande priser på andra frukter och då 

endast under sommarmånaderna, främst i juli månad, och påverkan översteg då inte 20 %. 

Konkurrensen från, och utbytbarheten mot annan frukt ansågs härmed begränsad och således 

angås bananer utgöra en egen produktmarknad.125 

 

I kommissionens riktlinjer står angivet att bedömningen av en produkts utbytbarhet med 

utgångspunkt i egenskaper och användningsområde fungerar som ett första steg i att begränsa 

området för undersökning av substitutvaror. Det är dock inte tillräckligt med endast denna 

bedömning för att fastställa ifall två produkter är substituerbara på efterfrågesidan eftersom 
                                                
124  Mål 27/76, Company et United Brands Continental BV mot Europeiska gemenskapernas 
kommission (REG 1978). 
125  Mål 27/76, Company et United Brands Continental BV mot Europeiska gemenskapernas 
kommission (REG 1978), p. 12 – 35.  
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kundernas reaktioner på relativa prisförändringar kan bero på andra faktorer också. På samma 

sätt kan förekomsten av skillnader i produkternas egenskaper inte ensamt avgöra att två 

produkter inte är substituerbara på efterfrågesidan126.  

 

Tidigare domar visar på att en produkts egenskaper och användningsområde var det vanliga 

sättet att försöka identifiera substituerbarheten hos produkten, till exempel domen i målet 

Company et United Brands Continental BV mot Europeiska gemenskapernas kommission, 

som vi precis redogjort för. I boken EU Competition Law127, skriver författarna att det är just 

denna undersökning av produktens egenskaper och användningsområde som har väckt mest 

kritik. I vissa fall däremot är det av avgörande vikt att se till en produkts användningsområde 

då det kan visa sig inte finnas några substitutprodukter128. Ett exempel på det är målet Hugin 

Kassaregister AB m fl mot Kommissionen129, där domstolen ansåg att reservdelar för Hugin 

kassaapparater utgjorde en egen produktmarknad på grund av avsaknad av användbara 

substitut130.  

 

Sedan publikationen av kommissionens riktlinjer131 år 1997, som tar upp otillräckligheten i 

endast en bedömning av produktens egenskaper och användningsområde, har kommissionen 

trots detta fortsatt att använda sig av den typ av bedömning där egenskaper och 

användningsområde står i fokus. Det finns nyare rättsfall som ligger till grund för detta 

påstående132, till exempel rättsfallet Van den Bergh Foods Ltd mot Kommissionen133, där 

marknaden för sådan glass som kan impulsköpas i portioner för att ätas direkt och sådan glass 

som köps i paket för att tas med och ätas hemma, tillhörde olika marknader. Grunden till detta 

låg delvis i skillnaden i kundernas avsikt med inköpet av glassen. Skillnaden i egenskaper och 

priset mellan impulsprodukter och sådana produkter som tas med hem var också 

                                                
126  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p 36. 
127 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Copmpetition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press 
Inc., Oxford, 2011. 
128 Ibid., s. 75. 
129 Mål 22/78, Hugin Kassaregister AB m fl mot kommissionen (REG 1979).  
130 Ibid., p. 7 – 8. 
131  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03). 
132 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Copmpetition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press 
Inc., Oxford, 2011, s. 75. 
133 OJ 1998 L246/1, Van den Bergh Foods Ltd mot kommissionen (REG 1998). 
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avgörande.134 Även i rättsfallet Michelin mot kommissionen135 grundade kommissionen sin 

uppfattning, att marknaden för reservdäck för lastbilar och bussar var skild från den för 

regummerade däck, på egenskaperna och användningsområdet hos produkten i fråga utan att 

här ens nämna SSNIP-testet som diskuterats ovan. Kommissionen baserade sin uppfattning på 

analysen av däckens specifika egenskaper och användningsområden för slutkunderna, baserad 

på en undersökning av dessa kunder vilka utgjordes av transportföretag.136 Det finns härtill 

fler nyare rättsfall137 att ta exempel från som grund för påståendet att kommissionen trots 

stadgandet i dess riktlinjer, ger undersökningen av produkters egenskaper och 

användningsområde stor vikt vid definieringen av den relevanta produktmarknaden. Den vikt 

som i domstolen lagts vid egenskaper och användningsområde går inte att ignorera oavsett 

vad riktlinjerna stadgar, då riktlinjerna inte kan upphäva eller åsidosätta domstolens dom.138    

 

4.3.2 USA 
För att kunna bestämma ett företags ställning på en marknad i ett antitrustfall är det precis 

som i EU viktigt att definiera den marknad som företaget agerar på, den relevanta marknaden. 

Genom att den relevanta produktmarknaden bestäms går det också att avgöra vilka produkter 

som konkurrerar med varandra och därmed kan hindra eller begränsa marknadsmakten hos ett 

företag.139 Den relevanta produktmarknaden för ett företag i USA definieras på liknande sätt 

som produktmarknaden i EU.  

 

I rättsfallet Brown Shoe Co., Inc. v. United States140, uttalade U.S. Supreme Court att de yttre 

gränserna för en produktmarknad utgörs av produktens substituerbarhet beroende av 

produktens användningsområde eller korselasticiteten i efterfrågan på produkten jämfört med 

andra produkter.141 En produktmarknad kan vara ett kluster av olika produkter eller tjänster 

som är tillräckligt omfattande för att kunna ses som en marknad. Två tjänster kan tillhöra 
                                                
134 OJ 1998 L246/1, Van den Bergh Foods Ltd mot kommissionen, (REG 1998), p. 130 – 138. Beslutet 
upprätthölls även efter överklagan, Mål T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd mot kommissionen (REG 
2003). 
135 OJ L58/25, Michelin mot kommissionen (REG 2002). 
136 OJ L58/25, Michelin mot kommissionen (REG 2002), p. 109 – 118, beslutet upprätthölls även efter 
överklagan, Mål T-203/01, Michelin mot kommissionen (REG 2003). 
137 Mål T-201/04, Microsoft Corp. mot kommissionen, 2005. Mål T-340/03, France Télécom SA mot 
kommissionen, 2007. COMP/38/096, [2005] 5 CMLR 1302.     
138 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Copmpetition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press 
Inc., Oxford, 2011, s.75 – 76. 
139 Kagan, Jared, Bricks, Mortar, and Google: Defining the relevent antitrust market for internet-based 
companies, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 271, 273 (2010/11). 
140 Brown Shoe Co., Inc. v. United States, 370 U.S. 294 (1962). 
141 Brown Shoe Co., Inc. v. United States, 370 U.S. 294, 325 (1962). 
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samma produktmarknad även om de inte är identiska eller utbytbara, så länge som det kan 

påvisas att det föreligger konkurrens dem emellan. Personer som arbetar i en bransch eller 

verksamhet kan anse att vissa skillnader mellan två produkter är viktiga. Till exempel 

teknologiska klassifikationer såsom digital eller analog. Sådana skillnader som för en person 

som är insatt i verksamheten är viktiga, kan vara helt irrelevanta för domstolen vid en 

underökning av en produkts utbytbarhet då det är kundernas mönster och uppfattning som här 

är av största vikt för undersökningen.142 En produkt tillhör inte en egen marknad, och ger inte 

ett företag monopol, bara för att den är olik från andra produkter. Om så vore fallet skulle 

endast produkter som är identiska anses tillhöra samma marknad.143 För att bestämma 

produktmarknaden har därför U.S. Supreme Court i rättsfallet, United States v. E.I. du Pont de 

Nemours & Co144, stadgat att, precis som i EU, ska domstolen se till produkternas utbytbarhet. 

Produkter som anses utbytbara med varandra tillhör således samma produktmarknad.145 Vid 

undersökningen av produkternas utbytbarhet ser domstolen till vilka produkter som 

konsumenterna faktiskt anser vara substituerbara i likhet med undersökningen i EU.146 

 

I målet United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co,147 låg fokus på att bedöma om 

cellofan är en egen marknad, eller om det hör till marknaden för flexibla förpackningsmaterial. 

Svarande, du Pont, stod för 75 % av cellofan-marknaden, men endast 20 % av marknaden för 

flexibla förpackningsmaterial148. I målet diskuterades cellofanets utbytbarhet gentemot andra 

produkter genom att jämföra produktens egenskaper, användningsområde och pris. Stor vikt 

lades vid att cellofan står emot fukt och fett, eftersom cellofan till övervägande del används 

för att förpacka olika typer av livsmedel. Precis som i EU:s praxis har även varans pris 

betydelse för dess utbytbarhet. I fallet diskuterades priset på cellofan jämfört med priset på 

andra förpackningsmaterial, vilka generellt hade ett lägre pris än cellofanet. Trots detta, och 

trots cellofanets karakteristiska och särskilda egenskaper, kom domstolen fram till att cellofan 

tillhörde produktmarknaden för flexibla förpackningsmaterial. Domstolen grundade 

uppfattningen på att cellofanet inte egentligen hade några egenskaper som inte återfanns hos 

                                                
142 W. Berresford, John, Mergers in mobile telecommunications services: a primer on the analysis of 
their competitive effects, 48 Fed. Comm. L.J. 247, 252 (1996). 
143 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 394 (1956). 
144 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377 (1956). 
145 Ibid., 393. 
146 Kagan, Jared, Bricks, Mortar, and Google: Defining the relevent antitrust market for internet-based 
companies, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 271, 280 (2010/11). 
147 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377 (1956). 
148 Ibid., 379.  
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några av de andra förpackningsmaterialen och att cellofanet faktiskt hade förlorat en del av 

sin förpackningsverksamhet till andra material.149 

 

När domstolen skulle bestämma den relevanta produktmarknaden i rättsfallet United States v. 

Grinnell Corp., 150  diskuterades det också kring produkters utbytbarhet och att det vid 

avgränsningen av produktmarknaden även måste tas hänsyn till sådana produkter som 

kunderna kan se som substitut i fall en liten prisökning skulle ske på huvudprodukten i fråga 

(SSNIP). Grinnell Corp. med sina tre dotterbolag var verksam på marknaden för stöld- och 

brandskydd, som utgjordes av på ett visst sätt godkända centrala stationsenheter. The District 

Court151 ville i målet se hela marknaden för olika typer av larmsystem som en relevant 

marknad. Grinnell Corp. menade dock att tjänsterna som erbjöds var så olika att de inte gick 

att jämföra med varandra på så sätt som gjorts i det ovan nämnda du Pont-fallet. De menade 

att tjänsten för inbrottslarm inte kunde ses som utbytbar mot tjänsten för brandlarm. U.S. 

Supreme Court däremot kom fram till slutsatsen att alla larmsystemen trots tjänade samma 

syfte och användes för ett och samma ändamål, att skydda egendom och ska därför jämföras 

med alla andra former av egendomsskydd. Även om det finns vissa skillnader vad gäller 

egenskaper, och på vilket sätt de olika larmsystemen fungerar, ansåg U.S. Supreme Court att 

det i det här fallet skulle vara orealistiskt att bryta ner marknaden i flera marknader för olika 

typer av skyddstjänster. Domstolen menade vidare att, som belägg för sin slutsats. De flesta 

andra företag som erbjuder denna typ av tjänster är medvetna om att de måste erbjuda alla 

eller nästan alla typer av larmtjänster för att vara konkurrenskraftiga152.   

 

I målet utreddes vidare huruvida godkända centrala stationsenheter som Grinnell Corp. erbjöd, 

konkurrerade med icke godkända centrala stationsenheter och med vaktbolag som baserades 

på personell övervakning, vilket Grinnell Corp. ville hävda. Domstolen fann dock att till följd 

av främst försäkringstekniska aspekter att Grinnell Corp. inte nämnvärt besvärades av 

konkurrensen från övriga former av vaktföretag. Därmed ansågs produktmarknaden utgöras 

av godkända centralstationsenheter.153  

 

                                                
149 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 397 – 400 (1956). 
150 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
151 The District Court fungerar som första rättsinstans och motsvaras av tingsrätten här i Sverige. 
152 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 571 – 574 (1966). 
153 Ibid., 571 – 576. 
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I rättsfallet United States v. Microsoft Corp.154 använde sig the D.C Circuit Court155 av 

SSNIP-testet för att definiera den relativa produktmarknaden för Microsoft Windows, 

Microsofts operativsystem. Domstolen och USA (som part i målet) hävdade, och var överens 

om, att produktmarknaden inte kunde inkludera Mac OS, Apples operativsystem, då 

konsumenterna inte skulle byta från Windows till Mac OS som svar på en betydande 

prisökning av Windows. Detta på grund av kostnaderna för en ny hårdvara. Domstolen lutade 

sig således mot argumentet att ”kostnaderna för att byta vara” skulle leda till att 

konsumenterna inte väljer en annan produkt trots en prishöjning.  Detta illustrerar en faktor 

från ovan nämnda riktlinjer Horizontal Merger Guidelines,156 vilken minskar omfattningen av 

Microsofts marknadsdefinition.157 

4.3.3 Jämförelse 
Produktmarknaden definieras på i princip samma sätt och för samma syfte i både EU och 

USA, det vill säga att fastställa vilken marknad ett företag agerar på och kan möta konkurrens 

från andra företag. Definitionen av en relevant produktmarknad är viktig för att fastställa 

gränserna för konkurrensen mellan företag, för att därigenom kunna se vilka 

konkurrensbegränsningar som företagen utsätts för. På så vis kan det avgöras hur stor 

marknadsmakt ett företag har. Definitionen av den relevanta produktmarknaden utgår i EU, 

liksom i USA, från en produkts utbytbarhet gentemot andra produkter. Undersökningen utgår 

ifrån produktens egenskaper, användningsområde och pris. För att bestämma utbytbarheten 

utifrån priset används SSNIP-testet både i EU och USA. Undersökningen av produkters 

utbytbarhet utgår enligt kommissionen från konsumenternas uppfattning om vilka produkter 

som är utbytbara. I USA är tankesättet liknande. Det är konsumentens uppfattning som väger 

tyngst och de uppfattningar som personer inom en verksamhet kan ha om skillnader mellan 

två produkter blir irrelevanta om konsumenten inte anser detsamma. 

 

I rättsfallen som behandlats i kapitlet går det att finna flera likheter i bedöminingen av den 

relevanta produktmarknaden. I fallet Company et United Brands Continental BV mot 

Europeiska gemenskapernas kommission158, lades vikt vid att utreda markanden för bananer 

som en egen produktmarknad eller som en del av marknaden för övrig färsk frukt. Det 

                                                
154 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (2001).   
155 The District of Columbia Circuit. 
156 U.S. Dept. of Justice and FTC Horizontal Merger Guidelines, p. 4.1.3. 
157 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 52 (2001). 
158  Mål 27/76, Company et United Brands Continental BV mot Europeiska gemenskapernas 
kommission (REG 1978). 



 35 

diskuterades kring bananens särskilda utseende, egenskaper och användningsområde, vilket 

ledde till att bananen ansågs utgöra en egen produktmarknad. Det diskuterades även om hur 

priset på bananen påverkades av säsongsfrukten under somrarna. I rättsfallet United states v. 

E.I. du Pont de Nemours & Co159, lades på samma sätt vikt vid att utreda marknaden för 

cellofan som en egen produktmarknad eller som en del av marknaden för övriga flexibla 

förpackningsmaterial. I det målet diskuterades på liknande sätt kring cellofanets säregna 

egenskaper, användningsområde och pris jämfört med övriga flexibla förpackningsmaterial 

vilket ledde till att cellofan ansågs utgöra en egen produktmarknad. Vid bedömningen i båda 

fallen har således domstolarna i EU respektive USA på liknande sätt utgått från produktens 

utbytbarhet med utgångspunkt i produktens egenskaper, användningsområde och pris.          

 

I rättsfallet United States v. Grinnell Corp.160, bedömdes produktmarknaden dels utifrån syftet 

med den skyddstjänsten som Grinnell Corp. erbjöd, dels utifrån SSNIP-testet161. Likaså i 

United States v. Moicrsoft Corp.162 använde sig domstolen av SSNIP-testet för att fastställa att 

Windows och Mac OS tillhörde olika marknader163. 

 

I EU visar både äldre och nyare praxis på att kommissionen och domstolen väljer att lägga en 

större vikt på bedömningen av produkters egenskaper och användningsområde, snarare än på 

SSNIP-testet, som enligt riktlinjerna ska bidra till en mer korrekt bedömning av produkters 

utbytbarhet jämfört med att endast se till dess egenskaper och användning. Egenskaper och 

användningsområde för en produkt ska enligt riktlinjerna endast fungera som ett första steg i 

att försöka begränsa det område på vilket undersökningen ska ske. Trots detta visar praxis på 

en annan prioritering där fokus i många rättsfall riktats mot egenskaper och 

användningsområde.  

 

Det tillvägagångssätt som används i EU respektive USA för att fastställa den relevanta 

produktmarknaden med utgångspunkt i produktens egenskaper och användningsområde ser i 

princip lika ut. Det domstolen undersöker är ifall egenskaperna hos produkten är så pass 

säregna att de inte återfinns hos någon annan produkt, eller att det medför att de inte möter 

någon nämnvärd konkurrens från andra produkter. Vad gäller produktens användningsområde 

                                                
159 United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377 (1956). 
160 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
161 Ibid., 571 – 574. 
162 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (2001). 
163 Ibid., 52. 
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och ändamål undersöks det om det finns fler produkter som fyller samma funktion. När det 

kommer till det diskuterade SSNIP-testet skiljer det sig då rättsfall från USA visat att testet 

utförs och tas i beaktning vid bedömningen av produkternas utbytbarhet. I EU står det klart i 

riktlinjer från kommissionen att SSNIP-testet ska tas i beaktning medan praxis visar att det 

inte är fallet i ett flertal mål, omnämnda ovan. I EU och USA finns således samma verktyg för 

definieringen av den relevanta produktmarknaden tillgängliga men verkar prioriteras på olika 

sätt vilket också kan leda till att omfattningen av vilka produkter som ska ingå i den relevanta 

produktmarknaden ser olika ut. Marknadsdefinitionen bygger på samma grund och tjänar 

samma syfte i både EU respektive USA, samma verktyg för definitionen finns också 

tillgängliga men bedömningen fokuseras i vissa fall på olika faktorer även om mycket är lika. 

Till exempel hur domstolen ser på och överväger i fall funktionerna hos produkten ifråga 

finns motsvarad i någon annan produkt.   

4.4 Geografisk marknad 

4.4.1 EU 
Den geografiska marknaden definieras, i Kommissionens tillkännagivande164, enligt följande: 

 

"den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de 

relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan 

skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 

konkurrensvillkoren." 165  

 

Distributionsmöjligheter och transportkostnader har betydelse för bedömning av den 

geografiska marknadens omfattning, vilken kan vara allt från lokal till världsomfattande. 

Dock har transportkostnadernas betydelse generellt minskat över åren, vilket bidragit till att 

de geografiska marknaderna utvidgas. En annan faktor av betydelse är köparnas möjlighet att 

resa till, eller komma i kontakt med, olika leverantörer.166 I rättsfallet AKZO Chemie BV mot 

Kommissionen167 begränsades den geografiska marknaden till att omfatta endast England och 

Irland, då dessa var de enda medlemsländerna i EU som tillät användningen av blekmedel i 

mjöl168. I och med att hindren för handel mellan medlemsländerna blir fortsatt reducerade allt 

                                                
164  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03). 
165 Ibid., p. 8. 
166 Bernitz ,Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins 
rättsliga grundvalar, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm,  2011, s. 56. 
167 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen (REG 1991). 
168 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen (REG 1991), p. 33 – 54. 
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eftersom den inre marknaden blir allt mer komplett, kan marknaderna förväntas bli bredare 

vid en definition och omfatta åtminstone hela EU. Snävare marknadsdefinitioner kan dock 

skapas genom faktorer som till exempel språk, infrastruktur och konsumenternas 

preferenser.169  

 

Vid tillämpning av det ovan nämnda SSNIP-testet måste hänsyn tas till att internationella 

prisjämförelser kan vara komplicerade på grund av till exempel växelkursförändringar och 

beskattning. Typen av efterfrågan på produkten kan också vara avgörande för omfattningen 

av den geografiska marknaden. Till exempel kan nationella preferenser eller preferenser för 

nationella varumärken, kultur eller behovet av lokal närvaro vara faktorer som bidrar till att 

den geografiska marknaden begränsas.170  

 

I ovan nämnda rättsfall, United Brands Company et United Brands Continental BV mot 

Europeiska gemenskapernas kommission, 171  diskuterades konkurrensvillkoren i de olika 

länderna, till exempel importreglering och saluföringsvillkor. I målet stadgar domstolen att 

för att ett produkt- eller tjänsteområde ska kunna anses vara en enhetlig geografisk marknad 

är det viktigt att det föreligger konkurrens på lika villkor mellan företagen på marknaden. De 

objektiva konkurrensvillkoren för den aktuella produkten eller tjänsten ska även vara lika för 

alla.172 

4.4.2 USA 
Den geografiska marknaden i USA har definierats i målet Heerwagen v. Clear Channel 

Communications: 

 
“geographic market encompasses geographic area to which consumers can practically turn for alternative 

sources of product and in which antitrust defendants face competition”173 

 

Vidare stadgas att relevanta faktorer för bedömning av geografisk marknad är: 

 

                                                
169 Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EU Competition Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2011, s. 316. 
170 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p. 45 – 46. 
171  Mål 27/76, United Brands Company et United Brands Continental BV mot Europeiska 
gemenskapernas kommission (REG 1978). 
172 Ibid., p. 36 – 57. 
173 Heerwagen v. Clear Channel Communications, 435 F.3d 219, 228 (2006). 
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“barriers to transactions between buyers and sellers of different locations, such as transportation costs to 

particular location or start-up costs in that location, as well as relative preferences of consumers with respect to 

travel and price.”174 

 

Detta innebär att en geografisk marknad kan begränsas av konsumenternas förmåga, eller 

vilja, att resa för att få tillgång till produkten eller tjänsten. Därför kan en produkt eller tjänst 

som har nationell spridning vara uppdelad på flera mindre geografiska marknader. 175 

Motsatsvis kan ett företag ha sin verksamhet uppdelad på flera orter, men den geografiska 

marknaden ska ändå anses vara nationell. Detta finns exemplifierat i det tidigare nämnda 

målet United States v. Grinnell Corp.176. Grinnell Corp. var verksam inom brand- och 

säkerhetslarm, och fanns över hela USA. Verksamheten var utspridd på olika enheter, i form 

av stationer, på olika orter i landet och varje station hade sitt eget verksamhetsområde. Frågan 

blev då om den geografiska marknaden skulle anses vara hela USA, eller om varje station 

hade sin egna geografiska marknad. Detta var av vikt att utreda eftersom Grinnell Corp. på 

vissa orter var ensam aktör på marknaden, medan det på andra orter fanns flera konkurrenter. 

Dock hade Grinnell Corp. bland annat nationell prissättning och nationella kontrakt med 

kunder som var verksamma i flera stater, och detta menade domstolen visade på att Grinnell 

Corp. byggt upp sitt företag i nationellt syfte, och att deras geografiska marknad därför skulle 

vara hela USA.177  

4.4.3 Jämförelse 
USA:s definition av den geografiska marknaden är mer konsumentinriktad än EU:s. Fokus 

ligger på hur konsumenternas handelsmönster ser ut och vilken ansträngning som kan 

förväntas av dem för att få tag i en viss produkt eller tjänst. EU däremot är mer inriktade på 

att fastställa vilka områden där företagets produkt eller tjänst faktiskt finns. I båda 

definitionerna finns dock krav på att konkurrensvillkoren ska vara likartade mellan den 

aktuella produkten eller tjänsten, och substitutet. Speciellt EU betonar vikten av 

konkurrensvillkorens likhet. 

 

Vid bedömningen av en produkts eller tjänsts utbytbarhet är transportkostnader en viktig 

faktor i både EU och USA. Detta beror på att transportkostnader påverkar produktens eller 

                                                
174 Heerwagen v. Clear Channel Communications, 435 F.3d 219, 228 (2006).  
175 Kagan, Jared, Bricks, motar, and Google: Defining the relevant antitrust market for internet-based 
companies, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 271, 279 (2010/2011). 
176 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
177 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 575 – 576 (1966). 
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tjänstens totala slutpris, vilket kan vara avgörande för om en kund vill köpa eller inte. Även 

EU behandlar faktorn med konsumenternas förmåga att nå leverantörer, även om det inte har 

lika stor tyngdpunkt som i USA.  

 

Ett problem som kan uppstå i EU, men inte i USA, är att växelkursförändringar kan påverka 

prisjämförelser. Olika skattesatser är ett annat problem som kan uppstå, och detta påverkar 

även USA eftersom alla delstater inte har samma skattesatser. Vidare kan det i EU finnas 

kulturella skillnader mellan medlemsländerna som begränsar den geografiska marknaden. En 

vara eller tjänst som är sedvanlig i ett land kanske inte alls, eller i väldigt låg utsträckning, 

förekommer i ett annat land. Likaså livnär sig olika länder på olika industrier och råvaror, 

vilket också kan begränsa den geografiska marknaden eftersom olika produkter och tjänster 

behöver olika utrustning och tillbehör.  

4.5 Sammanfattning 
För att kunna avgöra ett företags marknadsandel måste först den relevanta marknaden 

definieras. Denna består av två delar, produktmarknad och geografisk marknad. Vid 

definiering av den relevanta produktmarknaden utgår domstolarna i EU liksom USA från 

produkter och tjänsters utbytbarhet. För att bedöma utbytbarheten används bland annat det så 

kallade SSNIP-testet. Detta test gå ut på att avgöra en produkts eller tjänsts utbytbarhet 

genom att föreställa sig en hypotetisk prisökning. Väljer konsumenterna en annan produkt 

som en reaktion på prisökningen anses produkterna utbytbara. Detsamma gäller tjänster. 

Testet används även vid definiering av den geografiska markanden genom att det undersöks 

hur långt kunderna är beredda att ta sig för att få tag på en substitutvara. 

 

Utbytbarheten hos en produkt eller tjänst kan även avgöras genom en jämförelse av produkten 

eller tjänstens egenskaper, användningsområde och prisklass. Utbytbarheten hos en produkt 

eller tjänst utgår både i EU och USA från konsumenternas preferenser. Speciellt i USA har 

konsumentperspektivet en avgörande betydelse. 
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5 Marknadsandelarna 
5.1 Inledning 
Ett första steg i tillämpningen av artikel 102 FEUF och section 2, Sherman Act178 utgörs av 

bedömningen av om ett företag har en dominerande ställning på en relevant marknad eller 

inte.179 Frågan vilken betydelse marknadsandelen har för bedömningen är central för denna 

uppsats, och vi kommer därför i detta kapitel titta närmare på hur marknadsandelar räknas ut 

och hur domstolarna använder sig av dem i sin bedömning. 

5.2 EU 

5.2.1 Beräkningen av marknadsandelarna 
Eftersom den relevanta marknaden, som nämnts ovan, definieras för både produkter och 

geografisk omfattning kan de leverantörer, kunder och konsumenter som agerar på den 

relevanta marknaden identifieras. Beräkningen av total marknadsstorlek och marknadsandelar 

görs vanligtvis på grundval av försäljningssiffror. I praktiken kan information om ett företags 

totala marknadsstorlek och marknadsandelar ofta fås från källor på marknaden. Källorna kan 

till exempel vara företags uppskattningar av verksamheten, eller undersökningar som gjorts 

av exempelvis branschorganisationer eller branschkonsulter. Är detta inte möjligt ber 

kommissionen vanligen leverantörerna på den relevanta marknaden om deras respektive 

försäljningssiffror och gör beräkningen med utgångspunkt i dessa. Beräkningen av total 

marknadsstorlek och marknadsandelar görs sedan för var och en av leverantörerna på 

grundval av deras försäljning av de relevanta produkterna inom det relevanta geografiska 

området.180 

 

Beräkningen kan även göras med hjälp av andra faktorer beroende på egenskaperna hos 

produkterna eller branschen, till exempel kapacitet eller antal aktörer på 

upphandlingsmarknader.181 Vanligtvis är både omsättning och försäljningsvolym användbara 

faktorer, men när det kommer till differentierade produkter anses marknadsandelar beräknade 

på försäljningsvärdet ge en bättre bild av varje leverantörs relativa ställning och styrka.182 

 

                                                
178 15 U.S.C. §§ 1 – 7 (2013).  
179 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, (2009/C 45/02), p. 9. 
180 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p. 53. 
181 Ibid. p. 54. 
182 Ibid., p. 55. 
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5.2.2 Marknadsandelarnas betydelse 
Marknadsandelar ger kommissionen en bra första indikation på hur fördelningen mellan 

företagen på marknaden ser ut. Tolkningen av marknadsandelarna kommer dock att ske mot 

bakgrund av rådande villkor på marknaden, särskilt med hänsyn till hur dynamisk marknaden 

är och hur differentierade produkterna är. På marknader som är instabila eller 

anbudsmarknader kan hänsyn även tas till tendenser i marknadsandelarnas utveckling på 

sikt.183 

 

Enligt kommissionen är en liten marknadsandel ett tydligt incitament för att det inte föreligger 

någon dominerande ställning. Kommissionens erfarenhet talar för att en marknadsandel 

understigande 40 % på den relevanta marknaden gör det osannolikt att företaget har en 

dominerande ställning. Hänsyn måste dock tas till omständigheterna i det specifika fallet och 

marknaden. En marknadsandel om 40 % är följaktligen en indikation på att 

marknadsdominans kan föreligga.184  

 

Kommissionens erfarenhet visar vidare, att ju större marknadsandel ett företag har, och ju 

längre tid företaget innehar den, desto större är chansen att det utgör en preliminär indikation 

på att en dominerande ställning föreligger.185 Presumtion för marknadsdominans föreligger 

vid en marknadsandel om 50 % eller mer.186 Är ett företags marknadsandel mycket hög, 65 – 

80 % eller mer, torde företaget regelmässigt vara dominerande.187 Vid en marknadsandel om 

80 % har företaget en så kallad superdominans, vid 90 % kvasimonopol, och vid 100 % är det 

ett klart monopol.188 Hänsyn måste dock tas till övriga omständigheter i det specifika fallet 

och marknadsandelen ensam är inte alltid avgörande för bedömningen. Däremot ger 

marknadsandelen en första indikation på om en dominerande ställning föreligger eller inte.189  

 

                                                
183 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 13. 
184 Ibid., p. 14. 
185 Ibid., p. 15. 
186 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen (REG 1991). 
187 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 14.  
188 Whish, Richard, Baley, David, Competition Law, Sjunde upplagan, Oxford University Press Inc., 
Oxford, 2012, s. 47. 
189 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 13. 
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Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 

konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de mininmis)190 rör visserligen artikel 101 FEUF, 

men kan ändå ge en viss vägledning i hur kommissionen ser på ett företags makt utifrån 

marknadsandelar och vilken påverkan de har för att ett företags handlingar och avtal riskerar 

att påverka handeln mellan medlemsstaterna.  Kommissionen anser att avtal mellan företag 

med en sammanlagd marknadsandel om 10 % på någon av de relevanta marknaderna som 

omfattas av avtalet inte märkbart påverkar konkurrensen om företagen i fråga är konkurrenter. 

Är företagen inte konkurrenter och har en marknadsandel om 15 % vardera på någon av de 

relevanta marknaderna anses avtalet inte heller påverka konkurrensen märkbart. Är det 

osäkert om företagen är konkurrenter eller inte tillämpas tröskelvärdet på 10 %.191 Om 

konkurrensen på en relevant marknad begränsas av växande avtal mellan olika leverantörer 

och distributörer sänks trösklarna för marknadsandelen till 5 % både vad gäller avtal mellan 

konkurrenter och icke konkurrenter.192  

 

I rättsfallet Hoffman-La Roche & Co mot kommissionen,193 gjordes ett antal utredningar 

angående marknadsandelar för företaget Hoffman-La Roche på sju olika marknader för 

vitaminer. Domstolen kom fram till att en dominerande ställning förelåg på sex av sju nämnda 

marknader. Kommissionen grundade sin uppfattning av marknadsdominansen dels på 

företagets marknadsandelar i förhållande till konkurrenterna på den relevanta marknaden, dels 

på en rad övriga faktorer som komplement ifall marknadsandelen ensam inte kunde anses 

avgörande. De övriga faktorerna var bland annat att Hoffman-La Roche hade ett större urval 

av vitaminer jämfört med sina konkurrenter, teknologiska fördelar i förhållande till sina 

konkurrenter och att ingen potentiell konkurrens förelåg. Vid domstolens bedömning av 

marknadsdominansen på de enskilda marknaderna fokuserade kommissionen på 

marknadsandelarnas storlek. I flertalet av bedömningarna var det endast marknadsandelarna 

som diskuterades. I sin bedömning tryckte domstolen mycket på marknadsandelarnas storlek i 

sig, men även storleken i förhållande till konkurrenterna på de olika marknaderna, var av 

signifikant betydelse. Omständigheten att skillnaden mellan Hoffman-La Roches 

marknadsandelar och de närmaste konkurrenternas var stor på flera av marknaderna för 

vitaminer, förstärkte betydelsen av marknadsandelarnas storlek och bekräftade 

                                                
190 Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 
konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis) (2001/C 368/07).	  
191 Ibid., p. 7. 
192 Ibid, p. 8. 
193 Mål 85/76, Hoffman-La Roche & Co mot kommissionen (REG 1979). 
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kommissionens slutsats om att en dominerande ställning förelåg. Hoffman-La Roche ville till 

sitt försvar göra gällande att uttrycket “dominerande ställning” skulle vara för allmänt hållet 

och obestämt till sin karaktär. På det uttalandet svarade domstolen med att: 194 

 
“Vad särskilt gäller begreppet dominerande ställning kan det för en förståndig näringsidkare inte råda något 

tvivel om att innehavet av betydande marknadsandelar, även om detta inte nödvändigtvis och alltid är det enda 

avgörande indiciet på att det föreligger en dominerande ställning, dock har en i detta avseende avsevärd 

betydelse som näringsidkaren med nödvändighet måste ta hänsyn till när det gäller hans beteende på 

marknaden.”195 

 

I målet AKZO Chemie BV mot Kommissionen ansåg kommissionen att AKZO hade en 

dominerande ställning på marknaden för organiska peroxider. Vid bedömningen grundade sig 

kommissionen på företagets marknadsandel samt på en rad faktorer som tillsammans med 

marknadsandelen gav företaget en betydande dominans. Några av faktorerna som togs upp 

var bland annat marknadsandelens storlek, att den inte bara var stor i sig, utan lika stor som 

alla övriga producenternas tillsammans (ca 50 %). Kommissionen tryckte också på att 

marknadsandelen hade varit stabil under den undersökta perioden och att AKZO alltid hade 

kunnat stå emot alla angrepp från mindre producenter. AKZO erbjöd ett större 

produktsortiment än sina konkurrenter och hade ledande kunskaper inom säkerhet och 

toxikologi. Enligt egen utsago hade AKZO även visat sig starka nog att effektivt slå ut 

konkurrenter, som de upplevde “besvärande”, från marknaden eller försvaga dem väsentligt. 

Detta var några av de faktorer som låg till grund för EU-domstolens bedömning av att en 

dominerande ställning förelåg för AKZO Chemie BV.196 Domstolen gör även ett uttalande 

angående marknadsandelarna, hämtat från domen i ovan nämnda rättsfall Hoffman-La Roche 

& Co mot kommissionen. I domen fastslogs att särskilt stora marknadsandelar i sig själva, 

utom i undantagsfall, utgör bevis för att en dominerande ställning föreligger, och så är fallet 

vid en marknadsandel på 50 %, som AKZO hade i fallet. Marknadsandelen tillsammans med 

nämnda faktorer gjorde det klart att AKZO hade en dominerande ställning på den relevanta 

marknaden för organiska peroxider.197 

 

                                                
194 Mål 85/76, Hoffman-La Roche & Co mot kommissionen (REG 1979), p. 42 och 50 – 68. 
195 Ibid., p. 133. 
196 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen (REG 1991), p. 55 – 56. 
197 Ibid., p. 60 – 61.  
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I målet Tetra Pak International mot kommissionen198 dömdes Tetra Pak för att ha missbrukat 

sin dominerande ställning, trots att företaget inte var dominerande på den marknad där 

missbruket förelåg. På marknaden för aseptiska förpackningar hade Tetra Pak en 

marknadsandel om 90 - 95 % vilket klart utgjorde en dominerande ställning. Missbruksbrottet 

i fråga begicks däremot på marknaden för icke-aseptiska förpackningar. På grund av Tetra 

Paks höga marknadsandel och klara dominans på först nämna marknad, och det faktum att 

marknaderna hade en nära anknytning, blev företaget dömt för brott trots att missbruket 

begicks på den andra marknaden och inte heller var ämnat att främja ställningen på 

marknaden för aseptiska förpackningar.199 Målet visar tydligt på den skyldighet att agera med 

försiktighet som föreligger för företag med särskilt höga marknadsandelar och stor 

marknadsmakt.  

 

Sammanfattningsvis går det av rättsfallen att utläsa att betydelsen av marknadsandelarna som 

avgörande faktor, är beroende av dels dess storlek, dels omständigheterna runt omkring. 

Exempel på omständigheter är hur konkurrensen i övrigt ser ut på marknaden, 

konkurrenternas storlek och inflytande, hur stabil marknadsandelen varit och under hur lång 

tid den varit det, samt storleken på utbud och sortiment som företaget erbjuder och vilket 

tekniskt kunnande som företaget besitter.   

5.3 USA 

5.3.1 Beräkningen av marknadsandelarna 
Som nämnts motsvaras det som i EU-lagstiftningen benämns som “dominerande ställning” i 

den amerikanska antitrustlagstiftningen av uttrycket “monopolistisk maktposition”. U.S. 

Supreme Court har i rättsfallet, United States v. du Pont & Co.,200 slagit fast att ett företag har 

en monopolistisk maktposition om de kan kontrollera pris eller eliminera konkurrenter på en 

viss marknad.201 Precis som enligt EU:s konkurrensrätt beräknas marknadsandelarna i USA 

med utgångspunkt från den relevanta marknaden. Begreppet ”relevant marknad” infördes 

dock inte i USA:s rättspraxis förrän år 1948.202  

   

Det finns svårigheter med att hitta en gemensam nämnare för att kunna utföra beräkning av 

marknadsandelarna. Marknadsandelarna kan alltid beräknas med utgångspunkt i företagens 
                                                
198 Mål C-333/94 P, Tetra Pak International mot Kommissionen (REG 1996). 
199 Ibid. 
200 United States v. I.E. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956). 
201 Ibid. 
202 Werden, Gregory J., Assigning market shares, 70 Antitrust L.J. 67, 68 – 69 (2002). 
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intäkter, räknade i dollar. Det går också att göra beräkningen med hjälp av standardiserade 

produktionsmått, till exempel vikt och volym eller en så kallad “effektivitets enhet”, vilken 

ska reflektera hur snabbt varorna omsätts på marknaden.203 U.S Supreme Court har stadgat i 

målet U.S. v. Continental Can Co.204 att det är en absolut förutsättning för jämförelse av 

marknadsandelar att det finns ett referensexempel att utgå ifrån.205 Dock är det i praktiken 

vanligt att marknadsandelarna inte beräknas med utgångspunkt i en gemensam nämnare, 

antingen för att de inte finns någon eller för att det tar mycket tid och kostar mycket pengar att 

samla in den information som krävs för att hitta en egentlig gemensam beräkningsgrund.206 

Vidare fastslås att i antitrustfall och i affärsvärlden beräknas ofta marknadsandelen med 

utgångspunkt i intäkter, produktion eller någon liknande faktor som beskriver jämvikten på 

marknaden och visar snarare på marknadsuppträdande eller prestation än på marknadsstruktur. 

I kontrast beräknas marknadsstrukturen med grund i konkurrenternas ställning, till exempel 

med utgångspunkt i tillgångarna de äger eller deras produktionskapacitet.207 

5.3.2 Marknadsandelarnas betydelse 
I den amerikanska rätten finns det inget exakt tröskelvärde för hur stor marknadsandel som 

anses ge en monopolistisk maktposition, utan varje fall ska bedömas individuellt. I United 

States v. Aluminum Co. of America208 uttalade sig domstolen ändå om vissa procentsatser. Vid 

en marknadsandel om 90 % och uppåt anses ett företag i princip alltid ha en monopolistisk 

maktposition. Vidare har 60 – 64 % ansetts tveksamt, men borde vara tillräckligt, och 33 % 

anses inte tillräckligt.209 Även om dessa uttalanden gjordes för närmare 70 år sedan används 

de fortfarande som riktlinjer, men det verkar idag uppenbart att en marknadsandel över 70 % 

anses tillräckligt för att en monopolistisk ställning ska anses föreligga prima facie. Ett företag 

med en marknadsandel om 50 – 70 % hamnar nära tröskeln för att skapa sig en monopolistisk 

maktposition medan en marknadsandel understigande 50 % indikerar på att det inte föreligger 

någon monopolistisk maktposition. Det räcker det dock inte att endast se till marknadsdelar 

utan andra faktorer, till exempel inträdeshinder på marknaden och makten att kontrollera 

priser, måste också vägas in.210 

                                                
203 Werden, Gregory J., Assigning market shares, 70 Antitrust L.J. 67, 73 – 74 (2002). 
204 United States v. Continental Can Co., 378 U.S. 441 (1964). 
205 Ibid., 459. 
206 Werden, Gregory J., Assigning market shares, 70 Antitrust L.J. 67, 74 (2002). 
207 Ibid., 78 (2002). 
208 United States v. Aluminum Co. of America., 148 F.2d 416 (1945). 
209 Ibid., 424. 
210 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513, 536 – 537 (2002). 
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För att bedöma om ett företag har missbrukat sin monopolistiska maktposition på en marknad 

används det så kallade Grinnell-testet, vilket utformades och namngavs efter rättsfallet United 

States v. Grinnell Corp.211 Testet utgår ifrån att två kriterier ska vara uppfyllda. Det första 

kriteriet består av att undersöka och fastställa ifall företaget i fråga faktiskt har en 

monopolistisk maktposition på den relevanta marknaden. För bedömningen är 

marknadsandelen av stor, men inte avgörande, betydelse. Det andra kriteriet fokuserar på 

vilket sätt företaget fått denna marknadsposition eller hur det har agerat för att bibehålla den. 

Om det har genomförts genom andra metoder än tillväxt och utveckling som beror på en 

överlägsen produkt, affärsmannaskap eller en historisk tillfällighet är kriteriet uppfyllt. Ett 

företag måste alltså visa på att det inte använt sig av olagliga och konkurrensbegränsande 

metoder för att uppnå sin marknadsposition. Uppfyller ett företag båda dessa kriterier, en 

monopolistisk maktposition som har uppnåtts genom olagliga handlingar, anses det ha en 

monopolistisk maktposition som strider mot lagen och riskerar då att bli dömda enligt section 

2, Sherman Act212.213  

 

I rättsfallet ansågs Grinnell Corp. tillsammans med sina dotterbolag ha en monopolistisk 

maktposition på marknaden för larmsystem i USA. Dotterbolagen hade marknadsandelar om 

2 %, 12,5 % respektive 73 %, vilket tillsammans gav Grinnell Corp. en andel på drygt 87 % 

av den relevanta marknaden. Den höga marknadsandelen i sig skapade en stark presumtion 

för att en monopolistisk maktposition förelåg. I fallet refereras till det ovan nämnda rättsfallet 

United States v. Aluminum Co. of America214 och rättsfallet American Tobacco Co. v. United 

States215 angående marknadsandelarnas storlek för att en monopolistisk maktställning ska 

anses föreligga. I fallet med American Tobacco Co. uttalade domstolen att mer än två 

tredjedelar av hela den inhemska marknaden för cigaretter, och över 80 % av marknaden för 

jämförbara cigaretter, utgör ett betydande monopol.216 Vid tillämpning av Grinnell-testet 

uppfyllde marknadsandelen ensam kravet på att en monopolistisk maktposition förelåg enligt 

det första kriteriet i testet. För att uppfylla det andra kriteriet krävs, som nämnts, att det går att 

visa på att företaget uppnått sin ställning på andra grunder än en överlägsen produkt, 

                                                
211 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
212 15 U.S.C. § 2 (2013). 
213 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 566 (1966). 
214 United States v. Aluminum Co. of America.,148 F.2d 416 (1945). 
215 Amercian Tobacco Co. v. United States., 328 U.S. 781 (1946). 
216 Ibid., 797 –  798. 
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affärsmannaskap eller en historisk händelse. Enligt domstolen var det inte svårt att visa att 

Grinnell Corp. i stor skala uppnått sin ställning på annat sätt och genom olagliga och 

utestängande metoder. Detta gjordes genom att marknaden delades upp i olika geografiska 

områden mellan företagen så att de inte skulle konkurrera med varandra inom samma 

områden. Grinnell Corp. lät även sina dotterbolag förvärva ett stort antal andra bolag inom 

branschen med avsikt att skapa samma överenskommelse med flera av dem. Prissättning med 

avsikt att utestänga konkurrenterna var en annan metod som också nyttjades. Med grund i det 

ovan anförda, den höga marknadsandelen och det sätt som nyttjats för att uppnå den, kom 

domstolen fram till att en monopolistisk maktposition förelåg för Grinell Corp. på marknaden 

för larmsystem.217 

 

I rättsfallet United States v. Microsoft218 hävdade Microsoft, trots en marknadsandel om 95 % 

på marknaden för Intel-kompatibla PC-operativsystem, att en marknadsandel inte ensam kan 

bestämma om en monopolistisk maktposition föreligger. The D.C. Circuit Court219 instämde 

med den invändningen, eftersom det på grund av möjligheten till ny konkurrens kan vara 

missvisande att endast se till marknadsandelen som enda argument.220   

 

Det har i USA diskuterats huruvida det ska införas officiella tröskelvärden för hur stor 

procent eller andel av marknaden som ska anses utgöra en monopolistisk maktposition. U.S. 

Department of Justice221 uttryckte i en rapport år 2008 sitt stöd för att ett tröskelvärde på två 

tredjedelar av andelarna på en marknad skulle anses utgöra en monopolistisk maktposition.222 

Detta fick dock mycket kritik, och redan år 2009 återkallades rapporten. U.S. Department of 

Jusitce förklarade att rapporten skapade för många hinder för regeringens upprätthållande av 

antitrustlagstiftningen.  Rapporten förespråkade en alltför stor försiktighet och tveksamhet vid 

bedömningen av missbruk under section 2, Sherman Act223. Vidare ansågs rapporten öka 

riskerna för utvecklingen av så kallade ”safe harbors” där företagen skulle kunna agera fritt 

under tröskelvärdet utan några konkurrensrättsliga påföljder.224 

                                                
217 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 568 – 576 (1966). 
218 United States. v. Microsoft Corp., 253 F. 3d 34 (2001). 
219 United States Court of Appeals for The District of Columbia Circuit. 
220 United States. v. Microsoft Corp., 253 F. 3d 34, 54 (2001). 
221 U.S. Department of Justice är USA:s justitiedepartement som ansvarar för rättsväsendet och att 
lagen följs.   
222 U.S. Department of Jusitce (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 
2 of the Sherman Act. 
223  15 U.S.C. § 2 (2013). 
224 Justice department withdraws report on antitrust monopoly law, JUSTICE.GOV, 
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Både i EU och USA fungerar marknadsandelar som ett viktigt bevis för marknadsmakt eller 

dominans. Skillnaden ligger dock i hur stor vikt som läggs vid att ha en viss nivå av 

marknadsandelar och hur hög den nivån bör vara. I EU anses dominans kunna föreligga vid 

en lägre nivå av marknadsandelar än i USA och det är även vanligare att i EU bedöma en 

dominerande ställning endast utifrån marknadsandelen i sig. I USA kan däremot andra 

faktorer som till exempel inträdeshinder väga tyngre och motbevisa innebörden av en hög 

marknadsandel.225  

5.4 Jämförelse 

5.4.1 Beräkningen av marknadsandelarna 
I både EU och USA sker beräkningen av marknadsandelarna med utgångspunkt i den 

relevanta marknaden, bestående av både en relevant produkt- och geografisk marknad. 

Beräkningen av marknadsandelarna sker dock med utgångspunkt i lite olika 

beräkningsgrunder. I EU har kommissionen lämnat ut klara riktlinjer226 för hur beräkningen 

ska ske och vilka faktorer den ska beräknas på. Det vanligaste är att marknadsandelarna 

beräknas med grundval i försäljningssiffror. Beräkningen kan även göras med hjälp av andra 

faktorer beroende på bransch. Kapacitet eller antal aktörer på en upphandlingsmarknad kan ge 

vägledning, vanligtvis går det också att göra beräkningen med hjälp av omsättning och 

försäljningsvolym.   

 

I USA däremot är det svårt att hitta en gemensam nämnare för beräkningen av marknadsandel, 

men den kan alltid göras med grund i företagens intäkter. Vidare kan beräkningen göras med 

hjälp av standardiserade produktionsmått som vikt och volym, vilket skiljer sig från 

riktlinjerna enligt kommissionen. Det går också att använda sig av en så kallad 

effektivitetsenhet som ska reflektera hur snabbt det handlas med varorna på marknaden, vilket 

inte heller finns omnämnt i kommissionens riktlinjer. I antitrustfall är det dock vanligt att 

beräkningen sker med utgångspunkt i intäkter, produktion eller någon liknande faktor till 

skillnad från EU som vanligen har sin utgångspunkt i försäljningssiffror.  

                                                                                                                                                   
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2009/245710.htm (2013-05-08). 
225 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513, 534 – 535 (2002). 
226 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), p. 13. 



 49 

5.4.2 Marknadsandelarnas betydelse 
Vad gäller tröskelvärden finns det i EU relativt tydliga tröskelvärden för vilken nivå av 

marknadsandelar som anses påvisa en dominerande ställning medan det i USA inte är lika 

klart. Enligt kommissionens riktlinjer är en marknadsandel om 40 % en viktig tröskel som 

indikerar på att en dominerande ställning kan föreligga. Är marknadsandelen lägre respektive 

högre minskar respektive förstärks presumtionen för en dominerande ställning. I målet AKZO 

Chemie BV mot Kommissionen klarlades att särskilt stora marknadsandelar, utom i 

undantagsfall, i sig själva utgör bevis för att en dominerande ställning föreligger. I målet 

gällde det en marknadsandel om 50 % vilken här ansåg utgöra bevis nog för att fastställa en 

dominant ställning på den relevanta marknaden. Vid en marknadsandel om 65 – 80 % anses 

ett företag regelmässigt vara dominant och vid 90 % inneha ett kvasimonopol på den 

relevanta marknaden. 

 

Det har diskuterats i ett flertal rättsfall227 ovan vilken nivå av marknadsandelar som bör anses 

klart påvisa en monopolistisk maktposition i USA. I uttalande från domstolen i det ovan 

nämnda rättsfallet United States v. Aluminum Co. of America228 sades att en marknadsandel 

om 90 % och uppåt i princip alltid innebär att ett företag har en monopolistisk maktposition. 

60 – 64 % har ansetts tveksamt men bör vara tillräckligt, men en marknadsandel om 33 % 

anses inte tillräckligt för att monopolistisk maktposition ska anses föreligga. Det går vidare att 

läsa om tröskelvärden i artikeln Monopolization and abuse of dominance in Canada, The 

United States and The European Union: a survey. 229 Där stadgas det att en marknadsandel 

om 50 – 70 % hamnar nära tröskeln för att skapa sig en monopolistisk maktposition, och att 

en marknadsandel överstigande 70 % idag anses uppenbart utgöra en monopolistisk 

maktposition. En marknadsandel understigande 50 % anses däremot osannolikt utgöra 

indikation på att en monopolistisk maktposition föreligger. Här i ligger en viktig skillnad 

mellan EU och USA vid bedömningen av ett företags marknadsdominans med utgångspunkt i 

marknadsandelar. EU har sin lägsta tröskel vid 40 % och USA vid 50 %. Generellt ligger 

tröskelvärdena högre i USA än i EU vilket kan bero på olika anledningar. I USA kan många 

gånger andra faktorer väga tyngre än själva marknadsandelen i sig. Inträdeshinder på 

marknaden är en sådan faktor som väger tungt i USA och som bekräftas i den ovan nämnda 

                                                
227 United States v. Aluminum Co. of America., 148 F.2d 416 (1945), Amercian Tobacco Co. v. United 
States., 328 U.S. 781 (1946), United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
228 United States v. Aluminum Co. of America., 148 F.2d 416 (1945). 
229 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513 (2002). 
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artikeln.230 Inträdeshinder är även en viktig faktor för bedömningen i EU, men som nämnts är 

det mer vanligt förekommande att ett företag anses som dominerande baserat på 

marknadsandelen ensam i EU än i USA.231  

 

I rättsfallet Hoffman-La Roche & Co mot kommissionen232 lade domstolen stort fokus vid 

Hoffman-La Roches marknadsandelar och särskild vikt lades vid marknadsandelarna jämfört 

med dess konkurrenter. I målet går domstolen även noga igenom uträkningen av 

marknadsandelarna, som gjorts av kommissionen och Hoffman-La Roche, för respektive 

relevant marknad. Likaså i målet nämnt innan AKZO Chemie BV mot Kommissionen233 lades 

stor vikt vid storleken på marknadsandelarna för företaget i sig och jämfört med dess 

konkurrenter, det konstaterades även i målet som nämnts innan, att en marknadsandel om 

50 % som var aktuell i fallet i sig utgjorde bevis för att en dominerande ställning förelåg. 

Domstolen tryckte även på det faktum att marknadsandelen hade varit stabil under tiden för 

undersökningen. I rättsfallet Tetra Pak International mot kommissionen234 stod det klart att 

Tetra Pak med en marknadsandel om 90 – 95 % på den relevanta marknaden hade en 

dominerande ställning. Sammantaget talar utgången i domarna för att marknadsandelen i sig 

kan vara avgörande för dominansbedömningen beroende på hur stor den är. Vid ett innehav 

av en betydande del av marknaden är det sannolikt att marknadsandelen ensam är avgörande. 

Andra faktorer tas självklart i beaktning vid bedömningen men blir av underordnad betydelse 

vid en mycket hög marknadsandel. 

 

I USA är bedömningen lite annorlunda. Som nämnts har ett införande av officiella 

tröskelvärden varit på gång genom rapporten235 från år 2008 med förslaget på att två 

tredjedelar av en marknad skulle anses som tröskeln för vad som utgör en monopolistisk 

maktposition. Rapporten fick mycket kritik på grund av att den skapade för många hinder för 

regeringens upprätthållande av antitrustlagstiftningen. Vidare ansågs rapporten förespråka en 

alltför stor försiktighet och tveksamhet vid tillämpningen av section 2, Sherman Act.236 Trots 

                                                
230 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513 (2002). 
231 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513 (2002). 
232 Mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co mot kommissionen (REG 1979). 
233 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen (REG 1991). 
234 Mål C-333/94 P, Tetra Pak International mot kommissionen (REG 1996). 
235 U.S. Department of Justice (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 
2 of the Sherman Act. 
236 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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detta verkar ändå de rättsfall som nämnts ge viss vägledning vad gäller tröskelvärden. Vid 

tillämpning av det första kriteriet i Grinnell-testet har marknadsandelen en stor, men inte 

avgörande, betydelse för bedömningen av om ett företag har en monopolistisk maktposition 

på den relevanta marknaden. I rättsfallet United States v. Grinnell Corp237 hade Grinnell Corp. 

en marknadsandel på drygt 87 % vilken ansågs ensam uppfylla första kriteriet i testet. Det 

andra kriteriet i testet tar som nämnts upp på vilket sätt den monopolistiska maktpositionen 

har uppnåtts eller bibehållits. Kan domstolen visa på att detta skett på annat sätt än genom 

bland annat en överlägsen produkt eller en historisk händelse, det vill säga på annat sätt än 

vad som är lagligt, kan företaget bli dömt för att ha missbrukat sin monopolistiska 

maktposition enligt section 2, Sherman Act.238 Något liknande test finns inte i EU men 

bedömningen av det första kriteriet, och domen i United States v. Grinnell Corp, visar ändå 

på att marknadsandelen kan ha en avgörande roll för bedömningen även i USA.  

 

Uttalandet från domstolen i rättsfallet United States v. Microsoft239 visar dock igen på att 

marknadsandelen är av viss mindre betydelse i USA än i EU. Domstolen instämmer med 

Microsofts invändande att en marknadsandel inte ensam kan visa på att en monopolistisk 

maktposition föreligger, då det på grund av möjligheten till ny konkurrens kan vara 

missvisande att endast se till marknadsandelen som enda argument. Detta trots Microsofts 

marknadsandel om 95 %. I artikeln Monopolization and abuse of dominance in Canada, The 

United States and The European Union: a survey, 240 nämnd tidigare, går det att finna stöd för 

detta då det skrivs att marknadsandelen är av central betydelse både i EU och i USA men att 

det är mer vanligt förekommande i EU att en dominerande ställning baseras på endast 

marknadsandelen ensam.  

 

I EU finns det som nämnt utförliga riktlinjer241 både för hur marknadsandelen ska beräknas 

och hur den ska tolkas vid bedömningen av om ett företag ska anses ha en dominerande 

ställning. Det finns även riktlinjer242 för hur stor marknadsandel som krävs för att ett avtal 

                                                
237 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
238 15 U.S.C. § 2 (2013). 
239 United States. v. Microsoft Corp., 253 F. 3d 34 (2001). 
240 Fachey, Brian A., Assaf, Dany H., Monopolization and abuse of dominance in Canada, The United 
States and The European Union: a survey, 70 Antitrust L.J. 513 (2002). 
241 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02). 
242 Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 
konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis) (2001/C 368/07). 



 52 

mellan två företag ska anses påverka samhandeln mellan medlemsstaterna som till stor del 

utgår från storleken på företagens marknadsandelar. Dessa riktlinjer rör visserligen artikel 101 

FEUF, som nämnts ovan, men visar ändå på vikten av marknadsandelarna i EU för 

bedömningen av ett företags påverkan på marknaden. Riktlinjerna visar på att även en 

marknadsandel om 15 % i vissa fall kan ha en påverkan på handeln mellan medlemsstaterna.  

 

Tillvägagångssättet vid missbruksbedömningen ser annorlunda ut då något motsvarande till 

Grinnell-testet inte finns i EU, men vad gäller kriterium ett i testet har ändå 

marknadsandelarna en stor betydelse. Trots att det i USA inte finns officiella tröskelvärden 

går det som nämnt att finna vägledning i praxis då det där diskuterats en del om betydelsen av 

en stor marknadsandel och vart gränsen bör gå för en monopolistisk maktposition. I de 

rättsfall som behandlats i uppsatsen har diskussionen kring marknadsandelen och även 

uträkningen ett större utrymme i rättsfallen från EU än rättsfallen från USA oavsett vad som 

sedan har blivit den avgörande faktorn, vilket indikerar på att marknadsandelen har en större 

betydelse för bedömningen i EU än i USA. En anledning till detta kan ju sedan givetvis vara 

att upplägget i rättsfallen ser olika ut, men trots detta visar det på olika prioriteringar vi 

bedömningen vilket leder till uppfattningen att marknadsandelen i EU väger tyngre i 

bedömningen än i USA.   

5.5 Sammanfattning 
I EU finns det riktlinjer utfärdade av kommissionen för beräkning av marknadsandelar och för 

hur marknadsandelarna kan användas vid bedömningen av ett företags ställning på marknaden. 

Det finns vidare tröskelvärden som anger hur stor marknadsandel som krävs för att en 

dominerande ställning ska anses föreligga. En marknadsandel om 40 % ger enligt 

kommissionen en indikation på att en dominerande ställning föreligger.  

 

I USA finns inga riktlinjer för hur marknadsandelen ska användas vid bedömningen av ett 

företags ställning på marknaden. Det finns inte heller några officiella tröskelvärden för hur 

stor marknadsandel som krävs för att en monopolistisk maktposition ska anses föreligga. Av 

vad som går att utläsa av praxis krävs i USA en större marknadsandel än i EU för att en 

monopolistisk maktposition ska anses föreligga. En marknadsandel på omkring 70 % eller 

mer anses tillräckligt för att en monopolistisk maktposition ska föreligga prima facie.  
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Utifrån praxis från både EU och USA, framgår att marknadsandelen som ensamt argument 

kan räcka för att en dominerande ställning ska anses föreligga i EU, medan det i USA i många 

fall är viktigt att se till faktorer så som inträdeshinder och på vilket sätt marknadspositionen 

uppnåtts.      
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6 Slutsatser 
6.1 Inledning 
I det avslutande kapitlet kommer vi redogöra för våra slutsatser och slutligen besvara vår 

problemformulering och underfråga, vilka lyder: 

 

Vilken betydelse har marknadsandelen för att ett företag ska anses ha en dominerande 

ställning i EU respektive USA? Vad beror eventuella skillnader på?  

 

Hur avgränsas den relevanta marknaden i EU respektive USA? 

6.2 Balanserad konkurrens 
Både USA och EU utgår från att en balanserad konkurrens är det mest fördelaktiga för en 

marknad. Båda jurisdiktionerna har utvecklade demokratier, vilket en rättvis konkurrens bör 

anses gå hand i hand med. Det kan dock finnas fördelar med monopol på en viss marknad. 

Till exempel har EU godkänt svenska Systembolaget. Syftet med detta monopol är att skydda 

folkhälsan, vilket bör anses vara något positivt. Systembolaget är kontrollerat av 

Konkurrensverket för att det inte ska kunna ställa orimliga krav på deras leverantörer. Som vi 

nämnt tidigare i uppsatsen är handelsmonopol dock kritiserade eftersom de kraven som ställs 

på ett handelsmonopol inte står i förhållande till konkurrensen, utan endast i förhållande till 

underleverantörer. Det är inte svårt att föreställa sig att marknaden för detaljhandeln med 

alkohol skulle sett annorlunda ut ifall Systembolaget, eller något annat handelsmonopol, inte 

hade funnits. Därför bör marknaden anses påverkad av Systembolagets monopol.  

 

På en marknad där det finns flera jämstarka aktörer finns också en balanserad konkurrens där 

alla konkurrenter har samma förutsättningar. Vi har i denna uppsats pekat på att en balanserad 

konkurrens är positivt för konsumenterna eftersom de dels kan ställa krav på återförsäljarna, 

dels höjs kvalitén och priserna sänks. Monopol av detaljhandel med alkohol motiveras av 

folkhälsoskäl, men vilka marknader ska regleras genom monopol som grundas i 

argumentet ”folkhälsa”? Detta är närmast en politisk fråga, och inget vi har behandlat i denna 

uppsats, men är ändå intressanta att reflektera över. Dessutom går den att härleda till 

diskussionen ovan; kan det på vilken marknad som helst anses legitimt med ett monopol så 

länge det kan motiveras med folkhälsa? 
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6.3 Konsumenter 
USA är, vilket går att utläsa av uppsatsen, generellt sett mer konsumentinriktat än EU vad 

gäller olika definitioner. Vad detta beror på är inget vi har gått djupare in på i denna uppsats, 

men en kort reflektion är ändå relevant. En skillnad mellan EU och USA är att USA är ett 

land, medan EU är ett samarbete mellan flera olika länder. Kanske kan detta ha påverkat EU:s 

konkurrenslagstiftning i det syfte att de vill att företag från alla länder ska konkurrera med 

varandra på lika villkor. Det är för EU viktigt att skapa en balans, inte bara mellan företag och 

konsumenter, utan också länderna emellan. Ett steg i detta kan anses vara kontrollen av 

företagens beteende på marknaden. Genom att företag med en stor marknadsmakt hindras från 

att missbruka denna i syfte att utestänga konkurrenter skapas också en större harmoni och 

jämställdhet på marknaden. Inget företag ska på grund av sin överlägsna ställning, kunna 

styra marknaden genom utestängande åtgärder eller priser som inte motsvarar värdet på en 

produkt eller tjänst. Ett beteende som i slutänden kommer att påverka både konsumenterna 

och ekonomin. 

6.4 Marknadsdefinitionens betydelse för marknadsandelarna 
En stor del av vår uppsats består av en redogörelse för hur den relevanta marknaden avgränsas. 

För att beräkna marknadsandelar är det avgörande att veta vilken den relevanta marknaden är. 

Avgränsas inte den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska marknaden 

kan inte beräkningen av företagets marknadsandelar genomföras, då utgångspunkten för 

beräkningen ligger i den relevanta marknaden. Som ovan nämnts i kapitel 4 är det av vikt att 

domstolarna bedömer den relevanta marknaden på ett korrekt sätt. Avgränsas marknaden för 

snävt kan ett relativt litet företag ändå anses vara dominerande. Motsatsvis kan ett företag 

som är relativt stort anses litet och inte dominerande ifall bedömningen av den relevanta 

marknaden görs för vid. Det ligger således i det berörda företagets intresse att den relevanta 

marknaden avgränsas så vidsträckt som möjligt då storleken på marknadsandelen därmed blir 

mindre. I kontrast till detta ligger det i motpartens, domstolens eller den konkurrensvårdande 

myndighetens, intresse att avgränsa marknaden så snävt som möjligt då detta innebär att 

marknadsandelen blir större och en dominerande ställning därmed mer sannolik. Med 

utgångspunkt i detta tydliggörs marknadsdefinitionens betydelse för bedömningen av ett 

företags ställning på marknaden. Bedömningen och beräkningen av ett företags 

marknadsposition och marknadsandelarna har sin utgångspunkt i den relevanta marknaden 

både i EU och USA. Det är således ett viktigt och avgörande första steg i bedömningen av om 

ett företag har en dominerande ställning respektive monopolistisk maktposition, att 

definitionen av den relevanta produktmarkanden och geografiska marknaden genomförs.    
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Vid avgränsningen av den relevanta produktmarknaden står produktens utbytbarhet i fokus 

både i EU och USA. Vad som går att urskilja av praxis är att domstolarna i USA lägger en 

större vikt vid SSNIP-testet än domstolarna i EU. Enligt riktlinjerna från kommissinen243 

framgår som nämnts i uppsatsen att undersökningen av produktens egenskaper och 

användningsområde ska fungera endast som ett första steg i undersökningen snarare än kärnan. 

Praxis visar dock annorlunda då undersökningen av produktens egenskaper och 

användningsområdet många gånger varit avgörande. I USA däremot används i större 

utsträckning SSNIP-testet tillsammans med undersökningen av produktens egenskaper och 

användningsområde vid avgränsningen av den relevanta produktmarknaden. Samma 

tillvägagångssätt används alltså både i EU och USA men i olika utsträckning. Skillnaden i hur 

domstolarna i de olika jurisdiktionerna väljer att avgränsa den relevanta produktmarkanden 

ligger således i olika prioriteringar av metod men samma tillvägagångssätt förekommer hos 

båda. Konsekvensen av detta skulle kunna vara ett den relevanta produktmarknaden för en 

och samma produkt skulle kunna se olika ut beroende på om den avgränsas med utgångspunkt 

i produktens egenskaper och användningsområde eller med utgångspunkt i SSNIP-testet. En 

produkt som vid en undersökning av egenskaper och användningsområde framstår som 

utbytbar mot en annan produkt, med liknande egenskaper och användningsområde, kanske 

inte alls är en vara som konsumenterna skulle se som ett substitut vid en liten men konstant 

prisökning enligt SSNIP-testet.  

 

Eftersom EU:s medlemsstater består av olika länder kan den geografiska marknaden påverkas 

av skillnader relaterade till olika länders kulturer och förutsättningar. Har ett land till exempel 

dålig infrastruktur borde den geografiska marknaden bli snävare. Dock tar EU större hänsyn 

till var produkterna eller tjänsterna finns, och inte kundernas möjlighet att faktiskt tillgodose 

sig dessa. Detta skulle kunna leda till att företag som inte anses dominerande på den marknad 

som EU har definierat, ändå är dominerande på den marknad som är tillgänglig för kunderna. 

Företag skulle då kunna utnyttja sin situation, utan att företaget enligt kommissionen anses ha 

missbrukat en dominerande ställning, vilket skulle vara missgynnande för kunderna. En 

situation som denna skulle inte kunna uppstå i USA eftersom det där tas hänsyn till 

konsumenternas möjlighet att tillgodose sig varan eller produkten.  

                                                
243 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (1997/C 372/03). 
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En produkts egenskaper påverkar dess pris, och ju lägre pris en vara har, desto högre 

transportkostnad är en konsument beredd att betala. Den geografiska marknaden påverkas 

alltså också av produktens eller tjänstens egenskaper. Produktmarknaden och geografiska 

marknaden är därför beroende av varandra, vilket har sin grund i att de tillsammans utgör den 

relevanta marknaden. 

6.5 Marknadsandelarnas betydelse för bedömningen av dominerande ställning 
I EU förefaller det klart hur stor marknadsandel som krävs för att ett företag ska anses ha en 

dominerande ställning. Kommissionen har i sina riktlinjer kring prioriteringar vid tillämpning 

av artikel 102 FEUF, 244  vilket har behandlats tidigare i uppsatsen, stadgat att en 

marknadsandel om 40 % indikerar på att en dominerande ställning föreligger. Fördelen med 

att ha ett mer eller mindre bestämt tröskelvärde för marknadsdominans är att det skapar en 

större trygghet för företagen på marknaden. På så vis har företagen något att rätta sig efter och 

vet när de befinner sig i närheten av trösklen för en dominerande ställning som innebär att 

deras beteende kan hamna under artikel 102 FEUF.  

 

Nackdelen med att ha ett klart tröskelvärde för vad som anses utgöra en dominerande 

ställning kan dock vara att det i stället utnyttjas av företagen på marknaden genom att det 

oavsett handling kan vara svårt att bli dömd om inte kravet på marknadsandelar uppfylls. 

Detta skulle sålunda kunna leda till ett konkurrensbegränsande beteende på marknaden av 

företag som visserligen inte är så stora att de har en marknadsdominans men som ändå är 

tillräckligt stora för att påverka konkurrensen negativt.  

 

Rapporten Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the Sherman 

Act ,245 vilken innehöll vägledning om officiella tröskelvärden för hur stor marknadsandel som 

skulle anses utgöra en monopolistisk maktposition, fick som nämnts mycket kritik och 

återkallades redan året efter. Rapporten ansågs främja en alltför stor försiktighet vid 

tillämpningen av section 2, Sherman Act246. Rapporten ansågs vidare öka risken för att så 

kallade ”safe harbors” skulle utvecklas, vilket skulle kunna leda till det som nyss nämnts, att 

företag som befinner sig under en viss gräns skulle kunna anse sig skyddade från att bli 
                                                
244 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02). 
245 U.S. Department of Jusitce (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 
2 of the Sherman Act. 
246 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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dömda enligt section 2, Serman Act.247 Återkallandet av artikeln talar för den uppfattningen 

att ett bestämt tröskelvärde kan vara till nackdel för konkurrensen och för rättstillämpningen. 

 

Storleken på de tröskelvärden som omnämnts i uppsatsen skiljer sig avsevärt mellan EU och 

USA. Att ett företag i USA skulle dömas för att ha missbrukat en monopolistisk maktposition 

vid en marknadsandel om 40 – 50 % förefaller av de genomgångna rättsfallen osannolikt. I 

EU däremot talar en marknasandel om 50 % för en stark presumtion om att en dominerande 

ställning föreligger och övriga faktorer blir då av underordnad betydelse. Av vad som går att 

utläsa av de i uppsatsen behandlade rättsfallen krävs det i USA en marknadsandel om närmare 

70 % för att en monopolistisk maktposition klart ska föreligga. Presumtion kan dock föreligga 

vid en marknadsandel om 50 – 70 % men redan där står det klart i EU att en dominerande 

ställning med säkerhet föreligger. Vad de stora skillnaderna grundas på kan ha flera 

anledningar. Som nämnts i uppsatsens andra kapitel var det under en mycket längre tid 

tolererat i EU att företag ingick kartellavtal med hänsyn till avtalsfrihetens företräde. Med 

detta i åtanke skulle man snarare kunna tänka sig att tröskelvärdena borde se annorlunda ut då 

en högre tröskel ger mer utrymme åt avtalsfriheten och frihet att agera på marknaden enligt 

det tidigare tankesättet i EU. De tröskelvärden som tillämpas talar för att ett ingripande mot 

företagen sker i ett tidigare skede i EU än i USA då företagen inte hinner växa sig så stora 

innan de riskerar att falla in under förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Kanske 

kan det vara en konsekvens av att EU som union har växt och nu innefattar fler 

medlemsländer än tidigare och att skyddsintresset för konkurrensen därmed också växt. Det 

faktum att tröskelvärdena ligger högre i USA talar för en större frihet för företagen att agera 

på marknaden och växa sig större innan de riskerar att falla in under förbudet mot missbruk av 

monopolistisk maktposition. 

 

Vid bedömningen av ett företags ställning på den relevanta marknaden i rättsfallen nämnda i 

uppsatsen vilar domstolen både i EU och USA till viss del på storleken av företagets 

marknadsandelar. Hur stor vikt som vilar på marknadsandelarna varierar dock som vi tidigare 

gått igenom. Av vad som anförts tidigare i uppsatsen särskilt under kapitel fem kan den 

slutsats dras att marknadsandelar har betydelse i både EU och USA men i olika utsträckning. I 

EU liksom i USA tar domstolen hänsyn även till andra omständigheter vid sidan av 

marknadsandelen, till exempel inträdeshinder på marknaden. Den omständigheten att det i EU 

                                                
247 15 U.S.C. § 2 (2013). 
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finns uttalanden om bestämda tröskelvärden för när en dominerande ställning anses föreligga 

talar för att betydelsen av marknadsandelarna är stor. En betydande marknadsandel i EU 

väger tungt som argument och är i vissa fall den avgörande faktorn för att ett företag ska 

anses dominerande.  Det verkar i EU vara lättare att bli fälld för missbruk av dominerande 

ställning grundat på marknadsandelen ensam, och vid en betydligt lägre marknadsandel, än i 

USA där andra faktorer kan väga tyngre i fler fall än i EU. Den omständigheten att betydelsen 

av marknadsandelarna skiljer sig vid bedömningen, skulle kunna vara en konsekvens av att 

antitrustlagstiftningen i USA har utvecklats under en längre tid än i EU. Därmed finns en mer 

utvecklad rättspraxis på området. USA har som nämnts provat att införa officiella 

tröskelvärden men drog tillbaka förslaget dels på grund av risken för utvecklingen av ”safe 

harbors”. I EU fungerar fortfarande tröskelvärden som en viktig indikation och ibland 

avgörande faktor för bedömningen om ett företag ska anses ha dominerande ställning, dock är 

konkurrenslagstiftningen i EU yngre och i framtiden kommer den kanske att utvecklas i 

riktning mot den antitrustlagstiftning som finns i USA. 

6.6 Sammanfattning 
Det har i vår jämförelse framkommit att det är av stor vikt att den relevanta marknaden blir 

avgränsad på ett korrekt sätt för att undvika att ett företag blir orättvist behandlat. En felaktigt 

bedömd relevant marknad resulterar i att också marknadsandelen blir felaktigt bedömd. För 

att avgränsa den relevanta produktmarknaden ser domstolarna i både EU och USA till 

produkters utbytbarhet. Domstolarna i USA lägger dock större vikt vid SSNIP-testet än vad 

EU-domstolen gör. Konsekvenserna av detta är att samma produkt i samma omgivning skulle 

bedömas olika av en EU-domstol jämfört med en amerikansk domstol. 

 

EU har tydligt uttalade tröskelvärden angående marknadsandelar, något som inte tillämpas i 

USA. Anledningen till att USA valt att inte uttala bestämda tröskelvärden är att de vill 

undvika ”safe harbors” där företag kan agera på ett diskriminerande sätt utan konsekvenser. 

Att marknadsandelarna har betydelse för bedömningen i både EU och USA förefaller klart. 

Vilken betydelse marknadsandelen har för bedömningen synes dock bero på 

omständigheterna i övrigt i respektive fall. Sammanfattningsvis kan ändå sägas att 

marknadsandelen i EU framstår som en faktor av större vikt, och som ges mer utrymme i 

bedömningen, än i USA.    
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