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Sammanfattning 

 

I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som 

uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var 

OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet 

kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har 

diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.  

Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant praxis diskuterar författarna framförallt 

angående begränsningen av den relevanta produktmarknaden vid onlinetjänster, särskilt för 

matbeställningar.  

Det går inte att dra slutsatser angående den relevanta produktmarknaden för onlinetjänster 

eftersom tjänsterna till en väldigt stor grad skiljer sig från varandra generellt i syfte och 

användning. Författarna har undersökt tjänsten onlinebeställning av mat och kommit fram till 

att den relevanta produktmarknaden bygger på tre grundpelare. Även om onlinetjänster oftast 

betraktas som geografiskt obegränsade spelar dock den geografiska marknaden roll vid 

fastställandet av den relevanta marknaden för olika onlinetjänster.    
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1 Inledning  
 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I Marknadsdomstolens mål från den 10 februari 2015 avgjordes en tvist mellan Pizza24 

Nordic AB (hädanefter Pizza24) och OnlinePizza Norden AB (hädanefter OnlinePizza) där 

Pizza24 var kärande och lade fram grunder om att OnlinePizza hade en dominerande ställning 

på den relevanta marknaden, som också Pizza24 var verksamma på. 

Detta fall uppmärksammar ett problem som har uppkommit angående 

marknadsavgränsningen vid onlinetjänster. Pizza24 lyckades inte lägga fram tillräckligt med 

bevisning för att Marknadsdomstolen skulle kunna göra en korrekt marknadsavgränsning. 

Således kunde heller inte Marknadsdomstolen komma fram till ett avgörande om OnlinePizza 

hade en dominerande ställning, och talan kunde inte bifallas. 

Att ha en dominerande ställning inom ett visst område, på en specifik marknad är i sig inte 

något förbjudet. Missbrukar företaget däremot sin dominerande ställning strider det mot 2 

kap. 7§ Konkurrenslag (2008:579). Frågan om ett företag innehar dominerande ställning på en 

viss marknad är i många fall svår att svara på. Det finns många aspekter som påverkar 

bedömningen om ett företag har dominerande ställning eller inte som till exempel hur man 

ska avgränsa det geografiska området eller hur enkelt andra konkurrerande företag kan 

etablera sig på marknaden. 

 

1.2 Frågeställningar  
 

Hur ska marknadsavgränsningen av den relevanta produktmarknaden hanteras vid 

onlinetjänster? 

Hur ska den relevanta marknaden för beställningsplattformar för mat online, såsom 

OnlinePizza och Pizza24, avgränsas?  

Om tillräcklig bevisning hade lagts fram i Pizzamålet, hur borde domstolen ha dömt?  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och utreda avgränsningen av den relevanta 

produktmarknaden vid onlinetjänster särskilt för mat samt göra en bedömning av utgången i 

Pizzamålet i det fall tillräcklig bevisning hade lagts fram.  

1.4 Metod 
 

I första hand kommer vi använda oss av en traditionell juridisk metod när vi ska besvara 

frågorna, det vill säga vi ska använda oss av rättskälleläran (lagtext, förarbeten, 

domstolspraxis och doktrin) för att tillämpa rättsinformation på den konkreta frågeställningen. 

Vi kommer också till stor del använda oss av EU-rätt (FEUF - Föredraget om Europeiska 

unionens funktionssätt) samt EU-domstolspraxis eftersom den svenska 

konkurrenslagstiftningen är starkt sammanbunden med EU-rättens konkurrensrätt. 

1.5 Disposition  
 

Inledningsvis i kapitel två kommer vi att behandla och beskriva onlinetjänster. Vidare i 

kapitel tre redogörs grunderna i konkurrensrätten och relevanta lagrum och praxis för 

frågeställningen framförs. Fortsättningsvis framläggs Pizzamålet i kapitel fyra och parternas 

viktigaste grunder. Avslutningsvis i kapitel fem presenteras analysdelen och slutsats där 

frågeställningarna besvaras.  
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2 Onlinetjänster 
 

 

2.1 Inledning 
 

Vad gör du när du inte orkar laga mat? Mer än säkerligen har det hänt de flesta att när orken 

tryter en söndagseftermiddag, har det blivit hämtmat istället för att själv ställa sig och laga 

efter att man städat och tvättat hela dagen och den nya veckan står alldeles runt hörnet. En 

klassiker när det kommer till hämtmat i Sverige är pizzan. Något som har blivit allt vanligare 

på senare tid är att pizzeriorna bjuder den slitne på ännu en service, nämligen utkörning av 

maten. Att ringa och beställa sin pizza och sedan åka och hämta den har länge tillhört det 

vanliga och enda sättet att beställa sin pizza, förutom att självklart besöka pizzerian och 

beställa på plats. Men i det ständigt utvecklande samhället vi lever i har det kommit alternativ, 

och för det har vi internet att tacka. Onlinetjänster av olika slag har tagit oss med storm, och 

det är möjligt att köpa i princip alla sorters varor och tjänster över internet idag. Pizza är inget 

undantag, det finns idag onlinebaserade företag som hjälper pizzerior att sälja pizza via 

webben. Det har uppkommit ett substitut till det ursprungliga sättet att beställa mat, det vill 

säga att ringa, nämligen onlinebeställningen. OnlinePizza var det första företaget som dykte 

upp på den här marknaden 2008, och sedan dess har de växt markant. Allt fler människor 

upptäcker internet och dess oändliga möjligheter och för var dag som går ökar e-handeln 

kraftigt varje år. Onlinebeställningstjänsterna har inte gått i någon annan riktning, 

försäljningen här har också ökat kraftigt de senaste åren. Denna ökning leder självklart till att 

fler får upp ögonen för den här marknaden och det betyder också i sin tur fler som vill 

konkurrera om kunderna på marknaden. Med rådande svensk lagstiftning finns lagar och 

regler om hur en effektiv konkurrens ska upprätthållas som är en grund för att en 

marknadsekonomi ska fungera. Hur ser egentligen marknaden för onlinetjänster ut, och hur 

bör lagen tillämpas på denna typ av tjänst som är relativt ny och aldrig tidigare har 

uppkommit i någon konkurrensrättslig tvist?   
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2.2 Särskilt om onlinetjänster 
 

Företagen OnlinePizza och Pizza24 är två företag som bedriver så kallade onlinetjänster. 

Deras inkomst kommer från att sälja sina tjänster på internet, det vill säga att företagen i fråga 

säljer inga egna produkter.1 Tjänsterna består i att underlätta för handelsparterna i båda leden, 

både säljare och köpare. Företagen som tillhandahåller tjänsterna är oftast mellanhänder och 

förmedlar varan till köparen via sin hemsida. Rent tekniskt går det till så att tjänsteföretaget 

har en hemsida där varor av en viss inriktning, exempelvis pizza, kläder, resor osv, kan läggas 

upp på en plattform där kunderna sedan kan välja mellan ett antal olika varor och 

återförsäljare. Oftast består själva tjänsten i att sammanställa och jämföra många olika varor 

och återförsäljare för att ge kunden en bra överblick och minska arbetsbördan genom att göra 

jämförelsen åt kunden. Det finns också företag som fokuserar på tidsbegränsade erbjudanden 

och samlar dem på sin hemsida och det handlar om alla typer av produkter.  

Ett exempel på ett företag som tillhandahåller en sådan tjänst är Fyndiq AB.2 Återförsäljare 

som säljer olika slags produkter inom detaljhandel kan vända sig till Fyndiq för att få 

marknadsföra sina produkter till försäljning på Fyndiqs hemsida. Vinningen hos återsäljaren 

ligger i detta fall i att de får med hjälp av Fyndiqs starka varumärke större chans att sälja sina 

produkter. Fyndiq själva rekommenderar sin tjänst till exempel när en återförsäljare har ett 

restlager av produkter som de vill bli av med eller bara vill få en skjuts i sin försäljning. 

Kunderna går sedan in på hemsidan och köper varor och betalar till Fyndiq som tar hand om 

alla betalningar och även kundtjänst, återförsäljaren står för leverans. Fyndiq betalar sedan 

återförsäljarna vad de sålt för på hemsidan minus en försäljningsavgift på fem procent. Det rör 

sig alltså om ett B2B2C-förhållande (Business to business to customer).3 Detta gäller för de 

flesta onlinetjänster såsom exempelvis resetjänsthemsidor, nätauktionsfirmor osv.                                                            

 
 

 

2.3 Onlinetjänster marknad 
 

                                                 
1 Se www.onlinepizza.se och www.pizza24.se  
2 www.fyndiq.se/merchant     
3 www.fyndiq.se/merchant/   
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Marknaden för onlinetjänster är bred och finns i många olika skepnader. Som vi sett innan 

finns marknaden i den form OnlinePizza utnyttjar, det vill säga B2B2C-förhållande4, där 

själva tjänsten är att medla som mellanhand. E-handeln skulle kunna anses som en form av 

onlinetjänst. Via e-handeln kan konsumenten med några enkla knapptryck från sin dator i 

hemmet beställa hem i princip vad som helst som den behagar. E-handeln i Sverige växer 

konstant och år 2014 ökade e-handeln i Sverige med 16 procent från föregående år och 

omsatte 42,9 miljarder kronor.5 Det är 6,4 procent av den totala omsättningen inom svensk 

detaljhandel.6 Dock bör själva e-handel inte ses som en tjänst i sig, utan ett komplement till att 

köpa en produkt direkt i butik. E-handeln bör således kategoriseras som tillhandahållande av 

en vara online och inte tillhandahållande av en tjänst online.  

För att e-handel av varor ska kunna utföras på ett enkelt sätt för både konsumenter och 

företag, måste det finnas tjänster som hjälper både konsumenter och företag med betalning 

och leverans, eftersom all handel sker på distans från en dator till en annan. Den största delen 

av marknaden för onlinetjänster består av betalningslösningar, det vill säga företag som 

specialiserat sig på att göra det så enkelt som möjligt för kunden att kunna betala för en vara 

eller tjänst. 

Ett exempel på en sådan onlinetjänst är Klarna.7 År 2005 fanns ett behov inom e-handeln att 

komma fram med enklare och säkrare betalningslösningar. För att möta detta behov lanserade 

Klarna sin fakturatjänst online. Klarnas affärsidé har inga geografiska begränsningar eftersom 

e-handeln sker via internet och deras tjänster som finns där som ett hjälpmedel för e-handeln 

och sker online. Att Klarna är verksamma i 18 länder redan efter bara 5 år visar på att det går 

fort att expandera i onlinetjänstbranschen eftersom det inte finns några direkta geografiska 

begränsningar. Klarna har i Sverige en marknadsandel på cirka 30 procent av alla 

onlinebetalningar.8 Efter att Klarna köpte SOFORT, har Klarna en marknadsandel på runt tio 

procent i hela Nordeuropa. 

Klarnas bastjänst som deras kunder använder sig mest av är deras fakturatjänst.9 Fördelen 

med detta fakturasystem är att möjligheten att betala sina varor först efter att de kommit 

                                                 
4 www.fyndiq.se/merchant/   
5 www.hui.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=0c05c9af-82bd-405e-93d5-

924185aba416&FileName=e-

barometern+hel%c3%a5rsrapport+2014.pdf&MediaArchive_ForceDownload=True&Time_Stamp=6356695398

54908139   
6 Ibid   
7 www.klarna.com/se/om-oss 
8 Jungert, Mobilbusiness, 2014-12-04 
9 www.klarna.com/se/om-oss/fakta-och-siffror 
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kunden tillhanda och kunnat kontrollera sina varor, är ett säkert och smidigt sätt för kunden. 

En annan tjänst Klarna erbjuder är att kunna köpa bussbiljett inom SL (Stockholms 

lokaltrafik)/Skånetrafiken genom Klarna. Kunden kan med mobilen köpa en biljett via SMS 

som betalas via Klarna, antingen genom att ha sitt kontokort kopplat till Klarna och betala 

omedelbart eller genom faktura. Kunden kan därmed säkert med mobilen genomföra 

transaktionen. 

En tjänst som har introducerats på marknaden på senare år är Klarna Checkout.10 Klarna har 

patenterat ett digitalt system de kallar för ”incremental identification”. Kunden får fylla i sin 

e-mail och direkt efter att kunden gjort det börjar Klarna analysera risken med köpet. En kund 

som Klarna litar på får en enkel och snabb köpprocess, medan en kund som Klarna anser är en 

mindre pålitlig kund får en längre köpprocess. Alltså kan en kund, i förenklat uttryck, köpa en 

vara i en e-butik genom att endast uppge e-mail och postnummer och Klarna sköter därefter 

resten. I utbyte mot att Klarna erbjuder denna tjänst åt företagen tar Klarna en fast avgift samt 

en mindre kommissionsavgift för varje vara som blir köpt genom Klarnas checkout system.  11 

Klarnas checkout är den tjänst som mest lik den tjänst12 som OnlinePizza erbjuder. Den 

förenklar och gör det bekvämt för kunden samt hjälper företagen med försäljning och service 

vid betalningen.13  

Ett annat företag som tillhandahåller säkra transaktioner och betalningar online är PayPal.14 

PayPal genomför cirka 11,6 miljoner betalningar per dag. PayPal tillhandahåller ett enkelt sätt 

att koppla samman personers transaktioner och skicka pengar utan att behöva dela finansiell 

information, såsom att företag gör en kreditupplysning vid ett köp. Kunden använder sig av 

ett PayPal-konto när de genomför ett köp istället för att använda sig av ett kontokort eller ett 

annat betalningssätt. PayPal är utbrett globalt, genom PayPal kan kunden få betalt i 100 olika 

valutor och den geografiska begränsningen är i princip obefintlig. PayPals tjänst går ut på att 

kunden skriver in sina kort- och bankkontouppgifter en enda gång på sitt PayPal-konto, där de 

blir lagrade av PayPal.15 PayPals tjänst skyddar både köpare, säljare och företag. 

Konsumenten har skydd genom att om konsumentens köp inte levereras, eller avviker 

markant från vad säljaren uppgett i sin beskrivning av varan, kan PayPal betala tillbaka hela 

                                                 
10 www.klarna.com/se/foretag/klarna-checkout 
11 Lindqvist, Computer Sweden, 2012-05-10 
12 Se avsnitt 2.4 
13 www.klarna.com/se/foretag/klarna-checkout 
14 www.paypal-media.com/about  
15 www.paypal.com/se/webapps/mpp/paypal-safety-and-security 
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beloppet för varan, inklusive eventuell fraktkostnad. Åt andra hållet skyddas även säljarens 

intressen, exempelvis om säljaren fått en obehörig betalning, eller om en köpare hävdar att 

han inte fått varan men så är fallet, täcks hela beloppet av säljskyddet. 

En annan sorts tjänst online som är tämligen utbredd och till fördel för både köpare och 

säljare, är erbjudande av marknadsplats för att köpa och sälja varor. Ett exempel är 

Kvarndammen (KVD).16 KVD tillhandahåller auktioner av bilar online som köpare kan buda 

på och säljare få sina bilar värderade och sålda. KVD säljer inga egna objekt utan är endast en 

mellanhand, vilket ger KVD en oberoende ställning som möjliggör att KVD tar vara på både 

köpare och säljarens intressen. De bilar som säljs genom KVDs auktionssida, genomgår först 

en besiktning av oberoende tekniker. KVD tillhandahåller utöver auktionen även 

finansieringslösningar, försäkringar, transporter och garantier. Dock grundar sig hela dess 

affärsidé på auktion av bilar via nätet och bör således anses som en onlinetjänst.  

Vi kan härmed se att det finns en rad olika sätt att nå ut med onlinetjänster inom olika 

områden. Dessa kan också avgränsas till olika verksamhetsområden eftersom de i många fall 

är skilda från varandra och har olika syften. Den gemensamma nämnaren för onlinetjänster är 

att de utförs i någon form av mellanhand till köpare och säljare. Dessa mellanhänder tar sedan 

ut en betalning beroende på vilka tjänster de utfört, i många fall en kommissionsavgift baserat 

på köpesumman i procentsats, ibland tar de ut en fast summa. 

 Något som anses väsentligt för onlinetjänstmarknaden är frågor om säkerhet och riskerna för 

bedrägeri.17 Detta är områden som kan minska allmänhetens acceptans av nya innovativa 

betaltjänster, framförallt online. Historien har lärt oss att bedragare är kreativa och alltid 

kommer på nya sätt att dra nytta av luckor i säkerheten i de nya betaltjänsterna. Detta leder till 

att allmänheten i stort är väldigt restriktivt inställd till nya tjänster online som inte blivit 

allmänt accepterade som en säker tjänst, vilket leder till svårigheter att slå sig in och få 

marknadsandelar inom onlinetjänster, särskilt när det gäller betaltjänster. Om det blottas 

luckor i säkerheten, och dessa kommer till allmän kännedom, är det ett betydande bakslag för 

de aktörer som tillhandahåller tjänsten. Varumärket som tillhandahåller tjänsten är av stor 

betydelse. Här gynnas större aktörer som slutkonsumenten redan känner till medan mindre 

                                                 
16 www.kvd.se/var-roll 
17 Det följande bygger på Sveriges Riksbank, Den Svenska massbetalningsmarknaden, Riksbankstudier juni 

2013 s.66-67  
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aktörer missgynnas i viss mån. Om säkerheten däremot upplevs som hög och de aktörer som 

garanterar säkerheten upplevs som trovärdiga, kan det vara en drivande kraft till att tjänsten 

accepteras snabbare av kunderna. Ny teknik och nya tjänster är något som konsumenterna 

måste investera tid och energi i. Företagen måste investera pengar och tid för att implementera 

tjänsten i sitt företag. Därmed finns det en risk att konsumenterna väljer att fortsätta med 

väletablerade onlinetjänster, istället för att övergå till en nyare tjänst, för att det är bekvämare 

att använda en tjänst som kunden redan vet hur den fungerar. 

 

2.4 Restaurangutkörningstjänster  
 

OnlinePizzas tjänst är väldigt unik. Kunden kan via sin dator eller mobil, välja en maträtt, 

betala och få den utkörd. Just för en sådan form av utkörning finns det inte många andra 

alternativ att välja på. Vi kommer nu närmare in på vilka andra utkörningstjänster av 

restaurangmat som finns i Sverige att kunna nyttja som konsument. Förutom konkurrenten 

Pizza24.se, finns det andra aktörer på marknaden. 

Inom de senaste åren har matvarubutiker börjat leverera mat hem till kunder med en 

utkörningsavgift som varierar beroende på vilken matvarubutik det handlar om exempelvis 

vissa utvalda ICA butiker.18 Kunden kan via matvarubutikens hemsida välja vilka matvaror 

den vill köpa, exempelvis färdigmat, mejeriprodukter eller annan mat. Maten kan sen, med en 

utkörningsavgift, bli utkörd till kunden. 

Denna utkörningstjänst kan dock inte jämföras med OnlinePizza eller andra jämförbara 

tjänster, då du aldrig kan få färdiglagad, varm mat till din dörr inom en timme.19 På sin höjd 

kan kunden få en färdigrätt som går att värma i en mikrovågsugn men då bara få maten 

levererad inom tidsintervallet kl. 15-20.20 Därmed är inte matvarubutikernas utkörning 

jämförbar med OnlinePizzas och bör inte kategoriseras inom samma sorts tjänst. De är således 

inga konkurrenter till varandra. 

En med OnlinePizza jämförbar restaurangutkörningstjänst är www.mat24.se, härefter kallad 

Mat24. Mat24 ägs av samma företag som OnlinePizza gör, Delivery Hero, och de ingår 

                                                 
18 www.ica.se/handla/valj-butik/ 
19 Ibid 
20 www.ica.se/handla/checkout/pickupSlot.jsp 
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följaktligen i samma koncern. Mat24 finns i alla städer som OnlinePizza finns i, 208 stycken. 

Mat24 är också kopplad till samma restauranger som OnlinePizza är, det går därmed alldeles 

utmärkt att beställa pizza från Mat24 som via OnlinePizza. Mat24 och OnlinePizza är för 

tillfället kopplade till exakt lika många restauranger, 1233 stycken.21 OnlinePizza och Mat24 

ingår som sagt i samma koncern och samarbetar med varandra fullt ut, de använder samma 

betalningssystem och hemsidorna ser nästan likadana ut. Skillnaden mellan de olika företagen 

är att OnlinePizza fokuserar sin PR mot att kunderna kan beställa pizza och annan mat hem 

till dörren, medan Mat24 fokuserar sin PR mot mer exotisk mat så som sushi, thaimat och 

indisk mat. Strategin med detta är förmodligen att ägaren försöker nå ut till så många kunder 

som möjligt. Därmed kan inte Mat24 och OnlinePizza ses som konkurrenter, rent 

konkurrensrättsligt, eftersom de verkar inom samma koncern och samarbetar fullt ut. En 

restaurang som skriver avtal med OnlinePizza blir också kopplad till Mat24 och kan få 

beställningar från båda hemsidorna med samma system.  

 

 

En ren konkurrent till OnlinePizza är emellertid Aptit.se, härefter kallad Aptit.22 Aptit är 

verksamma inom Malmö, Göteborg och Stockholm. Aptit tillhandahåller utkörning av 

restaurangmat till kunderna från olika restauranger i närområdet av ovan nämnda orter. Aptit 

har en avsevärd högre utkörningsavgift än vad OnlinePizza har.  

 

Ett företag som helt fokuserat utkörning av en viss sorts mat är thaimiddag.se.23 De 

tillhandahåller utkörning av thaimat till konsumenter inom Stockholmsområdet. 

I Stockholm är konkurrensen som störst på utkörning av mat. OnlinePizza konkurrerar i 

Stockholm med Aptit.se, Godsmak.se, Gastroni.se och Thaimiddag.se. Gastroni fokuserar 

endast på utkörning till företag, med utkörning av allt från frukost, lunch och middag. 

                                                 
21 Se www.onlinepizza.se/ och www.mat24.se/ 
22 www.aptit.se/nf/layout.asp# 
23 www.thaimiddag.se/faq 
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Godsmak är verksamma i framförallt Stockholm, men även i Uppsala.24 Intressant är också att 

Godsmak uttryckligen nämner OnlinePizza, Aptit och Gastroni som konkurrenter på sin 

hemsida.  

“Vi är inte ensamma på marknaden. Vi är heller inte rädda för att nämna våra kollegor - vi 

är nämligen tillräckligt säkra på vår sak. Våra kollegor med en onlinetjänst i Sverige är 

OnlinePizza och Aptit men även lokala aktörer i Stockholm som Mat24 och Gastroni. På 

senare tid har även kollegan Thaimiddag dykt upp.”.25 

Skillnaden mellan Godsmak och OnlinePizza är att Godsmak utför själva utkörningsdelen på 

egen hand.26 Godsmak åker till restaurangen som kunden beställt mat från via Godsmaks 

hemsida, hämtar upp maten och levererar den sedan till kunden. OnlinePizza har ingen egen 

utkörningstjänst, utan alla restauranger som är kopplade till OnlinePizza får stå för 

utkörningen på egen hand.   

En möjlighet för konsumenterna för att kunna se vilka pizzerior som finns i det lokala 

området är att gå in på hemsidan pizzakartan.se.27 På deras hemsida finns telefonnummer och 

recensioner för pizzeriorna. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns konkurrenter till OnlinePizza, framförallt i 

Stockholmsområdet. Alla konkurrenters hemsidor är ganska lika i beställningssystemet. 

Största skillnaden mellan OnlinePizza och deras direkta konkurrenter är att de flesta 

konkurrenterna står för egen utkörning och i OnlinePizzas fall, står restaurangerna själva för 

utkörningen. 

 

 
 

 
 

                                                 
24 www.godsmak.se/omoss 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 www.pizzakartan.se/ 
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3 Konkurrensrättens grunder 

 

3.1 Introduktion till konkurrensrätten 
 

Konkurrens är något som finns naturligt på en marknad, där affärsidkare konkurrerar om att få 

sälja till kunderna. Det råder därmed en konkurrensfrihet och det är en oskriven regel i länder 

som Sverige, som använder sig av en marknadsekonomi.28 Att fri konkurrens råder betyder 

dock inte att den är helt fri och obegränsad, den är av lagstiftaren reglerad i Sverige och även 

andra länder har konkurrenslagstiftning. Regleringen av konkurrens på marknaden är ett 

                                                 
28 Bernitz, Svensk och eurpoeisk marknadsrätt 1 
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relativt ungt påfund, det fanns inte i romersk rätt eller annan äldre rätt. I Europa 

introducerades konkurrensrätt först under tidigt 1900-tal på grund av att problem med 

karteller skapades. Konkurrensregler fanns dock tidigare än så i USA med grunder i 

antitrustlagstiftningen. I Sverige finns lagstiftning i form av konkurrenslagen (2008:579), 

hädanefter refererad till som KL, som till stora delar är strukturerad efter EU:s lagstiftning 

som från den 1 december 2009 regleras i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF).29  I första kapitlet i KL presenteras ändamålen med lagen och 1 kap. 1 § KL lyder:  

”Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 

fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.”   

Med andra ord är syftet med KL att främja en fungerande konkurrens och genom det en 

sundare ekonomi eftersom det har påvisats att ett konkurrenstryck gynnar marknadens 

välstånd. 30 Viktigt att påpeka är att konkurrensreglerna inte är till för att begränsa affärerna på 

marknaden på något sätt, utan helt enkelt för att se till så att konkurrensen förhåller sig 

effektiv. Konkurrensreglernas syfte är inte bara samhällsekonomiskt, utan används också för 

att skydda konsumenten. Priskonkurrens är det vanligaste konkurrensmedlet och vilket pris en 

vara eller tjänst har, ger stor inverkan på medborgarens välfärd i samhället. Konkurrens med 

priser bidrar oftast till att priser sjunker. Det kan också uppkomma så kallade priskrig mellan 

konkurrenter på vissa särskilda marknader, såsom bränslemarknaden till exempel. En effektiv 

konkurrens bidrar också till ett ökat utbud, vilket är positivt utifrån flera aspekter, som 

exempelvis prispress och fler valmöjligheter för konsumenten. Det kan alltså knytas ett klart 

samband mellan konkurrensreglerna och konsumentlagstiftningen. Därmed, som väl igenkänt 

inom svensk rätt, är det så att konsumenten skyddas extra. Det är konkurrensen som skyddas, 

inte konkurrenten.  

 

3.2 KL – innehåll och struktur  
 

Grundreglerna i KL kan delas in i tre översiktliga delar. Den första och mest centrala 

bestämmelsen inom konkurrensrätten är förbudet mot konkurrensbegränsande avtal mellan 

företag som regleras i 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § KL. I lagrummet förstås avtal också som 

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden. Förbud mot missbruk av 

                                                 
29 Gustafsson, Westin Svensk konkurrensrätt, s.19ff 
30 Bernitz Svensk och eurpoeisk marknadsrätt 1 s.79ff 
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dominerande ställning är en annan av dessa konkurrensregler och regleras i 2 kap. 7 § KL. 

Denna bestämmelse förbjuder vissa handlanden av företag som bevisats vara dominanta på 

den relevanta marknaden. Den tredje delen av konkurrensregleringen är förbud mot vissa 

företagskoncentrationer som hämmar konkurrensen på marknaden, regleras i 4 kap. 1 § KL. 

Strukturen av regler är i princip identisk med EU-rätten och reglerna i KL har sina 

motsvarigheter i FEUF.  

 

3.3 EU-rättens motsvarighet 
 

De grundläggande reglerna i EU:s konkurrenssystem är art. 101 och 102 i FEUF.31  Eftersom 

de svenska reglerna är till stor del baserade på reglerna i Fördraget, är syftet också mycket 

liknande, den stora skillnaden är att reglerna i EU-rätten finns till för att främja effektiv 

konkurrens på marknader i EU och se till, att handeln inte begränsas och delas upp för den 

inre marknaden. Art. 101 som reglerar förbud mot konkurrensbegränsande avtal och 

samordnade förfaranden är särskilt central och motsvarar den svenska lydelsen i 2 kap. 1 § 

KL. Artikeln är brett formulerad och innehåller regleringar om priskarteller, uppgörelser vid 

kvotering av produktion, avtal om geografisk marknadsindelning, kunduppdelning mellan 

företag som avgränsar nationella marknader och motverkar integrationsprocessen. Det är 

tydligt att fokus snarare ligger på att hålla den inre marknaden öppen och att förhindra att 

nationella marknader motverkar detta. Avtal eller avtalsvillkor som strider mot art. 101 är 

civilrättsligt ogiltiga, undantag finns dock för avtal som exempelvis bidrar till rationell 

produktion, teknisk utveckling och liknande.  

Art. 102 i FEUF innehåller regler om missbruk av dominerande ställning. Artikeln handlar om 

olika sorters av missbruk, som till exempel över- och underpris och konkurrenshämmande 

avtalsvillkor.32 Företaget i fråga måste dock bevisats ha en dominerande ställning på den 

relevanta marknaden. Företag med en dominant eller befarad dominant ställning bör således 

vara försiktiga och extra noggranna med hur de agerar och skriver avtal.  

EU:s konkurrensrätt gäller endast konkurrensbegränsningar som är gränsöverskridande, det 

vill säga sådana avtal eller handel som påverkar flera medlemsstater. EU-domstolen tar bara 

                                                 
31 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s.65ff 
32 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s.65ff 
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upp sådana mål och nationell lag är tillämplig på inomstatliga konkurrensförseelser, som tas 

upp vid respektive stats domstolar. Nämnas kan också att konkurrensrätten är tvingande och 

kan således inte avtalas bort.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 är Sveriges konkurrensrättssystem till stor del baserat på 

EU-rätten och måste därför hela tiden tolkas mot bakgrund av den. Artiklarna 101 och 102 har 

direkt effekt och med det menas att reglerna är direkt gällande mot svenska företag. EU-rätt 

som har direkt effekt ligger över svensk rätt i normhierarkin och gäller alltså därför före de 

svenska reglerna. Det kan förklaras så som att Sverige har ett dubbelt rättssystem inom 

konkurrensrätten. Både svenska domstolar och svenska Konkurrensverket kan direkt åberopa 

de båda artiklarna vid konkurrensrättsliga tvister. De många EU-rättsfallen som behandlar det 

konkurrensrättsliga området, utgör en viktig rättskälla även för att lösa svenska fall. Den 

markanta skillnaden för när de olika lagrummen ska användas, är det så kallade 

samhandelskriteriet som gäller för EU-rätten. Om det inte finns någon koppling 

medlemsstater emellan, ska den svenska konkurrenslagen tillämpas.  

 

3.4 Dominerande ställning 
 

I detta kapitel ska vi ingående granska grunderna och vad som tas i beaktande vid 

bedömningen av om en part har en dominerande ställning eller inte. Grunden till att ett företag 

eller annan part har en dominerande ställning på en marknad, är att parten har en sådan stor 

marknadsmakt utan att, eller endast till en begränsad del, behöva ta hänsyn till konkurrenter, 

leverantörer och kunder.33 Det finns flera olika faktorer som spelar in för att avgöra om en 

part har en dominerande ställning på en specifik marknad. Partens marknadsandel på den 

relevanta marknaden är den enskilt största omständigheten. En normal tendens till dominans 

på marknaden är när en part har en marknadsandel på över 40 procent. Det finns dock många 

faktorer som spelar in i bedömningen av dominerande ställning. Därtill måste andra 

omständigheter tas i beaktande, exempelvis andra konkurrerande parters storlek av 

marknadsandelar på den relevanta marknaden, partens finansiella styrka, eventuella 

inträdeshinder på marknaden samt stabilitet på den relevanta marknaden. Geografin spelar 

också en stor roll vid bestämmandet av den relevanta marknaden. Finns marknaden i Sverige 

                                                 
33Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, 2a uppl. s.54-55 
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eller hela Europa? Grunden för att avgöra den relevanta marknaden görs i stor utsträckning i 

kombination av den relevanta produktmarknaden och den geografiska marknaden. 

 
 

3.5 Missbruk av dominerande ställning 
 

Som ovan nämnt regleras missbruk av dominerande ställning i 2 kap. 7 § KL och art. 102 

FEUF och här räknas några huvudsakliga missbruk upp. 34 Uppräkningen är inte uttömmande, 

utan det finns fler som till exempel är fastlagda genom praxis.  I målet Hoffman-La-Roche35 

gjorde EU-domstolen ett uttalande om att missbruksbegreppet är ett objektiv begrepp. Rent 

praktiskt är det omöjligt att ha alla omständigheter som kan påverka den effektiva 

konkurrensen på marknaden nedskrivna.36 Det generella syftet med förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning är att se till att dominerande företag inte agerar på marknaden så att det 

försvårar för andra konkurrenter att ta sig in. Konkurrensen som fortfarande finns kvar på 

marknaden ska hållas vid liv och inte gå mer och mer mot en monopol-liknande situation. 

Vissa handlingssätt som är förbjudna för dominerande företag, kan vara tillåtna för företag 

som inte är dominerande, ett exempel på detta är säljvägran. Detta medför att företag som 

innehar en dominerande ställning måste vara extra försiktiga när de agerar på marknaden. Det 

uppkommer ett sorts ansvar för dessa dominerande företag på marknaden, att se till att en 

effektiv konkurrens bibehålls. Det ställs från lagstiftarens sida högre krav, på så kallade 

superdominanta företag, det vill säga företag som har en marknadsandel på cirka 90 procent. 

Därtill står företag som rent av innehar monopol på marknaden under samma krav. Den som 

yrkar på att missbruk föreligger, har bevisbördan och således måste den yrkande övertyga 

domstolen, om att motparten har agerat mot konkurrensreglerna. Det finns två huvudtyper av 

missbruk. Den första är att dominanten särskilt utnyttjar den dominanta ställningen till sin 

fördel och det kallas exploateringsmissbruk. Den andra huvuddelen kallas exkluderande 

missbruk och innebär i praktiken att det dominanta företaget försvårar konkurrenssituationen 

för andra företag på marknaden, en sorts utestängning av konkurrenter.  

                                                 
34 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 s.160ff 
35 Europeiska Domstolen, Mål 85/76 
36 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 s.160ff 
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Det finns som sagt olika sätt att missbruka sin dominanta ställning och ett av dem är 

överprissättning. Med det här missbruket menas helt enkelt att företag med en dominans 

utnyttjar sin position, för att sätta ett överdrivet högt pris på sina produkter eller tjänster i 

förhållande till vad som är rimligt. En fällande dom för den här sortens missbruk är dock inte 

vanligt och det är bara i extrema fall det händer. Att kontrollera priserna på marknaden är inte 

syftet med den här regleringen. 

Motsatsen till överprissättning, underprissättning, är förstås att dominanten sätter ett allt för 

lågt pris jämfört mot det normala marknadspriset.37 Underprissättningen medför att övriga 

konkurrenter inte kan hålla samma låga pris på grund av att deras inkomster då inte blir 

tillräckliga för att täcka utgifterna. En amerikansk term för detta beteende beskriver det 

mycket bra, ”predatory pricing”, rovprissättning. Mindre företag blir utkonkurrerade av de 

stora företagen genom att konsumenterna väljer deras produkter på grund av det låga priset 

och tvingas på så sätt bort från marknaden och det dominanta företaget kan därefter höja 

priset och vinna tillbaka sina förluster från sin underprissättning.  

Säljvägran är också ett av missbruken som nämns i art. 102 och 2 kap. 7 § KL. 

Utgångspunkten är att företagen har ett eget val, vilka de vill ha affärsförbindelser med. 

Säljvägran utgör dock ett missbruk i vissa lägen och ett exempel är om företaget vägrar sälja 

en produkt, som är nödvändig för företag i senare led att ha tillgång till produkten för att 

konkurrera effektivt.  

Ett annat mycket vanligt missbruk hos företag med dominant ställning är exklusivavtal och 

avskärmning. Dominanta företag vill oftast förstärka sin position, genom att till exempel 

teckna avtal med kunder eller leverantörer och i detta avtal samtidigt stadga att kunden eller 

leverantören inte får samarbeta med någon av företagets konkurrenter. Skrivs den här typen 

av kontrakt med ett dominerande företag, är det med stor sannolikhet fråga om missbruk. Det 

behöver inte vara fråga om avtal heller, även agerande som sätter press på andra företag att 

förhålla sig på visst sätt kan vara missbruk. 

 

 

 

                                                 
37 Det följande bygger på Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 s.160ff 
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3.6 Rättskällor 
 

Artikel 102 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) innehåller föreskrifter 

för tillämpning av missbruk av en dominerande ställning. Vad som även stadgas i artikel 102 

FEUF är EU-kommissionens befogenheter vid en eventuell överträdelse av artikeln. I 2 kap. 7 

§ KL förklaras vad som anses som missbruk, med anledning av en dominerande ställning. Det 

syns klart lagtexterna att lagstiftaren inte gett uttryck i vad som anses som dominerande 

ställning, utan tryckt på själva missbruksdelen. Det är tydligt att avgöranden om ett företag är 

dominerande eller inte, finns fastslaget i rättspraxis.   

 

Marknadsdomstolen (MD) fastställde 2011 i det så kallade Taximålet38, att vissa företag vid 

Arlanda Flygplats tagit ut extra avgifter som ansågs oskäliga. Det första MD tog upp i 

Taximålet är en bedömning om företagen i fråga har en dominerande ställning på den 

relevanta marknaden eller inte. MD utgick från de två grunddelarna vid avgörande av 

dominerande ställning, relevant produktmarknad samt den geografiska marknaden. MDs 

uttalande av bedömning av en relevant produktmarknad samt den geografiska marknaden var 

precis och lyder  

 

“Den relevanta produktmarknaden omfattar alla varor eller tjänster som på grund av 

sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas 

som utbytbara. Den geografiska marknaden omfattar det område inom vilket berörda 

företag tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna och som kan skiljas 

från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader 

i konkurrensvillkoren”.39 

 

 I det berörda fallet, avgränsar MD den relevanta produktmarknaden och den geografiska 

marknaden till tillhandahållande av ett kö- och framkallningssystem för taxifordon på Arlanda 

flygplats.40 Denna avgränsning var väsentlig, för att kunna avgöra om de båda svarande hade 

en dominerande ställning på marknaden eller inte, vilket de hade i detta fall. Nästa steg är att 

undersöka om svaranden har missbrukat sin dominerande ställning. Sålunda ligger grunden 

                                                 
38 Marknadsdomstolen Mål nr A 6/10, 2011 
39 Marknadsdomstolen Mål nr A 6/10, 2011, avs. 62  
40 Marknadsdomstolen Mål nr A 6/10, 2011 
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för en dominerande ställning på avgränsningen av den relevanta produktmarknaden samt den 

geografiska marknaden. 

 

 

3.7 Relevanta faktorer för dominansprövning 
 

Till att börja med ska klargöras, att det inte i sig är förbjudet att inneha en dominerande 

marknadsställning, utan det är när denna ställning eventuellt missbrukas det kan få rättsliga 

konsekvenser.41 Konkurrenslagen, som är baserad på EU-rättens konkurrensregler, finns till 

för att upprätthålla en fri och fungerande konkurrens på marknaden. Det är något som alltid 

ska finnas med i tankarna när konkurrensrätten behandlas. 

Flera faktorer som ligger till grund för om ett företag anses ha dominerande ställning på en 

specifik marknad. Den första faktorn som utreds är företagets marknadsandel. Det är 

emellertid hur stor marknadsandel som krävs för en dominerande ställning varierar alltså från 

fall till fall, med inverkan av de andra faktorerna, men det har i praxis fastställts att när en 

marknadsandel på cirka 40 procent innehas, kan det vara fråga om en dominerande ställning.42 

Endast i mycket speciella fall kan dominerande ställning anses föreligga, om en 

marknadsandel om under 40 procent innehas. Det ska också tilläggas att det krävs, att 

företaget har haft en hög marknadsandel under en längre tidsperiod och inte bara under en 

tillfällig period. Enligt EU-rätten kan en dominerande ställning presumeras, när ett företag har 

cirka 50 procent av marknadsandelarna.43 När marknadsandelarna sträcker sig uppemot 65 

procent44, går det i princip att räkna med att en dominans föreligger. Förhållanden som också 

spelar in är hur stora övriga konkurrenter på marknaden är. Om de är betydligt mindre än 

företaget i fråga, spelar det stor roll för dominansavgörandet. Möjligheten för andra företag, 

som inte direkt är inom samma bransch, men har eventuella planer på att omdirigera sin 

verksamhet och ta sig in på marknaden, samt hur utbudssidan av liknande alternativa 

produkter ser ut har också betydelse. 

                                                 
41 Gustafsson och Westin Svensk konkurrensrätt, s.160 
42 Ibid, s.161 
43 Ibid 
44 Ibid 
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Som sagt är marknadsandelen av stor betydelse för Konkurrensverkets bedömning i praktiken, 

men det är helhetsbilden av konkurrensläget som bedöms. Det är inte tillräckligt att bara 

granska marknadsandelen, för att bestämma företagets ställning på marknaden. Därtill 

granskas faktorer som till exempel finansiell styrka, inträdeshinder till marknaden, tillgång till 

insatsvaror, patent eller andra immaterialrättigheter, teknologi eller annat kunskapsmässigt 

övertag.  

Sammanfattningsvis krävs alltså dels i första hand en hög marknadsandel, det är en stor del av 

dominansprövningen, dels i andra hand en titt på marknaden, närmare bestämt om det finns 

potentiell konkurrens och hur importmöjligheterna ser ut på den relevanta marknaden.  

 
 

3.8 Relevant produktmarknad  
 

Den relevanta produktmarknaden definieras som nämnts tidigare av hur utbytbar produkten 

är.45 Till en relevant marknad kan flera olika produkter tillhöra som liknar varandra och som 

framförallt kan ses som konkurrenter. Produkter som konsumenterna kan ersätta med en 

annan produkt på grund av att produkternas användningsändamål, pris och karaktär är 

tillräckligt lika varandra för att konkurrera om samma konsumenter, är utbytbara. Vid 

fastställandet av relevant produktmarknad ska även det nuvarande konkurrensförhållandet, 

efterfrågan samt hur utbudets struktur ser ut på den relevanta produktmarknaden, tas i 

beaktande. Möjligheten finns att produkter som tack vare sina objektiva egenskaper ersätter 

varandra, kan användas av olika konsumenter och i olika miljöer. I fråga om sådana fall, kan 

det vara möjligt att dessa ses som olika relevanta marknader. För att kunna avgöra om olika 

produkter tillhör samma marknad, används ofta inom EU det så kallade “cross elasticity of 

demand”-testet (SSNIP-testet). Detta test används för att kunna avgöra om en eventuell 

prisökning i en produkt skulle förorsaka att konsumenterna skulle börja köpa en annan 

produkt. Om det finns en hög “efterfrågeflexibilitet”, kommer en liten ändring i pris eller 

ändring av produktens övriga egenskaper få konsumenter att välja en annan produkt. Om det 

finns ett sådant samband tyder det på att de berörda produkterna konkurrerar på samma 

relevanta marknad.  

 

                                                 
45 Det följande bygger på Nyberg, Missbruk av dominerande ställning i EG-rätten och patent, s.25 
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Utbudssidan kan också analyseras angående utbytbarheten. I många fall finns det vissa hinder 

att kunna komma in som en ny part på en relevant marknad.46 I detta avseende analyseras 

möjligheten för ett företag att kunna ändra sin produktion för att kunna komma in på den 

relevanta marknaden. Exempelvis att en bonde ändrar sin produktion från tomater till gurkor. 

Faktorer som spelar in vid en analys av utbudssidan är bland annat olika ensamrätter, hur 

mycket kunskap som är nödvändigt för att kunna slå sig in på marknaden och om det finns 

eventuella lagar som skapar ett oundvikligt monopol. Om en potentiell tillverkare behöver en 

lång uppstartsprocess och lägga stora investeringar för att lägga om sin produktion för att 

kunna producera konkurrerande produkter, ska inte företaget anses höra till samma relevanta 

marknad.      

 

3.8.1 Michelinmålet 
  

Ett av de absolut viktigaste målen när det kommer till marknadsavgränsning avgjordes 1983 

och kallas härefter Michelinmålet.47 Utfallet av Michelinmålet blev en grundläggande princip 

i området konkurrens och avgörande av marknadsavgränsning. Målet handlade om däck till 

tung trafik såsom lastbilar. EU ansåg att Nederlandische Banden Industrie Michelin (NBIM) 

missbrukade sin dominerande ställning på marknaden genom att använda sig av ett 

rabattsystem, vid köp av flera däck, som inte någon annan konkurrent kunde mäta sig med. 

Följden blir att de svälter ut sina konkurrenter. EU ansåg att den relevanta produktmarknaden 

var däck för tunga fordon, där NBIM hade en marknadsandel på cirka 60 procent och 

konkurrenterna andelar på cirka fyra till åtta procent.48 Dock ansåg NBIM och Domstolen att 

den relevanta produktmarknaden lika gärna skulle kunna vara alla sorters däck till fordon 

såsom personbilar, bussar och lastbilar. Domstolen ansåg att NBIMs konkurrenter fanns på 

samma marknad för alla däck, där NBIM endast hade cirka tolv procent av marknaden, samt 

att omställningen för andra konkurrenter, som endast producerade däck till personbilar, till att 

producera lite större däck inte var en särskilt stor förändring och möjlig att göra utifrån de 

ekonomiska resurser som finns.49 Därmed kunde inte en relevant produktmarknad bestämmas 

                                                 
46 Nyberg, Missbruk av dominerande ställning i EG-rätten och patent, s.27 
47Det följande bygger på Europeiska Domstolen, Mål 322/81, NV Nederlandische Banden Industrie Michelin 

(NBIM) mot Europeiska gemenskapen (EG, nuvarande EU) 
48 Mål 322/81, NV Nederlandische Banden Industrie Michelin (NBIM) mot Europeiska gemenskapen (EG, 

nuvarande EU), stycke 33 

 
49 Ibid, stycke 35 
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till enbart däck för tunga fordon och domen lämnades utan bifall, för frågan om dominerande 

ställning.   

 

EU-domstolen uttalande i Michelinmålet bla. följande i: 

 

"Såsom domstolen vid upprepade tillfällen har framhållit, senast i sin dom av den 11 

december 1980 i målet 31/80 L'Oréal (Rec. s. 3775), skall man vid prövningen av ett företags 

eventuellt dominerande ställning på en viss marknad, bedöma konkurrensmöjligheterna inom 

ramen för den marknad som omfattar alla de produkter som, i förhållande till sina 

utmärkande egenskaper, är särskilt lämpade att tillgodose konstanta behov och endast i 

begränsad omfattning är utbytbara mot andra produkter. Det finns dock anledning att notera 

att avgränsningen av den relevanta marknaden tjänar till att bedöma om det berörda 

företaget har möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens och i en 

betydande omfattning uppträda oberoende i förhållande till sina konkurrenter, sina kunder 

och till konsumenterna. Det räcker därför inte att endast undersöka de ifrågavarande 

produkternas objektiva egenskaper, utan man måste även beakta konkurrensvillkoren samt 

efterfråge- och utbudsmönstret på marknaden."50 

 

Michelinmålet och citatet ovan används i mål runt om i EU och även i Sverige. År 2007 

avgjorde MD ett fall där Metro, gratistidningen, ansåg att Stockholm City i Sverige AB, AB 

Dagens Nyheter och AB Kvällstidningen Expressen sålde sina annonsplatser till underpris och 

därmed missbrukade sin dominerande ställning på den relevanta marknaden.51 Det avgörande 

i fallet var huruvida av den relevanta produktmarknaden avgränsats till analysen. Antingen 

annonsplatser i samtliga tidningar eller annonsplatser i endast gratistidningar. Utbytbarheten 

blir som i citatet ovan, en viktig del för att kunna säkerhetsställa vad som är den relevanta 

produktmarknaden. MD slog fast i detta fall att "trots sin omfattning" saknas tillräckligt med 

information för att kunna avgöra utbytbarheten av olika annonser i tidningar. Det ledde till att 

MD inte kunde bestämma relevant produktmarknad och åtalet lämnades utan bifall.  

 

I Pizzamålet blev utfallet detsamma som i Michelinmålet. MD ansåg att de inte hade 

tillräckligt stort underlag för att avgöra den relevanta produktmarknaden, eftersom det inte 

                                                 
50 Europeiska Domstolen, Mål 322/81, s. 3461 
51 Marknadsdomstolen Mål nr A 9/05, 2007 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot 

Europeiska gemenskapernas kommission. 
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räcker att endast undersöka produktens objektiva egenskaper. Helheten måste även beaktas på 

grund av de konkurrensvillkor samt efterfråge- och utbudsmönster som finns på den relevanta 

marknaden. Detta med stöd från grundprincipen som fastslogs i Michelinmålet.   

 

 

3.8.2 United Brands-målet  
 

United Brands-målet är ett annat mål som också haft stort prejudicerande genomslag.52 Målet 

handlade om United Brands (UB) verksamhet som var försäljning av bananer. EU ansåg att 

UB tog ut ett pris som var alltför högt, eftersom priset inte står i ett rimligt förhållande till det 

ekonomiska värde på prestationen som tillhandahölls. Dessutom handlade det om säljvägran 

till en långvarig kund som iakttagit normal affärspraxis. Missbruket var uppenbart, eftersom 

UB hade en marknadsandel uppemot 45 procent av marknaden för bananer.53 Frågan kom att 

ligga i avgränsningen av den relevanta produktmarknaden. UB ville avgränsa till all färsk 

frukt, alltså en marknad där de inte var dominerande. Dock ansåg Domstolen att den relevanta 

produktmarknaden var bananer, eftersom bananer inte ansågs utbytbart mot annan frukt.54 För 

att en produkt ska kunna anses bilda en relevant produktmarknad, som helt enkelt är 

tillräckligt åtskild från andra fruktmarknader, måste just produktens specifika egenskaper 

skiljas från andra frukters egenskaper.55 Banan ansågs därmed endast i en begränsad 

omfattning utbytbar mot andra frukter och konkurrerar således endast i väldigt knapp mån 

med andra frukter.  

3.9 Relevant geografisk marknad  
 

Att fastställa den geografiska marknaden är väsentligt för att kunna avgöra om ett företag är 

dominerande på den relevanta marknaden.56 Definitionen av den geografiska marknaden 

enligt EU är det område där företagen konkurrerar på lika villkor. De faktorer som har störst 

                                                 
52 Domstolen för EU Mål 27/76. United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Europeiska 

gemenskapernas kommission. 
53 Domstolen för EU Mål 27/76, avs. 105 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot 

Europeiska gemenskapernas kommission. 
54 Domstolen för EU Mål 27/76, avs. 31 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot 

Europeiska gemenskapernas kommission.  
55 EES Rättsfallssamling Svenska Sammanfattningar Band 1-6, s.94 
56 Nyberg, Missbruk av dominerande ställning i EG-rätten och patent, s.28  
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inverkan på storleken av den geografiska marknaden är olika slag av rättsliga och tekniska 

handelshinder, transportkostnader och konsumentens möjlighet att kunna få tillgång till 

produkten på längre avstånd. Vid bedömningen av den geografiska marknaden är de 

väsentligaste delarna helheten av var den relevanta produkten finns för konsumtion och hur de 

ekonomiska möjligheterna ser ut i området.  

 

3.10 Konsekvenser av utkörningen 
 

I OnlinePizzas tjänst erbjuds möjligheten till utkörning av maten.57 Vid köp av fler maträtter 

blir utkörningen oftast gratis. Processen att beställa pizza från OnlinePizza sker genom att 

kunden först får skriva in sitt postnummer för att se om det finns några pizzerior kopplade i 

närområdet där kunden bor. Om en koppling existerar finns det möjlighet att få pizzan utkörd 

genom att beställa och betala sin pizza på OnlinePizza. Pizzan blir därefter utkörd inom 

normalt sett en timma eller mindre. En geografisk avgränsning görs alltså omedelbart när 

kunden går in på hemsidan och skriver in sitt postnummer. Om kunden bor inom området för 

möjlig utkörning kan kunden utnyttja tjänsten. Pizzeriorna fyller i vilka postnummer de kan 

leverera pizza till. Ett exempel är Linköping där det finns sammanlagt 46 stycken pizzerior 

som är kopplade till OnlinePizza.58 Nästan alla pizzerior kan leverera pizza inom Linköping, 

dock räcker det att bo en liten bit utanför Linköping för att inte kunna nyttja tjänsten 

OnlinePizza erbjuder.59 Kolbyttemon som ligger åtta kilometer utanför Linköping ligger 

exempelvis för långt bort för att någon pizzeria i Linköping ska leverera pizza dit. 

Konsekvensen blir att endast folk som bor i eller i närområdet av de 208 städer som är 

kopplade till OnlinePizza, kan beställa pizza. Därmed är OnlinePizzas tjänst geografiskt 

begränsad till närområden av städer eller så långt som pizzeriorna är beredda att köra ut sina 

beställda pizzor till. 

 

Den relevanta geografiska marknaden är med anledning av frågeställningen inte det viktigaste 

för diskussionen och besvarandet av frågan, men har viss inverkan på avgränsningen av den 

relevanta marknaden och kommer behandlas senare i analysen60.  

 

                                                 
57 www.onlinepizza.se/ 
58 www.onlinepizza.se/sitemap 
59 www.onlinepizza.se/ 
60 Se avsnitt 5.6 
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3.11 Avgränsning av relevant marknad  
 

Det första steget i en dominansprövning av ett företag är att bestämma den relevanta 

marknaden, det vill säga både den geografiska marknaden och produktmarknaden.61 Nästa 

steg är att avgränsa den relevanta marknaden för att ta reda på företagets betydelse på 

marknaden. Det måste göras en rättvis bedömning för det specifika företaget i fråga. En 

dominansprövning skiljer sig ofta mycket från fall till fall och det finns därmed ingen 

”korrekt” generell marknadsavgränsning.62 Detta leder ofta till att avgränsningen kan anses 

vara godtycklig. Sentensen ”om du visar mig missbruket så ska jag visa dig vad som är 

relevant marknad”63 har myntats med misstankar om att relevanta marknader har avgränsats, 

med syfte att uppnå ett visst resultat som gynnar berörd part, istället för att få fram den sanna 

bilden av marknadsmakten. På grund av den här godtyckligheten har det skapats ett behov av 

ett objektivt tillvägagångssätt vid marknadsbedömning.64 I december 1997 gav Europeiska 

kommissionen ut ett meddelande65 angående bedömningen, som är byggt på praxis från EU-

domstolen. Det betyder att inget nytt material framfördes genom detta tillkännagivande, det 

nya är istället ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt vid marknadsavgränsningen. Det är 

meningen att det ska gå att följa i utredningen av varje enskilt fall hur 

marknadsavgränsningen har gjorts, så att den är helt och hållet objektiv och så att misstankar 

om godtycklighet kan undanröjas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Carlsson, Söderlind, Ulriksson Konkurrenslagen – En kommentar, s.448 
62 Carlsson, Söderlind, Ulriksson Konkurrenslagen – En kommentar, s.449 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 372 , 09/12/1997 s. 0005 - 0013 
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4 Pizzamålet 

 

4.1 Domen i Pizzamålet 
 

I det så kallade Pizzamålet66, ett avgörande från den 10 februari 2015, behandlades en tvist 

mellan OnlinePizza och Pizza24.  

Kärande part, Pizza24, yrkade förbud mot avtalsvillkoret i frågan. Med grund att OnlinePizza 

är dominerande på marknaden för tillhandahållande av en beställningsplattform online för 

pizzerior med utkörning/hemleverans och att denna dominans missbrukas genom avtalsvillkor 

OnlinePizza satt upp i avtal med sina kunder (restauranger). Ett av dessa villkor innehåller 

restriktioner för restaurangerna att samarbeta med konkurrenter till OnlinePizza. Pizza24 

hävdade också i sin talan att OnlinePizza har varit påtryckande mot restauranger som haft 

avtal med båda parterna och tvingat dessa att välja ett av företagen.  

När Pizza24 sedan utvecklade sin talan tar de upp statistik om OnlinePizzas försäljning och 

etablering på marknaden. Statistik som visar vad det skulle kosta för den individuella kunden 

att sätta upp ett eget system för onlinebeställningar nämndes också och Pizza24 menar att det 

åtminstone i dagsläget är mycket svårt för genomsnittskunden att ha råd med detta. 

Kostnaderna skiljer sig avsevärt och det skulle kosta det mångdubbla om restaurangen själv 

skulle sätta upp ett eget system. Pizza24 påstod också att 30 procent av en enskilds pizzerias 

omsättning kommer från beställningar online. Detta gör att många pizzerior i princip är 

beroende av att vara kopplade mot ett onlinebeställningssystem för att klara sig. Det finns 

självklart fortfarande en möjlighet att ringa sin lokala pizzeria off-line och beställa sin mat, 

detta är dock inte, enligt Pizza24, utbytbart med att beställa online. Det är en tjänst 

OnlinePizza och Pizza24 har och det ska vara en egen marknad. Konsumenter ringer 

fortfarande och beställer mat, men dessa beställningar blir bara färre och färre och det 

förklarade Pizza24 att det sker med tanke på dagens tekniska utveckling och att konsumenters 

köpbeteende i grunden har ändrats, att människor handlar mer och mer på internet idag. 

Pizza24 framförde också att OnlinePizza har höjt sin kommissionsavgift sedan det startade. 

År 2008 låg kommissionsavgiften på cirka 2,5 – 3 procent och år 2013 låg den på 13 procent. 

                                                 
66 Det följande bygger på Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015 
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Pizza24 menade därmed att kunderna inte har haft något skydd mot denna avgiftshöjning för 

att de inte har haft någon konkurrent med liknande tjänster att vända sig till.67  

Pizza24 hade också sett över hur marknaden ser ut för företag i Sverige, som erbjuder eller 

har erbjudit beställningssystem för i huvudsak pizza online. Pizza24 påstod att OnlinePizza 

hade 97,5 procent av marknaden och Pizza24, som är den största konkurrenten till 

OnlinePizza, hade endast en procent. Pizza24 menade också att det är fel att anta att den 

relevanta produktmarknaden är bredare än just beställningssystem online för pizzerior med 

hemleverans. Att den relevanta marknaden skulle vara till exempel ”beställningssystem för 

restaurangmat online”, var enligt Pizza24 fel, eftersom den största aktören på den marknaden, 

Aptit.se, tillhandahåller leverans av mat av en helt annan kvalité än pizzeriornas och vänder 

sig därmed till en annan kundkrets än OnlinePizza.   

OnlinePizza bestred talan och hävdade att hot och sanktioner för dubbelanslutna restauranger 

inte förekommit. Istället angav de att de har haft individuella möten med dessa restauranger 

och talat om för dem, att de måste välja mellan deras eller Pizza24s tjänst. OnlinePizza 

hävdade också att marknadsandelar inte är den enda utgångspunkten vid dominansprövning, 

utan också bland annat konkurrenstrycket, som konkurrenterna utövar på OnlinePizza. Att 

beställa mat online är endast ett komplement till och är alltså fullt utbytbart mot att 

exempelvis ringa och beställa, menade OnlinePizza. De hävdade också att:  

”Vid bedömningen av marknadsandelar är den relevanta marknaden vidare än vad Pizza24 

gjort gällande. Den kan inte begränsas till beställningsplattformar online för pizzerior med 

utkörning/hemleverans…”.68  

OnlinePizza bestred Pizza24s talan om att de innehar en dominerande ställning eftersom den 

relevanta marknaden inte kan fastställas, med bland annat detta uttalande som grund:  

”Det är inte helt enkelt att faktiskt avgränsa vad som är den relevanta marknaden, främst på 

grund av att det är en relativt ny marknad som befinner sig i utveckling framförallt vad gäller 

den tekniska utvecklingen men även vad gäller både restaurangernas och slutkonsumenternas 

beteende”.69  

 

                                                 
67 Det följande bygger på Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015 
68 Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015, st. 19 
69 Ibid, st. 102 
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OnlinePizza lade dessutom fram information tagen från leverantörer av pizzakartonger och 

visar på att det säljs cirka 84 miljoner måltider per år och enligt OnlinePizzas siffror sålde de 

fem miljoner måltider.70 Det betyder att OnlinePizza står för cirka fem procent av all pizza 

som säljs.    

MDs domskäl i målet byggde på vad de bägge parterna har framfört i sin talan och det är med 

den informationen som grund domstolen ska avgöra i tvisten. Det första MD utredde är frågan 

om OnlinePizza har varit dominerande på den aktuella marknaden under den relevanta 

tidsperioden, om så är fallet är nästa fråga om de har missbrukat denna dominerande ställning. 

MD uttalade att för att kunna bestämma om ett företag innehar dominerande ställning, måste 

den relevanta produktmarknaden såväl som den relevanta geografiska marknaden fastställas. 

För att detta ska gå rätt till enligt MD, bör vägledning hämtas från EU-rätten. 

Vidare byggde MD sin bedömning på ovan nämnda grunder och framförde att Pizza24s talan 

var otillräcklig och behäftad med brister, vilket gjorde det svårt för MD att göra en fullständig 

bedömning med framlagda uppgifter. Det finns ingen närmare utredning om 

marknadsförhållandena konstaterarde MD. MD kom således slutligen fram till att det inte gick 

att fastställa marknaden och därmed var det inte heller möjligt att Pizza24s talan kunde 

bifallas.  

MD framförde i sin bedömning att: ”På grund av det anförda ger den i målet framlagda 

utredningen inte klart besked i fråga om marknadsavgränsningen…”.71 Detta betyder i sin tur, 

att den relevanta produktmarknaden inte kan fastställas samt att det inte heller är möjligt att 

svara på frågan om OnlinePizza innehar en dominerande ställning.  

 

4.2 Pizza24:s grunder 
 

Pizza24 inledde sin talan med att påstå att OnlinePizza har en dominerande ställning på den 

svenska marknaden för tillhandahållande av en beställningsplattform online för pizzerior med 

hemleverans.72 Även om marknaden skulle definieras bredare som till exempel innefattandes 

restauranger istället för enbart pizzerior, skulle OnlinePizza enligt Pizza24 ha en dominerande 

                                                 
70 Det följande bygger på Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015 
71 Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015, st. 164 
72 Ibid 
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ställning. De lade också fram grunden för själva missbruket vilket var ett avtalsvillkor som 

förbjöd restauranger att samtidigt som de var anslutna till OnlinePizza ansluta sig till en 

konkurrent till OnlinePizza. När restauranger som var ansluta till OnlinePizza, också anslöt 

sig till Pizza24 följde påtryckningar från OnlinePizza mot dessa dubbelanslutna restauranger 

och hotade med att ta bort dem från deras beställningstjänst.  

Pizza24 lade sedan fram information om de bägge företagens startavgifter och 

kommissionsavgifter.73 Pizza24 har en startavgift vid anslutning för en restaurang som ligger 

på cirka 3000 kronor och en kommissionsavgift på varje order som går genom deras system, 

på 6,9 procent.  

OnlinePizza däremot, enligt uppgifter från Pizza24, har två olika startavgifter beroende på om 

restaurangen har utkörning eller endast avhämtning. De restauranger som enbart har 

avhämtning får betala en dyrare startavgift på 10 000 kronor, jämfört med de restauranger 

som har en utkörningstjänst som endast betalar 4000 kronor. Kommissionsavgiften för att 

vara ansluten till OnlinePizzas tjänster uppgår till 13 procent per order som passerat systemet.  

Den 10 september 2014 gjordes en sammanställning av Pizza24 med uppgifter hämtade från 

OnlinePizzas egen hemsida. Vid det tillfället hade OnlinePizza 1170 anslutna restauranger i 

230 orter runt om i Sverige. Av dessa restauranger har 98,1 procent utkörning. OnlinePizza 

har på sin hemsida en text som säger ”beställ hemkörning av mat” och det är tydligt att 

OnlinePizzas tyngd ligger på restauranger med utkörning. Det framgick också enligt 

sammanställningen att OnlinePizzas huvudsakliga inkomster kommer från pizzerior med 

hemkörning.  

Pizza24 framlade även att det är 30 procent av en enskilds pizzerias omsättning som kommer 

från beställningar online. De hävdade att det går bra att ringa off-line och beställa sin mat, 

men påstod att detta inte är utbytbart med tjänsterna Pizza24 och OnlinePizza erbjuder, det är 

onlinetjänster de erbjuder och inget annat. Även om människor fortfarande ringer och 

beställer mat och pizzor blir de beställningarna bara färre och färre enligt Pizza24. Detta har 

med vår tids tekniska utveckling och människors köpbeteende att göra. 

OnlinePizzas kommissionsavgift låg på cirka fyra procent år 2008 när företaget startade och 

de första restaurangerna anslöt. År 2013 låg deras kommissionsavgift på 13 procent. Det är en 

ökning på knappt sex år med 225 procentenheter. Kunderna som beställt online, har inte 

                                                 
73 Det följande bygger på Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015 
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kunnat skydda sig mot en ökning på fem till tio procent, eftersom det inte har funnits någon 

annan att vända sig till för onlinebeställning av mat.   

Vid en undersökning gjord av Pizza24 visade det sig att om marknaden skulle bestämmas till 

beställning av mat, i huvudsak pizza, online har OnlinePizza en marknadsandel på 97,5 

procent.74 Pizza24 var då OnlinePizzas största konkurrent med en andel om en procent. Dessa 

siffror var baserade på en beräknad marknadsomsättning, där OnlinePizza 2013 hade 393 

miljoner kronor av den totala marknaden på 403 miljoner kronor.  

Pizza24 presenterade andra företag som har en liknande onlinetjänst för beställning av mat, ett 

exempel var Aptit.se. Pizza24 påstod dock att detta företag inte är en konkurrent till 

OnlinePizza, eftersom Aptit.se erbjuder mat av en helt annan kvalité än pizza och kebab och 

kan därför inte tillhöra samma produktmarknad. Samma sak gäller för företagen Godsmak och 

Gastroni som också riktar sig till en annan kategori av mat. Skulle man ändå inräkna dessa 

företag, som riktar in sig på annan sorts mat än pizza och kebab, skulle OnlinePizza ha 85,6 

procent av marknaden räknat på omsättning.  

För den enskilda pizzerian är det förödande om den skulle bli borttagen från Onlinepizzas 

hemsida, eftersom hela 30 procent av dess intäkter härstammar därifrån.  

 

4.3 OnlinePizzas:s grunder 
 

OnlinePizza inledde med att hålla med om att de faktiska sakförhållandena stämmer, men 

håller inte med om att de är dominanta på marknaden och därmed kan agera fritt utan 

konkurrens.75 De påstod i sin talan att den relevanta produktmarknaden skulle vara vidare än 

vad Pizza24 anfört, och att den inte kan bestämmas till beställningsplattformar online för 

restauranger. Det är inte enkelt att avgränsa den relevanta produktmarknaden, eftersom det är 

en så ny marknad som befinner sig i konstant utveckling, både vad det gäller teknik men 

också människors köpbeteende. OnlinePizza påtalade att marknaden absolut inte kan 

avgränsas till att bara gälla pizzerior, utan alla restauranger som har avhämtning och/eller 

utkörning kan ansluta sig till OnlinePizza. Marknaden kan inte begränsas till bara utkörning, 

utan även restauranger med enbart avhämtning kan ansluta sig. Det Pizza24 påstod om att 

                                                 
74 Det följande bygger på Marknadsdomstolen Mål nr A 2/14, 2015 
75 Ibid 
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OnlinePizza hade olika startavgifter beroende på om restaurangerna hade enbart avhämtning 

eller både och stämmer inte enligt OnlinePizza.  

OnlinePizza gjorde en marknadsundersökning 2013 bland sina egna kunder som köper mat. 

Resultatet av undersökningen blev att cirka 50 procent uppgav att de använder sig av andra 

sätt att beställa mat på, än att enbart beställa online. Enligt en undersökning gjord av 

OnlinePizza visades att antalet sålda pizzakartonger i Sverige uppgick 2011 till 84 miljoner 

stycken och OnlinePizza sålde 5 miljoner måltider, varav 80 procent pizza, det året. Med det 

som grund påstod de sedan att OnlinePizza endast står för cirka fem procent av alla sålda 

pizzor i Sverige, och kan därmed inte heller ha en dominerande marknadsposition.  

Om Marknadsdomstolen ändå skulle anse att OnlinePizza är dominerande på marknaden 

menade OnlinePizza att exklusivbestämmelsen i avtalet, som Pizza24 påstod vara själva 

missbruket, skulle vara nödvändig för OnlinePizza för att försäkra sig om att konkurrenter 

inte skulle åka snålskjuts på OnlinePizzas investeringar.   
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5 Analys  
 

5.1 Inledning 
 

I första delen av vår analys tänker vi analysera de argument som vi tycker var de 

intressantaste och viktigaste för besvarandet av våra frågeställningar. Vi kommer vidare att 

behandla frågan om hur utfallet av målet enligt oss skulle kunna blivit om Pizza24 hade lagt 

fram tillräckligt med bevisning.   

 
 

5.2 Marknadsavgränsningen vid onlinetjänster 
 

Som ovan nämnts i avsnitt 2.3 finns det en rad olika onlinetjänster. Det går inte att 

generalisera onlinetjänster och avgränsa alla till samma marknad eftersom tjänsterna är så 

olika. De onlinetjänster som exemplifieras i 2.3 visar tydligt den stora variationen som 

förekommer. PayPals tjänst inriktar sig på en direkt och säker betalning som kan utföras 

oavsett vilket land köpare och säljare befinner sig i. Klarnas tjänst inriktar sig på betalning via 

faktura vid köp online och majoriteten av verksamheten finns i Norden och Tyskland. KVDs 

tjänst särskiljer sig från de två andra exemplen. De tillhandahåller auktion av bilar online. 

Dessa tre företag tillhandahåller tre tydligt olika tjänster och därmed kan vi konstatera att den 

relevanta produktmarknaden inte kan avgränsas till endast ”onlinetjänster”, utan en 

bedömning måste göras för varje enskild onlinetjänst. Exempelvis är det orimligt att PayPal 

som tillhandahåller en betalningstjänst skulle konkurrera på samma relevanta produktmarknad 

som KVD som tillhandahåller auktion av bilar. 

Trots att det handlar om tjänster online spelar den geografiska marknaden roll vid vissa 

tjänster mer än andra. I PayPals fall är den geografiska begränsningen nästintill obefintlig. 

Digitala betalningar är endast begränsade till de befolkade platser på jorden där internet inte 

kan utnyttjas, vilket inte är särskilt många områden i dagens moderna samhälle.  För KVD 

spelar den geografiska begränsningen en ganska stor roll eftersom bilen säljs i Sverige och 

måste således hämtas i Sverige.    
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5.3 Argumenten i Pizzamålet 
 

Pizza24:s grundtalan är att OnlinePizza har en dominerande ställning på den svenska 

marknaden för tillhandahållande av en beställningsplattform online för pizzerior, eller för 

restaurangmat generellt med hemleverans. Grunden till påståendet av missbruk bestod i det 

konkurrenshämmande avtalsvillkoret. Grundtalan som Pizza24 för om att OnlinePizza är 

dominerande eller inte, är den absolut viktigaste frågan i rättsfallet att besvara.  

Pizza24 anser att OnlinePizza är dominerande på beställningsplattformar online oavsett om 

det är pizza eller annan mat. Pizza24 lägger fram statistik som visar att OnlinePizza har cirka 

98 procent på den svenska marknaden för tillhandahållande av en beställningsplattform online 

för pizzerior med hemleverans. Därtill cirka 85 procent av marknaden för alla sorters 

restaurangmat.  

Statistiken för onlinemarknaden som Pizza24 framför diskuteras inte i någon större 

utsträckning av MD. Dock har OnlinePizza som motargument till Pizza24s talan framfört att 

det inte alls är särskilt lätt att avgränsa den relevanta marknaden. Främst för att OnlinePizza 

anser att det är en relativt ny marknad som befinner sig i utveckling, framförallt när det gäller 

den tekniska delen. OnlinePizza hävdar att marknaden inte kan bestämmas till endast 

beställningsplattformar online, utan menar att onlinebeställningar bara är ett alternativ och det 

är fullt utbytbart mot att till exempel ringa till restaurangen eller att gå dit och beställa. 

Därmed anser OnlinePizza att de inte har någon betydande marknadsmakt, eftersom 

beställningar online endast uppgår till ungefär tio procent av alla beställningar av mat i 

Sverige, därmed kan bolaget inte ha en dominerande ställning på någon marknad.  

Det enda Pizza24 tar upp i sin talan om utbytbarhet är att de tycker att onlinebeställningar är 

en tjänst som inte är utbytbar med att beställa off-line. De framför att onlinebeställningar bara 

blir fler och fler och att det förklaras av vår tids tekniska utveckling och förändring av 

människors köpbeteende i grunden. 

Pizza24 anför inga starka argument varför onlinebeställningar inte ska vara utbytbart. Pizza24 

för ingen argumentation på en punkt som vi anser är mycket viktig för fastställandet av den 

relevanta marknaden, vilket är grunden för att kunna få till ett avgörande i fallet.  
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OnlinePizza har argumenterat för att marknaden ska bestämmas till beställning av mat 

generellt, inte bara online, och har på så sätt visat att de inte är dominanta. För att Pizza24 

skulle blivit mer framgångsrika med sin talan skulle de inriktat sig på mer på avgränsningen 

av den relevanta marknaden och vi kommer nu att lägga fram en diskussion om de delar vi 

anser är viktigast för att komma fram till en marknadsavgränsning i Pizzamålet. 

 

5.4 De tre grundpelarna för en onlinebeställning 
 

Pizza24 borde ha utvecklat sitt påstående om att onlinebeställning inte är utbytbart mot till 

exempel telefonbeställning. Det finns många olika egenskaper hos en onlinebeställning som 

gör den unikt. Vi kan se likheter mellan United Brands-målet76 och Pizzamålet. Vi anser att 

tjänsten inte är utbytbar med andra beställningsformer eftersom den är tillräckligt åtskild och 

endast utbytbar i en begränsad omfattning på grund av de argument som följer i nästa stycke. 

Vi har kommit fram till att det finns tre grundpelare för en onlinebeställning. Dessa är 

beställningsplattformen (hemsidan), betalningslösningen och utkörningen.  

 

5.4.1 Beställningsplattformen 
 

Att gå in på hemsidan och beställa mat gör att beställaren får en bra överblick, och kunden får 

en sammanställning över vilka pizzerior som kan leverera pizza. Kunden kan se alla 

pizzeriornas menyer och även andra kunders omdömen om pizzeriorna. Dessutom får kunden 

en bra överblick av vad som ingår i priset vid ett köp, exempelvis och dricka ingår i köpet 

samt vad kostnaden för eventuell utkörning kommer att bli. Till vilken grad är denna del 

utbytbar? 

Det första som kommer på fråga är menydelen. När kunden ringer till pizzerian måste denne i 

princip veta vad som ska beställas, möjlighet till meny finns alltså inte vid en 

telefonbeställning. Alternativet är att kunden via telefon ber pizzerian att läsa upp vilka pizzor 

som finns på menyn eller ha en meny hemma, vilket i praktiken inte ger samma överblick av 

pizzamenyn. Det går heller inte via telefon att få tillgång till omdömen av andra kunder. 

                                                 
76 Se avsnitt 3.8.2 ovan 
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Kunden kan gå till pizzerian för att få en bra överblick av menyn, dock försvinner hela 

konceptet med att kunna jämföra olika pizzeriors menyer med varandra och det är inte rimligt 

att gå till varenda pizzeria och jämföra priser, särskilt inte när du är hungrig och inte orkar gå 

till pizzerian, vilket i många fall är anledning till att man beställer pizza från första början.   

En möjlighet är att kunden går in på hemsidan Pizzakartan.se, som är en hemsida som 

sammanställt vilka pizzerior som finns att beställa ifrån. Dock visar Pizzakartan inte menyer 

och vilka priser pizzeriorna har, utan uppger endast ett telefonnummer till pizzeriorna. 

Därmed uppstår samma problem som innan, att kunden inte får en bra överblick av menyn. 

Pizzakartan.se är också onlinebaserad och är endast en sämre version av OnlinePizza och 

Pizza24s hemsidor eftersom kunden inte kan beställa direkt från Pizzakartans hemsida. 

Sista alternativet är att gå in på pizzeriornas egna hemsidor för att se menyn. I detta fall 

försvinner möjligheten att kunna jämföra pizzerior mot varandra och få en bra överblick 

omdömesmässigt. De flesta pizzerior har idag heller ingen egen hemsida, utan de är antingen 

kopplade till OnlinePizza eller Pizza24 eller söktjänster som Eniro och Google. Dock är 

endast information om telefonnummer tillgängligt via Eniro och Google. Härmed kan vi 

fastställa att onlinebeställningsplattformar inte är utbytbara mot att beställa off-line.  

 

5.4.2 Betalningslösningen 
 

Nästa del är betalningsmöjligheten via hemsidan. Kunden har möjlighet att betala pizzan och 

utkörningen direkt på hemsidan med antingen kort eller välja att få en faktura. Kunden kan 

också spara sin kortinformation på hemsidan. Därmed behöver kunden nästa gång den köper 

pizza via OnlinePizza eller liknande hemsida endast logga in på hemsidan med sin personliga 

kod.  

Om kunden inte köper pizzan online finns möjligheten att gå till den befintliga pizzerian och 

betala med sitt kort med pizzerians kortläsare. Om kunden vill ha pizzan utkörd, måste 

kunden ha kontanter vid dörren när pizzan levereras vid en telefonbeställning. I dagens 

samhälle sker de flesta transaktionerna digitalt och kontanta medel blir det allt färre av. Vi 

anser att just denna del att kunna nyttja kortet, eller faktura, är en viktig del av tjänsten, 

eftersom det är krångligt och jobbigt att betala med kontanter vid dörren. Ett fåtal pizzerior i 

Sverige använder sig av portabel kortläsare, vilket betyder att det är inget kunden kan förlita 
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sig på och kunden bör räkna med att har kontanter redo om denne ska betala pizzan vid 

dörren. Samtidigt kommer aspekten med kortläsare vid dörren in, att det kommer bli krångligt 

och inte lika smidigt som att betala pizzan direkt från datorn.  

Möjligheten finns för kunden att vid en onlinebeställning välja att betala kontant vid dörren 

om nu kunden vill det. Därmed ges kunden flera olika alternativ att välja att betala med: kort, 

faktura eller kontant. Vid beställning av hemkörning via telefon har kunden allt som oftast 

endast ett alternativ, vilket är kontant. Därmed fastställer vi att betalningsmöjligheten inte är 

den samma vid en telefonbeställning, eftersom utbudet av betalningsmöjligheter är mycket 

bredare online.   

 

5.4.3 Utkörningen 
 

Den tredje huvuddelen är utkörningen. Vid beställning online kan kunden oftast få sin mat 

utkörd av pizzerian. Om kunden ringer till pizzerian kan pizzerian i de flesta fallen också 

ordna med utkörning. De flesta pizzeriorna har egna utkörningsmöjligheter. OnlinePizza och 

Pizza24 har ingen egen utkörningsservice, det är inte en del av deras tjänst. Därmed går det 

lika bra att ringa till pizzeriorna och få utkörning. 

I vissa fall är det Onlinetjänsteföretagen själva som förser kunderna med utkörningen, 

exempelvis Godsmak och Aptit. Företagen i fråga hämtar alltså upp maten från restaurangen 

och levererar den till kunden. Här kan kunden inte ringa till restaurangerna och be om 

utkörning, utan måste gå via Godsmak eller Aptit, eftersom de förser kunden med 

utkörningen. Här kommer en aspekt till in, nämligen hur svårt är det för restaurangerna att 

ställa om sin verksamhet och börja med utkörning på egen hand? Förmodligen inte särskilt 

svårt. Det enda som behövs för att ställa om verksamheten eller snarare utöka den, är att köpa 

en bil. I Michelinmålet77 ansåg Domstolen att det inte var en särskilt stor förändring att ställa 

om sin verksamhet till att producera större eller mindre däck. I perspektiv mot att Domstolen 

fastslog att det var en skälig och genomförbar förändring för företaget, bör en investering i en 

bil vara en skälig och genomförbar förändring för en pizzeria. Även för onlinetjänstföretag 

som själva står för utkörningen är utkörningen således utbytbar. 

                                                 
77 Se avsnitt 3.8.1 ovan 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att själva utkörningsdelen genom onlinebeställning av 

mat är utbytbar med telefonbeställning. 

 

5.4.4 Summering av de tre grundpelarna 
 

Dessa tre grundpelare, Onlinedelen, betalningslösningen och utkörningen utgör tillsammans 

OnlinePizzas och Pizza24s specifika tjänst. Om en del tas bort är tjänsten inte längre 

densamma och konsumenterna kommer förmodligen att överge tjänsten. Exempelvis om 

utkörningsalternativet skulle tas bort från deras hemsidor kan kunden lika gärna gå ner direkt 

till pizzerian eller ringa och ordna med utkörning med pizzerian själv. Dessa tre delar 

tillsammans skapar en unik tjänst som inte går att dela upp eller att byta ut med något annat 

alternativ, framförallt inte mot telefonen.  

Exklusiviteten för kunden att få alla bekvämligheter som går att önska i ett och samma paket, 

är inte jämförbar med någon annan tjänst. Tjänsten som OnlinePizza och jämförbara firmor 

erbjuder går inte att nyttja någon annanstans än just online med en 

onlinebeställningsplattform, och är därför inte utbytbart med någon annan off-line tjänst.  

Dessa tre grundpelare av en onlinebeställning, beställningsplattformen, flera 

betalningsalternativ och utkörningen bildar gemensamt en mycket säregen tjänst. Tjänsten är 

därmed inte utbytbar för kunderna. Sammanfattningsvis konstaterar vi att beställning av mat 

via en Onlinebeställningsplattform ska klassas som en egen relevant produktmarknad, 

eftersom den inte är utbytbar.  
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5.5 Utbytbarheten för företagen 
 

Hur ser utbytbarheten ut mellan Onlinebeställningsplattformar och restaurangerna? Vilka 

möjligheter har restaurangerna, att byta ut tjänsten som onlinetjänstföretagen erbjuder?  

 

I Pizzamålet visar Pizza24 att de pizzerior som är kopplade till OnlinePizza och sedan blev 

nedstängda av OnlinePizza, när de bröt mot avtalet, tappade cirka en tredjedel av sin 

försäljning. I Sverige är cirka en tredjedel av alla pizzerior kopplade till OnlinePizza. De som 

är kopplade till OnlinePizza får cirka en tredjedel av sin försäljning via 

onlinebeställningsplattformar. Pizzeriorna i fråga vågade inte byta till en annan partner än 

OnlinePizza för att de skulle förlora för mycket intäkter i övergången till ett annat bolag. De 

restauranger som valt att bli kund hos ett företag som OnlinePizza har följaktligen fått i 

genomsnitt en tredjedel högre omsättning än om de inte varit kund. Det finns alltså en krets av 

kunder som köper genom onlinebeställningsplattformar och som inte kommer att ringa till den 

specifika pizzerian. Om restaurangen väljer att exempelvis helt plötsligt endast köra ut pizzor 

eller annan mat via telefon kommer kunden att välja en annan restaurang att få sin mat utkörd 

av. Det är enkelt att välja en annan restaurang på OnlinePizza eller jämförbar hemsida om 

restaurangen som kunden vanligtvis brukar köpa mat från inte längre finns på 

onlinebeställningsplattformen. Kunden väljer inte att ringa restaurangen, utan kommer i de 

flesta fall bara välja en annan restaurang som kan leverera mat via 

onlinebeställningsplattformen. Därmed är inte tjänsten utbytbar för restaurangerna som valt 

att koppla sig till OnlinePizza eller annat jämförbart företag, eftersom kundkretsen antagligen 

inte kommer gå ifrån att beställa online.   
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5.6 Geografisk marknad för Onlinebeställning av mat 
  

Den geografiska aspekten för Onlinebeställningsplattformar för mat är väldigt särpräglad. 

Vem som helst som har tillgång till internet har möjlighet att gå in på hemsidan och läsa vad 

tjänsten är för något, dock har inte alla möjlighet att nyttja tjänsten. Tjänsten är kopplad till 

lokala restauranger som har angett hur lång sträcka de är villiga att köra ut maten. Kunden 

skriver in sin postadress för att kunna se om tjänsten går att utnyttja eller inte. Om det inte 

finns någon restaurang i området kan kunden heller inte nyttja tjänsten. Även om kunden 

skulle vilja hämta maten istället för att få den utkörd, är detta inte möjligt om det inte finns 

någon möjlighet att få maten utkörd. Tjänsten är således begränsad till ett visst geografiskt 

område på grund av utkörningen. För att kunna få garanterad tillgång till tjänsten, ska kunden 

bo i eller i närområdet av en stad där onlinebeställningstjänsten finns tillgänglig. I ett tidigare 

exempel78 tog vi upp att en kund som bor i Kolbyttemon som ligger 8 kilometer utanför 

Linköping inte har möjlighet att nyttja tjänsten.  

En annan intressant del, när det gäller den geografiska aspekten för 

Onlinebeställningsplattformar, är att de flesta restauranger som nyttjar tjänsten i samma stad 

väljer att ansluta sig till ett specifikt företag exempelvis OnlinePizza eller Pizza24. I 

Linköping har alla restauranger som använder sig av Onlinebeställningsplattformar, anslutit 

sig till OnlinePizza-koncernen, men ingen till Pizza24. Pizza24 har avtal med restauranger i 

118 olika städer och OnlinePizza i 208. Att restauranger ansluter sig till en och samma 

beställningsplattform i samma stad är inte ett mönster som är genomgående för alla städer. 

Det finns exempelvis 152 restauranger i Göteborg som är kopplade till OnlinePizza och 37 

restauranger som är kopplade till Pizza24. Dock kan vi se ett klart mönster att i de flesta 

städer där båda parterna finns, är en part dominerande i just det specifika geografiska 

området. Ett annat exempel är Halmstad där Pizza24 är kopplad till 21 restauranger och 

OnlinePizza till 11 restauranger. En snabb geografisk analys, visar att de ännu inte anslutna 

restaurangerna i de flesta fall väljer att ansluta sig till det onlinetjänstföretag som redan har 

flest restauranger anslutna i det geografiska området. Detta är med all förmodan en effekt av 

att restaurangerna vill tjäna så mycket pengar som möjligt och väljer det företag som 

kunderna har störst kännedom om i just det specifika geografiska området. Detta är också en 

aspekt som gör att vissa pizzerior i de geografiska områdena där en part är dominerande, eller 

                                                 
78 Se avsnitt 3.10 ovan 
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i många fall till och med innehar monopol, inte kan övergå till ett annat företag, exempelvis 

byta från OnlinePizza till Pizza24. Om en restaurang skulle ansluta sig till Pizza24 i 

Linköping, skulle denna restaurang inte få ut i närheten av lika stor vinst som om 

restaurangen skulle anslutit sig till OnlinePizza, eftersom OnlinePizza är så välbekanta och 

rotade i Linköping. Därmed spelar den geografiska aspekten roll när det gäller avgränsningen 

av den relevanta marknaden i det aktuella målet.   

 

I Pizzamålet var både Pizza24 och OnlinePizza nöjda med att den geografiska avgränsningen 

skulle vara Sverige. Rent krasst borde varje stad i sig ses som en egen relevant geografisk 

marknad, eftersom varje stad har ett antal restauranger som erbjuder utkörning. Dock kan inte 

en restaurang som finns i Malmö leverera mat till en kund i Linköping. Med detta i hänsyn är 

den geografiska delen begränsad genom utkörningsmöjligheten.  

I 2 kap. 7 § 1 st. KL, står det att det förbjudet att påtvinga oskäliga affärsvillkor, vilket 

Pizza24 anser att OnlinePizza gör med sitt avtalsvillkor och att de därmed missbrukar sin 

dominerande ställning i Sverige. Dock har exempelvis OnlinePizza med all förmodan inte en 

dominerande ställning i Halmstad, men garanterat i Linköping.   

Om det nu blivit så att den relevanta geografiska marknaden skulle bestämts till Sverige och 

OnlinePizza skulle blivit dömda för missbruk av sin dominerande ställning och därmed blivit 

tvingade att ta bort sitt avtalsvillkor hos samtliga restauranger, skulle detta inte vara rättvist. 

Det skulle då vara fritt fram för Pizza24 att nyttja samma avtalsvillkor hos alla sina 

restauranger, även i de städer där de är dominerande. Det ska vara lika för alla och inget 

företag ska kunna missbruka sin dominerande ställning. Tjänsten onlinebeställning av mat är 

speciell på grund av utkörningsmöjligheten och kopplingen till de lokala restaurangerna och 

därmed ska den relevanta geografiska marknaden i de flesta fall avgränsas från stad till stad.   

5.7 SSNIP-test 
 

En möjlighet för att se om en tjänst eller produkt är utbytbar eller inte, är att göra ett så kallat 

SSNIP-test (cross elasticy of demand). Testet går ut på att man i teorin höjer priset på tjänsten 

eller produkten i fråga med en viss summa, för att se om kunden överger tjänsten eller 

produkten och går över till en annan liknande tjänst eller produkt. För tillfället har inget 

SSNIP-test gjorts på Onlinebeställningsplattformar. Dock har en ökning av priset på 
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Onlinepizzas tjänst ökat från tre procent i kommissionsavgift år 2008 till 13 procent i 

kommissionsavgift år 2013. Således har ett naturligt SSNIP-test uppstått på marknaden och 

det har inte avskräckt kunderna. Kunderna har inte bytt tjänst när ökning av priset på tjänsten 

tillkommit. Det har tvärtom tillkommit fler kunder under dessa år vilket också tyder på att 

tjänsten är attraktiv. Konsumenterna byter snarare ut andra komplement som exempelvis 

telefon, även fast onlinetjänsten kostar mer och att den ökat i pris. Sammanfattningsvis tyder 

det på att Onlinebeställningsplattformar har en stabil och växande kundkrets. Denna 

kundkrets kommer antagligen inte att byta ut tjänsten för att priset på tjänsten ökas.     

 

5.8 Direkta konkurrenter  
 

Ännu en del som är intressant och som tyder på att Onlinebeställningsplattformar för mat inte 

är utbytbar med telefonen, är den direkta konkurrensen med telefonen. Om vi tänker oss att 

telefonbeställning av mat skulle ingå i den relevanta produktmarknaden med beställning av 

mat, skulle telefonen ta upp en stor del av marknaden. Telefonen skulle vara en del som bara 

finns på marknaden och inte går att påverka. Telefonen skulle ingå i samma del som för 

mellanhänder för beställning av mat. Telefonen kan inte ses som en direkt konkurrent till 

företag såsom OnlinePizza och Pizza24, eftersom det endast är ett passivt alternativ som 

kunderna eventuellt kan använda sig av om de vill det. 

Telefonen kommer exempelvis aldrig att börja sända TV-reklam för att öka sina intäkter, eller 

skicka erbjudanden om att var tionde pizza som köps via telefon blir gratis. Telefonen kan 

alltså endast ses som ett möjligt alternativ när det gäller utbytbarheten, men aldrig som en 

konkurrent. Därmed känns det naturligt att den relevanta produktmarknaden är 

Onlinebeställningsplattformar för mat, eftersom den relevanta produktmarknaden som vi 

tidigare visat inte är utbytbar, dessutom har direkta konkurrenter.  

 

5.9 Avslutande ord 
 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att avgränsningen av den relevanta produktmarknaden är 

den väsentligaste delen i avgörandet i frågan om OnlinePizza är dominerande på marknaden 

eller inte. Det råder ingen tvekan om att den relevanta produktmarknaden i Pizzamålet ska 
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bestämmas till Onlinebeställningsplattformar för beställning av mat. Efter att avgränsningen 

av den relevanta produktmarknaden är gjord ska också den relevanta geografiska marknaden 

avgränsas. I Pizzamålet har både Pizza24 och OnlinePizza varit nöjda med att avgränsa den 

relevanta geografiska marknaden till Sverige. Dock anser vi, som vi visat tidigare i analysen, 

att avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden inte är lätt att göra och 

ukörningsmöjligheten måste beaktas. Pizza24 är dominerande i vissa städer och OnlinePizza i 

andra. Även om OnlinePizza finns i fler städer och är dominerande i fler städer bör ändå en 

avgränsning ske till varje stad var för sig, eftersom utkörningsmöjligheten begränsar det 

geografiska området. Med den relevanta marknaden fastställd anser vi att OnlinePizza har 

missbrukat sin dominerande ställning i de städer där de faktiskt innehar en dominerande 

ställning. Vidare anser vi att OnlinePizza inte ska kunna dömas för missbruk i de områden 

som de inte har en dominerande ställning i, till exempel där Pizza24 är dominerande. En 

individuell bedömning bör därmed göras för varje specifikt geografiskt område för att få en 

rättvis bild. Om OnlinePizza skulle bli dömda för missbruk i hela Sverige skulle det vara fritt 

fram för Pizza24 att kunna använda samma avtalsvillkor i städer där Pizza24 är dominerande, 

vilket givetvis inte är konkurrensmässigt korrekt. Därmed anser vi att MD skulle ha dömt till 

Pizza24 fördel i Pizzamålet om tillräcklig bevisning lagts fram, dock med en enskild 

bedömning för varje geografiskt område. Den geografiska marknaden ska alltså inte enligt oss 

bestämmas till Sverige. 
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