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1  Inledning  
 
1.1 Introduktion 
I april koras årligen vinnaren av Svenska Superligan (SSL), Sveriges högsta division för 

organiserad tävlan i innebandy. Som arrangör och ansvarig för organisationen av ligan står det 

Svenska Innebandyförbundet (vidare benämnt SIBF), vars tävlingskongress årligen fastställer 

tävlingsbestämmelserna inför den kommande säsongen. I rådande tävlingsföreskrifter och 

seriekrav återfinns, förutom rent sportsliga regler och riktlinjer, även klausuler där ligans 

medlemsföreningar tvingas överlåta stora delar av sina reklamrättigheter till förbundets 

förfogande. 1  I och med att den svenska idrottsliga organisationsmodellen grundas i 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté erkänns endast ett förbund per 

idrott.2 De föreningar som själva anser sig ha rätten att förfoga över reklamrättigheterna i sin 

egen arena möter därför en verklighet där möjligheten till professionellt tävlingsdeltagande i 

innebandy i Sverige är ytterst begränsad utanför innebandyförbundets regi. Idrottsförbund 

utgör dessvärre inte det enda exemplet på en organisation som besitter ett sådant starkt 

marknadsinflytande att de i praktiken innehar ett monopol. Detta förhållande gäller även för 

upphovsrättsorganisationer, branschorganisationer och övriga förvaltningsorganisationer vilka 

inrättats med ändamålet att tillvarata och bevaka de yrkesverksammas rättigheter. 

Tillsammans med idrottsförbund intar dessa organisationer en tongivande roll på marknaden, 

och medlemskap utgör närmast en förutsättning för en framgångsrik yrkesutövning inom 

branschen. Balansgången mellan värnande och utnyttjande kan emellertid visa sig hårfin. En 

medlem som själv får anledning att ifrågasätta organisationens agerande ser dess tidigare så 

fördelaktiga dominans omvandlas till en nackdel i form av en övermäktig motpart. Även 

externa aktörer tvingas förhålla sig till en obalanserad marknad där villkoren dikteras av en 

förvaltningsorganisation med överlägset inflytande. Situationen kan problematiseras utifrån 

ett konkurrensrättsligt perspektiv. Under vilka omständigheter missbrukar dessa 

förvaltningsorganisationer sin dominerande ställning? Vad anses som oskäligt, och hur har de 

rättsliga instanserna hanterat missbruksbedömningen?  Dessa frågor kan belysas i såväl en 

svensk som EU-rättslig kontext och behandlas inom ramen för denna uppsats.  

 

 

                                                
1 Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser för säsongen 2016-2017, § 25 b.   
2 Lindholm, 2015, s. 17-18. Se även 10 kap 2 § Riksidrottsförbundets stadgar; 1 kap 3 § Stadgar för Sveriges 

Olympiska Kommitté.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utreda under vilka förutsättningar som 

förvaltningsorganisationer missbrukar sin dominerande ställning. Syftet besvaras närmare 

genom två frågeställningar; Vilka konkurrensrättsligt relevanta bestämmelser omfattas dessa 

organisationer av? Vad anses oskäligt? Dessa frågeställningar besvaras i kapitel 2 respektive 3 

och 4 nedan. I kapitel 5 summeras uppsatsen genom avslutande kommentarer. 

 

1.3 Avgränsningar 
I inledningen omnämns förutom idrottsförbund även upphovsrätts-, bransch- och övriga 

förvaltningsorganisationer som exempel på sammanslutningar som riskerar att göra sig 

skyldiga till missbruk av dominerande ställning genom oskäliga villkor, avtal och beteenden. 

Individuella olikheter till trots samlas dessa organisationer under begreppet 

”förvaltningsorganisationer” i denna uppsats av språkekonomiska skäl. Vidare är det 

nödvändigt att närmare precisera uppsatsens omfattning för att göra densamma rättvis. Syftet 

besvaras först genom en utredning av rättsläget kring förvaltningsorganisationer. Med 

formuleringen ”konkurrensrättsligt relevanta bestämmelser” avses därför den reglering som 

utgör grunden för bedömningen huruvida missbruk av dominerande ställning förekommit 

utifrån artikel 102 FEUF. Med anledning av utrymmesbrist innehåller uppsatsen inte en 

uttömmande redogörelse för samtliga omständigheter som spelar in vid denna bedömning. 

Fokus har istället placerats på regleringens absoluta förutsättningar tillsammans med den 

praxis som varit mest tongivande vid rättslägets utveckling. Slutligen bör det poängteras att 

uppsatsen inriktats mot exploaterande missbruk av dominerande ställning. Då 

förvaltningsorganisationer innehar en ensamställning på marknaden till sin natur är frågan om 

exploaterande missbruk mer angelägen än dess exkluderande motsvarighet. Inriktningen 

återspeglas både i val av rättsfall och i den senare skildringen av doktrin, där 

bedömningsmetoden ”Consumer harm test” är avsedd att användas för just exploaterande 

missbruk.  

 

1.4 Metod och material 
Det är inte möjligt, och enligt författarens mening inte heller önskvärt, att etikettera 

uppsatsens metodologiska utförande utifrån någon av litteraturens övergripande metoder. Det 

kan istället konstateras att två frågeställningar ligger till grund för besvarandet av uppsatsens 

syfte. Uppsatsens metod förklaras därför lämpligast genom det tillvägagångssätt som besvarat 



7 
 

frågeställningarna. Utöver detta berörs även vissa övriga överväganden som författaren ställts 

inför under arbetets gång.  

 

Uppsatsens första frågeställning ämnar utreda vilka konkurrensrättsligt relevanta 

bestämmelser som förvaltningsorganisationer omfattas av. Med anledning av att författaren 

saknade fördjupad kunskap i ämnet inför uppsatsen bedömdes det vara mest ändamålsenligt 

att inleda med besvarandet av denna frågeställning. Rättsutredningen har utgått från de 

traditionella rättskällor som erkänns inom den juridiska litteraturen.3 Såväl lagstiftning som 

förarbeten begagnades i detta avseende. Uppsatsens emfas ligger dock i praxis, vilken både 

underbygger kapitlet om gällande rätt och utgör stommen för uppsatsens analytiska bidrag. 

Som en följd av dess framträdande och rättsskapande roll inom EU-rätten för de målinriktade 

fördragsbestämmelsernas tillämpning har EU-rättslig praxis använts till övervägande del.4 I 

förekommande fall har svensk dito varit bidragande. Skillnaden dem emellan kan betraktas 

som näst intill obetydlig med anledning av den rättsliga koherens som råder mellan de 

svenska och EU-rättsliga konkurrensreglerna (se vidare avsnitt 2.1.1 nedan). Vid sidan av 

dessa rättskällor har doktrin tillgodogjorts och bidragit till uppsatsen, främst för att vidga 

författarens förståelse för ämnet. Urvalet baserades ursprungligen på kvantitet, där 

sökningarna i bibliotekens databaser, såsom Libris, avsåg identifiera alla verk som kunde 

tänkas bidragande. Ett flertal olika begrepp användes i sökningen, både svenska och engelska, 

för att säkerställa att inget material av stor betydelse förbisågs. Även sökmotorer i form av 

Google och främst Google Scholar användes för att finna juridiska artiklar i ämnet. Därefter 

övergick urvalets fokus till kvalitet, där doktrin utan tillräcklig relevans gallrades bort. Vid 

doktrinens användning tillmätes ingen vikt vid författarnas namnkunnighet. Endast doktrinens 

innehåll och giltighet var avgörande för urvalet och enbart den litteratur som starkast bidrog 

till uppsatsens innehåll kvarblev. 5 Under uppsatsens gång tillkom doktrin efterhand i takt 

med att författarens ökade förståelse för ämnet och uppsatsens inriktning krävde tillförsel av 

nytt material. Även utformningen av artikel 102 FEUF granskades i syfte att erhålla förståelse 

för dess uppbyggnad och tillämplighet. Artikelns rättsliga tolkningsluckor fylldes ut genom 

EU-domstolens praxis och kommissionens publikationer.  

 

                                                
3 Se Sandgren, 2015, s. 40; Kleineman, 2013, s. 21.  
4 Se Hettne, 2011, s. 49.   
5 Se Kleineman, 2013, s. 33-35.  
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Uppsatsens andra frågeställning ämnar utreda vad som anses oskäligt. Då 

oskälighetsbegreppet är centralt i prövningen av exploaterande missbruk är frågeställningen 

avsedd att ha ett klart samband med missbruksbedömningens utgång. Trots att det inte per 

automatik kan sättas likhetstecken mellan vad som anses oskäligt och vad som utgör missbruk 

bedömdes frågeställningen tillräckligt relevant och avgränsad för att kunna utredas inom 

uppsatsens ram. Frågeställningen har besvarats genom en granskning av relevanta rättsfall 

tillsammans med en genomgång av utvald framträdande doktrin i ämnet.  

 

Genom rättsfallsanalysen har det varit möjligt att utkristallisera vad de rättsliga instanserna 

ansett oskäligt och hur deras tillhörande resonemang har förts. Med anledning av uppsatsens 

ämne och ursprung eftersöktes rättsfall rörande oskäliga beteenden samt avtal och villkor som 

fastställts ensidigt av en part med dominerande ställning. Vid granskningen av EU-rättslig 

praxis har vikten fästs vid rättsfallens innehåll snarare än rättslig instans. Dess underordnade 

ställning till trots har Tribunalens domar tillmätts stort prejudikatvärde i uppsatsen vid brist på 

avgöranden från EU-domstolen. 6  Urvalet av rättsfall till uppsatsen utgick främst från 

litteraturen. Doktrinens hänvisningar var mycket behjälpliga i arbetet att identifiera praxis 

med betydelse för ämnet. Särskilt bidragande var Konkurrensrätt: en handbok av Karlsson 

och Östman, vars rigorösa fotnotsapparat innehöll en mängd utförliga hänvisningar. Även 

övrig litteratur bidrog på samma sätt till urvalet av analyserbara avgöranden. Vidare tjänade 

rättsfallen i sig till att utvidga omfånget genom domstolens hänvisningar till tidigare 

avgöranden i domskälen. Avseende de tre Pechstein-domarna förelåg ett språkhinder då 

författaren inte bemästrar tyska, varför det inom ramen för uppsatsen inte var möjligt att 

nyttja domar i original. Avgörandet från den tyska förstainstansrätten visade sig dessutom 

sakna åtkomlig översättning vid de många sökningar som genomfördes i databaser samt 

sökmotorer, vilket sannolikt beror på att målet inledningsvis gavs begränsad uppmärksamhet. 

Analysen av detta rättsfall tvingades därför basera sig på de skildringar som gjorts av 

avgörandet i litteraturen. Detta inkluderade ett arbetsdokument samt en kortare 

rättsfallskommentar. Enligt författarens mening fordrar en fullgod rättsfallsanalys en dom i 

original. Målet Pechstein i sin helhet ansågs emellertid gynna uppsatsen i sådan utsträckning 

att även en ytlig analys av förstainstansrättens avgörande skulle vara bidragande till 

uppsatsens innehåll. Det faktum att de två andrahandskällorna stämde överens i sak stärkte 

dess trovärdighet. Avgörandet från näst högsta instans fanns delvis att tillgå i engelsk lydelse. 

                                                
6 Se Hettne, 2011, s. 56.  
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Översättningen hade dock inte genomförts av en auktoriserad översättare och endast i de delar 

som var konkurrensrättsligt relevanta. Trots detta framstod översättningen som språkligt 

korrekt och bedömdes mer lämplig att använda än författarens egna försök till översättning. 

Avgörandet från den tyska högsta domstolen fanns översatt till engelska i sin helhet, vilket 

erbjöd goda analysförutsättningar. Analyserna har skett genom en fördjupad granskning av 

rättsfallens språk. Efter författarens tycke har utskrifter av samtliga domar bearbetats med 

penna för markeringar och kommentarer. Såväl ordalydelsen som argumentationens innebörd 

har tillmätts vikt vid analysen. I förekommande fall har författaren kunnat skönja likheter i 

rättsfallens uppbyggnad och utformning, vilket har grundat vissa slutsatser. Författaren 

befarar att en ren bokstavstolkning av rättsfallen riskerat att utelämna väsentliga likheter i de 

bedömningsmetoder som tillämpats. Rättsfallsanalysens resultat sammanfattats i uppsatsen 

tillsammans med en kortare bakgrund för underlättad förståelse.  

 

Den doktrin som utvaldes för frågeställningens besvarande var The Foundations of European 

Union Competition Law: The Objective and Principles of Article 102 av Renato Nazzini. Ett 

dubbelt motiv ligger bakom valet av framställningen. Dels råder ett begränsat utbud vad gäller 

ingående redogörelser för tillämpliga bedömningsmetoder enligt artikel 102 FEUF. Dels har 

författaren inte funnit annan doktrin som är likvärdigt omfattande, ingående eller 

genomarbetad. Nazzinis redogörelse studerades först efter att samtliga rättsfallsanalyser var 

genomförda. Detta visade sig medföra en ökad arbetsbörda då framställningen berörde ett 

flertal av de aspekter som författaren själv identifierat i de analyserade rättsfallen, vilket 

fordrade en redigering av uppsatsen. Denna arbetsordning kan samtidigt ha inneburit en fördel 

i den mån Nazzinis åskådning inte influerade rättsfallsanalyserna på förhand, utan istället 

möjliggjorde för författaren att dra paralleller och slutledningar i efterhand genom vissa 

omarbetningar. Upplägget främjar även en jämförelse mellan rådande uppfattning inom 

litteraturen och den bild som målats av rättsfallsanalyserna gällande missbruksbedömningens 

genomförande. Möjligheten att komparera doktrinens teoretiskt viktade framställning med 

rättsinstansernas praktiska och faktiska tillvägagångssätt bidrar enligt författaren med ett 

utökat djup till uppsatsen. Det bör dock erinras om att Nazzinis framställning bedömer vad 

som utgör missbruk av dominerande ställning. Då uppsatsens frågeformulering tar sikte på 

vad som anses oskäligt går doktrinen därmed utöver vad själva frågeställningen fordrar. Med 

anledning av de två frågornas nära samband, uppsatsens huvudsyfte och framställningens 

betydande bidrag har detta bedömts som en godtagbar kompromiss.  
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Slutligen utmynnar uppsatsens andra frågeställning i en systematisering av de 

missbruksbedömningar som identifierats i rättsfallsanalysen och Nazzinis åskådning. 

Systematiseringen har utgått från den logik, struktur och de angreppssätt som rättsinstanserna 

använt i missbruksbedömningen. Instansernas oenhetliga argumentation innebar svårigheter 

vid uppdelningen, tillsammans med de individuella avvikelser som följer av de olika 

avgörandenas varierande omständigheter. Rättsfallen fick därför brytas upp i mindre 

beståndsdelar för att möjliggöra en kategorisering av de mest likvärdiga resonemangen och 

för att urskilja särpräglade bedömningsmetoder.  
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2 Konkurrensrättsligt relevanta bestämmelser 
 

2.1 Inledning  
Detta kapitel redogör för de konkurrensrättsligt relevanta bestämmelser som 

förvaltningsorganisationer omfattas av och hur dessa ligger till grund för bedömningen av 

missbruk av dominerande ställning.  

 

2.2 Artikel 102 FEUF 
Förbudet mot missbruk av dominerande ställning stadgas i artikel 102 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (vidare benämnt FEUF) och tar sikte på företag som, 

självständigt eller i samarbete med andra företag, missbrukar sin dominerande ställning på 

den inre marknaden eller en väsentlig del av densamma. Artikel 102 FEUF har till syfte att 

säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids, vilket riskerar att ske när 

dominerande företag sätter de normala marknadskrafterna ur spel och ges möjlighet att 

utnyttja marknaden till sin fördel, och till konkurrenternas och konsumenternas nackdel.7 I 

punkterna a till d ger artikeln en exemplifierande uppräkning av sådana förhållanden som kan 

utgöra missbruk av dominerande ställning. Att uppräkningen inte är uttömmande kan dels 

utläsas av formuleringen ”sådant missbruk kan särskilt bestå i” och har dels betonats av EU-

domstolen.8 Den svenska konkurrensrättsliga regleringen är i princip enhetlig med den EU-

rättsliga, och bakom införandet låg en avsikt att uppnå en harmonisering av regelverket.9 Det i 

svensk rätt gällande förbudet mot missbruk av dominerande ställning återfinns i 2 kap 7 § 

(SFS 2008:579) Konkurrenslagen (vidare benämnd KL) och är i det närmaste identiskt med 

bestämmelsen i artikel 102 FEUF. Den mest påtagliga skillnaden bestämmelserna emellan 

återfinns i första stycket där den svenska regleringen, av naturliga skäl, utelämnar 

samhandelskriteriet och inverkan på den inre marknaden. Den svenska 

konkurrenslagstiftningen skiljer sig även från den EU-rättsliga motsvarigheten genom en 

lagstadgad definition av företagsbegreppet i 1 kap 5 § KL, enligt vilken ett företag utgörs av 

en fysisk eller juridisk person som driver ekonomisk eller kommersiell verksamhet utan att 

det utgör myndighetsutövning. Företagsbegreppet är dock avsett att ha samma innebörd som 

inom EU-rätten.10 

                                                
7 Wegener Jessen, 2012, s. 261. 
8 Se Mål 6/72, Continental Can, punkt 26; Mål C-52/09, Konkurrensverket mot Telia-Sonera, punkt 26.  
9 Prop. 1992/93:56, s. 19.  
10 Ibid, s. 66. 
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2.3 Undantag från missbruksreglerna  
Trots att artikel 102 FEUF har ett brett omfång kan förvaltningsorganisationer undantas från 

bestämmelsens tillämpningsområde under vissa förutsättningar. Två sådana exempel är kravet 

på dominerande ställning på den inre marknaden samt samhandelskriteriets uppfyllande, vilka 

närmast kan beskrivas som jurisdiktionsregler för artikelns tillämpning. Därutöver har 

idrottens särart framhållits som en urskuldande omständighet jämte undantaget för 

myndighetsutövning.  

 

Enligt artikelns ordalydelse omfattas endast företag som innehar en dominerande ställning på 

den inre marknaden eller inom en väsentlig del av denna. Tolkningen av detta 

behörighetskriterium har utvecklats i praxis. I Suiker Unie11  uttalade EU-domstolen att 

produktions- och konsumtionsmönster samt produktvolym skulle utgöra hållpunkter för 

prövningen, tillsammans med säljarnas och köparnas ekonomiska möjligheter och aktuellt 

handelsbruk.12 Bedömningen får därför inte enbart baseras på geografisk utbredning, utan ska 

snarare ske som en kvantitativ bedömning av marknadens ekonomiska betydelse i förhållande 

till den inre marknaden som helhet.13 Efter EU-domstolens avgörande i Michelin14 står det 

klart att en marknad som består av en medlemsstats territorium kan utgöra en väsentlig del av 

den inre marknaden.15 Detsamma gäller för en del av en medlemsstats territorium, där både 

södra Tyskland och staden London var för sig ansetts utgöra väsentliga delar av den inre 

marknaden.16  

 

Vidare utgör samhandelskriteriet i artikelns första stycke ett villkor för tillämpningen då EU:s 

konkurrensregler förutsätter en påverkan på handeln mellan medlemsstater. Enligt 

kommissionens riktlinjer är samhandelskriteriet en självständig bedömningsgrund som måste 

prövas i varje enskilt fall.17 Utifrån EU-domstolens avgöranden innebär påverkansbegreppet 

att det med en tillräcklig grad av sannolikhet, och på grundval av objektiva rättsliga eller 

faktiska omständigheter, måste vara möjligt att ett förfarande eller avtal påverkar 

handelsmönstret mellan medlemsstater direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt. 18 

                                                
11 Mål 40/73, Suiker Unie. 
12 Ibid, punkt 371.  
13 Wegener Jessen, 2012, s. 281. Se även Whish, Bailey, 2012, s. 189.  
14 Mål 322/81, Michelin. 
15 Ibid, punkt 28. Se även Mål C-7/97, Bronner, punkt 36.  
16 Mål 40/73, Suiker Unie, punkt 448; Mål 22/78, Hugin, punkt 15.  
17 Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget, punkt 12. 
18 Mål C-475/99, Ambulanz Glöckner, punkt 48. Se även Kommissionen, Riktlinjer om begreppet påverkan på 

handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget, punkt 23. 
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Angående nationella idrottsförbund uttalade EU-domstolen i MOTOE19 att det faktum att ett 

företags agerande endast omfattar produktförsäljning i en enda medlemsstat inte utesluter en 

påverkan på handeln mellan medlemsstater. Ett sådant förfarande kan nämligen leda till att de 

nationella marknaderna avskärmas ytterligare, vilket försvårar en eftersträvansvärd 

ekonomisk integration.20 

 

Som visats ovan utgör kraven beträffande den inre marknaden och påverkan på samhandeln 

behörighetskriterier för tillämpningen av artikel 102 FEUF, och prövningen av dessa måste 

ske utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Konsekvensen av att dessa kriterier inte 

uppfylls är emellertid inte särskilt dramatisk, då bedömningen istället faller tillbaka på de 

nationella konkurrensrättsliga bestämmelserna. Inom svensk rätt innebär detta en tillämpning 

av 2 kap 7 § KL vilken, som påtalades i avsnitt 2.1.1 ovan, i princip är enhetlig med och 

tolkas i ljuset av dess EU-rättsliga motsvarighet.  

 

Gällande idrottsliga organisationer och förbund har det inte alltid stått klart att dessa 

överhuvudtaget omfattas av de EU-rättsliga bestämmelserna. EU-domstolens tidigare praxis 

gav bilden av att den idrottsliga verksamheten tydligt kunde avskiljas från den ekonomiska, 

där fördragets bestämmelser inte inbegrep frågor av rent sportsligt intresse.21 Rättsläget 

förtydligades genom avgörandet i Meca-Medina22, där EU-domstolens uttalade att det faktum 

att en regel har en rent idrottslig karaktär inte betyder att en idrottsutövare som lyder under 

denna regel eller den organisation som stadgat densamma faller utanför fördragets 

tillämpningsområde. Villkoren för utövande av sådan verksamhet är underkastade 

fördragsbestämmelserna så länge den aktuella idrottsverksamheten ligger inom 

tillämpningsområdet för fördraget. Med anledning av detta måste de regler som styr 

verksamheten uppfylla bestämmelserna i fördraget, där frihet att tillhandahålla tjänster och 

konkurrens ingår. Med andra ord innebär detta att inte ens idrottens ”rent idrottsliga regler” 

utan vidare kan uteslutas från fördragets tillämpningsområde. 23  Avgörande för om en 

idrottslig verksamhet omfattas av fördragsbestämmelserna är således huruvida den utgör 

ekonomisk verksamhet eller ej.24 

 
                                                
19 Mål C-49/07, MOTOE.  
20 Ibid, punkt 42.  
21 Se Mål 36/74, Walrave, punkt 7-9; Mål 13/76, Donà, punkt 13-15.  
22 Mål C-519/04 P, Meca-Medina. 
23 Ibid, punkt 27-28, 33.  
24 Se Mål 36/74, Walrave, punkt 4; Mål 13/76, Donà, punkt 12; Mål C-49/07, MOTOE, punkt 22.  
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Slutligen nämndes i avsnitt 2.1.1 ovan att den svenska lagstiftningen innehåller ett undantag 

för myndighetsutövning. Motsvarande explicita reglering saknas i fördragets artikel 102 

FEUF. EU-domstolen har dock i praxis gett uttryckt för samma grundtanke, där begreppet 

”utövande av offentlig makt” används istället för ”myndighetsutövning”.25 Dessa två begrepp 

ska emellertid tolkas överensstämmande enligt Marknadsdomstolen (vidare benämnd MD).26  

 

2.4 Företagsrekvisitet  
Förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF tar sikte på företag. 

Själva begreppet ”företag” definieras dock inte i fördraget. Dess innebörd har istället tolkats 

av EU-domstolen i ett antal fall. Främst utmärker sig målet Höfner och Elser27 med det 

förtydligande uttalandet om att företagsbegreppet i konkurrensrättslig mening omfattar alla 

enheter som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett rättslig form och finansieringsmetod.28 

Därmed är det frågan om huruvida en enhet bedriver ekonomisk verksamhet eller ej som är 

avgörande för bedömningen. Då inte heller ”ekonomisk verksamhet” definieras i fördraget får 

vägledning sökas i EU-domstolens praxis. I ett första omnämnande gav EU-domstolen uttryck 

för att erbjudande av varor och tjänster på marknaden utgjorde ekonomisk verksamhet.29 

Detta förtydligades senare genom uttalandet att ”all verksamhet som går ut på att erbjuda 

varor eller tjänster på en viss marknad utgör ekonomisk verksamhet”.30 Begreppet ekonomisk 

verksamhet har således givits en mycket vidsträckt tolkning där det varken krävs att 

verksamheten bedrivs med ett ekonomiskt syfte eller är vinstdrivande.31 

 

Då blott bedrivande av ekonomisk verksamhet är tillräckligt för att omfattas av 

företagsbegreppet kan såväl ideella föreningar som bransch- och förvaltningsorganisationer 

inrymmas i fördragets tillämpningsområde. Inom EU-rättslig praxis har 

upphovsrättsorganisationer vid upprepade tillfällen befunnits utgöra företag i begreppets 

mening.32 I svensk rätt har även andra former av branschorganisationer betraktats som 

                                                
25 Se t.ex. Mål C-118/85, Kommissionen mot Italien, punkt 7.   
26 MD 2012:16, Bilsportmålet, punkt 114.  
27 Mål C-41/90, Höfner och Elser.  
28 Ibid, punkt 21. Se även Mål C-35/96, Kommissionen mot Italien, punkt 36.  
29 Mål 118/85, Kommissionen mot Italien, punkt 7. 
30 Mål C-35/96, Kommissionen mot Italien, punkt 36.  
31 Se t.ex. Förenade målen C-209-215/78 och 218/78, Van Landewyck mot kommissionen, punkt 88; Förenade 

målen C-180/98 till 184/98, Pavlov, punkt 117.   
32 Se t.ex. Mål 127/73, BRT II; Mål 395/87, Tournier; Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM. Se även kapitel 3 

nedan.  
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företag, såsom Annonsörföreningen och Svenska Trädbränsleföreningen. 33 Angående 

tillämpningen av dessa regler på idrottslig verksamhet intog EU-domstolen en tydlig 

ståndpunkt i frågan i Piau34 där det konstaterades att den ekonomiska verksamhet som 

bedrevs när intäkter från internationella matcher överfördes till FIFA35  innebar att såväl FIFA 

som de nationella idrottsförbunden utgjorde företagssammanslutningar. Det faktum att de 

nationella förbunden bestod av både proffs- och amatörklubbar ändrade inte denna 

bedömning. 36  Vidare konstaterade EU-domstolen i MOTOE att den Grekiska 

automobilklubben (ELPA) omfattades av konkurrensreglerna genom att ägna sig åt 

ekonomisk verksamhet i form av reklam-, sponsrings- och försäkringsavtal. Den 

omständighet att ELPA saknade vinstsyfte utgjorde inte ett hinder mot att organisationen 

skulle anses som ett företag i konkurrensrättslig bemärkelse. Inte heller det faktum att ELPA 

till viss del utövade offentliga maktbefogenheter påverkade bedömningen, då organisationen 

fortfarande kunde betecknas som ett företag avseende den ekonomiska verksamhet som 

faktiskt bedrevs.37 Även i svensk rättspraxis har idrottsförbund kommit att omfattas av 

konkurrensreglerna. I det så kallade Bilsportmålet 38  fann MD att det Svenska 

Bilsportförbundet bedrev ekonomisk verksamhet och utgjorde ett företag i konkurrensrättslig 

bemärkelse då förbundet erhöll intäkter från de bilsporttävlingar som arrangerades i form av 

startavgifter, försäljning av inträdesbiljetter och programblad samt i förekommande fall tv-

rättigheter. Varken föreningarnas ideella verksamhetsutövande eller det förhållandet att 

intäkterna helt eller delvis täckte utgifterna för arrangemanget ändrade målets utgång.39 

 

2.5 Dominerande ställning  
Det bör erinras om att förbudet i artikel 102 FEUF endast tar sikte på missbruk av 

dominerande ställning. Själva innehavet av en dominerande ställning strider inte i sig mot 

artikeln, oavsett hur denna har uppnåtts. I United Brands40  skildrade EU-domstolen de 

omständigheter som kännetecknar en dominerande ställning på marknaden. I målet uttalades 

att begreppet ”dominerande ställning” avser företag som ”[…] har en sådan ekonomisk 

maktställning att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på den relevanta 

                                                
33 Konkurrensverket, Annonsörföreningen, punkt 16; MD 1997:14.  
34 Mål T-193/02, Piau.  
35 Fédération Internationale de Football Association (Internationella fotbollsförbundet).  
36 Mål T-193/02, Piau, punkt 69-72.  
37 Mål C-49/07, MOTOE, punkt 23-29.  
38 MD 2012:16, Bilsportmålet.  
39 Ibid, punkt 118-120. 
40 Mål 27/76, United Brands. 
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marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i betydande omfattning agera 

oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och, i sista hand, konsumenter”.41 

Denna definition vidareutvecklades i Hoffman-La Roche42 som tillsammans med just United 

Brands kommit att utgöra stommen i EU-domstolens praxis gällande dominerande 

ställning.43Annorlunda uttryckt ger en dominerande ställning ett företag ett sådant inflytande 

på en marknad att de normalt fungerande marknadskrafterna sätts ur spel och inte begränsar 

företagets handlande.44 En dominerande ställning kan grunda sig i ett flertal faktorer som var 

för sig inte nödvändigtvis är avgörande, och prövningen kräver en helhetsbedömning utefter 

de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Enligt kommissionens riktlinjer är en 

marknadsandel om 50 % ett bevis på dominerande ställning på marknaden om inga 

exceptionella omständigheter föreligger. Denna presumtion till trots får bedömningen inte 

enbart baseras på marknadsandelar. Det är även nödvändigt att granska eventuella 

inträdeshinder på marknaden, där möjligheten till inträde för utomstående aktörer måste vara 

trolig och inte endast en avlägsen teoretisk möjlighet.45 Med ledning av dessa uttalanden är 

det därför av vikt att bedömningen av dominerande ställning inte görs slentrianmässigt, trots 

förekomsten av presumtioner i form av stora marknadsandelar.46 

 

2.6 Relevant marknad 
Innehavet av marknadsandelar utgör alltså en betydelsefull indikator i dominansprövningen. 

Detta förutsätter i sin tur en korrekt definierad marknad som grund för beräkningen. Den 

avgränsade marknaden benämns relevant marknad, och dess precisering är av avgörande 

betydelse för frågan huruvida dominerande ställning föreligger. 47 Efter EU-domstolens dom i 

United Brands står det klart att marknadsavgränsningen kräver hänsyn till både produkten 

som sådan och det geografiska hänseendet, varför den relevanta marknaden uppdelas i 

produktmarknad respektive geografisk marknad.48 

 

                                                
41 Mål 27/76, United Brands, punkt 65. 
42 Mål 85/76, Hoffman-La Roche. 
43 Jones, Sufrin, 2014, s. 299.  
44 Karlsson, Östman, 2014, s. 642.  
45 Kommissionen, XXIVth Report on Competition Policy 1994, punkt 203. 
46 Se t.ex. Marknadsdomstolens uttalande i MD 1999:17, Nitro Nobel AB: ”Som parterna närmare utvecklat är 

det inte bara parametern marknadsandel som är avgörande vid bedömningen av dominansfrågan. Beaktas bör 
också sådana förhållanden som finansiell och teknisk styrka, möjligheten för potentiella konkurrenter att 
inträda på marknaden m.m.” 

47 Kommissionen, Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, punkt 2-4.  

48 Ibid, punkt 10.  
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Enligt kommissionens definition omfattar den relevanta produktmarknaden ”[…] alla varor 

eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av 

konsumenterna betraktas som utbytbara.”49 Ett företags inflytande på marknaden avgörs 

framförallt av produktens utbytbarhet på efterfrågesidan, det vill säga konsumenternas 

möjlighet att i händelse av prishöjning välja en annan produkt. Även produktens utbytbarhet 

på utbudssidan påverkar bedömningen, i form av konkurrerande företags möjlighet att 

producera motsvarande produkt. Dessa faktorer utgör hållpunkter för avgränsningen av den 

relevanta produktmarknaden.50 Av Michelin framgår emellertid att även andra faktorer spelar 

in i bedömningen såsom konkurrensvillkoren och marknadens efterfråge- och utbudsmönster. 

Prövningen bör därför göras efter omständigheterna i det enskilda fallet.51  

 

Den relevanta geografiska marknaden avgränsas för att bedöma i vilken omfattning som 

företag inom olika områden utgör faktiska alternativ för konsumenterna vad avser 

tillhandahållandet av en produkt. Av intresse är således i vilken mån konsumenterna är 

beredda att vända sig till företag utanför ett visst område.52 Kommissionen definierar den 

relevanta geografiska marknaden som ”[…] det område inom vilket de berörda företagen 

tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är 

tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt 

på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren." 53  I normalfallet baseras 

bedömningen på upplysningar om de aktuella företagen och konkurrenternas 

marknadsandelar, tillsammans med uppgifter om prissättning och skillnader i pris på såväl 

nationell nivå som inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).54 Den 

relevanta geografiska marknaden kan variera i omfattning, från att täcka hela världen eller 

Europa till att endast avse en medlemsstat, en del av en medlemsstat eller regionala 

anläggningar såsom flygplatser eller hamnar.55 Det bör dock påminnas om att tillämpningen 

av artikel 102 FEUF förutsätter att påverkan på en väsentlig del av den inre marknaden kan 

konstateras (jämför avsnitt 2.1.2 ovan). 

 

                                                
49 Kommissionen, Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, punkt 7.  
50 Ibid, punkt 13-14. Se även punkt 15-23 angående bedömningen av utbytbarhet på efterfråge- och utbudssidan.  
51 Mål 322/81, Michelin, punkt 37.  
52 Karlsson, Östman, 2014, s. 153.  
53 Kommissionen, Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, punkt 8. 
54 Ibid, punkt 28. 
55 Wegener Jessen, 2012, s. 279.  
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2.7 Förvaltningsorganisationernas ställning  
Som anförts ovan är innehavet av en dominerande ställning beroende på avgränsningen av 

den relevanta marknaden, vilken i sin tur är beroende av de omständigheter som föreligger i 

det enskilda fallet. Det är därför inte meningsfullt att eftersöka ett universellt eller definitivt 

svar på frågan om vilka organisationer som besitter en dominerande ställning. Viss 

vägledning kan emellertid erhållas från praxis. I både svenska och EU-rättsliga avgöranden 

har upphovsrättsorganisationer bedömts inneha en dominerande ställning.56 Samma slutsats 

torde gälla för övriga bransch- och förvaltningsorganisationer med likvärdigt 

marknadsinflytande. De säljande företag som åtnjuter en total ensamställning på marknaden 

är innehavare av en faktisk eller rättslig monopolställning.57 För idrottsförbund råder dock en 

närmast omvänd ordning. I egenskap av köpare innehar förbundet en monopolställning över 

de varor och tjänster som erbjuds på marknaden. Dessa utgörs av den idrottsliga produkt som 

skapas genom idrottsutövarnas tävlan i sina respektive idrottsklubbar och som genererar 

konsumentintresse i form av publik.58 Detta förhållande är känt som monopsoni och kan, på 

samma sätt som ett monopol, användas i syfte att utnyttja de övriga marknadsaktörerna.59 I ett 

arbetsdokument med koppling till kommissionens vitbok om idrott konstaterades att 

idrottsförbund generellt sett innehar en monopolställning i praktiken, och att de därför 

normalt kan anses inneha en dominerande ställning på den marknad som avser organisering 

av sportevenemang.60 Även EU-domstolens praxis pekar i samma riktning. I Piau fastslog 

domstolen att FIFA hade en dominerande ställning på marknaden för spelaragenters tjänster 

genom sin möjlighet att nyttja kraftiga sanktionsåtgärder, såsom spelaragenters uteslutning 

från marknaden.61 Med anledning av den pyramidliknande organisatoriska modell inom 

vilken idrotten bedrivs är både utövare och föreningar hänvisade till en struktur med förbund 

på nationell och internationell nivå. Möjlighet att bedriva verksamhet utanför denna ram är 

starkt begränsad, varför idrottsförbund i regel kan sägas inneha en dominerande ställning på 

marknaden.62  

 

                                                
56 Se t.ex. MD 1998:5; Mål 127/73, BRT II; Mål 395/87, Tournier; Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM. Se även 

kapitel 3 nedan. 
57 Bernitz, 2015, s. 49.  
58 Lindholm, 2015, s. 37.  
59 Blair, Harrison, 2010, s. 1.   
60 Kommissionen, The EU and Sport: Background and Context, Annex I, punkt 2.1.4.  
61 Mål T-193/02, Piau, punkt 114. 
62 Lindholm, 2015, s. 67.  
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2.8 Missbruksbegreppet  
Att missbruksbegreppet är avsett att vara ett objektivt begrepp fastslogs i Hoffmann-La Roche 

och underströks ytterligare i AKZO63 av EU-domstolen.64 Likväl skiljer sig definitionen åt 

mellan de två huvudtyper av missbruk av dominerande ställning som identifieras i litteraturen, 

nämligen exkluderande och exploaterande missbruk.65  

 

Exkluderande missbruk inträffar när ett företag i dominerande ställning utnyttjar sin position 

till att utestänga eller hindra upprättandet av konkurrens på den relevanta marknaden. Som 

exempel kan nämnas leveransvägran eller rovprissättning66.67 Definitionen av exkluderande 

missbruk härstammar från just Hoffmann-La Roche och AKZO och lyder “[…] beteenden av 

ett företag med dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där 

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

som, genom att andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om varor 

och tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i 

vägen för att den på marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas”.68  

 

Exploaterande missbruk inträffar när ett företag använder sin dominerande ställning för att 

utnyttja marknaden och konsumenterna. Detta kan exempelvis ske genom tillämpning av 

orimligt låga eller höga försäljningspriser, kopplingsförbehåll eller andra oskäliga 

avtalsvillkor.69 Exploaterande missbruk beskrivs i United Brands som beteenden av företag i 

dominerande ställning vilka ”[…] utnyttjat de möjligheter som följer av denna för att uppnå 

handelsfördelar som denne inte skulle ha uppnått om det hade rått en normal och tillräckligt 

effektiv konkurrens.”.70 Vad gäller kategoriseringen av åtgärder som exkluderande eller 

exploaterande i artikel 102 FEUF går åsikterna inom litteraturen isär. Jones och Sufrin samt 

Whish och Bailey ger uttryck för att artikel 102 (a) innefattar exploaterande missbruk. 

                                                
63 Mål C-62/86, AKZO.  
64 Se Mål 85/76, Hoffmann-La Roche, punkt 91; Mål C-62/86, AKZO, punkt 69.  
65 Karlsson, Östman, 2014, s. 663. Åsikter förekommer om att denna uppdelning bör utsträckas till ytterligare 

former av missbruk, nämligen ”single market abuses” och ”reprisal abuses”, se Whish, Bailey, 2012, s. 201-
202. Jfr Jones, Sufrin, 2014, s. 371. 

66 Underprissättning utan kostnadstäckning som sker i syfte att undanröja eller hindra etableringen av konkurrens 
på marknaden.  

67 Wegener Jessen, 2012, s. 284.   
68 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche, punkt 91; Mål C-62/86, AKZO, punkt 69.  
69 Wegener Jessen, 2012, s. 284.   
70 Mål 27/76, United Brands, punkt 249.  
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Nazzini å sin sida anser att artikel 102 (b) utgör en uppräkning av exploaterande missbruk, 

samtidigt som (a) omfattar exkluderande missbruk.71  

 

Det bör avslutningsvis poängteras att förbudet mot missbruk inte fråntar ett företag med 

dominerande ställning rätten att tillvarata sina egna affärsintressen, samt att företaget har rätt 

att i rimlig omfattning vidta lämpliga åtgärder för att skydda dessa intressen. Principen följer 

av United Brands och innebär ett sätt för dominerande företag att på ett legitimt vis bemöta 

konkurrens på marknaden (se vidare avsnitt 4.4.1 nedan). Om åtgärderna har till syfte att 

förstärka och missbruka företagets dominerande ställning kan de emellertid inte tillåtas.72  

  

                                                
71 Se Jones, Sufrin, 2014, s. 367, 575; Whish, Bailey, 2012, s. 202. Jfr Nazzini, 2011, s. 276. 
72 Mål 27/76, United Brands, punkt 189-190.  
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3 Vad anses oskäligt?  
 

3.1 Inledning  

I detta kapitel utreds vad som anses oskäligt. Frågeställningen besvaras genom en granskning 

av utvalda relevanta rättsfall vilka rör missbruksanklagelser gentemot 

förvaltningsorganisationer. Rättsfallens omständigheter introduceras genom en kortare 

bakgrund följt av en skildring av rättsinstansernas resonemang i missbruksfrågan. 

Rättsfallsanalysens resultat systematiseras i kapitel 4 nedan.  

 

3.2 Mål 127/73, BRT II  

3.2.1 Bakgrund 
Bakgrunden till målet BRT II 73  var en tvist som uppstått mellan den belgiska 

upphovsrättsorganisationen SABAM 74  och två upphovsmän som avstått rättigheter till 

organisationen. Enligt SABAM:s villkor krävdes en generell överlåtelse av samtliga 

upphovsrättigheter till organisationen utan att det gjordes åtskillnad mellan olika typer av 

upphovsrätter. Dessutom förbehölls SABAM dessa rättigheter under en period av fem år efter 

en medlems utträde utan att något skäl angavs för detta. Efter att ha fastställt SABAM:s 

monopolliknande ställning på den belgiska marknaden ställde den hänskjutande domstolen 

därför tolkningsfrågan huruvida SABAM gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande 

ställning genom att tillämpa dessa villkor, särskilt med tanke på dess roll som en organisation 

inom vilken upphovsmännen i praktiken inte kunnat avstå från att vara medlemmar.75 

 

3.2.2 Missbruksbedömning 
EU-domstolen inledde missbruksbedömningen med att konstatera att hänsyn måste tas till 

samtliga inblandade intressen, där jämvikt ska upprätthållas mellan upphovsmännens största 

möjliga frihet att förfoga över sina verk och upphovsrättsorganisationens effektiva förvaltning 

av dessa rättigheter. Därefter ansåg domstolen att bedömningen krävde att hänsyn togs till 

SABAM:s syfte, nämligen att bevaka de individuella upphovsmännens rättigheter och 

intressen gentemot distributörer och övriga viktiga användare. För att uppnå detta syfte och 

möjliggöra ett effektivt skydd av rättigheterna fordrades att SABAM innehade en ställning 

som baserades på att upphovsrättigheterna överläts till organisationen i en sådan utsträckning 
                                                
73 Mål 127/73, BRT II.  
74 Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs.  
75 Mål 127/73, BRT II, punkt 2-5, 8.  
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att verksamheten kunde nå en nödvändig omfattning och betydelse. Missbruksbedömningen 

inriktades därför på frågan huruvida det omtvistade handlingssättet, det vill säga de gällande 

överlåtelsevillkoren, överskred gränserna och var mer långtgående än vad som var 

oundgängligt för att uppfylla syftet. I denna bedömning skulle även motpartens intresse 

beaktas, vilket i detta fall innebar den individuella upphovsmannens önskan att inte få sin 

egen förfoganderätt begränsad mer än nödvändigt.76 

 

EU-domstolen argumenterade fortsättningsvis för att en obligatorisk överlåtelse av samtliga 

nuvarande och framtida upphovsrättigheter utan någon som helst åtskillnad typerna emellan 

kunde framstå som en oskälig uppgörelse, framförallt avseende villkoren rörande tidsperioden 

efter en medlems utträde ur organisationen. Villkorens giltighet skulle bedömas med hänsyn 

tagen till den verkan som dessa hade var för sig och tillsammans, samt utefter om det 

potentiella missbruket hade inverkat på upphovsmännens eller tredje mans intressen, och i 

sådant fall i vilken omfattning som det hade skett. Domstolens slutsats blev därför att ett 

påtvingande av skyldigheter som inte är absolut nödvändiga för uppnåendet av ett 

samhälleligt syfte kunde utgöra missbruk.77  

 

3.3 Mål 395/87, Tournier  

3.3.1 Bakgrund  
Brottmålsrättegången mot Jean-Louis Tournier, direktören för den franska 

upphovsrättsorganisationen SACEM78 var upprinnelsen till EU-domstolens dom i målet 

Tournier79. I egenskap av nationell upphovsrättsorganisation innehade SACEM ett faktiskt 

monopol avseende förvaltningen av medlemmarnas upphovsrättigheter. 80  Tournier och 

SACEM anklagades av en fransk diskoteksägare för att bryta mot den franska strafflagen 

genom att ta ut för höga, oskäliga eller otillbörliga avgifter vad gällde framförande av 

upphovsrättsligt skyddade musikaliska verk. Den taxa som SACEM använde för beräkningen 

ansågs både godtycklig och oskälig av diskoteksägaren, samt avsevärt högre än motsvarande 

taxa i övriga medlemsstater. Efter att frågan hänskjutits till EU-domstolen av en fransk instans 

kom ärendet att prövas utifrån fördragets konkurrensregler, där bland annat missbruk av 

                                                
76 Mål 127/73, BRT II, punkt 8-11.  
77 Ibid, punkt 12-15.  
78 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.  
79 Mål 395/87, Tournier.  
80 Ibid, punkt 6.  
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dominerande ställning aktualiserades.81 Två av de tolkningsfrågor som ställdes avsåg utreda 

om nivån på den avgift som SACEM tillämpade utgjorde missbruk genom påtvingande av 

oskäliga och icke förhandlingsbara villkor, samt huruvida den omständighet att avgiften var 

flertalet gånger högre än vad som gällde i övriga medlemsstater kunde utgöra exempel på 

oskäliga avtalsvillkor.82   

 

3.3.2 Missbruksbedömning  
Till sitt försvar hävdade SACEM att den franska avgiften inte var jämförbar med övriga 

medlemsstater då den fastställdes genom en annorlunda metod, samt att en jämförelse utifrån 

likartade kriterier endast skulle påvisa obetydliga skillnader. Kommissionen bemötte 

emellertid påståendet genom att presentera en jämförande undersökning mellan samtliga 

medlemsstater, där avgiftsnivån för ett presumtivt standarddiskotek utgjorde grundval för 

utredningen. Hänsyn togs förvisso inte i undersökningen till skillnader i klimat, sociala vanor 

eller traditioner länderna emellan. Trots detta godtog EU-domstolen undersökningens resultat. 

Domstolen konstaterade att det ska betraktas som ett indicium på missbruk när ett 

dominerande företag tillämpar avgifter som är väsentligt högre än vad som gäller i övriga 

medlemsstater, förutsatt att jämförelsen skett utifrån en likartad grundval. I en sådan situation 

är det upp till vederbörande företag att försvara den avvikande avgiftssättningen genom att 

påvisa förekomsten av objektiva skillnader mellan medlemsstaterna. Domstolen ansåg inte att 

de omständigheter som SACEM anfört till sitt försvar utgjorde sådana objektiva olikheter att 

de berättigade den stora skillnaden i avgiftsnivå.83 Domstolen besvarade därefter frågan om 

den franska avgiftsnivån kunde anses oskälig sett till dess övergripande eller schablonmässiga 

karaktär. Möjligheten för SACEM att dela upp och endast bereda diskoteken tillgång till en 

begränsad del av den upphovsrättsliga repertoaren diskuterades mot bakgrund av domen BRT 

II. I likhet med detta avgörande fastslogs att upphovsrättsorganisationerna eftersträvar ett 

legitimt mål, och att de villkor som gäller gentemot användarna därför endast kan betraktas 

som konkurrensbegränsande om de går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet.84 

Domstolen fann därför att avgiftens övergripande eller schablonmässiga karaktär bara kunde 

ifrågasättas om SACEM:s legitima mål kunde uppfyllas genom alternativa tillvägagångssätt 

som inte innebar ökade kostnader eller merarbete.85  

                                                
81 Mål 395/87, Tournier, punkt 1-4.  
82 Ibid, punkt 7.  
83 Ibid, punkt 35-42.  
84 Ibid, punkt 28-31.  
85 Ibid, punkt 45.  
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3.4 C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM 

3.4.1 Bakgrund  
Frågan om ersättning för upphovsrättsskyddat material har kommit att prövas av EU-

domstolen ytterligare gång, då med anledning av en tvist mellan två svenska tv-bolag och den 

inhemska upphovsrättsliga organisationen STIM86.  I Kanal 5 Ltd mot STIM87 vände sig 

Kanal 5 och TV4 AB emot den modell som STIM tillämpade vid beräkningen av ersättning 

för bolagens framförande av skyddade upphovsrättigheter. De ansåg att STIM, i och med 

innehavet av en faktisk monopolställning på marknaden för tillhandahållande av 

upphovsrättsskyddad musik, missbrukade sin dominerande ställning genom 

ersättningsmodellen.88 Efter att talan väckts mot STIM i MD ställdes fyra tolkningsfrågor till 

EU-domstolen. Dessa ämnade bland annat besvara huruvida det utgjorde missbruk av 

dominerande ställning att tillämpa eller påtvinga tv-bolagen en ersättningsmodell som innebar 

att ersättningen beräknades som en andel av bolagens intäkter, samt om denna bedömning 

påverkades av att det saknades en tydlig koppling mellan intäkterna och STIM:s 

tillhandahållande av den upphovsrättsligt skyddade musiken.89 

 

3.4.2 Missbruksbedömning  
EU-domstolens bedömning inleddes med en hänvisning till målen Hoffmann-La Roche och 

AKZO och en anmärkning om att missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp och omfattar 

metoder som inte kan räknas till normal konkurrens. Därefter refererade EU-domstolen till 

uttalandet i United Brands om att innehavet av en dominerande ställning inte fråntar ett 

företag rätten att tillvarata, försvara och skydda sina affärsmässiga intressen i rimlig 

omfattning. I den mån detta beteende har till syfte att förstärka och missbruka den 

dominerande ställningen är det dock förbjudet. I bedömningen ska det därför undersökas om 

det dominerande företaget har utnyttjat sin ställning för att uppnå handelsfördelar som inte 

skulle ha uppnåtts vid en normal och tillräckligt effektiv konkurrens. Överprissättning kan 

utgöra en sådan handelsfördel, varför det i målet prövades huruvida ersättningsnivån stod i 

rimligt förhållande till det ekonomiska värdet på STIM:s tillhandahållande av en 

upphovsrättsskyddad musikrepertoar. 90  Enligt domstolen utgjorde ersättningen en 

motprestation för tv-bolagens användning av musiken i deras sändningar och skulle bedömas 

                                                
86 Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. 
87 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM. 
88 Ibid, punkt 7-13. 
89 Ibid, punkt 16.  
90 Ibid, punkt 25-29. 
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mot bakgrund av det ekonomiska värdet av denna användning. En ersättning som baserades 

på tv-bolagens intäkter kunde därför sägas stå i rimligt förhållande till värdet på STIM:s 

tjänster.91  

 

Även i detta mål betonade EU-domstolen att syftet med ersättningen var ett vederlag till 

upphovsmännen för den musik som användes i sändningarna. En jämvikt skulle eftersträvas 

mellan upphovsmännens intresse av ersättning och tv-bolagens intresse av att få nyttja dessa 

verk i sändningar på rimliga villkor. Dessutom framhölls att upphovsrättens särskilda art 

skulle beaktas i bedömningen. Med en hänvisning till Tournier uttalade domstolen att 

avgiftsnivåns övergripande karaktär endast kunde ifrågasättas om samma legitima mål kunde 

uppnås med alternativa metoder utan ökade kostnader eller merarbete. EU-domstolen fann att 

den ersättningsmodell som tillämpats av STIM inte utgjorde ett missbruk av dominerande 

ställning i sig då den sökte uppnå ett legitimt mål i form av tillvaratagande av 

upphovsmännens rättigheter. Dessutom förelåg ett legitimt intresse från upphovsmännens sida 

att ersättningen beräknades utifrån den verkliga eller troliga mängden av verkets framförande. 

EU-domstolen avslutade sin argumentation med att framhäva att en ersättningsmodell likt 

denna skulle kunna utgöra missbruk under vissa omständigheter, däribland om en alternativ 

metod närmare skulle kunna mäta musikanvändningen och sändningarnas åskådarantal och 

därmed uppnå samma legitima mål utan att medföra en oproportionerlig ökning av kostnader 

eller merarbete. Förutsatt avsaknaden av en sådan alternativ metod och ersättningsmodellens 

proportionalitet till mängden musik som har eller kan komma att sändas hade dock STIM inte 

gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning.92 

 

3.5 MD 2011:28, Uppsala Taxi 

3.5.1 Bakgrund  
Även svensk rätt innehåller ett noterbart avgörande gällande missbruk av dominerande 

ställning genom tillämpning av oskäliga avtalsvillkor. Under år 2010 ändrade Swedavia 

system för framkallning av taxibilar vid Arlanda flygplats i syfte att öka genomflödet av 

taxibilar och underlätta taxiresandet för kunder utan förbeställning av taxi. Efter en 

upphandling utsågs företaget EuroPark som ansvarig för driften av taxiframkallningen. Det 

nya systemet innebar att taxibolagen, förutom den tidigare serviceavgiften om 35 kr som 

                                                
91 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 36-37.  
92 Ibid, punkt 30-41.  
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betalades vid infart till parkeringen, påfördes ytterligare två avgifter om 25 kr vardera vid 

förbeställning av taxi.93 Den ena avsåg en så kallad förbeställningsavgift och innebar att den 

kund som förbeställt taxi kunde anmäla detta vid en servicedisk inne i terminalen. Avgiften 

benämndes ”normal service” och tillföll EuroPark för att täcka tjänstens kostnader. Den andra 

avgiften utgick då en förbeställningskund önskade bli mött av en taxichaufför med skylt i 

terminalen. Denna avgift omnämndes som ”hög service”, av vilken 3 procent tillföll EuroPark 

och resterande 97 procent tillföll en miljöfond som upprättats av Swedavia. Vid användningen 

av ”hög service” var taxibolagen fortsatt skyldiga att betala avgiften för ”normal service”, 

vilket således innebar en sammanlagd kostnad om 50 kr.94 Uppsala Taxi AB vände sig emot 

detta upplägg och yrkade vid MD att Swedavia samt EuroPark skulle upphöra med dessa 

avgifter.95 Tvistens inhemska karaktär innebar en prövning enligt KL. Konvergensen mellan 2 

kap 7 § KL och artikel 102 FEUF medför emellertid ett i princip identiskt resultat, samt att 

domstolen hänvisade till EU-rättslig praxis i sin bedömning. 

 

3.5.2 Missbruksbedömning  
Efter att ha fastställt att Swedavia och EuroPark innehade en gemensam dominerande 

ställning på marknaden för tillhandahållande av ett taxiframkallningssystem vid Arlanda 

inleddes missbruksbedömningen.96 MD betonade inledningsvis att missbruksbegreppet är ett 

objektivt begrepp såsom det kommer till uttryck i AKZO. Därefter refererades 

förhandsavgörandet i Konkurrensverket mot Telia-Sonera97, i vilket EU-domstolen uttalade 

att artikel 102 FEUF inte enbart avser beteenden som kan leda till direkt skada för 

konsumenterna, utan även skada som uppstår genom att konkurrensen undergrävs. I målet 

underströks dessutom det särskilda ansvar som åvilar dominerande företag att inte skada eller 

snedvrida konkurrensen på marknaden.98 MD erinrade om att tillämpligheten av artikel 102 

FEUF inte är beroende av att en konkret inverkan kan bevisas, utan att endast styrkandet av 

en konkurrensbegränsande tendens är tillräcklig. Därefter framhölls EU-domstolens 

argumentation i United Brands, nämligen att missbruk kan presumeras om handelsfördelar 

har uppnåtts som inte skulle ha erhållits under en normal och tillräckligt effektiv konkurrens. 

Även i frågan om förekommen överprissättning vägleddes MD av samma mål i och med 

synsättet att ett pris som inte står i rimlig proportion till tjänstens ekonomiska värde ska anses 
                                                
93 MD 2011:28, Uppsala Taxi, punkt 8-10, 40.  
94 Ibid, punkt 48. 
95 Ibid, punkt 1.  
96 Ibid, punkt 75.  
97 Mål C-52/09, Konkurrensverket mot Telia-Sonera. 
98 Ibid, punkt 24.  
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som oskäligt. Domstolen ansåg att det test som förespråkades i målet var lämpligt, men att 

även andra metoder kunde tänkas för att bedöma oskäligheten av ett pris. Däremot 

utelämnades resonemanget om det dominerande företagets rätt att tillvarata sina egna 

intressen i rimlig omfattning så som det framkommer i United Brands.99  

 

Efter redogörelsen av bakomliggande EU-rättslig praxis presenterade MD sin slutsats, där de 

två villkoren för ”normal-” respektive ”hög service” bedömdes separat. Domstolen 

konstaterade att driften av en allmän flygplats är förenad med ett ansvar att garantera en 

fungerande infrastruktur för kommunikationer. Därefter fokuserade MD på syftet bakom 

införandet av det nya taxiframkallningssystemet. Enligt Swedavia var syftet med det nya 

systemet att bland annat öka genomflödet av taxitrafiken, förhindra långa väntetider samt 

skapa ordning och öka nöjdheten bland både kunder och taxibolag. Med hänsyn tagen till 

detta syfte samt flygplatsens begränsade utrymme ansåg domstolen att avgiften för ”normal 

service” inte utgjorde ett oskäligt avtalsvillkor.100 Avgiften för ”hög service” hade däremot 

bestämts efter en förhandling mellan Swedavia och EuroPark och tillföll till övervägande del 

en upprättad miljöfond. Enligt domstolen saknade denna avgift ett erforderligt samband med 

förbeställd taxitrafik, samt att den till synes inte ledde till varken högre effektivitet, kortare 

väntetider eller i övrigt ökad nöjdhet för taxibolagen eller kunderna. Då alternativa lösningar 

på eventuella ordningsproblem kunde tänkas ansåg MD i sin slutsats att avgiften för ”hög 

service” utgjorde ett missbruk av dominerande ställning genom påtvingande av oskäliga 

avtalsvillkor från Swedavia och EuroPark.101 

 

3.6 T-193/02, Laurent Piau mot kommissionen  

3.6.1 Bakgrund 
Förutom den betydelse som avgörandet i Piau fått avseende klassificeringen av FIFA som 

företagssammanslutning kan målet dessutom ligga till grund för en analys av 

missbruksbedömningen enligt artikel 102 FEUF. FIFA:s antagande av ett reglemente om 

spelaragenters verksamhet som innehöll vissa krav för erhållande av agentlicens fick ett flertal 

parter att vända sig emot reglementet.102 Efter att kommissionen inlett ett förfarande valde 

FIFA att ändra reglementet i enlighet med synpunkterna, varpå kommissionen ansåg ärendet 

                                                
99 MD 2011:28, Uppsala Taxi, punkt 77-81. 
100 Ibid, punkt 93-100.  
101 Ibid, punkt 101-103.  
102 Mål T-193/02, Piau, punkt 5-9.  
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avslutat. Laurent Piau vidhöll dock sitt missnöje och överklagade kommissionens beslut till 

Tribunalen. Piau ansåg att även det nya reglementet stred mot EU-rättens konkurrensregler, 

där frågan om missbruk av dominerande ställning inte hade blivit tillfredsställande utredd.103 

Enligt Piau agerade FIFA som monopson104 på marknaden och missbrukade sin dominerande 

ställning genom att underkasta spelaragenterna reglementets tvingande villkor.105   

 

3.6.2 Missbruksbedömning   
Missbruksbedömningen i målet saknar den rättframhet som uppvisas i övriga domar och sker 

på ett närmast indirekt vis, då missbruksanklagelserna avvisas i slutet av domen mot bakgrund 

av målets föregående bedömningar. Prövningen sker således endast genom en hänvisning till 

tidigare förda resonemang kring reglementets ändrade lydelse och undantaget i 81.3 EG 

(nuvarande artikel 101.3 FEUF). Tribunalen preciserade detta något genom motiveringen att 

det nya reglementet inte innehöll några konkurrensbegränsade kvantitativa inskränkningar 

avseende tillträdet till spelagentsmarknaden, samt att reglementets begränsningar snarare var 

av kvalitativ art som kunde anses motiverade.106 Det är dock nödvändigt att granska de 

tidigare delarna av domen för att förstå Tribunalens missbruksbedömning. 

 

I Tribunalens tidigare resonemang diskuterades riktigheten av kommissionens beslut gällande 

det nya reglementets villkor, tillika grunden för Piaus överklagan. Tribunalen ansåg att 

bestämmelserna om agentavtalens ersättning och löptid främjade rörligheten på marknaden, 

och att regleringens ändamål var att säkerställa parternas rättsliga och ekonomiska 

förhållanden utan en negativ påverkan på konkurrensen. Vidare var sanktionsåtgärderna inte 

för långtgående eftersom att de tillämpades på yrkesutövare. Dessutom prövades huruvida 

undantaget i 81.3 EG kunde aktualiseras gällande reglementets bestämmelser. Kommissionen 

anförde att syftet bakom de kvalitativa snarare än kvantitativa begränsningarna var att skydda 

både spelare och klubbar från de risker som dessa löper vid oprofessionellt genomförda 

övergångsförhandlingar. Detta gjordes med hänsyn till spelarnas jämförelsevis kortvariga 

karriärer, samt för att tillgodose en hög yrkesmässig standard från spelaragenternas sida. Med 

beaktande av den bristfälliga organisationen för spelaragenter som yrkesgrupp befanns 

begränsningarna i reglementet vara både proportionerliga och nödvändiga.107  

                                                
103 Mål T-193/02, Piau, punkt 13, 21-23, 40.  
104 Ensam köpare av en produkt. Se även avsnitt 2.2.3.  
105 Mål T-193/02, Piau, punkt 57.  
106 Ibid, punkt 117.  
107 Ibid, punkt 93-104. 
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3.7 T-139/98, AAMS  

3.7.1 Bakgrund  
Organet AAMS 108  inom den statliga italienska finansförvaltningen var upphovet till 

förevarande mål. AAMS innehade en lagstadgad ensamrätt för tillverkning av tobaksvaror 

inom det italienska territoriet och bedrev dessutom partihandel samt import och export av 

detsamma. Kommissionen uppmärksammades om klagomål gentemot AAMS och riktade ett 

antal anmärkningar mot det italienska organet.109 Efter en granskning fattades sedermera 

beslutet att AAMS gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning på den italienska 

partihandelsmarknaden för cigaretter. AAMS förde i sin tur målet vidare till prövning i 

Tribunalen genom en överklagan av kommissionens beslut.110 

 

3.7.2 Missbruksbedömning  
Kommissionens beslut grundades på de standarddistributionsavtal som AAMS ingått med 

utländska cigarettillverkare samt vissa åtgärder som vidtagits gentemot importerade cigaretter. 

Kommissionen fastslog att avtalen hade formulerats ensidigt av AAMS och inte lämnat något 

förhandlingsutrymme för cigarettföretagen, vilka därför tvingades acceptera avtalens 

utformning och försattes i en beroendesituation gentemot AAMS. Kommissionen ansåg att ett 

flertal av klausulerna i avtalet var konkurrensbegränsande och inte kunde anses objektivt 

motiverade med hänsyn till AAMS legitima ekonomiska eller affärsmässiga intressen. Inte 

heller kunde dessa klausuler motiveras utifrån objektiva omständigheter såsom att säkerställa 

ett rimligt förhållande mellan import och efterfrågan på marknaden eller att motverka olaglig 

försäljning av tobaksvaror, eftersom att de gick utöver vad som var nödvändigt för att 

tillgodose detta. Enligt kommissionen kom klausulerna istället att gynna AAMS egna 

verksamhet. Vad avsåg de ensidiga åtgärderna hade AAMS vägrat de utländska företagen 

kvantitetsökningar samt vidtagit åtgärder genom sina inspektörer som gynnade den egna 

verksamheten, utan stöd i varken avtal eller lag.111 

 

Till sitt försvar hänvisade AAMS till United Brands och rätten för dominerande företag att 

skydda sina egna affärsintressen. Tribunalen bemötte emellertid detta argument med att 

konstatera att AAMS inte på ett rättsligt tillfredsställande sätt hade visat att de omstridda 

                                                
108 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.  
109 Mål T-139/98, AAMS, punkt 1-4, 14, 24. 
110 Ibid, punkt 25, 51-53.  
111 Ibid, punkt 14-23. 
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klausulerna var nödvändiga för att skydda dess kommersiella intressen. Kommissionens 

beslut bedömdes därför vara korrekt i detta avseende. Vid granskningen av klausulen som 

ålade de utländska företagen ett allomfattande ansvar över olagliga cigaretter ansåg 

Tribunalen att klausulens följder var både oproportionerliga och överdrivna. Bedömningen 

skedde mot bakgrund av AAMS strävan efter överensstämmelse med den italienska 

lagstiftningen.112 Angående de ensidigt vidtagna åtgärderna konstaterade Tribunalen i relativt 

sparsamma ordalag att AAMS inte lyckats styrka att åtgärderna varit berättigade för att 

säkerställa effektivitet och lagenlighet. Därmed hade de inte heller motbevisat kommissionens 

beslut om att missbruk av dominerande ställning förelåg. Avslutningsvis underströk 

Tribunalen att rent spekulativa argument till försvar för ensidigt vidtagna åtgärder inte kan 

anses övertygande vid missbruksbedömningen.113 

 

3.8 Pechstein, Landgericht München I  

3.8.1 Bakgrund 
Den dopningsavstängning som drabbade den tyska hastighetsskridskoåkerskan Gloria 

Pechstein år 2009 var startskottet på en långvarig rättslig följetong. Pechstein ansåg sig 

oskyldigt dömd för doping genom indirekt bevisning och överklagade disciplinnämndens 

avstängning. De tävlingsvillkor som utfärdats av Internationella Skridskoförbundet (vidare 

benämnt ISU) och vilka Pechstein accepterat genom sitt deltagande innehöll en skiljeklausul 

som förordade CAS114 som tvistlösningsorgan.115 Avgörandet i CAS gick Pechstein emot, 

varpå målet genom hennes överklagan fördes upp till Bundesgericht, den schweiziska högsta 

domstolen. Efter att hennes talan där avvisats var hennes möjligheter till överprövning av 

avstängningen uttömda. Tre år senare återupplivade dock Pechstein ärendet genom att väcka 

talan vid tysk domstol. Den nya rättsprocessen kom istället att handla om förekomsten av 

rättegångshinder i och med den ingångna skiljeklausulen samt huruvida ISU gjort sig skyldigt 

till missbruk av dominerande ställning genom att inkludera klausulen i villkoren för 

tävlingsdeltagande. Denna inställning grundades på det faktum att skiljeklausulen inte var 

förhandlingsbar, att den var en förutsättning för tävlingsdeltagande och att klausulen aldrig 

skulle ha accepterats om det funnits alternativ.116 

 

                                                
112 Mål T-139/98, AAMS, punkt 58, 79-83. 
113 Ibid, punkt 92-95, 99. 
114 Court of Arbitration for Sport (Idrottens skiljedomstol).  
115 Lindholm, 2016, s. 1.  
116 Ibid, s. 2-3.   
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3.8.2 Missbruksbedömning  
I missbruksbedömningen valde Landgericht München I (vidare benämnd LG) att näst intill 

uteslutande fokusera på graden av frivillighet vid skiljeklausulens ingående. Domstolen 

tycktes anse att rätten till prövning av det allmänna domstolsväsendet utgjorde en sådan 

grundläggande rättighet att den endast kunde åsidosättas genom en skiljeklausul som ingåtts 

av fri vilja. Därutöver framhöll LG idrottsutövarens strukturella underlägsenhet gentemot 

ISU. Även det faktum att klausulens godkännande var en förutsättning för tävlingsdeltagande 

utgjorde en bedömningspunkt för domstolen. Dessa omständigheter innebar att 

skiljeklausulen var ogiltig som sådan på grund av bristande frivillighet.117  LG menade dock 

att Pechstein godtagit denna brist genom att rikta sitt överklagande av disciplinnämndens 

avstängning till just CAS, när hon istället hade möjlighet att vända sig till allmän domstol. 

Detta agerande innebar nämligen att hennes strukturella underlägsenhet förlorat sin betydelse, 

tillsammans med hennes invändning om att skiljeklausulen inte ingåtts av fri vilja.118 Enligt 

domstolen kunde således vissa ageranden i efterhand kompensera för en bristande frivillighet.  

 

3.9 Pechstein, Oberlandgericht München 

3.9.1 Bakgrund 
Pechsteins överklagan av LG:s dom förde målet till förnyad prövning i den högre tyska 

instansen Oberlandgericht München (vidare benämnd OLG).  

 

3.9.2 Missbruksbedömning  
OLG:s prövning uppvisar likheter med bedömningen i första instans. OLG utgick från 

bestämmelserna i tysk rätt som förbjuder missbruk av dominerande ställning genom 

tillämpning av avtalsvillkor som avviker från en normal konkurrenssituation. Till skillnad från 

LG framhöll emellertid OLG att skiljeklausuler inte bör anses ogiltiga per se. Det finns 

nämligen goda skäl som talar för användningen av klausuler som utpekar en särskild 

skiljenämnd, såsom att uppnå en enhetlig rättstillämpning och likvärdiga förutsättningar för 

idrottsutövarna. Avgörande för förekomsten av missbruk var istället att den påtvingade 

skiljeklausulen utpekade just CAS som skiljenämnd. 119  Enligt OLG innehade 

idrottsförbunden generellt ett bestämmande inflytande över utnämningen av skiljemän till 

                                                
117 Lindholm, 2016, s. 3.  
118 Bert, Dispute Resolution in Germany, [https://www.disputeresolutiongermany.com/2014/02/sports-

arbitration-munich-court-finds-arbitration-clause-invalid-in-pechstein-case/] 2017-02-09.  
119 Duval, 2015, punkt 81, 88-93.  
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CAS som en följd av det gällande regelverket.120 Då upplägget gynnade idrottsförbunden mer 

än utövarna uppstod en strukturell obalans. Detta utgjorde ett hot mot CAS neutralitet då ett 

ojämlikt inflytande skulle kunna medföra att skiljemännen prioriterade 

idrottsorganisationernas intressen framför utövarnas. Inte heller kunde någon 

intressegemenskap sägas föreligga mellan utövarna och förbunden, där det snarare var fråga 

om motstående intressen. Enligt domstolen fanns därför inga objektivt godtagbara skäl för 

den strukturella obalansen. OLG ansåg att idrottsutövare sannolikt aldrig skulle acceptera 

CAS som skiljenämnd under normala omständigheter och om fri konkurrens rått på 

marknaden för arrangerandet av internationella skridskotävlingar. Enligt domstolen godkände 

utövarna skiljeklausulen enbart därför att det utgjorde ett krav för tävlingsdeltagande.121 OLG 

avslutade missbruksbedömningen med konstaterandet att skiljeklausulen hade berövat 

Pechstein hennes grundläggande rättighet att få vända sig till det nationella allmänna 

domstolsväsendet. Dessutom tillbakavisade de förstainstansrättens argumentation kring att 

Pechstein kompenserat för den bristande frivilligheten genom att rikta sitt överklagande till 

CAS.122 OLG:s slutsats möjliggjordes sålunda genom underkännandet av CAS som en neutral 

och objektiv rättsinstans i mål mellan idrottsförbund och utövare. Underkännandet låg sedan 

till grund för bedömningen att skiljeklausulen hade åsidosatt den fria viljan, vilket berodde på 

skiljeklausulens innehåll snarare än dess existens. 

 

3.10 Pechstein, Bundesgerichthof 

3.10.1 Bakgrund 
Efter Pechsteins första rättsliga framgång var det ISU:s tur att agera. Genom att överklaga 

OLG:s avgörande fördes målet slutligen till den tyska högsta domstolen, Bundesgerichthof 

(vidare benämnd BGH).  

 

3.10.2 Missbruksbedömning  
Domstolens missbruksbedömning tog formen av en helhetsavvägning mellan inblandade 

intressen, vilket antyds i flera delar av domen.123 Rättens resonemang fördes framförallt kring 

                                                
120 Duval, 2015, punkt 104-105. Detta baserades på det faktum att listan över valbara skiljemän till CAS 

sammanställdes av organet ICAS (the International Council of Arbitration for Sport). Vid sammansättningen 
av ICAS i sin tur utsåg idrottsförbunden majoriteten av ledamöterna, vilket således gav idrottsförbunden en 
fördelaktig och inflytelserik position. Jfr BGH, KZR 6/15, punkt 27.  

121 Ibid, punkt 94-96, 104-106, 109. 
122 Ibid, punkt 115, 119-120.  
123 BGH, KZR 6/15, punkt 47-49, 66.  
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CAS neutralitet, förekomsten av intressegemenskap, skiljeklausulens giltighet och syfte samt 

frågan om frivillighet vid skiljeklausulens ingående.  

 

BGH ansåg inledningsvis inte att omständigheterna gav stöd för att underkänna CAS som en 

opartisk och neutral skiljenämnd, eftersom att det inte förelåg en ensidig eller övervägande 

bestämmanderätt över skiljenämndens sammansättning från någon av parterna. ISU innehade 

förvisso ett visst inflytande över sammansättningen av listan med valbara skiljemän, men 

detta inflytande var endast indirekt. Dessutom ansågs listan med skiljemän tillräckligt 

rättssäker eftersom att den omfattade över 200 namn.124 Sammantaget ansåg BGH att CAS 

gällande regelverk innehöll tillfredsställande garantier för objektivitet och neutralitet och i det 

hela taget fick betraktas som acceptabelt. Domstolen konstaterade även att det faktum att 

förbund generellt har större möjlighet än utövare att utse skiljemän är naturligt och inte 

innebär att skiljemännen kan ses som förbundets företrädare.125  

 

I diskussionen kring intressegemenskap blev slutsatsen den motsatta från föregående instans. 

Enligt BGH kunde ett dominerande inflytande över sammansättningen av ICAS endast 

konstateras om förbund och utövare sågs som två ”läger” med motstående intressen, i likhet 

med en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare. Intresset av att motverka doping måste 

emellertid anses delat av idrottsutövare och förbund, även om vissa individuella avvikelser 

kan förekomma. Intressekonflikten mellan förbundens strävan efter effektiva antidopingregler 

och utövarnas önskan av höga beviskrav innebar inte ett avsteg från det huvudsakliga intresset 

av en dopingfri idrott. ISU kunde därför inte per automatik sammankopplas med alla övriga 

förbund och anses inneha ett inflytande över sammansättningen av skiljenämnden.126 BGH 

ansåg vidare att skiljeklausulen som förordade CAS var objektivt godtagbar och inte i strid 

med generella rättsprinciper inom tysk lag. CAS syfte är nämligen att uppnå en enhetlig 

idrottsrättslig tvistelösning, vilket skulle äventyras om uppgiften lämnades till nationella 

domstolar. BGH medgav att skiljeklausulen påverkade idrottsutövarnas grundläggande 

rättigheter, men att denna påverkan inte utgjorde en kränkning. I samband med detta 

framhölls även att utövarens rättigheter inte alltid måste ges företräde vid en avvägning, 

eftersom att även de grundläggande rättigheterna för idrottsförbundet aktualiserades.127  

 
                                                
124 BGH, KZR 6/15, punkt 30-31.  
125 Ibid, punkt 34-38, 50. 
126 Ibid, punkt 32-33.  
127 Ibid, punkt 46-48, 50-51.  
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Domstolen anknöt därefter till den diskussion om frivillighet som förts i de två tidigare 

instanserna, vilken förankrades i rätten till en allmän och oberoende domstolsprövning enligt 

den tyska konstitutionen. Avsteg från denna fundamentala rättighet är endast möjlig genom fri 

vilja och därmed en förutsättning för ingåendet av en skiljeklausul. Domstolen framhöll avtal 

som ingåtts under tvång, hot eller genom vilseledande som exempel på ofrivilliga avtal och 

konstaterade att Pechstein inte försatts i en sådan situation. Mot bakgrund av avtalsrättsliga 

principer poängterades att kontraktuella förhållanden utmärks av att parterna själva svarar för 

att tillvarata och säkerställa sina rättigheter. Med anledning av den rådande presumtionen för 

avtalsfrihet får en överenskommelse generellt betraktas som ett bevis på en intressebalans i 

avtalet, eftersom att det endast är normalt för parterna i ett avtalsförhållande att göra avkall på 

vissa av sina egna intressen för att nå en överenskommelse. Så länge avtalsvillkoren inte 

bestämts ensidigt av en starkare part och en objektiv intressebalans existerar måste dessa 

avtalsrättsliga principer respekteras. Pechsteins ovilja att godkänna skiljeklausulen bevisade 

inte att hon inte undertecknat den frivilligt. BGH medgav visserligen att Pechstein påfördes 

skiljeklausulen och att den utgjorde ett hinder mot hennes grundläggande rättighet till fri 

yrkesutövning. 128 Denna begränsning övervägdes emellertid av de legitima skäl som låg 

bakom både skiljeklausulen och skiljenämnden som sådan, såsom en enhetlig 

rättstillämpning, tillgången till specialkompetens, snabbare handläggning samt internationellt 

erkända och exekutiva domar. Dessutom tillmättes det vikt att ISU var manad att följa 

reglerna om skiljeklausuler till förmån för CAS i WADC129 för att i sin tur erkännas av 

Internationella Olympiska Kommittén. I avvägningen mellan parternas intressen ansåg BGH 

att dessa legitima syften övervägde den obalans som fanns i styrkeförhållandet mellan 

Pechstein och ISU, vilket motiverade ett avsteg från principen om den fria viljan.130 Det 

poängterades även att utfallet blivit detsamma vid en tillämpning av artikel 102 FEUF istället 

för tysk rätt.131  

  

                                                
128 BGH, KZR 6/15, punkt 56-58. 
129 World Anti-Doping Code, det regelverk som uppställs av WADA (World Anti-Doping Agency).  
130 BGH, KZR 6/15, punkt 59-61.   
131 Ibid, punkt 66. Se även Mavromanti, 2016, s. 12, om att Art. 19 GWB inom tysk rätt är mer eller mindre 

identisk med artikel 102 FEUF. 
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4 Bedömningsmetoder 
 

4.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras Nazzinis analytiska diskussion kring tillämpningen av artikel 102 

FEUF. Därefter systematiseras rättsfallsanalyserna från föregående kapitel för att kategorisera 

rättsinstansernas resonemang i olika bedömningsmetoder. I den mån dessa överensstämmer 

med Nazzinis framställning har de av strukturella skäl införlivats i samma avsnitt. De 

bedömningsmetoder som förespråkas i doktrinen presenteras i avsnitt 4.2 till 4.4 nedan. 

Rättsfallsgranskningen tydliggör att inte all praxis är förenlig med Nazzinis åskådning. De 

övriga faktorer som visats påverka missbruksbedömningen berörs därför i avsnitt 4.5.  

 

4.2 Consumer harm test 
I The Foundations of European Union Competition Law: The Objective and Principles of 

Article 102132 uppmärksammar Nazzini att varken målet med eller omfånget av artikel 102 

FEUF definieras i fördraget. Det är därför av yttersta vikt att EU-domstolen använder sig av 

ett teleologiskt tillvägagångssätt i syfte att undvika godtyckliga och självrådiga bedömningar, 

samt för att säkerställa att ett domslut är resultatet av en hermeneutisk133 process förankrad i 

lag. Enligt Nazzini har de EU-rättsliga instanserna emellertid skyggat för detta analytiska 

angreppssätt och istället tillämpat en bokstavstolkning av fördragsbestämmelserna. 

Ändamålet med artikel 102 FEUF har därför blivit att förhindra att konkurrensen på 

marknaden snedvrids mot bakgrund av unionens grundläggande syfte, vilket exempelvis kan 

utläsas av EU-domstolens resonemang i avgörandet Konkurrensverket mot Telia-Sonera. 134 

Trots att denna tankegång förvisso är korrekt anser Nazzini att de EU-rättsliga instanserna har 

nöjt sig med slentrianmässiga hänvisningar till fördragstexten framför rationella resonemang. 

Denna utveckling har resulterat i en avsaknad av en enhetlig och koherent 

bedömningsmetod.135 De rättsliga instanserna har fokuserat på att finna en lösning utifrån 

målets särskilda omständigheter snarare än att etablera tydliga regler och principer för 

tillämpning i framtida rättsfall. Med anledning av detta har praxis utvecklats slumpmässigt, 

och i dagsläget är det inte möjligt att tolka enskilda rättsfall utifrån övergripande principer och 

strukturerade regler.136  

                                                
132 Nazzini, 2011.  
133 Läran om tolkning av texter inom teologi och rättsvetenskap.  
134 Se Mål C-52/09, Konkurrensverket mot Telia-Sonera, punkt 20-22. 
135 Nazzini, 2011, s. 1.  
136 Ibid, s. 156.  
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Inom litteraturen framhålls en historisk ideologisk skillnad mellan den amerikanska och den 

europeiska konkurrensrätten. Enligt distinktionen har den amerikanska åskådningen typiskt 

sett behandlat konkurrens som en marknadskraft för att uppnå en högre grad av ekonomisk 

effektivitet. Samtidigt har den europeiska motsvarigheten inriktats mot att förverkliga den inre 

marknaden, där konkurrens på lika villkor höjer effektivitet och konsumentvälfärd.137 Enligt 

Nazzini är konkurrensrättens legitima syften, såsom tillförsäkrandet av ekonomisk frihet och 

rättvisa, inte tillräckliga för att definiera vad som utgör en konkurrensbegränsning. Logiken 

talar för att dessa mål är skyddsvärda för att de ökar samhällets ekonomiska och sociala 

välfärd ur ett långvarigt perspektiv, varför den ekonomiska målsättningen bör vara att 

maximera den samhälleliga välfärden.138 Detta betyder att företag vars beteende minskar 

marknadskonkurrensen och skadar den samhälleliga välfärden ur ett långt perspektiv ska 

anses missbruka sin dominerande ställning. En bedömningsmetod som kan tillgodose detta 

ändamål bör följaktligen konstrueras.139 Mot bakgrund av de likheter som synsättet uppvisar 

med den bakomliggande europeiska konkurrensrättsideologin kan Nazzinis åskådning tjäna 

som teoretisk utgångspunkt för skildringen av domstolarnas bedömningsmetodik i uppsatsen.  

 

4.2.1 Bedömningsmetodens tillämpning  
Nazzini ifrågasätter om konkurrensmyndigheterna överhuvudtaget borde intervenera vid 

exploaterande missbruk. Tanken grundas i att risken för felaktiga ingripanden är stor samt att 

detta kan avskräcka företag från marknadssatsningar, vilket skadar den samhälleliga 

välfärden. Dominerande företag måste tillåtas att sätta en högre prisnivå som belöning för 

gjorda - eller för att finansiera kommande - investeringar utan att det anses exploaterande. 

Nazzini anser dock att dessa problem överskuggas av den skada som exploaterande missbruk 

orsakar den långvariga samhälleliga välfärden. Konkurrensmyndigheternas intervention är 

därför att föredra framför företagens ohämmade beteende, vilket kräver en administrerbar 

bedömningsmetod.140 Ingen enskild bedömningsmetod kan emellertid anses anpassad för att 

framgångsrikt tillämpas för exkluderande, exploaterande och diskriminerande missbruk.141 

Enligt Nazzini råder ingen tvekan om att den bedömningsmetod som ska användas för 

exploaterande missbruk är ”Consumer harm test”.142  

 
                                                
137 Se t.ex. Fox, 2003, s. 149-165, för en diskussion i ämnet.   
138 Nazzini, 2011, s. 32-33.  
139 Ibid, s. 49-51.  
140 Ibid, s. 97-98. 
141 Ibid, s. 52.  
142 Ibid, s. 97, 276, 285.  
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”Consumer harm test” baseras på en utvärdering av den effekt som ett omtvistat beteende har 

på marknadens pris och produktion. Lägre priser, större produktion och en ständig utveckling 

av nya produkter utgör drivkrafter för en långvarig samhällelig välfärd. Ett beteende är 

följaktligen konkurrensbegränsande om det påverkar denna ordning på ett sätt som skadar 

konsumenterna. Bedömningsmetoden innebär därför att ett dominerande företag måste 

säkerställa att det beteende som gynnar företaget gentemot sina konkurrenter inte samtidigt 

skadar konsumenterna. Det är emellertid inte nödvändigt att konsumenterna gynnas av 

beteendet. Det anses tillräckligt att uppkommen skada neutraliseras genom de fördelar som 

beteendet innebär för konsumenterna, alternativt att skada helt undviks. Denna prövning bör 

inte ta formen av en avvägning mellan positiv och negativ välfärdspåverkan där effekter på 

produktion, prisnivå och innovation jämförs med uppkomna effektivitetsfördelar. En sådan 

balansgång blir nämligen i de flesta fall rent spekulativ och ogenomförbar. Nazzini 

förespråkar istället en form av proportionalitetsavvägning benämnd ”sliding-scale”, enligt 

vilken ett högt bevis för konsumentskada måste övervägas av än högre konsumentfördelar.143 

 

Eftersom att innehavet av en dominerande ställning inte är otillåten i sig förutsätter ett 

missbruk enligt Nazzini ytterligare omständigheter utöver dominantens vinstmaximering på 

marknaden. För att kunna hantera denna bedömning behöver ”Consumer harm test” därför i 

sin tur delas upp i tre alternativa ”undermetoder”, vilka var för sig är tillräckliga för att 

konstatera missbruk. Den första av dessa undermetoder ställer upp en förhöjd tröskel av 

marknadsinnehav för att en dominerande ställning ska föreligga. Undermetoden tar därmed 

enbart sikte på företag med monopolställning eller superdominans, vilka skyddas av sådana 

barriärer att marknadsinträde från konkurrenter är antingen osannolikt eller omöjligt. Den 

andra undermetoden innebär att ytterligare faktorer utöver avvikande prissättning och 

oskäliga avtalsvillkor måste föreligga för att konsumentskada ska kunna konstateras. Den 

tredje och sista undermetoden tar sikte på situationer då ett exploaterande missbruk 

möjliggörs av ett exkluderande missbruk.144 

 

I enlighet med den första undermetoden förespråkar Nazzini att en förhöjd tröskel av 

marknadsinnehav ställs upp för att missbruk av dominerande ställning ska kunna konstateras. 

Annorlunda uttryckt tar bedömningsmetoden inte sikte på samtliga företag som innehar en 

dominerande ställning. Enligt Nazzini bör tröskelvärdet istället sättas på en nivå som endast 

                                                
143 Nazzini, 2011, s. 92-94. 
144 Ibid, s. 285.  
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omfattar monopolister och superdominanta företag, vars ställning på marknaden skyddas av 

sådana barriärer att inträde från konkurrerande företag är antingen omöjligt eller osannolikt ur 

ett långt perspektiv. Nazzini poängterar att marknader med dominanta företag fortfarande 

erbjuder valmöjligheter för konsumenterna, till skillnad från monopolism. Att i denna 

situation införa begränsningar i det dominerande företagets möjlighet till överprissättning 

skulle riskera att snedvrida de normala konkurrensmässiga marknadskrafterna. Ett förhöjt 

tröskelvärde ämnar undvika att ”Consumer harm test” ingriper på konkurrensen i större 

utsträckning än vad som är eftersträvansvärt, minimerar risken för onödiga eller felaktiga 

ingripanden från myndigheternas sida samt inriktar konkurrensmyndigheternas åtgärder mot 

de mest utsatta marknaderna.145 Nazzini gör gällande att undermetoden har stöd i både EU-

rättslig praxis och i kommissionens förfaranden. Denna bekräftelse har främst skett i de 

avgöranden som rör upphovsrättsorganisationer, såsom Tournier, BRT II och Kanal 5 Ltd mot 

STIM. Enligt Nazzini har nämligen de EU-rättsliga instanserna grundat sin 

missbruksbedömning i det faktum att organisationernas faktiska monopol inte lämnat 

upphovsmännen några reella valmöjligheter.146  

 

Mot bakgrund av intresset att undvika konkurrensrättslig snedvridning framhåller Nazzini att 

varken överprissättning eller oskäliga avtalsvillkor i sig självt bör anses skadligt för 

konsumenterna, då dessa utgör ett ständigt och varaktigt inslag på marknaden. Som en andra 

undermetod bör därför ”Consumer harm test” kräva bevis på ytterligare konsumentskada 

utöver överdrivna priser och avvikande avtalsvillkor. Nazzini framhåller tre exempel. Först 

och främst utgör begränsningar i utvecklingen av nya eller särskiljande produkter samt 

minskad innovation på marknaden sådana bevis. Hit hör även överpriser som har en 

avskräckande effekt på företag på nedströmsmarknaden. Vidare utgör en kortvarig 

överprissättning som märkbart ökar den långvariga prissättningen ett sådant bevis. Som ett 

tredje och sista exempel framhålls ett dominerande företags oförmåga att möta efterfrågan på 

marknaden samtidigt som andra företag är förhindrade att mätta densamma. Först när bevis i 

paritet med dessa exempel kan påvisas utöver oskäliga avtalsvillkor eller överprissättning bör 

således konsumentskada konstateras.147 Till stöd för denna undermetod framhåller Nazzini 

återigen ett antal EU-rättsliga avgöranden tillsammans med kommissionens förfaranden.148 

 
                                                
145 Nazzini, 2011, s. 98-99.  
146 Ibid, s. 277.  
147 Ibid, s. 97-100.  
148 Ibid, s. 279-280.  
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Den tredje undermetoden av ”Consumer harm test” benämner Nazzini som ett ”post-

exclusionary exploitation test”. Metoden avser de situationer där ett exploaterande missbruk 

möjliggörs genom ett exkluderande missbruk. Tankesättet har sitt ursprung i United Brands. I 

målet uttryckte EU-domstolen att ett företag missbrukar sin dominerande ställning om det 

utnyttjar denna för att uppnå handelsfördelar som inte skulle erhållits under normal och 

effektiv konkurrens. Det är således företagets förmåga att exkludera konkurrenter från 

marknaden som möjliggör det exploaterande missbruket i form av handelsfördelar.149 Denna 

metod skildras mer ingående i avsnitt 4.3 nedan.  

 

Nazzini poängterar själv att ”Consumer harm test” inte är utan begränsningar. 

Bedömningsmetoden kan kritiseras för att vara både för ingripande och otillräcklig på samma 

gång. Det är förenat med svårigheter för ett dominerande företag att bedöma och bevisa att 

dess prisökningar på marknaden övervägs av konsumentfördelar. Detta kan leda till att företag 

avhåller sig från beteenden som rätteligen skulle öka den långsiktiga samhälleliga välfärden i 

syfte att undvika risken att fällas för missbruk, vilket motverkar en effektiv och fri konkurrens 

på marknaden. Samtidigt drabbas även konkurrensmyndigheterna av svårigheten att mäta 

både för- och nackdelar för konsumenterna. Samma problematik gäller prövningen av 

välfärdsökningens långsiktighet. Enligt en metod som endast värderar en kortsiktig ökning 

skulle rovprissättning godkännas, eftersom att de sänkta marknadspriserna inledningsvis 

gynnar konsumenterna. Prövningen av konsumenternas välfärd kräver därför att samtliga 

positiva och negativa effekter beaktas, vilket enligt kritiker är en avvägning som i sin 

komplexitet går utöver såväl domstolarnas som konkurrensmyndigheternas förmåga.150 

 

Sammanfattningsvis har ”Consumer harm test” sitt ursprung i grundsatsen att en maximering 

av den samhälleliga välfärden utgör den ekonomiska målsättningen för artikel 102 FEUF.  

Bedömningsmetoden fokuserar därför på konkurrensbegränsande beteenden som leder till en 

minskning av välfärden genom skada för konsumenterna. Påvisandet av konsumentskada 

kräver dock mer än endast överprissättning eller oskäliga avtalsvillkor, varför tre 

undermetoder konstruerats. Den första metoden inför ett förhöjt tröskelvärde av 

marknadsinnehav för att dominerande ställning ska föreligga. Den andra metoden uppställer 

krav på ytterligare bevis på förekommen konsumentskada. Den tredje och sista metoden 

omfattar situationer där ett exkluderande missbruk banar väg för ett exploaterande missbruk.  

                                                
149 Nazzini, 2011, s. 280. 
150 Ibid, s. 94-96.  
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4.3 Post-exclusionary exploitation test 
Som en av tre undermetoder i ”Consumer harm test” beskriver Nazzini hur ett exploaterande 

missbruk kan möjliggöras genom ett exkluderande missbruk. Metoden undersöker om ett 

företag i dominerande ställning utnyttjat de möjligheter som ställningen innebär och 

därigenom uppnått handelsfördelar som inte skulle erhållits under normala och tillräckligt 

effektiva konkurrensförhållanden.151  

 

4.3.1 Bedömningsmetodens tillämpning   
Av de analyserade rättsfallen framgår att denna metod till viss del tillämpas av domstolarna, 

om än inte på det sätt som Nazzini avsett. Metoden används nämligen inte som en 

undermetod inom ”Consumer harm test”, utan har istället brutits ut för en mer självständig 

tillämpning i spåren av United Brands. Det tydligaste exemplet på detta återfinns i Kanal 5 

Ltd mot STIM, där EU-domstolen uttryckte att det skulle undersökas om STIM hade utnyttjat 

sin dominerande ställning för att uppnå handelsfördelar som aldrig skulle ha erhållits under en 

normalt rådande och tillräckligt effektiv marknadskonkurrens. Missbruksbedömningens 

kärnfråga blev således om ett exploaterande missbruk hade möjliggjorts genom ett 

exkluderande missbruk i enlighet med ”post-exclusionary exploitation test”. EU-domstolen 

framhöll att överprissättning skulle kunna utgöra en sådan handelsfördel, varför prövningen 

övergick till att värdera om den ersättningsmodell som STIM tillämpat stod i rimligt 

förhållande till värdet på den prestation som tillhandahållits.152 Bedömningsmetoden används 

även till viss del av MD i Uppsala Taxi, där frågan om överprissättning behandlas på samma 

sätt.153  

 

Domstolarnas användning av ”post-exclusionary exploitation test” indikerar att 

överprissättning utgör ett exempel på ett exploaterande missbruk som möjliggjorts genom ett 

exploaterande dito. Huruvida domstolarna är medvetna om detta rättsliga vägval eller helt 

enkelt väljer att följa den bedömningsbana som utstakats i United Brands får lämnas osagt.154 

Detsamma gäller frågan om andra exploaterande beteenden utöver överprissättning inryms i 

bedömningsmetoden.  

 

                                                
151 Nazzini, 2011, s. 280. Jfr Mål 27/76, United Brands, punkt 249.  
152 Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 27-29. 
153 MD 2011:28, Uppsala Taxi, punkt 80.  
154 Jfr Mål 27/76, United Brands, punkt 249-250, där frågan på samma vis övergår till en bedömning av 

överprissättning.  
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4.4 Defences 
Trots Nazzinis kritiska förhållningssätt gentemot de EU-rättsliga instansernas brist på rättslig 

bedömningsmetodik (se avsnitt 4.2 ovan) anser han sig kunna identifiera ett bedömningssätt 

med proportionalitetsprincipen155 som gemensam nämnare. Ett beteende som strider mot 

artikel 102 FEUF har nämligen bedömts utefter om det genererar effektivitetsfördelar eller är 

fördelaktigt i övrigt på ett proportionerligt sätt. 156  Även om tillämpningen av en 

bedömningsmetod såsom ”Consumer harm test” skulle indikera missbruk av dominerande 

ställning har detta i praxis kunnat försvaras genom anförandet av ett 

proportionalitetsresonemang.157 Enligt Nazzini kan två huvudtyper av proportionalitetsförsvar 

urskiljas i form av ”mere defences” och ”objective justification”.158 Trots att dessa två 

proportionalitetsförsvar till stor del liknar varandra skiljer de sig åt i vissa avseenden, vilket 

påvisas nedan.  

 

4.4.1 Mere defences 
”Mere defences” innebär, likt namnet antyder, att det dominerande företaget bemöter de 

anklagelser som framlagts av motparten genom presentation av nya bevis eller ifrågasättande 

av den bevisning som ligger till grund för anklagelserna.159 Om övertygande motbevis 

presenteras ska det ifrågasatta beteendet inte överhuvudtaget klassificeras som missbruk av 

dominerande ställning och därför falla helt utanför tillämpningsområdet för artikel 102 

FEUF.160  

 

Enligt Nazzini finns ett oändligt antal tänkbara motbevis, men i United Brands återfinns ett 

exempel på en sådan försvarsargumentation som särskilt bör uppmärksammas. I målet 

framhöll EU-domstolen att innehavet av en dominerande ställning inte fråntar ett företaget 

rätten att tillvarata sina affärsintressen när dessa blir utsatta för angrepp, samt att företaget i 

sådant fall måste få vidta lämpliga åtgärder i rimlig omfattning till skydd för intresset. 

Åtgärderna får emellertid inte förstärka eller missbruka den dominerande ställningen.161 Av 

rättsfallet följer därför att strävan efter ett legitimt kommersiellt intresse utgör ett försvar mot 

missbruksanklagelser. Försvarsargumentationen kan brytas ned i tre beståndsdelar. Till den 

                                                
155 Se t.ex. artikel 5 EUF.   
156 Nazzini, 2011, s. 156-157. 
157 Ibid, s. 164-165.  
158 Ibid, s. 287.  
159 Ibid, s. 287. 
160 Ibid, s. 288. Jfr Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i Mål C-53/03, Syfait, punkt 72.  
161 Ibid, s. 287-288; Mål 27/76, United Brands, punkt 189.  
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första delen måste ett legitimt kommersiellt intresse som inte strider mot artikel 102 FEUF 

identifieras och eftersträvas. Till den andra delen måste det beteende som används för att 

uppnå detta legitima intresse vara lämpligt. Till den tredje och sista delen får det inte finnas 

några mindre ingripande åtgärder som alternativ till beteendet. Begreppet ”kommersiellt 

intresse” ska i sammanhanget förstås som den rationella strävan efter vinstmaximering som 

företas av ett icke-dominerande företag.162 I denna proportionalitetsbedömning sker aldrig 

någon avvägning mellan beteendets positiva och negativa effekter. Anledningen till detta är 

att en presentation av övertygande motbevis placerar det ifrågasatta beteendet utanför 

artikelns tillämpningsområde. Följaktligen är det varken nödvändigt eller ens möjligt att 

balansera negativa och positiva effekter då beteendet inte utgör missbruk av dominerande 

ställning enligt fördraget.163 

   

4.4.2 Objective justification 
Den andra huvudtypen av försvar benämner Nazzini som ”objective justification”. Försvaret 

grundas bland annat i Télémarketing164 där EU-domstolen anförde att missbruk förelåg om ett 

dominerande företag saknade ”objective necessity” för ett visst beteende.165 Till skillnad från 

”mere defences”, där ett beteende inte överhuvudtaget omfattas av artikelns 

tillämpningsområde, används detta försvar efter att missbruk av dominerande ställning 

faktiskt har konstaterats. Genom ”objective justification” introduceras nya omständigheter i 

syfte att omkullkasta anklagelserna om att beteendet är skadligt för den långsiktiga 

samhälleliga välfärden genom att strida mot artikel 102 FEUF. Nazzini delar i sin tur upp 

”objective justification” i två olika typer av försvarsargumentation. Den ena går ut på att 

påvisa beteendets fördelar ur ekonomisk effektivitetssynpunkt. Den andra utgörs av fördelar 

av miljömässig eller samhällelig art, vilka ökar den långsiktiga samhälleliga välfärden utan att 

vara ekonomiskt effektiva. Det går därför att urskilja ett snävare ”efficiency defence” och ett 

bredare ”social welfare defence”.166 Det förstnämnda effektivitetsförsvaret har även stöd i 

kommissionens riktlinjer trots vissa formuleringsskillnader.167 

 

                                                
162 Nazzini, 2011, s. 300-301. Jfr Jones, Sufrin, 2014, s. 391. 
163 Ibid, s. 288.  
164 Mål 311/84, Télémarketing.  
165 Ibid, punkt 27.  
166 Nazzini, 2011, s. 287-288. 
167 Ibid, s. 169. Jfr Kommissionen, Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 

i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, punkt 28-31. 
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Till skillnad från ”mere defences” innebär proportionalitetsbedömningen i ”objective 

justification” att negativa och positiva effekter vägs mot varandra. I detta fall har nämligen ett 

missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF konstaterats, men kan enligt 

avvägningen eventuellt anses försvarligt.168 Oavsett om det rör sig om ”efficiency defence” 

eller ”social welfare defence” går avvägningen till på samma sätt. Enligt Nazzini lades 

grunden för denna bedömning i British Airways169 där EU-domstolen tog ställning till 

flygbolagets rabatt- och bonussystem. 170  I avgörandet framhölls fyra hållpunkter för 

proportionalitetsavvägningen. För det första måste beteendet syfta till att uppnå ett legitimt 

mål. För det andra måste beteendet vara lämpligt i just detta avseende. För det tredje får 

beteendet inte gå utöver vad som är nödvändigt för uppfyllandet av syftet. För det fjärde 

måste beteendets nackdelar neutraliseras eller övervägas av fördelarna, samt att 

konsumenterna måste gynnas.171 Avvägningen mellan positiva och negativa effekter bör 

avgöras efter en kvalitativ utvärdering snarare än en kvantitativ dito.172  

 

4.4.3 Bedömningsmetodens tillämpning 
Utifrån uppsatsens rättsfallsgranskning förefaller ”defences” ha en utbredd användning i 

domstolarnas resonemang. I såväl BRT II som Tournier, Kanal 5 Ltd mot STIM, Uppsala 

Taxi, Piau och AAMS förekommer denna resonemangsform i någon mån. Det kan emellertid 

betvivlas att domstolarna är medvetna om den metodologiska inledning mellan ”mere 

defences” och ”objective justification” som Nazzini förespråkar, eller överhuvudtaget har 

kännedom om denna rättsliga bedömningsstruktur. I de granskade rättsfallen framstår 

rättsinstansernas resonemang kring ”defences” snarare vara en tillämpning av den inom EU-

rätten generellt vedertagna proportionalitetsprincipen. Det kan därför förmodas att 

domstolarna i bedömningen utgått från principen om proportionalitet tillsammans med 

tidigare praxis, snarare än att hänsyn tagits till den underliggande bedömningsstruktur som 

förordas av Nazzini.  

 

Att det är den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen och inte United Brands som ligger till 

grund för försvarsmetoden ”mere defences” indikeras av rättsfallet BRT II. I målet, som 

avgjordes fyra år innan United Brands, följer EU-domstolens bedömning en struktur som 

                                                
168 Nazzini, 2011, s. 288.  
169 Mål C-95/04 P, British Airways.  
170 Ibid, punkt 86. 
171 Nazzini, 2011, s. 166-167.  
172 Ibid, s. 307.  
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uppvisar en anmärkningsvärd likhet med resonemanget om ”mere defences”. 173 

Argumentationen cirkulerar kring fastställandet av ett legitimt intresse och att de åtgärder som 

vidtas för att uppnå intresset inte går utöver vad som är nödvändigt. Resonemangsformen 

återkommer i det besläktade målet Tournier där BRT II refereras framför United Brands.174 

Hänvisningen låg förvisso nära till hands med tanke på målens snarlika omständigheter och 

det faktum att frågan rörde de nationella upphovsrättsorganisationernas avtal. Även i Kanal 5 

Ltd mot STIM fördes denna typ av resonemang.175 I AAMS bemöttes åberopandet av det 

dominerande företagets rätt att skydda sina egna affärsintressen med ett 

proportionalitetsresonemang likt ”mere defences”. Enligt Tribunalen hade AAMS inte visat 

att klausulerna var nödvändiga som skydd för deras kommersiella intressen och undvikandet 

av risken för distributionsnätets överbelastning och för långa lagringstider.176 Tribunalens 

ordalag är annorlunda, men grundtanken om att beteendet ifråga gick utöver vad som var 

nödvändigt för det legitima intressets uppfyllande förefaller vara densamma.  

 

Rättsfallsgranskningen indikerar även domstolarnas användning av ”objective justification”. 

Tillämpningen sker emellertid aldrig efter den struktur som Nazzini beskriver. Rättsfallen 

saknar såväl hänvisning till British Airways som argumentation om att beteendets nackdelar 

måste övervägas av fördelar och gynna konsumenterna. Kanal 5 Ltd mot STIM innehåller 

visserligen en hänvisning till British Airways, men då utan tydlig koppling till Nazzinis 

framställning.177 Att det rör sig om ”objective justification” får istället uttydas av domstolens 

värdering av beteendets positiva och negativa effekter, vilket påvisar efterhandsanvändningen 

av ”objective justification”.   

 

Resonemangsformen förekommer i Uppsala Taxi, Piau, AAMS och Tournier. I Uppsala Taxi 

konstaterade MD, mot bakgrund av förbeställningstjänstens legitima syfte att bland annat 

effektivisera taxitrafikflödet, att avtalsvillkoret för normal service inte var oskäligt. 

Domstolen nådde denna slutsats genom att värdera fördelarna med det nya systemet för 

taxiverksamhet och syftet bakom dess införande.  Motsatsen gällde emellertid avgiften för 

”hög service”. Då inga omständigheter visade att avgiften ökade effektiviteten eller minskade 

                                                
173 Jfr Mål 127/73, BRT II, punkt 8-11 och Mål 27/76, United Brands, punkt 189-190. Se även avsnitt 3.2.2 ovan.  
174 Se Mål 395/87, Tournier, punkt 30.   
175 Se Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 33-40. 
176 Se Mål T-139/98, AAMS, punkt 58, 79-80.  
177 Se Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 47, med hänvisning till Mål C-95/04 P, British Airways, punkt 

69, där det uttalas att en uteslutningseffekt är tillåten om den är ekonomiskt motiverad. Nazzini förankrar 
dock snarare ”objective justification” i British Airways punkt 86, se Nazzini, 2011, s. 304.  
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väntetiden kunde det inte uteslutas att ordningsproblemen kunde lösas på annat sätt. Det 

framstår således som att MD inte ansåg att avgiftens fördelar var tillräckliga för att uppfylla 

kraven för ”objective justification”.178 I Piau fann Tribunalen att villkoren om agentens 

ersättning och avtalets löptid främjade både rörligheten och konkurrensen på marknaden. 

Regleringen föreföll ägnad att skydda parternas ekonomiska och rättsliga förhållanden. Därtill 

ansågs FIFA:s reglemente främja spelaragenternas professionalism och skydda spelarnas 

karriärer, varför kommissionens bedömning om reglementsbestämmelsernas syfte inte var 

uppenbart oriktig. 179  Domens otydliga struktur till trots kan därför även 

missbruksbedömningen i Piau liknas vid ”objective justification”. I Tournier konstaterade 

EU-domstolen att väsentliga skillnader i avgiftsnivå mellan olika medlemsstater ska ses som 

ett indicium på missbruk, förutsatt att det inte kan försvaras av objektiva olikheter.180 Denna 

resonemangsform liknar således ”objective justification” på det sätt det ankommer på 

SACEM att försvara handlandet. Samtliga invändningar avvisades i målet av EU-domstolen 

som därmed gav uttryck för att beteendets positiva effekter inte övervägde de negativa.   

 

Avslutningsvis är Kanal 5 Ltd mot STIM ett avgörande som särskilt tyder på en avsaknad av 

metodologisk medvetenhet från domstolens sida. I målet tycks EU-domstolen nämligen 

tillämpa både ”mere defences” och ”objective justification” på samma gång. Domstolen berör 

inledningsvis försvarsprincipen om ”mere defences” genom en hänvisning till United Brands 

och det dominerande företagets rätt att tillvarata sina egna affärsintressen.181 Samtidigt visar 

avgörandets avslutande punkter, där det lämnas till den hänskjutande domstolen att pröva 

huruvida det finns sakliga skäl för det ifrågasatta tillvägagångssättet, tendenser från en 

tillämpning av ”objective justification”.182 Att behandla en och samma fråga med dessa två 

försvarsmetoder simultant är en omöjlighet enligt Nazzinis tankegång, då den ena på förhand 

undantar agerandet från tillämpningsområdet för artikel 102 FEUF och den andra i efterhand 

söker rättfärdiga en överträdelse. Att behandla två olika frågor med dessa metoder inom 

ramen för ett rättsfall torde däremot vara fullt möjligt. 

 

 

                                                
178 Se MD 2011:28, Uppsala Taxi, punkt 95-103.  
179 Mål T-193/02, Piau, punkt 93, 100-104.  
180 Mål 395/87, Tournier, punkt 38-43. 
181 Se Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 26.  
182 Ibid, punkt 47. Se även Jones, Sufrin, 2014, s. 386.  
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4.5 Övriga faktorer som påverkar bedömningen 
I detta avsnitt berörs de övriga påverkande faktorer som framkommit vid granskningen av 

rättsfall utan att ha kunna införlivas i den bedömningsstruktur som Nazzini förespråkar. 

 

4.5.1 Frivillighet vid avtalets ingående 
Bortsett från resonemanget om läkande av den bristande frivilligheten nådde LG och OLG 

liknande slutsatser. Trots att detta skedde med något skilda tillvägagångssätt kan båda 

inordnas under en bedömningsmetod som baseras på fri vilja. Olikheten i domstolarnas 

angreppssätt illustreras genom att bedömningen i respektive instans förenklas och 

sammanfattas i två ponerade frågeformuleringar. Enligt denna tankegång lyder LG:s 

frågeställning ”ingicks avtalet av fri vilja?” samtidigt som OLG ställer frågan ”skulle parten 

ha godkänt avtalets innehåll av fri vilja?”. Skillnaden kan framstå som trivial, men frågans 

formulering utgör ett vägval för bedömningsprocessen, vilket kan belysas genom instansernas 

prövning av skiljeklausulen.  

 

LG underkände skiljeklausulen med motiveringen att den inskränkte den fria viljan till sin 

natur. Den fråga som LG ställde ämnade enbart utreda förekomsten av frivillighet vid avtalets 

ingående, vilket placerade själva avtalsslutet som den centrala frågan framför avtalets 

innehåll. Bedömningen fokuserades därmed på utövarens strukturella underlägsenhet 

gentemot förbundet, tillsammans med avtalets tvingande karaktär som en förutsättning för 

yrkesutövning. En sådan prövning resulterar troligtvis i att den fria viljan anses bristfällig, 

varpå missbruk av dominerande ställning kan konstateras. OLG ansåg å sin sida inte att 

frivilligheten åsidosatts genom skiljeklausulens själva existens, då det finns legitima skäl som 

talar för dess användning. Grunden för den bristande frivilligheten var snarare avtalsvillkorets 

utformning. Frågan inriktades därmed på avtalsinnehållet snarare än avtalsslutet. Avgörande 

var därför om avtalets innehåll var av sådan karaktär att det skulle ha godkänts av fri vilja 

under normala förutsättningar och fri konkurrens. Utifrån denna frågeställning genomförde 

OLG sin bedömning och fann det sedermera osannolikt att en idrottsutövare självmant skulle 

ha valt CAS som rättsinstans med avseende på dess bristande neutralitet i idrottsliga tvister 

mellan utövare och förbund.  

 

LG:s frågeställning innebär att prövningen enbart behöver omfatta de omständigheter som 

påverkade avtalets ingående. En sådan metod framstår endast som tillämplig då avtalet i fråga 

grundar sig i de avtalsrättsligt grundläggande principerna om avtalsfrihet och 
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avtalsbundenhet.183 Metodens funktion upphävs emellertid när bestämmelserna kring avtalets 

ingående har grund i lag eller övriga regulatoriska bestämmelser. Detta exemplifieras i det 

ovan skildrade Kanal 5 Ltd mot STIM, där Tv-bolagens ingående av avtal med 

upphovsrättsorganisationerna reglerades i 42 a § och 42 e § i Lag (SFS 1980:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. En bedömningsmetod vars utgångspunkt är 

huruvida frivillighet förelegat vid avtalets ingående förefaller i denna situation rent av 

otillämplig. Härvid kan fortfarande OLG:s bedömningsmetod nyttjas då dess hypotetiska 

frågeställning undersöker om avtalet skulle ha ingåtts av fri vilja utefter sitt innehåll och sin 

utformning. En sådan frågeformulering framstår därmed som en betydligt mer ändamålsenlig 

metod sett till dess allomfattande tillämplighet. Det kan dessutom befaras att LG:s val av 

frågeställning försvårar användningen av skiljeklausuler som sådana, eftersom att dess 

godkännande i rättslig bemärkelse förutsätter ett uttryckligt ingående av fri vilja. En sådan 

princip kan potentiellt leda till konsekvenser för organisationers regulatoriska möjligheter och 

ett effektivt nyttjande av standardavtal. Genom att OLG inte ifrågasätter användningen av 

skiljeklausuler som sådana undviks samma problematik.  

 

Den ovan berörda olikheten till trots utgör den fria viljans åsidosättande underlag för 

bedömningen i båda rättsinstanser. OLG:s hypotetiska frågeställning kan tjäna som en tydlig 

vägledning för domstolar i dess bedömning, där förekomsten av missbruk utvärderas genom 

prövningen av om ett avtalsvillkor skulle ha accepterats av fri vilja under normala 

förutsättningar och rådande fri och effektiv konkurrens. Ett sådant upplägg torde främja en 

enhetlig rättstillämpning och underlätta domstolens uppgift. Slutligen kan en reflektion göras 

kring det faktum att argumentationen i Pechstein utgår från rätten att prövas av ett oberoende 

allmänt rättsväsende.184 Enligt domstolarnas mening kan en sådan grundläggande rättighet 

endast åsidosättas av fri vilja, vilket utgör kärnan i argumentationen kring skiljeklausulen. Det 

kan ifrågasättas om domstolarna initierat samma resonemang kring fri vilja om tvisten rört en 

annorlunda typ av avtalsvillkor, utan tydlig koppling till denna grundläggande rättighet. 

Tänkbara exempel innefattar förbundets krav på utrustning, uppförande eller sponsorskap, 

vilka kopplas till grundlagsstadgade rättigheter med större svårighet. Även dessa typer av 

villkor är förvisso underkastade principen om avtalsfrihet, men ett avsteg från rätten till en 

oberoende domstolsprövning framstår som en större rättighetsinskränkning än rätten till att 

företräda sponsorer efter eget tycke.   

                                                
183 Se Lindholm, 2014, s. 112-113.  
184 Se Lindholm, 2016, s. 3; Duval, 2015, punkt 115.  
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4.5.2 Helhetsavvägning 
I motsats till de två tidigare tyska rättsinstanserna valde BGH att bemöta målet med en 

annorlunda bedömningsmetod. Tillvägagångssättet har karaktären av en helhetsavvägning 

mellan inblandade intressen, vilket både antyds av domens ordalag och har uppmärksammats 

i litteraturen.185 Det saknas större anledning att ifrågasätta valet av en helhetsavvägning som 

bedömningsmetod i sig, då en sådan metod har goda förutsättningar att ta målets samtliga 

omständigheter i beaktande. Domstolens utförande av densamma har dock kraftigt kritiserats 

för att sakna erforderlig struktur, även om andra åsikter inom litteraturen anser sig ha lyckats 

indela helhetsavvägningen i fem kategorier.186 Därutöver har domstolens resonemang kring 

CAS neutralitet, parternas intressegemenskap och förekomsten av frivillighet ådragit sig mest 

uppmärksamhet.  

 

Som ovan nämnts är frågan om CAS neutralitet av avgörande betydelse för 

missbruksbedömningen, då den är grundläggande för både Pechsteins yrkande och 

bedömningen i de två tidigare rättsinstanserna. BGH baserade sitt godkännande av CAS som 

en neutral och objektiv skiljenämnd på fyra huvudsakliga argument.187 Av dessa torde 

diskussionen om föreliggande intressegemenskap mellan utövarna och förbunden vara mest 

anmärkningsvärd. I denna identifierades Pechsteins intresse som rätten till en rättvis prövning 

av en oberoende och objektiv domstol, samtidigt som förbundets intresse utgjordes av en 

funktionell global idrottslig skiljenämnd. BGH konstaterade att endast en oberoende och 

objektiv idrottslig skiljenämnd kan förväntas bli internationellt erkänd, varför dessa intressen 

bör betraktas som gemensamma snarare än enskilda för respektive part.188 Domstolen ansåg 

därför att idrottsutövarna som ett kollektiv drivs av samma intresse av att motverka doping 

som förbunden. Denna slutsats tvångsförflyttar Pechstein från rollen som individuell 

representant för ett motstående intresse över till förbundens sida, där hennes argument 

neutraliseras och upplöses i det antagna gemensamma intresset. När idrottsutövarna betraktas 

som ett kollektiv förenas deras intressen med förbundens, vilket stärker idrottsförbundens 

resistens mot att fällas för missbruk av dominerande ställning. Ett sådant synsätt kan försvåra 

upprätthållandet av utövarnas individuella rättigheter inom idrottsliga tvister.189 

                                                
185 Se BGH, KZR 6/15, punkt 47-49, 66. Se även Mavromanti, 2016, s. 8, 13.  
186 Duval, Asser International Sports Law Blog, [http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-bgh-s-pechstein-

decision-a-surrealist-ruling] 2017-02-09; Mavromanti, 2016, s. 8. 
187 Duval, Asser International Sports Law Blog, [http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-bgh-s-pechstein-

decision-a-surrealist-ruling] 2017-02-09.  
188 BGH, KZR 6/15, punkt 49.  
189 Se Lindholm, 2016, s. 5-6.  
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Helhetsbedömningen innehåller, likt prövningen i tidigare instanser, ett resonemang om 

frivillighet. Till skillnad från både LG och OLG antog BGH ett mycket restriktivt 

förhållningssätt avseende vad som utgör en kränkning av den fria viljan. Mot bakgrund av 

avtalsrättsliga principer för kontraktuella förhållanden fastslogs att Pechstein ingick klausulen 

frivilligt, eftersom att hennes fria vilja inte åsidosatts genom varken tvång, hot eller 

vilseledande, samt att det endast är naturligt för parterna i avtalsförhållanden att ge upp vissa 

av sina egna intressen. Det faktum att ISU ensidigt formulerat villkoren och infört 

skiljeklausulen som en förutsättning för tävlingsdeltagande rättfärdigades i domstolens 

intresseavvägning av ett flertal skäl bakom både skiljeklausulens och skiljenämndens 

existens. Bland annat betonades skiljeklausulens funktion som en processuell 

skyddsmekanism för ISU:s självständighet som organisation, vilket utgjorde en 

grundläggande rättighet för förbundet med stöd i den tyska konstitutionen.190 Då målet rörde 

grundläggande rättigheter för såväl utövarna som förbunden tilläts inte något intresse 

företräde framför det andra i avvägningen.191 Detta stöder antagandet om att BGH endast 

betraktade den fria viljan som en del av helhetsbedömningen, vilken utan särskild hänsyn 

kunde övervägas av andra intressen.   

 

Den bedömningsmetod som BGH tillämpade liknas rätteligen vid en helhetsavvägning av 

inblandade intressen. Med en sådan generell utgångspunkt torde metoden vara allomfattande 

och ändamålsenlig då ett måls omständigheter varierar från fall till fall. Samtidigt kan en 

helhetsavvägning utan tydlig eller förutsägbar struktur äventyra en enhetlig rättstillämpning. 

Det kan därför menas att en rättssäker bedömningsmetod av liknande slag åtminstone fordrar 

ett ramverk för domstolarna att inrätta bedömningen efter. Det kan avslutningsvis noteras att 

domslutet i både BRT II och Kanal 5 Ltd mot STIM understryker vikten av att ta hänsyn till 

och balansera samtliga inblandade intressen.192 Dessa tar dock aldrig formen av en utpräglad 

helhetsavvägning på samma sätt som avgörandet i BGH. 

 

4.5.3 Jämförelse mellan medlemsstater 
Trots rättsfallets många likheter med BRT II innehåller Tournier en påfallande avvikelse i 

missbruksbedömningen. Den första tolkningsfrågan av intresse avsåg undersöka gällande 

kriterier för prövningen huruvida en inhemsk upphovsrättsorganisation påtvingade sina 

                                                
190 Se BGH, KZR 6/15, punkt 53-55, 59.  
191 Ibid, punkt 51. Se även Mavromanti, 2016, s. 9-10.  
192 Se Mål 127/73, BRT II, punkt 8; Mål C-52/07, Kanal 5 Ltd mot STIM, punkt 31.  
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medlemmar oskäliga villkor. Den andra frågan ämnade besvara om skillnaden mellan 

medlemsstater kunde utgöra ett sådant kriterium. Kommissionens jämförande undersökning 

av avgiftsnivån visade att den franska avgiften var avsevärt högre än i övriga medlemsstater. 

Domstolen fastslog att en skillnad i avgiftsnivå mellan medlemsstater, där avgiften i ena fallet 

är avsevärt högre, ska ses som ett indicium på missbruk av dominerande ställning om 

jämförelsen har skett utifrån en likartad grundval. Det åligger därefter det dominerande 

företaget att påvisa objektiva olikheter mellan medlemsstaterna till försvar för denna skillnad. 

Enligt domstolen kan en jämförelse mellan medlemsstater ge värdefulla indikationer på om 

missbruk av dominerande ställning från en inhemsk upphovsrättslig organisation har ägt 

rum.193  

 

Vid första anblick förefaller resonemanget övertygande. I ljuset av den kongruens som 

eftersträvas inom unionen förefaller det rimligt att en avsevärd skillnad medlemsstater 

emellan ses som ett missbruksindicium till den del det inte kan försvaras av objektiva 

olikheter. Samtidigt manar själva konceptet med en mellanstatlig jämförelse till eftertanke. 

Medför det faktum att en avgift eller ett villkor överensstämmer i samtliga medlemsstater att 

det nödvändigtvis är skäligt? Det torde onekligen vara möjligt för en avgift eller ett villkor att 

samtidigt vara likvärdigt oskäligt i samtliga medlemsstater, utan att tidigare varit föremål för 

prövning. Obetänksamma jämförelser kan därför vara försåtliga vid en missbruksbedömning, 

och fråga är om metodens användningsområde kan utsträckas förbi situationer med märkbara 

avvikelser. I målet Tournier underlättades domstolens arbete av att avgiftsnivån skilde sig 

markant mellan Frankrike och övriga medlemsstater. Metodens tillämplighet i svårbedömda 

fall med otydliga eller oregelbundna variationer mellan länder förblir oklar.  

  

                                                
193 Mål 395/87, Tournier, punkt 35-38, 43.  
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5 Avslutande kommentar  
 
Denna uppsats har syftat till att utreda under vilka förutsättningar som 

förvaltningsorganisationer anses missbruka sin dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF. Uppsatsen inleddes med en undersökning och redogörelse av de konkurrensrättsligt 

relevanta bestämmelser som förvaltningsorganisationer omfattas av. Därefter utreddes frågan 

om vad som anses oskäligt genom en rättsfallsgranskning. Slutligen skildrades Nazzinis 

analytiska diskussion kring tillämpningen av artikel 102 FEUF tillsammans med en 

systematisering av de rättsfall som granskats.  

 

Inom ramen för uppsatsen har det tydliggjorts att förvaltningsorganisationer omfattas av de 

konkurrensrättsliga bestämmelserna i näst intill samtliga avseenden. Genom att 

företagsbegreppet i konkurrensrättslig mening i princip omfattar varje enhet som utövar 

ekonomisk verksamhet har ideella föreningar samt bransch- och förvaltningsorganisationer 

små möjligheter att undkomma konkurrensrättens omfång. Inte heller de tidigare 

särbehandlade idrottsliga organisationernas beteende kan längre urskuldas. 

Förvaltningsorganisationernas ensamställning och inflytande på den relevanta marknaden 

förminskar närmast prövningen av innehavet av en dominerande ställning till en formalitet. 

För att undvika oönskade rättsprocesser finns därför anledning för dessa typer av 

organisationer att uppmärksamma och respektera de konkurrensrättsliga bestämmelserna, och 

i synnerhet reglerna kring missbruk av dominerande ställning.   

 

Uppsatsen har visat att ett flertal tänkbara tillvägagångsätt står domstolarna till buds i 

bedömningen av vad som är oskäligt och utgör missbruk av dominerande ställning. Förutom 

de mer akademiskt förankrade bedömningsmetoderna ”Consumer harm test”, ”Post-

exclusionary exploitation test” och ”Defences” finns även andra faktorer att beakta, såsom 

värdet av den fria viljan och jämförelser mellan medlemsstaterna. Metodernas mål och 

kontraster summeras kortfattat i stycket nedan.  

 

”Consumer harm test” grundas i strävan efter en långvarig samhällelig välfärd och utvärderar 

därför effekter på marknadens pris och produktion. Metoden sätter konsumenten i fokus då ett 

beteende anses konkurrensbegränsande om det påverkar dessa faktorer på ett sätt som är 

skadligt för konsumenterna. ”Post-exclusionary exploitation test” tar sikte på huruvida ett 

dominerande företag utnyttjat sin ställning för att uppnå handelsfördelar som inte skulle ha 
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erhållits under normala och tillräckligt effektiva konkurrensförhållanden. I praxis har främst 

överprissättning lyfts fram som en sådan möjlig handelsfördel. ”Defences” utgår från 

proportionalitetsprincipen och utvärderar om ett beteende överhuvudtaget omfattas av 

förbudet i artikel 102 FEUF, alternativt om en överträdelse kan rättfärdigas i efterhand. 

Metoden är enligt Nazzini ämnad att tillämpas som uppföljning av metoder likt ”Consumer 

harm test”, men i praxis har denna form av proportionalitetsresonemang använts självständigt. 

De tyska domstolarna tillmätte den fria viljan stor vikt, där bedömningen utmynnade i frågan 

om det ifrågasatta avtalsinnehållet skulle ha godkänts frivilligt under normala omständigheter 

och fri konkurrens. Dessutom förespråkades en helhetsavvägning av samtliga inblandade 

intressen som metod för missbruksbedömningen. Slutligen kan det konstateras att en avsevärd 

skillnad i avgiftsnivå mellan medlemsstater utgör ett indicium för missbruk, förutsatt att 

jämförelsen görs utifrån en likartad grundval.  

 

Som den juridiskt erfarne läsaren sannolikt förmodat har frågan om vad som anses oskäligt 

dessvärre inget entydigt svar. Rättsfallsgranskningen visar nämligen att svaret till stor del är 

beroende av vilken bedömningsmetod som domstolen väljer att tillämpa i det enskilda fallet. 

Pechstein-målet utgör ett talande exempel för denna ståndpunkt, där samma omständigheter 

fick två, om inte tre, olika utgångar i resan genom de tyska rättsinstanserna. Ett beteende som 

går utöver vad som är proportionerligt och därmed anses som missbruk kan samtidigt gå 

obemärkt förbi vid en jämförelse mellan medlemsstater om ingen avvikelse kan noteras. Mot 

bakgrund av detta är det inte svårt att utveckla förståelse för Nazzinis kritiska förhållningssätt 

gentemot den rådande bristen på övergripande och strukturerade bedömningsregler. Särskilt 

tydligt blir detta i Kanal 5 Ltd mot STIM, där inte mindre än tre olika bedömningsmetoder kan 

observeras.194 Inte enbart kan denna bedömningsmässiga oreda anklagas för att vara rättsligt 

oförutsägbar, utan rent av rättsosäker.   

 

Den bristande bedömningskoherensen till trots kan ett antal grundprinciper skönjas gällande 

vad som anses oskäligt. Rättsfallsgranskningen visar framförallt att beteenden som inte är 

förenliga med proportionalitetsprincipen med stor sannolikhet utgör missbruk av dominerande 

ställning. Denna bedömningsmässiga grundtanke framträder i sex av de nio granskade 

rättsfallen och stödjer därför antagandet att proportionalitet väger tungt vid 
                                                
194 ”Mere defences”, ”post-exclusionary exploitation test” och ”objective justification” berörs alla i målet. EU-

domstolen tillämpar ”mere defences” genom hänvisningar till både Mål 27/76, United Brands, punkt 26 och 
Mål 395/87, Tournier, punkt 33-35. Ett resonemang likt ”post-exclusionary exploitation test” initieras i punkt 
27 innan målet avslutas med vad som liknar ”objective justification” i punkt 47.  
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domstolsbedömningen. Vidare visar de tyska rättsfallen att ett åsidosättande av den fria viljan 

utgör en betydelsefull bedömningsfaktor. Tolkningen av frivillighetsbegreppet är emellertid 

föremål för olika uppfattningar, och med säkerhet kan därför endast konstateras att ett 

åsidosättande som sker medelst tvång, hot eller vilseledande utgör ett oskäligt sådant. 

Slutligen lanserade EU-domstolen en distinkt bedömningsmetod genom uttalandet att 

avsevärda skillnader mellan medlemsstater vid en jämförelse baserad på en likartad grundval 

utgör ett indicium för missbruk. Trots det faktum att denna bedömningsmetod endast 

tillämpas i ett av de granskade rättsfallen torde det vara möjligt att tillerkänna den 

allmängiltig verkan mot bakgrund av den kongruens som eftersträvas inom unionen.  

 

Det går knappast läsaren av The Foundations of European Union Competition Law: The 

Objective and Principles of Article 102 förbi att Nazzini förespråkar strukturerade 

bedömningsprinciper. Som tidigare påtalats tillämpas ”Consumer harm test” inte i sin helhet i 

något av de granskade rättsfallen, varför inget definitivt stöd erhålls för metodens 

funktionalitet. Istället sker den delvisa tillämpningen genom undermetoden ”Post-

exclusionary exploitation test” i de två målen Kanal 5 Ltd mot STIM och Uppsala Taxi. 

Endast vid ett tillfälle berörs konsumentskada överhuvudtaget, nämligen domskälen i Uppsala 

Taxi. Det kan dock inte beskrivas som mer än ett omnämnande när MD påtalar att artikel 102 

FEUF tar sikte på förfaranden som kan orsaka konsumentskada och hänvisar till 

Konkurrensverket mot Telia-Sonera. Samtidigt som frånvaron av resonemang kring 

konsumentskada är påtaglig kan det måhända ursäktas av att Nazzinis framställning 

publicerades först 2011. Det återstår därför att se om framtida avgöranden influeras av 

Nazzinis synsätt och om ”Consumer harm test” får genomslag i kommande 

missbruksbedömningar.  

 

Trots att den praxis som granskats är otillräcklig för definitiva slutsatser kring metodens 

funktion kan ”Consumer harm tests” allmängiltighet betvivlas. Den i inledningen omnämnda 

situationen rörande SIBF kan tjäna som exempel för en högst allmänt hållen utvärdering av 

metoden. Enligt gällande tävlingsbestämmelser för säsong 2016-2017 disponerar 

idrottsklubbarna enbart sargen för egen reklam, vilken samtidigt måste vara förenlig med tv-

bolagens sändningsregler. All övrig arenareklam är förbehållen SIBF.195 Tillämpningen av 

”Consumer harm test” kräver inledningsvis någon ytterligare omständighet utöver 

                                                
195 Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser för säsongen 2016-2017, § 25 b.   
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dominantens vinstmaximering, varpå de tre undermetoderna aktualiseras. Med anledning av 

den rådande idrottsorganisatoriska modellen och innebandyförbundets faktiska 

monopolställning på marknaden torde den undermetod som ställer upp en förhöjd tröskel av 

marknadsinnehav vara tillämpbar. Detta kvalificerar situationen för en fortsatt bedömning 

enligt ”Consumer harm test”, och fram till denna punkt möter metoden inga hinder. Vid 

prövningen av konsumentskada försvåras dock tillämpningen av metoden. Enligt Nazzini 

innebär konsumentskada högre priser, lägre produktion och minskad innovation.196 Upphovet 

till det misstänkta missbruket är de villkor som tvingar idrottsföreningarna att överlåta sina 

reklamrättigheter till förbundet. Med Nazzinis uppräkning som utgångspunkt är det endast en 

höjning av biljettpriset på grund av minskade reklamintäkter som framstår som en någorlunda 

sannolik och konkret konsumentskada. Försök att identifiera andra konsekvenser blir lätt rent 

spekulativa, och inte ens en ökning av biljettkostnaden framstår som varken självskriven eller 

ofrånkomlig. Metodens konsumentfokus kan tyckas missriktat i situationer som saknar tydliga 

kopplingar till konsumentförhållanden men likväl aktualiserar frågan om oskälighet och 

exploaterande missbruk. Tillsammans med svårigheten att mäta dessa för- och nackdelar för 

såväl företag som myndigheter ligger dessa förhållanden bedömningsmetoden till last. En 

rättslig tillämpning av ”Consumer harm test” är önskvärd för att klargöra dess faktiska 

gångbarhet.  

 

Även om frågan om vad som anses oskäligt inte kan besvaras universellt har uppsatsen 

påvisat ett flertal grundprinciper i rättsinstansernas missbruksbedömningar. Utifrån dessa kan 

ett antal generella råd och rekommendationer uppställas till förvaltningsorganisationer.   Allra 

tydligast visar praxis att villkor och beteenden som är oförenliga med 

proportionalitetsprincipen bör undvikas. Konstaterandet är emellertid lika intetsägande som 

det är uppenbart, då ett sådant besked i regel erhålls först efter en domstolsprövning och 

därmed är värdelöst ur preventiv synpunkt. Det bör därför göras en nödvändig åtskillnad 

mellan att avvärja missbruksanklagelser och att undvika dem överhuvudtaget.  

 

Med ledning av de rättsfall som granskats kan ett antal rekommendationer ges för att 

förekomma anklagelser om missbruk av dominerande ställning. En förhållandevis enkel och 

effektiv åtgärd är att säkerställa att villkor, beteenden eller avgiftsnivåer inte kraftigt avviker 

från vad som råder i övriga medlemsstater. Genom undanröjandet av sådana skillnader 

                                                
196 Nazzini, 2011, s. 257. Se även avsnitt 4.2.1 ovan.  
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desarmeras vad som annars skulle utgjort ett starkt indicium för missbruk. En sådan 

jämförelse kan även ge vissa indikationer på förekomsten av överprissättning. Bedömningen 

utgår emellertid inte från förhållandet till övriga medlemsstater, varför en likvärdig 

avgiftsnivå inte eliminerar risken för anklagelser om överprissättning.  Vidare bör en 

förvaltningsorganisation avhålla sig från att formulera absoluta villkor som kränker 

grundläggande rättigheter på ett överdrivet eller iögonfallande sätt. Det ligger i sakens natur 

att ensidigt formulerade villkor inskränker den fria viljan. Istället bör det därför utvärderas 

huruvida det framstår som sannolikt att motparten hade accepterat avtalets utformning i 

konkurrens med andra likvärdiga alternativ. Om en sådan hypotetisk frågeställning besvaras 

nekande bör en omformulering av avtalsinnehållet övervägas. Praxis talar även för att villkor 

som förordar obligatoriska och schablonmässiga överlåtelser av rättigheter, utan eftertanke 

eller möjlighet till anpassning, riskerar att bedömas som oskäliga. Slutligen är det en 

självskriven inrådan att undvika att orsaka konsumentskada. Rekommendationen är i princip 

otillämplig som sådan, då ett beteendes samtliga konsumentverkningar är alldeles för 

oöverskådliga för att bedömas. Trots detta bör det åtminstone poängteras i syfte att undvika 

de mest uppenbara av överträdelser.  

 

För det fall en förvaltningsorganisation ändå står anklagad för missbruk av dominerande 

ställning visar rättsfallsgranskningen att framgångsutsikterna är som störst om dessa bemöts 

med ”defences”. En gynnsam argumentation kring ”mere defence” bör lyfta fram ett legitimt 

kommersiellt intresse som motiv till det ifrågasatta beteendet. Detta bör följas av en 

argumentation till stöd för att handlingssättet inte gått utöver vad som varit absolut 

nödvändigt för att tillgodose intresset. Avgörande är även att det finns ett faktiskt påvisbart 

samband mellan beteendet och det legitima intresset. Dessutom bör det styrkas att inga 

mindre ingripande åtgärder hade kunnat vidtas för att uppnå samma syfte. Om detta uppfylls 

är utsikterna goda för att beteendet faller utanför tillämpningsområdet för artikel 102 FEUF 

genom att inte överhuvudtaget klassificeras som missbruk. I andra hand ger ”objective 

justification” en möjlighet att omkullkasta missbruksanklagelserna genom presentationen av 

beteendets övervägande fördelar, företrädelsevis ur ekonomisk eller samhällelig synpunkt. 

Även denna prövning cirkulerar till största del kring ett legitimt syfte och vad som är 

nödvändigt för att uppnå detsamma. Vid en presentation av övertygande positiva effekter, där 

konsumentfokus kan visa sig särskilt fördelaktigt, finns en reell chans att motbevisa 

anklagelser om missbruk. Avslutningsvis kan en uppsjö av konsumentfördelar läggas i 

domstolens vågskål i ett försök att låta den tippa i förvaltningsorganisationens riktning.  
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