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1 Inledning 
 

I Nationernas välstånd1 skrev Adam Smith, som brukar identifieras som marknadsekonomins 

fader, följande: ”Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens godhet som vi förväntar 

oss vår middag, utan av deras omtanke om sitt eget intresse. Vi vädjar, inte till deras 

människovänlighet utan till deras egennytta och talar aldrig med dem om våra egna behov 

utan bara om deras egen vinning.”2 Trots att Smith i citatet inte uttryckligen nämner 

konkurrensen tror jag att det är detta som är kärnan i hans resonemang. Det är konkurrensen 

som får slaktaren att producera det bästa köttet, bryggaren det bästa ölet och bagaren det bästa 

brödet. De producerar sina varor med sitt egenintresse i åtanke. Om de inte producerar de 

bästa varorna kommer de att förlora kunder och således även intäkterna som dessa kunder 

skulle ha medfört. Konkurrensen reglerar alltså marknaden genom sin blotta existens. 

Tillsammans med andra marknadskrafter kan detta sägas utgöra den osynliga handen, en 

metafor som Smith använder för att åskådliggöra marknadens förmåga till självreglering. 

 

Ordet konkurrens kommer från den latinska termen concurro vilket betyder att sammandrabba 

eller kollidera.3 I en kommersiell kontext äger denna sammandrabbning rum på marknaden 

där säljarna tävlar med varandra om köparna. Beroende på vilken vara som utbjuds till 

försäljning kan även köparna sammandrabba så till vida att de tävlar med varandra om att få 

köpa produkten av säljaren. Konkurrens kan också sägas existera på icke-kommersiella 

områden. Ett exempel på detta är att yttrandefrihet och tryckfrihet kan ses som ett uttryck för 

den fria konkurrensen mellan olika idéer och åsikter i samhället. 

 

Konkurrensens två ytterligheter utgörs av monopolet å ena sidan och så kallad perfekt 

konkurrens å andra sidan. Då ett monopol föreligger är konkurrensen per definition obefintlig 

eftersom endast en säljare existerar på marknaden. Denna säljare kontrollerar den totala 

kvantiteten av en vara som är tillgänglig på marknaden och kan därför bestämma till vilket 

pris varan skall säljas. På så sätt kan monopolisten sätta priset på en nivå som medför en 

mycket hög vinst. Möjligheten till stor vinstmarginal kan i sin tur locka fler aktörer till 

                                                 
1  Verkets ursprungstitel är An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 
2  Smith, Adam, Den osynliga handen: Adam Smith i urval, s. 29 – 30. 
3  Nationalencyklopedin (utg.), Andersson, Arne M., uppslagsord konkurrens, 

http://www.ne.se/lang/konkurrens/228977. 

http://www.ne.se/lang/konkurrens/228977
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marknaden. Ofta kan dock monopolisten använda sin ställning för att slå ut de nya aktörerna 

och därmed försäkra ett fortsatt högt intäktsflöde.4 

 

En marknad med perfekt konkurrens är en utopisk bild av en marknad där fullständig och 

ohindrad konkurrens råder. En sådan marknad präglas bland annat av att det finns många 

marknadsaktörer som är så små att de inte enskilt kan påverka priset i någon riktning. 

Ytterligare kännetecken på perfekt konkurrens är en avsaknad av både inträdes- och utträdes-

hinder samt att det inte förekommer någon samverkan mellan marknadsaktörerna.5 I denna 

situation bestäms priset enbart av marknaden och hamnar på den nivå där jämvikt mellan 

utbud och efterfrågan råder. 

 

Perfekt konkurrens existerar som framgått ovan inte i realiteten. I vissa fall agerar företag 

otillbörligt för att försöka skaffa sig en mer fördelaktig ställning på marknaden i jämförelse 

med sina konkurrenter. Om företaget tillåts fortsätta agera på detta sätt utan att några hinder 

uppställs kan detta få mycket allvarliga konsekvenser för marknadens välmående. För att 

förhindra och motverka sådant beteende finns i de flesta rättsordningar ett konkurrensrättsligt 

regelverk. Men vad är egentligen konkurrensrättens ändamål och övergripande syfte? Vilka 

intressen är det tänkt att detta rättsområde skall skydda? 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att söka identifiera och diskutera konkurrensrättens ändamål och 

övergripande syfte inom både det amerikanska rättssystemet och det europeiska. När jag här 

skriver det amerikanska rättssystemet avses den federala lagstiftningen på konkurrensrättens 

område. Med det europeiska rättssystemet avses det konkurrensrättsliga regelverk som har 

utvecklats på unionscentral nivå. 

 

För att uppnå det uppställda syftet måste flera moment genomföras. Det första momentet 

utgörs av en historisk överblick över konkurrensrättens utveckling i respektive rättssystem. 

Denna överblick belyser de breda utvecklingslinjerna inom rättsområdet och är mycket viktig 

för att förstå konkurrensrätten som rättsområde. Det andra momentet består i att fastställa 

gällande rätt avseende de tre centrala konkurrensrättsliga regelverken i de båda rättssystemen: 

förbudet mot konkurrensbegränsande avtal, förbudet mot missbruk av dominerande ställning 

                                                 
4  Eklund, Klas, Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin, 12 uppl., s. 61. 
5  A. a., s. 60 – 61. 
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samt regelverket för kontroll av företagskoncentrationer. Det tredje och sista momentet består 

i att föra en givande diskussion utifrån ovanstående punkter. Anledningen till att uppsatsens 

fokus fördelas lika mellan Europeiska unionen (EU) och United States of America (USA) är 

att det krävs en viss förståelse avseende konkurrensrättens grunder i de båda rättssystemen för 

att kunna uppfylla det uppställda syftet. 

 

Uppsatsen har avgränsats på följande sätt. Som ovan framgått utgörs den första avgränsningen 

av att framställningen avseende den amerikanska konkurrensrätten enbart fokuseras på den 

federala lagstiftningen. Anledningen till detta är att nästintill alla delstater i USA har egna 

konkurrensrättsliga regelverk som enbart verkar på regional nivå. En liknande avgränsning 

görs gällande det europeiska rättssystemet genom att de enskilda medlemsstaternas 

lagstiftning på det konkurrensrättsliga området inte kommer att undersökas då den i stor 

utsträckning bygger på EU:s lagstiftning på området. Ytterligare en avgränsning som har 

gjorts är att momentet fastställande av gällande rätt inte fokuserar på konkurrensrättens 

praktiska tillämpning. Därför berörs vissa delar av det konkurrensrättsliga regelverket endast i 

förbigående. 

 

1.2 Metod 
När jag under tidigare terminer skrivit promemorior och kortare uppsatser har jag ofta skrivit 

att jag använder juridisk metod eller rättsdogmatisk metod utan att egentligen förklara eller 

reflektera över vad som egentligen avses med dessa begrepp. Den främsta anledningen till att 

en definition av den valda metoden måste ges är att innebörden av dessa begrepp är omstridd. 

Som exempel på detta kan nämnas att Stig Strömholm ifrågasätter själva begreppet ”juridisk 

metod” och uttrycker tvivel om huruvida det skall användas eller ej.6  

 

Claes Sandgren företräder däremot uppfattningen att detta begrepp mycket väl kan användas 

då han anser att den juridiska metoden omfattar mer än bara rättskälleläran inklusive 

rättskälleprinciperna.7 Vad rättskälleläran i sin tur omfattar lämnas dock öppet då Sandgren 

ger uttryck för att rättskälleläran är dynamisk och därför kan skilja sig från ett rättsområde till 

ett annat. Han tar upp inte mindre än fem olika uppräkningar av rättskällor som kan tänkas 

                                                 
6  Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., s. 411. 
7  Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., s. 

38. 
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ingå i begreppet rättskällelära.8 Vidare ger Sandgren uttryck för att det råder påtaglig 

begreppsförvirring kring begreppet ”rättsdogmatisk”.9 

 

Häri ligger problematiken. På grund av oredan och oenigheten kring de olika begreppen måste 

författaren definiera och utveckla sina tankar kring den valda metoden. Detta gäller oavsett 

vilken metod som valts. Då syftet med denna uppsats är att söka identifiera och diskutera 

konkurrensrättens ändamål och övergripande syfte inom två olika rättssystem är valet av 

metod ganska självklart. Jag har valt att använda mig av komparativ metod för att uppnå 

uppsatsens syfte. Mer specifikt avses här funktionell komparativ metod. 

 

Utgångspunkten för denna metod är att endast de rättsregler eller regelverk som uppfyller 

samma funktion i olika rättssystem kan jämföras med varandra.10 Konkurrensrättens funktion 

är att reglera konkurrensen på marknaden genom att kontrollera företagens agerande. 

Funktionen är densamma inom både EU och USA och det är därför möjligt att använda dessa 

två rättssystem som komparationsobjekt. Valet av EU som det ena komparationsobjektet 

beror på att unionens syn på konkurrensrätten är mycket betydelsefull då EU utgör en av de 

största ekonomiska aktörerna på världsmarknaden.11 Anledningen till att USA valdes som det 

andra komparationsobjektet är att detta land utgör en god jämförelsepunkt gällande det 

konkurrensrättsliga systemet. En av anledningarna härtill är att regelverket har utvecklats 

under mer än ett sekel.12 Ett annat skäl till detta val är att USA är världens största enskilda 

ekonomi.13 Det finns också en viss likhet mellan EU och USA då det i båda fall rör sig om 

sammanslutningar av flera mindre enheter, medlemsstater inom EU och delstater inom USA. 

En del av dessa mindre enheters makt har sedan delegerats till någon form av överordnad 

enhet. 

 

Då en komparativ studie genomförs är det lätt att enbart utgå från det egna rättssystemet, 

vilket medför viss problematik gällande exempelvis hur de olika rättskällorna skall tolkas. 

                                                 
8  A. a., s. 36 – 37. 
9  A. a., s. 53. 
10  Zweigert, Konrad & Kötz, Hein, An Introduction to Comparative Law: Volume 1 – The Framework, 2nd ed., 

s. 31. 
11  Den sammanlagda nominella bruttonationalprodukten för EU under 2010 var 16 242 miljarder USD. Denna 

statistik kommer från World Economic Outlook Database som ges ut av International Monetary Fund. 
12  Se kapitel 2.2 nedan. 
13  USA hade en nominell bruttonationalprodukt på 14 526 miljarder USD för 2010 vilket placerar landet på 

första plats. Även denna siffra kommer World Economic Outlook Database som ges ut av International 
Monetary Fund.  
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Michael Bogdan uttalar härvid att en grundläggande princip inom den komparativa rätts-

kunskapen är att rättskällornas system och hierarki i det utländska systemet måste 

respekteras.14 Min utgångspunkt är därför att tolkningen av de utländska rättskällorna skall 

ske på samma sätt som i ursprungslandet, vilket ligger i linje med vad Bogdan uttalar.15  

 

Till sist vill jag nämna att jag under arbetet med denna uppsats haft som utgångspunkt att det 

faktiskt går att identifiera ett rättsområdes ändamål och övergripande syfte. För att göra detta 

har jag använt objektiv teleologisk tolkning vilket innebär att lagtexten som sådan studeras för 

att på så sätt utröna lagstiftningens syfte.16 Under denna process har jag nyttjat även andra 

rättskällor såsom rättspraxis och doktrin i olika former för att säkerställa en så korrekt 

tolkning som möjligt. 

 

1.3 Material 
Under arbetet med denna uppsats har flera olika källor använts. Materialet har till stor del 

utgjorts av engelsk litteratur på konkurrensrättens område. Även artiklar i juridiska tidskrifter 

utgivna från olika universitet, så kallade law reviews, har använts. Dessa artiklar syftar inte 

till att enbart beskriva gällande rätt utan försöker också tolka dess innebörd genom analys och 

diskussion. 

 

Vid valet av källor har jag lagt särskilt fokus på källans relevans i förhållande till uppsatsens 

ämne. Vidare har källans utgivningstidpunkt beaktats. Jag har strävat efter att använda så 

aktuella källor som möjligt, något som har möjliggjorts genom fjärrlån och inköp av böcker i 

nya upplagor via Umeå universitetsbibliotek. I vissa fall kan dock aktualiteten inte tillmätas 

alltför stor betydelse eftersom artiklar i law reviews och andra juridiska tidskrifter ofta är av 

argumenterande art och därför endast publiceras en gång. I samband med detta vill jag också 

nämna att många rättsfall från USA:s högsta domstol kan förefalla vara väldigt gamla men att 

de trots detta är relevanta, främst på grund av det amerikanska rättssystemets inställning till 

och behandling av rättspraxis.17 Här vill jag också påminna om att uppsatsens syfte ej är att 

göra en komplett genomgång av praxis på konkurrensrättens område. På grund av detta har 

                                                 
14  Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 uppl., s. 44. 
15  A. a., s. 45. 
16  Se Derlén, Mattias, A Castle in the Air – the Complexity of the Multilingual Interpretation of European 

Community Law, s. 469 med där angivna källor för vidare diskussion kring detta begrepp. 
17  Stone, Harlan F., The Common Law in the United States, 50 Harv. L. Rev. s. 6. 
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urvalet av praxis gjorts på ett sådant sätt att de allra viktigaste och mest framstående målen 

inom respektive regelverk berörts. 

 

Rättspraxis från USA:s högsta domstol har inhämtats från FindLaw som administreras av 

Thomson Reuters.18 De citat från olika rättsfall som förekommer i uppsatsen är hämtade från 

rättsfallet enligt dess lydelse på FindLaw. Den källa som har använts avseende amerikansk 

lagtext är U.S. Code. Denna källa publiceras bland annat genom Federal Digital System som 

tillhandahålls av United States Government Printing Office.19 Den upplaga av U.S. Code som 

har använts är 2010 års upplaga vilket är den senast publicerade upplagan inklusive de 

ändringar som genomförts till och med årsskiftet 2010/2011. Alla dokument med anknytning 

till EU har inhämtats från EUR-Lex i den mån det har varit möjligt. 

 

Här vill jag särskilt diskutera den rapport utgiven av Department of Justice (DoJ) till vilken 

det hänvisas i kapitel 4.2 nedan.20 Rapporten publicerades den 8 september 2008 och åter-

kallades den 11 maj 2009 genom ett pressmeddelande.21 Under perioden mellan dessa två 

datum måste rapporten anses utgöra ett uttryck för DoJ:s officiella ställning gällande 

tillämpningen av the Sherman Antitrust Act men så är inte längre fallet. I pressmeddelandet 

nämns bland annat att rapporten skapade osäkerhet gällande DoJ:s tillämpning av the 

Sherman Act, framför allt genom att den angav vissa tröskelvärden för när DoJ skulle inleda 

en granskning av ett företags beteende på marknaden enligt sektion 2. I och med återkallandet 

gäller inte längre dessa tröskelvärden. Denna rapport används trots detta som källa på grund 

av att den utgör ett exempel på DoJ:s resonemang kring värdet av informationen om ett 

företags marknadsandel på den relevanta marknaden vid bedömningen av det aktuella 

företagets position på marknaden. Rapporten visar också på att det finns en debatt kring 

etablerandet av tröskelvärden för denna bedömning i USA. 

 

De Internetbaserade källor som har använts kontrollerades den 19 februari 2012. Anledningen 

till att denna kontroll har gjorts är att säkerställa adressernas korrekthet samt att källan 

fortfarande är nåbar. I vissa fall anges sidnummer i samband med Internetbaserade källor. 

Dessa sidhänvisningar skall ses som en indikation på att den officiella PDF-versionen har 
                                                 
18  FindLaw rättsfallsdatabas nås via http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html. 
19  Systemet åtkoms via http://www.gpo.gov/fdsys. 
20  U.S. Department of Justice (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the 

Sherman Act, http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm. 
21  U.S. Department of Justice (utg.), Justice Department Withdraws Report on Antitrust Monopoly Law, 

http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2009/245710.htm. 

http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html
http://www.gpo.gov/fdsys
http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2009/245710.htm
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använts. Denna version kan generellt sett nås genom den adress som anges i fotnoten. 

Sidhänvisningarna i dessa fotnoter avser pagineringen av själva dokumentet vilket skall 

särskiljas från PDF-filens paginering. 

 

För vägledning gällande formatering av noter och källförteckning samt allmän formalia har 

jag nyttjat flera verk. Bland dessa kan nämnas Att skriva juridik: Regler och råd av Ulf Jensen 

et al., Juridisk skrivguide av Peter Wahlgren et al. samt Svenska skrivregler som är utgiven av 

Språkrådet. Gällande hänvisningar till amerikansk lagtext och amerikanska rättsfall har jag 

använt mig av The Bluebook: A Uniform System of Citation som är utgiven av Harvard Law 

Review Association. Även Interinstitutionella publikationshandboken, som ges ut av EU:s 

publikationsbyrå, har använts angående språkliga spörsmål gällande EU. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av totalt fem kapitel med därtill hörande underkapitel. Uppsatsen är 

disponerad på följande sätt. Först presenteras den grund på vilken uppsatsen vilar: syfte, 

metod, material och så vidare. Fortsättningen består i en genomgång av konkurrensrättens 

utveckling i EU och i USA. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en historisk överblick av 

rättsområdet. Kapitlet följer en kronologisk disposition på grund av att det rör sig om en 

historisk framställning. 

 

Efter detta presenteras utredningen av gällande rätt i två kapitel som avhandlar EU respektive 

USA. Här görs en genomgång av de tre centrala konkurrensrättsliga regelverken: förbudet 

mot konkurrensbegränsande avtal, förbudet mot missbruk av dominerande ställning samt 

regelverket för kontroll av företagskoncentrationer. Efter denna genomgång förs en 

diskussion gällande konkurrensrättens övergripande syfte med utgångspunkt i den historiska 

genomgången och den presentation av gällande rätt som har gjorts. Till sist presenteras 

slutsatsen där uppsatsens resultat summeras. 

 

1.5 Terminologi 
1.5.1 Allmänt 
Här finner jag skäl att nämna att det i engelskspråkig litteratur på konkurrensrättens område 

ofta talas om ”antitrust law”. Termen används då för att namnge själva rättsområdet. Ibland 

används också termen mer specifikt för att hänvisa till reglerna om kontroll om företags-



12 
 

koncentrationer. I denna uppsats kommer termen dock enbart att användas då det amerikanska 

rättssystemet behandlas och då endast som begrepp för rättsområdet. 

 

1.5.2 Särskilt om EU 
I denna framställning kommer jag inte att använda begreppet ”den gemensamma marknaden”, 

annat än i direkta citat. Istället kommer ”den inre marknaden” att användas genomgående. 

Vidare kommer jag att hänvisa till EU som en union, oavsett vilken tidsperiod som diskuteras. 

Jag kommer också att hänvisa till fördragens artiklar enligt den numrering som gäller efter 

Lissabonfördragets ikraftträdande 2009, även då jag diskuterar händelser och rättsfall som 

ägde rum innan denna tidpunkt. Domstolarna kommer att benämnas EU-domstolen respektive 

Tribunalen oavsett domstolarnas officiella namn vid tidpunkten för det aktuella målets 

avgörande. Anledningen till att så sker är att skillnaderna i terminologi saknar relevans för 

uppsatsen. 

 

1.5.3 Särskilt om USA 
USA:s högsta domstol, vars korrekta namn är The Supreme Court of the United States, 

kommer att benämnas som just USA:s högsta domstol. Rättsfall från domstolen åtföljs av en 

hänvisning till United States Reports som är en rättsfallssamling som ges ut på ett privat 

förlag. 

 

Då en hänvisning till ett amerikanskt rättsfall kan vara främmande för läsaren har jag valt att 

förklara hur en sådan hänvisning görs här. Den övervägande delen av de rättsfall som jag 

hänvisar till kommer från USA:s högsta domstol. Formatet som kommer att användas vid en 

sådan hänvisning är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 156 United States v. E. C. Knight Co., (1895). U.S
 

Part 

Rättsfallets 
första sida 

Rättsfalls-
samlingens 

volym 

Årtal för målets 
avgörande 

Part United States 
Reports 
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Hänvisningar till rättsfall från andra domstolar än USA:s högsta domstol följer i princip 

formatet ovan med den skillnaden att de hänvisar till en annan rättsfallssamling än United 

States Reports. 

 

Vid hänvisningar till amerikansk lagtext hänvisas till United States Code där de federala 

rättsakterna publiceras i samband med kodifieringen. 

 
Hänvisningarna till lagtexten sker på följande sätt: 

 

 

 

 

 

Årtalet avser den upplaga av United States Code till vilken som hänvisningen görs. 
 
  

(2010). U.S.C. Title 15 § 1 

United 
States 
Code 

Sektion Årtal Volym 
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2 Konkurrensrättens historia 
 

2.1 Utvecklingen i EU 
Den 18 april 1951 undertecknades Parisfördraget22 av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna och dåvarande Västtyskland. Fördraget trädde i kraft 1952 och därigenom 

bildades Europeiska Kol- och Stålgemenskapen (EKSG) som hade till syfte att skapa en inre 

marknad för två mycket viktiga handelsvaror, kol och stål. Denna inre marknad skulle sedan 

administreras genom ett överstatligt samarbete mellan medlemsstaterna. Fördraget innebar 

vidare att fyra institutioner skapades för den gemensamma administrationen. Dessa var den 

Höga myndigheten, ministerrådet, den parlamentariska församlingen och en särskild domstol 

som skulle tolka fördraget om en tvist uppstod. 1957 beslutade de sex EKSG-länderna att 

utöka samarbetet till ett mer generellt ekonomiskt samarbete. Detta skedde genom under-

tecknandet av Romfördraget23 som upprättade den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

(EEG). Vid samma tidpunkt undertecknades ytterligare ett fördrag genom vilket den 

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) upprättades.24 

 

De mål som ställdes upp i Romfördraget var främst av ekonomisk natur. Av fördragets andra 

artikel framgick att unionens uppgift skulle vara att främja en harmonisk utveckling av den 

ekonomiska verksamheten inom unionen, en fortgående och balanserad tillväxt samt verka för 

närmare förbindelser mellan medlemsstaterna. Det framgick också att detta skulle uppnås 

genom att etablera och utveckla en inre marknad.25 Det första steget som togs för att uppnå 

detta var upprättandet av en tullunion vilket innebar att både tullar och kvantitativa handels-

restriktioner mellan medlemsstaterna avskaffades.26 I fördraget uttalades vidare att unionen 

skulle verka för inrättandet av ett system som syftade till att säkerställa att konkurrensen på 

den inre marknaden inte snedvreds.27 I artiklarna 85 och 86 i fördraget räknades ett antal 

beteenden upp som skulle anses vara oförenliga med den inre marknaden och därmed 

förbjudna. I artikel 89 stadgades att ansvaret för att kontrollera efterlevnaden av dessa regler 

skulle vila på EEG:s kommission som på eget initiativ eller på anmodan från en medlemsstat 

skulle undersöka misstänkta överträdelser. 

                                                 
22  Fördragets officiella titel är Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. 
23  Fördragets officiella titel är Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 
24  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 9. 
25  Romfördraget, 1957 års lydelse, artikel 2. 
26  Romfördraget, 1957 års lydelse, artikel 3(a). 
27  Romfördraget, 1957 års lydelse, artikel 3(f). 
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Vid upprättandet av EEG, EKSG och Euratom hade också administrativa institutioner 

upprättats inom varje gemenskap. 1967 trädde det så kallade fusionsfördraget28 i kraft vilket 

innebar att de tre gemenskapernas ministerråd slogs samman till ett gemensamt råd. Fördraget 

innebar också att EEG:s och Euratoms kommissioner slogs samman med EKSG:s Höga 

myndighet och bildade en gemensam kommission.29 

 

1986 antogs den Europeiska enhetsakten vilket bland annat innebar att beslutsprocessen 

effektiviserades då rådets möjligheter att besluta med kvalificerad majoritet utvidgades. Året 

innan detta publicerades en vitbok med titeln Förverkligandet av den inre marknaden.30 I 

denna vitbok presenterade kommissionen ett program bestående av ett antal nödvändiga 

åtgärder för att förverkliga den inre marknaden samt en tidsplan för genomförandet av detta 

program. Den större delen av åtgärdsprogrammet som presenterades i vitboken genomfördes 

inom den fastställda tidsfristen, årsskiftet 1992/93.31 

 

I början av 1992 undertecknades Maastrichtfördraget32 genom vilket en ny organisatorisk 

struktur skapades. Genom detta fördrag ersattes EEG med Europeiska gemenskapen (EG) 

som tillsammans med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och det polisiära och 

straffrättsliga samarbetet utgjorde EU. Fördraget innebar att det europeiska samarbetet för-

djupades inom flera områden. Fördraget utgjorde också ett viktigt steg i den europeiska 

integrationen eftersom den rättsliga grunden för den ekonomiska och monetära unionen 

lades.33 

 

EU-fördraget ändrades sedan vid två tillfällen, 1997 och 2001, genom Amsterdamfördraget34 

respektive Nicefördraget.35 De ändringar och förbättringar som infördes härigenom var av 

                                                 
28  Fördragets officiella titel är Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission 

för Europeiska gemenskaperna. 
29  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 10. 
30  Förverkligandet av den inre marknaden: Vitbok från kommissionen till Europeiska rådet, KOM (1985) 310 

slutlig. 
31  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 12 (fotnot 23). 
32  Fördragets officiella titel är Fördraget om Europeiska unionen. 
33  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 13. 
34  Fördragets officiella titel är Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen 

om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. 
35  Fördragets officiella titel är Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, Fördragen om 

upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. 
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begränsad omfattning.36 2002 upphörde EKSG att existera eftersom fördraget som upprättade 

den gemenskapen ingicks för en tidsperiod om 50 år.37 

 

I december 2009 trädde Lissabonfördraget38 i kraft. Detta fördrag grundades på behovet att 

reformera unionens struktur och funktionssätt för att bättre kunna möta de behov som uppstått 

då unionen vid flera tillfällen utökats till att omfatta fler medlemsstater. En av de förändringar 

som genomfördes var en mindre revision av EG-fördraget som var inriktad på att klargöra och 

förbättra EU:s funktionssätt. Revisionen bestod bland annat av en omnumrering av fördragets 

artiklar i klargörande syfte.  Som ett led i revisionsarbetet ändrades också fördragets namn till 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Regelverket gällande den inre 

marknaden och konkurrensreglerna överfördes dock i princip i oförändrad form från EG-

fördraget.39 

 

Idén om den inre marknaden har varit en central del av EU ända sedan samarbetet inleddes 

under 1950-talet. Den inre marknaden grundar sig på de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, 

tjänster, kapital och personer. Dessa friheter innebär att rörligheten på den inre marknaden 

inte skall inskränkas genom att hinder uppställs av medlemsstaterna.40 Till den inre 

marknaden hör också konkurrensrätten, något som bekräftas genom uttalandet ”den inre 

marknaden […] innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids”.41 

 

Att konkurrensrätten har en central ställning har bekräftats av EU-domstolen vid flera 

tillfällen, bland annat i målet Eco Swiss42 där domstolen uttalade att förbudet mot konkurrens-

begränsande avtal är en bestämmelse som är oundgängligen nödvändig för att den inre 

marknaden skall kunna fungera samt att den tillhör grunderna för rättsordningen.43 

 

Ett hinder som uppstår på grund av en annan aktör än en medlemsstat, såsom en privat 

näringsidkare, kan dock inte beivras genom att hänvisa till någon av de fyra friheterna. Istället 

tillämpas det konkurrensrättsliga regelverket. Ansvaret för denna tillämpning vilar främst på 

                                                 
36  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 15. 
37  Parisfördraget, artikel 97. 
38  Fördragets officiella titel är Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
39  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 16. 
40  A. a., s. 338. 
41  Protokoll (nr 27) om den inre marknaden och konkurrens, EUT C 83, 30.3.2010, s. 309. 
42  Mål C-126/97, Eco Swiss mot Benetton. 
43  Mål C-126/97, Eco Swiss mot Benetton, p. 36 och 39. 
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kommissionen och det för ändamålet särskilt inrättade generaldirektoratet för konkurrens (GD 

Konkurrens).44 

 
De centrala delarna av den europeiska konkurrensrätten är förbudet mot konkurrens-

begränsande avtal i artikel 101 FEUF och förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 

artikel 102 FEUF. Konkurrensrätten består vidare av bland annat regelverket gällande kontroll 

av företagskoncentrationer.45 

 

Tillämpligheten av det europeiska konkurrensrättsliga regelverket beror på huruvida handeln 

mellan en eller flera medlemsstater påverkas av det misstänkt konkurrensbegränsande 

beteendet. Om handeln mellan medlemsstaterna inte påverkas finns det ändå möjlighet att 

angripa det, men då genom att en process initieras i nationell domstol. I sådant fall tillämpar 

domstolen den nationella konkurrenslagstiftningen parallellt med EU-rätten.46 

 

Medlemsstaternas konkurrensvårdande myndigheter samarbetar med varandra och med 

kommissionen inom ramen för European Competition Network (ECN). Detta nätverk 

möjliggör informationsutbyte och diskussioner gällande det europeiska konkurrensrättsliga 

regelverket. Syftet med detta samarbete är bland annat att undvika att en nationell konkurrens-

vårdande myndighet lämnar beslut som strider mot ett kommissionsbeslut i samma fråga. 

Detta medför en konsekvent tillämpning av EU:s konkurrensrättsliga regelverk.47 

 

2.2 Utvecklingen i USA 
Den absolut första konkurrensrättsliga rättsakten som antogs på federal nivå var the Interstate 

Commerce Act48 som trädde i kraft 1887. Denna rättsakt var speciellt inriktad på järnvägs-

marknaden och då särskilt på att priset för transport via järnväg fastställdes genom direkta 

överenskommelser mellan marknadsaktörerna. Den första federala rättsakten med mer 

generellt tillämpningsområde är the Sherman Antitrust Act49 som trädde i kraft 1890. 

Rättsaktens namn kommer dels från upphovsmannen, senator John Sherman,50 dels från den 

                                                 
44  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 96 – 98. 
45  Se kapitel 3.3 nedan. 
46  Förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, art. 3. 
47  Förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, art. 11, 12 och 

16. 
48  The Interstate Commerce Act of 1887, Act of February 4, 1887, 24 Stat. 379, reviderad och kodifierad i 49 

U.S.C. § 1 et seq. 
49  The Sherman Antitrust Act, Act of July 2, 1890, 26 Stat. 209, kodifierad i 15 U.S.C. §§ 1 – 7. 
50  Republikansk senator för delstaten Ohio, född år 1823, död år 1900. 
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term som används för konkurrensrätt i USA, antitrust law. Den historiska bakgrunden till 

denna term börjar när Standard Oil Company of Ohio bildades 1870 av John D. Rockefeller i 

Cleveland, Ohio. Inom ett par år hade Standard Oil tagit kontrollen över merparten av 

raffinaderierna i Cleveland.51 Standard Oil fortsatte att växa genom att förvärva andra företag. 

1879 kontrollerades 90 % av den totala raffineringskapaciteten av Standard Oil. Dessutom 

kontrollerade företaget stora delar av produktionen och transporten av olja.52 

 

Vid den här tiden var det förbjudet för bolag att äga aktier i andra bolag.53 På grund av detta 

köpte delägare i Standard Oil aktier i andra, konkurrerande, företag. Sedermera bildades en 

trust54 som tog över förvaltandet av dessa aktier vilket fick till följd att trusten fick stort 

inflytande i många konkurrerande företag. På så sätt kunde förvaltarna av Standard Oil-

trusten eliminera konkurrensen mellan de företag som kontrollerades.55 Det skall dock 

påpekas att John D. Rockefeller och Standard Oil inte var ensamma om användandet av 

truster för att dölja konkurrensbegränsande beteende och annat otillbörligt agerande på 

marknaden.56 

 

I slutet av 1880-talet uppmärksammades användandet av truster av USA:s kongress.57 

Standard Oil-trusten kom då att bli en kulturell symbol för de potentiella samhällsproblem 

som truster i allmänhet kunde medföra. Frågan debatterades under lång tid och mynnade till 

slut ut i the Sherman Antitrust Act. Denna rättsakt förklarade att alla avtal och samman-

slutningar, oavsett om de var i form av truster eller inte, skulle bedömas såsom olagliga om de 

innebar ett handelshinder mellan två eller flera delstater eller mellan USA och andra länder.58 

Vidare stadgades att alla försök att tillskapa ett monopol skulle bedömas som ett allvarligt 

brott och straffas med böter.59 

 

I början av 1890-talet angreps Standard Oil-trusten av Ohios statsåklagare. Domslutet i denna 

process innebar att Standard Oil of Ohio separerades från trusten genom att företaget förbjöds 

                                                 
51  Yergin, Daniel, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power, s. 41. 
52  A. a., s. 43. 
53  A. a., s. 45. 
54  Ett rättsförhållande där en eller flera huvudmän (settlors) överlåter förvaltandet av vissa tillgångar till en eller 

flera förvaltare (trustees) som förvaltar tillgångarna i enlighet med huvudmannens önskan. Se vidare 
Oosterhoff, Albert H., et al., Oosterhoff on Trusts: Text, Commentary and Materials, 7th ed., s. 18 – 21. 

55  Whish, Richard & Sufrin, Brenda, Competition Law, 3rd ed., s. 17. 
56  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 23 – 24. 
57  A. a., s. 13. 
58  Title 15 U.S.C. § 1 (2010). 
59  Title 15 U.S.C. § 2 (2010). 
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att tillåta att dess affärer sköttes av trusten. På grund av detta domslut samt långvarig kritik 

från media och hot om liknande processer i andra stater bestämde sig förvaltarna för att 

upplösa Standard Oil-trusten i början av 1892.60 Tre år tidigare hade det associationsrättsliga 

regelverket i staten New Jersey ändrats vilket gjorde det möjligt att ombilda trusten till ett 

holdingbolag som fick namnet Standard Oil Company of New Jersey.61 

 

Under åren som följde diskuterades hur bestämmelserna i the Sherman Act skulle tolkas och 

tillämpas. Några viktiga rättsfall från USA:s högsta domstol som är värda att nämnas i detta 

sammanhang är E. C. Knight62 gällande tolkningen av begreppet mellanstatlig handel med 

särskilt fokus på vad ordet handel inkluderade,63 Trans-Missouri Freight Association64 där 

rätten nådde slutsatsen att the Sherman Act skulle tolkas ordagrant samt Northern Securities65 

där domstolen slog fast att alla horisontella företagskoncentrationer utgjorde ett handelshinder 

i form av sammanslutningar med konkurrensbegränsande verkan och att de således var 

förbjudna enligt the Sherman Act.66 

 

1909 stämdes Standard Oil Company of New Jersey av USA:s justitiedepartement då det 

ansågs att bolagets beteende innebar att båda förbuden i the Sherman Act hade överträtts. Det 

dröjde tills 1911 innan USA:s högsta domstol meddelade dom i det mål som senare kom att 

bli känt som Standard Oil-målet.67 Domstolen kom fram till att holdingbolaget utgjorde en 

olaglig sammanslutning som innebar en överträdelse av bestämmelserna i the Sherman Act. 

För att avhjälpa denna överträdelse beordrade domstolen att Standard Oil Company of New 

Jersey skulle upplösas. I domen, som skrevs av domstolens ordförande Edward Douglass 

White, gjordes en grundlig genomgång av innebörden av de centrala begreppen i the Sherman 

Act. Domstolen fann att konstruktionen av the Sherman Act medförde att den, vid den 

ordagranna tolkning som förespråkades i Trans-Missouri Freight Association, skulle kunna 

tillämpas på samtliga tänkbara avtal av kommersiell natur, vilket i princip även inkluderar 

vanliga köpeavtal. Anledningen till detta är att rättsakten inte definierar vad som avses med 

                                                 
60  Hidy, Ralph W. & Hidy, Muriel E., History of Standard Oil Company (New Jersey). 1. Pioneering in Big 

Business 1882 – 1911, s. 218 – 223. 
61  A. a., s. 225. 
62  United States v. E. C. Knight Co., 156 U.S. 1 (1895). 
63  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 90 – 91 (fotnot 1). 
64  United States v. Trans-Missouri Freight Association, 166 U.S. 290 (1897). Målet avgjordes med minsta 

möjliga majoritet, röstsiffrorna fem mot fyra. 
65  Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197 (1904). 
66  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 317. 
67  Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911). 
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begreppen avtal, sammanslutning eller handelshinder. Bristen på definitioner ansågs leda till 

att rättsaktens tillämpningsområde blev alltför brett. Domstolen fann vidare att en skälighets-

bedömning, kallad rule of reason, måste användas för att avgöra huruvida förbudet hade 

överträtts.68 Genom domslutet cementerade domstolen skälighetsdoktrinens ställning. Domen 

innebar också att de tidigare prejudikaten i Trans-Missouri Freight Association och Northern 

Securities upphävdes.69 En kort tid efter domen i Standard Oil meddelades dom i ett annat 

mycket uppmärksammat konkurrensrättsmål, American Tobacco.70 I denna dom bekräftades 

på ett otvetydigt sätt att skälighetsdoktrinen som hade använts i Standard Oil skulle användas 

för att avgöra huruvida ett handelshinder är förenligt med the Sherman Act eller inte.71 

 

Genom domarna i dessa två mål kom USA:s högsta domstol fram till att vissa samman-

slutningar under vissa omständigheter kunde accepteras även om deras existens innebar ett 

handelshinder. Denna typ av sammanslutningar ansågs vid denna tid återspegla de sociala och 

ekonomiska fördelarna av individuell frihet.72 Fokus lades på skälighetsbedömningen av 

handelshindret. Om handelshindret bedömdes såsom skäligt kunde sammanslutningen inte 

förbjudas enligt the Sherman Act oavsett dess storlek eller ekonomiska styrka.73 

 

Domarna i dessa två uppmärksammade mål gjorde att samhället i stort fick uppfattningen att 

USA:s högsta domstol var positivt inställd till stora företag på grund av etablerandet av 

skälighetsdoktrinen. Detta trots att domslutet i både Standard Oil och American Tobacco 

resulterade i att de båda storföretagen upplöstes. Denna kritik i kombination med att de båda 

domsluten inte fick den avskräckande effekt det var tänkt gjorde att kongressen än en gång 

började debattera konkurrensrätten. Detta ledde fram till att två rättsakter antogs 1914, the 

Clayton Act74 och the Federal Trade Commission Act.75 

 

Den förstnämnda rättsakten inkluderar bland annat förbud mot prisdiskriminering, kopplings-

förbehåll och användandet av exklusivitetsklausuler i försäljningsavtal på sätt som påverkar 

                                                 
68  Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911) på s. 60. 
69  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 317. 
70  United States v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911). 
71  United States v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911) på s. 180. 
72  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 52. 
73  A. a., s. 56. 
74  The Clayton Antitrust Act, Act of October 15, 1914, 38 Stat. 730, kodifierad i 15 U.S.C. §§ 12, 13, 14 – 19, 

20, 21 och 22 – 27 samt 29 U.S.C. §§ 52 – 53. 
75  The Federal Trade Commission Act, Act of September 26, 1914, 38 Stat. 717, kodifierad i 15 U.S.C. §§ 41 – 

58. 
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konkurrensen negativt. Vidare skapades möjligheten för icke-statliga aktörer att initiera 

konkurrensrättsliga prövningar i domstol. För att göra det mer attraktivt med denna typ av 

aktivitet infördes också särskilda förmåner för dessa aktörer såsom tredubblad ersättning. 

Utöver detta infördes ett förbud mot fusioner eller förvärv av företag med konkurrens-

begränsande effekter.76 Genom den sistnämnda rättsakten etablerades den självständiga 

myndigheten Federal Trade Commission (FTC) som bland annat fick till uppgift att 

identifiera och bekämpa otillbörliga handelsmetoder.77 

 

Fyra år senare, 1918, avgjordes målet Chicago Board of Trade78 där ordförande Brandeis 

klargjorde skälighetsdoktrinens kärna. I princip utgör alla kommersiella avtal ett handels-

hinder i någon mån. För att avgöra om handelshindret i fråga är oskäligt och således även 

olagligt måste hänsyn tas till ett antal faktorer, däribland vilken form handelshindret har och 

vilken effekt, verklig eller möjlig, hindret medför.79 Vidare uttalades att ett handelshinder 

endast kan anses såsom skäligt om det kan anses vara konkurrensfrämjande. Om handels-

hindret anses vara uppenbart konkurrensbegränsande är det i princip omöjligt att rättfärdiga 

det med hänvisning till att det medför positiva effekter inom andra områden.80 

 

I slutet av 1920-talet, närmare bestämt den 24 oktober 1929, inträffade den så kallade Wall 

Street-kraschen. Detta var inledningen till den stora depressionen i USA. 1933 valdes 

Franklin D. Roosevelt till president och kort därefter lanserades the New Deal som syftade till 

att häva, eller åtminstone lindra, den stora depressionen. Detta idéprogram påverkade även 

tillämpningen av konkurrensrätten eftersom det ledde till en period av icke-verkställighet där 

näringslivet i princip gavs fria tyglar i syfte att stimulera ekonomisk återhämtning.81 

 

1936 togs nästa steg i den konkurrensrättsliga lagstiftningens utveckling genom antagandet av 

the Robinson-Patman Price Discrimination Act82 som vidareutvecklade prisdiskriminerings-

förbudet som infördes genom the Clayton Act. En av anledningarna till att denna rättsakt 

                                                 
76  The Federal Trade Commission (utg.), FTC Guide to the Antitrust Laws, 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust/antitrust_laws.shtm. 
77  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 65. 
78  Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231 (1918). 
79  U.S. Department of Justice (utg.), Pate, R. Hewitt, Antitrust Law in the U.S. Supreme Court, 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/204136.htm, s. 2 – 3. 
80  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 116. 
81  Fox, Eleanor M. & Sullivan, Lawrence A., Antitrust – Retrospective and Prospective: Where Are We Coming 

From? Where Are We Going?, 62 N.Y.U. L. Rev., s. 941. 
82  The Robinson-Patman Price Discrimination Act, Act of June 19, 1936, 49 Stat. 1526, kodifierad i 15 U.S.C. 

§§ 13, 13a, 13b och 21a. 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust/antitrust_laws.shtm
http://www.justice.gov/atr/public/speeches/204136.htm
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antogs var uppkomsten av större butikskedjor som använde sin storlek för att förmå sina 

leverantörer att erbjuda olika rabatter vilket påverkade konkurrensen negativt.83 

 

1950 antogs the Celler-Kefauver Anti-merger Act84 som medförde vissa förändringar i the 

Clayton Act gällande regelverket för kontroll av företagskoncentrationer. Anledningen till att 

denna rättsakt antogs var främst att det ansågs vara skadligt för marknaden att den 

ekonomiska makten koncentrerades genom att företag gick samman eller köptes upp. 

Förändringen bestod främst i att tillämpningsområdet gällande företagskoncentrationer 

utökades från enbart horisontella koncentrationer till att även gälla vertikala koncentrationer 

och konglomeratkoncentrationer.85 Vidareutvecklingen av de bestämmelser som reglerade 

företagskoncentrationer fortsatte genom the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act86 

som antogs 1976. Denna rättsakt införde bestämmelser om att företagskoncentrationer i vissa 

fall skulle föregås av en anmälan till FTC. 

 

En ny period av icke-verkställighet liknande den på 30-talet inträffade i början av 80-talet. 

Detta reflekteras tydligt av den statistik som förs över DoJ:s arbetsbelastning. Som exempel 

på detta kan nämnas att DoJ förde 20 fall gällande olagliga handelshinder till domstol 1978. 

För 1979 var den siffran 14 och för 1980 var den 15. Fem år senare, 1985, hade den sjunkit 

markant och under detta år fördes endast två fall till domstol.87 Anledningen till denna 

nedgång brukar tillskrivas den så kallade Chicagoskolans ökade popularitet inom Reagan-

administrationen som i sin tur påverkade DoJ.88 Chicagoskolan är en tankeinriktning som 

utvecklades av ekonomer och jurister med anknytning till University of Chicago. Enligt denna 

tankeinriktning är konkurrensrättens enda legitima mål maximerandet av konsumenternas 

välfärd.89 I linje med detta ligger att konkurrensrätten enbart skall inriktas på att förhindra 

vissa typer av kommersiellt beteende och därmed tillåta andra typer som historiskt sett varit 

förbjudna. Detta innebär dock inte konkurrensrätten skall tillämpas i mindre utsträckning utan 

att den skall tillämpas på ett sådant sätt att den främjar konkurrensen och därigenom 

                                                 
83  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 149. 
84  The Celler-Kefauver Anti-merger Act, Act of December 29, 1950, 64 Stat. 1125, kodifierad i 15 U.S.C. §§ 

18 och 21. 
85  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 197 – 198. 
86  The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, Act of September 30, 1976, 90 Stat. 1390, kodifierad i 

15 U.S.C. §§ 15c – 15h, 18a och 66. 
87  Fox, Eleanor M. & Sullivan, Lawrence A., Antitrust – Retrospective and Prospective: Where Are We Coming 

From? Where Are We Going?, 62 N.Y.U. L. Rev. s. 947 – 948. 
88  A. a., s. 947. 
89  Bork, Robert H., The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, s. 51. 
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konsumenternas välfärd.90 Sedan 1976 har endast mindre ändringar, såsom justeringar av 

bötesbelopp och dylikt, genomförts i den amerikanska lagstiftningen på konkurrensrättens 

område. 

  

                                                 
90  A. a., s. 405 – 406. 
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3 Det europeiska konkurrensrättsliga regelverket 
 

3.1 Artikel 101 FEUF: Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal 
Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal återfinns i artikel 101 FEUF. Artikeln är uppdelad 

i tre punkter. Den första punkten föreskriver ett långtgående förbud mot konkurrens-

begränsande avtal, beslut och beteenden.91 Artikelns andra punkt förklarar att alla avtal som 

har ingåtts i strid med artikeln är ogiltiga. Den tredje punkten öppnar upp för möjligheten att 

bevilja undantag från förbudet i första punkten. Vidare kan noteras att artikeln har direkt 

effekt vilket, som bekant, innebär att den skapar rättigheter och skyldigheter för enskilda 

rättssubjekt.92 

 

Genom artikelns lydelse kan ett antal kriterier identifieras. Dessa måste vara uppfyllda för att 

ett avtal skall anses vara oförenligt med den inre marknaden och således vara förbjudet. Det 

första kriteriet är avtalskriteriet. Detta kriterium är vidsträckt eftersom det i princip träffar alla 

former av överenskommelser, oavsett hur de kommer till uttryck. Även skriftliga handlingar 

som ej är avsedda att binda parterna, såsom avsiktsförklaringar, uppfyller avtalskriteriet. 

Åtgärder som vidtas av en enskild marknadsaktör omfattas däremot inte av förbudet i artikel 

101 FEUF då det inte rör sig om ett avtal.93 Däremot kan denna situation omfattas av förbudet 

mot missbruk av dominerande ställning, något som kommer att behandlas i kapitel 3.2 nedan. 

 

Nästa kriterium som går att utläsa är samhandelskriteriet. Detta kriterium består i att det 

aktuella avtalet måste påverka handeln mellan medlemsstaterna för att omfattas av förbudet. 

Prima facie torde detta också innebära att det EU-rättsliga regelverket inte är tillämpligt på 

sådant beteende som bara har verkningar inom ett enda EU-land. Emellertid har samhandels-

kriteriet tolkats på sådant sätt av EU-domstolen att även indirekt eller potentiell påverkan av 

samhandeln är tillräckligt för att kriteriet skall anses vara uppfyllt. Detta slogs fast i målet 

gällande den holländska cementkartellen94 där EU-domstolen uttalade att artikel 101(1) FEUF 

kunde tillämpas på en kartell som var begränsad till den nederländska marknaden då kartellen 

ansågs vara ägnad att försvåra importkonkurrens från Belgien.95 Begreppet handel i 

                                                 
91  Formuleringen i artikel 101 FEUF lyder ”alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och 

samordnade förfaranden”. I denna framställning kommer dock begreppet ”avtal” att användas som en 
kollektiv term för denna formulering. 

92  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 35. 
93  A. a., s. 145 – 147. 
94  Mål 8/72, Vereeniging van Cementhanderlaren mot kommissionen. 
95  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 342 – 343. 
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samhandelskriteriets kontext omfattar alla sorters gränsöverskridande kommersiell aktivitet, 

vilket även inkluderar etablering.96 

 

Det tredje och sista kriteriet som går att utläsa ur artikel 101(1) FEUF är det så kallade 

konkurrensbegränsningskriteriet. För att ett avtal skall omfattas av förbudet i artikeln måste 

det, förutom att uppfylla övriga kriterier, också syfta till eller resultera i ett hinder för, en 

begränsning eller en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. På exakt vilket av 

dessa tre uppräknade sätt avtalet i fråga påverkar konkurrensen är dock av mindre betydelse 

för bedömningen. I praktiken används begreppet konkurrensbegränsande som samlings-

begrepp för all negativ påverkan av konkurrensen.97 I punkterna a) till e) i artikel 101(1) 

FEUF räknas ett antal avtalstyper upp. Anledningen till att denna uppräkning finns med är för 

att exemplifiera vilka avtalstyper som typiskt sett anses påverka konkurrensen på ett negativt 

sätt.98 

 

Utöver de tre kriterier som kan utläsas ur fördragstexten tillkommer det i praxis fastslagna 

märkbarhetskriteriet som också är känd som de minimis-principen.99 Principen slogs fast i 

målet Völk mot Vervaecke100 där EU-domstolen på ett otvetydigt sätt uttalade att artikel 101 

FEUF enbart är tillämpbar på avtal som påverkar den mellanstatliga handeln och den fria 

konkurrensen på ett märkbart sätt.101 De minimis-principen har sedan preciserats genom 

flertalet tillkännagivanden från kommissionen. Det senaste av dessa tillkännagivanden 

utfärdades 2001 och preciserade principen genom att vissa gränser avseende bland annat 

marknadsandelar fastställdes.102 

 

Artikel 101(2) FEUF stadgar som sagt att alla avtal som är förbjudna enligt artikel 101(1) 

FEUF också är ogiltiga. EU-domstolen har uttalat att artikeln endast påverkar de klausuler 

som är förbjudna. Om klausulerna inte kan skiljas från avtalet får det till följd att hela avtalet 

förklaras ogiltigt. Detta sker per automatik och kräver alltså inget föregående beslut.103 

                                                 
96  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 48. 
97  A. a., s. 164 (fotnot 90). 
98  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., s. 347. 
99  Principens namn kommer från den latinska maximen ”de minimis non curat lex” som översätts till ”lagen 

befattar sig inte med småsaker”; se till exempel Black, Henry Campbell & Garner, Bryan A. (red.), Black's 
Law Dictionary, 8th ed. 

100  Mål 5/69, Völk mot Vervaecke. 
101  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 171 – 172. 
102  Se Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar 

konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis), EGT C 368, 22.12.2001, s. 13 – 15. 
103  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 186. 
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Artikel 101(3) FEUF öppnar för möjligheten att utfärda undantag som förklarar att förbudet i 

punkt 1 ej är tillämpligt. Ett undantag kan utfärdas för ett avtal som uppfyller de kriterier som 

ställs upp i artikeln. 

 

3.2 Artikel 102 FEUF: Förbudet mot missbruk av dominerande ställning 
Förbudet mot missbruk av dominerande ställningen stadgas i artikel 102 FEUF. I artikeln 

uttalas att ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning är oförenlig med den 

inre marknaden och därmed också förbjuden om missbruket kan påverka handeln mellan 

unionens medlemsstater.104 Därefter följer en exemplifierande uppräkning på beteenden som 

kan utgöra missbruk av dominerande ställning. Artikel 102 FEUF har, i likhet med artikel 101 

FEUF, direkt effekt.105 

 

Förbudet siktar, som troligtvis har framgått, endast in sig på missbruket av den dominerande 

ställningen. Detta innebär alltså att det inte förbjudet att inneha en dominerande ställning. 

Detta slogs fast av EU-domstolen i Michelin där följande uttalades: ”Konstaterandet av 

förekomsten av en dominerande ställning innebär nämligen inte i sig någon anmärkning mot 

det berörda företaget, utan innebär endast att företaget, oberoende av hur det uppnått denna 

ställning, har ett särskilt ansvar att inte genom sitt beteende skada en effektiv och icke 

snedvriden konkurrens inom den gemensamma marknaden.”106 

 

Begreppet dominerande ställning definierades av EU-domstolen i United Brands såsom en 

situation där ”ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det får möjlighet att 

hindra en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden genom att företagets ställning 

tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, 

kunder och, i sista hand, konsumenter.”107 

 

I citatet ovan nämns ett av nyckelbegreppen gällande förbudet i artikel 102 FEUF – den 

relevanta marknaden. Med detta begrepp avses den marknad som utgör grunden för 

bedömningen av huruvida dominerande ställning föreligger eller ej. Avgränsningen av 

marknaden sker genom att ett produktmässigt (den relevanta produktmarknaden) och ett 

                                                 
104  Detta är samma samhandelskriterium som tillämpas vid bedömningen av konkurrensbegränsande avtal enligt 

artikel 101 FEUF. 
105  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 264. 
106  Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, p. 57. 
107  Mål 27/76, United Brands mot kommissionen, p. 65. 
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geografiskt (den relevanta geografiska marknaden) område bestäms. Definitionen av den 

relevanta produktmarknaden omfattar alla produkter som kan betraktas såsom utbytbara med 

hänsyn till produktens egenskaper och dess pris samt användningsområdet ur konsument-

synpunkt.108 Detta kan leda till att avgränsningen av den relevanta produktmarknaden blir 

mycket snäv. Ett exempel på detta är Hugin109 där domstolen uttalade att den relevanta 

produktmarknaden utgjordes av reservdelar till Hugins kassaapparater eftersom det inte fanns 

något substitut för denna vara. Detta är ett av få mål där EU-domstolen ansåg att samhandels-

kriteriet ej var uppfyllt trots den vida definition av kriteriet som domstolen gav uttryck för i 

målet gällande den holländska cementkartellen som berördes ovan.110 

 

Den relevanta geografiska marknaden definieras såsom ett område där produkten tillhanda-

hålls under tillräckligt likartade konkurrensvillkor. Marknaden skall också gå att särskilja från 

angränsande geografiska områden främst genom väsentliga skillnader i konkurrens-

villkoren.111 Ett exempel på hur denna avgränsning görs är United Brands där domstolen 

uttalade att den relevanta geografiska marknaden utgjordes av unionens samtliga 

medlemsländer förutom Frankrike, Italien och Storbritannien på grund av att dessa länder 

tillämpade vissa importregleringar. Dessa regleringar ansågs alltså utgöra en så väsentlig 

skillnad i konkurrensvillkoren att det påverkade avgränsningen av den relevanta geografiska 

marknaden.112 När den relevanta marknaden har avgränsats återstår att avgöra huruvida denna 

utgör en väsentlig del av den inre marknaden i enlighet med artikel 102 FEUF. Detta kan 

enligt Carl Wetter liknas vid den de minimis-princip som tillämpas gällande artikel 101 

FEUF.113 

 

Vid bedömningen av huruvida ett företag innehar en dominerande ställning är dess marknads-

andel på den relevanta marknaden av stor betydelse. Det finns inga exakt fastslagna gränser 

gällande marknadsandelens storlek. Marknadsandelen är dock den enskilt viktigaste faktorn 

vid bedömningen av huruvida ett företag innehar en dominerande ställning. Utöver marknads-

                                                 
108  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrens-

lagstiftning, EGT C 372, 9.12.1997, s. 5 – 13, p. 7. 
109  Mål 22/78, Hugin mot kommissionen. 
110  Mål 22/78, Hugin mot kommissionen, p. 20. 
111  Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrens-

lagstiftning, EGT C 372, 9.12.1997, s. 5 – 13, p. 8. 
112  Mål 27/76, United Brands mot kommissionen, p. 36 – 38. 
113  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 556. 



28 
 

andelen tas hänsyn till bland annat existensen av inträdeshinder på marknaden samt företagets 

finansiella styrka.114 

 

I artikel 102 FEUF återfinns en lista över exempel på beteenden som kan utgöra missbruk av 

dominerande ställning. I Michelin uttalade domstolen att ett företag som innehar en sådan 

ställning också har ett visst ansvar för att de åtgärder som företaget vidtar inte innebär en 

negativ påverkan på konkurrensen.115 

 

Trots att det i fördragstexten talas om ”ett eller flera företags” missbruk av dominerande 

ställning träffar förbudet endast ensidiga åtgärder. Under vissa förutsättningar kan flera 

enskilda företag tillsammans anses inneha en så kallad kollektiv dominerande ställning, något 

som i princip endast är möjligt på oligopolmarknader.116 Denna form av dominerande 

ställning kommer inte att behandlas här. 

 

3.3 Kontroll av företagskoncentrationer 
Till skillnad från de andra centrala regelverken inom konkurrensrätten är regelverket gällande 

kontroll av företagskoncentrationer inte reglerat genom FEUF. Under lång tid saknades detta 

inom EU. Regelverket tillskapades först 1989 då den första koncentrationsförordningen 

utfärdades.117 Innan detta användes de i fördraget stadgade förbuden, främst artikel 102 

FEUF, i den mån det var möjligt för att angripa företagskoncentrationer som ansågs ha en 

negativ inverkan på konkurrensen på den inre marknaden.118 1989 års koncentrations-

förordning uppdaterades på flera viktiga punkter i och med att den utfärdades på nytt 2004.119 

 

Definitionen av de fall då en företagskoncentration anses uppstå återfinns i artikel 3 i 

koncentrationsförordningen. Häri stadgas att två situationer innefattas i begreppet företags-

koncentration. Den första situationen inträffar då två eller flera tidigare självständiga företag 

eller delar av dessa slås ihop genom en företagsfusion. Den andra situationen inträffar då en 

eller fler personer som kontrollerar ett företag förvärvar kontroll över ytterligare ett eller flera 

företag genom till exempel aktieaffärer. Artikeln innehåller också ett antal undantag avseende 

                                                 
114  A. a., s. 558 – 560. 
115  Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, p. 57. 
116  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 568; Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 

Europarättens grunder, 4 uppl., s. 357. 
117  Förordning nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer. 
118  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 861. 
119  Förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 
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när en koncentration inte anses uppstå. Undantagen inkluderar bland annat situationen då ett 

finansinstitut förvärvar aktier enbart i vidareförsäljningssyfte samt förvärv av kontroll över ett 

företag till följd av en medlemsstats konkurslagstiftning. 

 

Företagskoncentrationer kan normalt sett delas in i tre olika kategorier: horisontella, vertikala 

och konglomeratkoncentrationer. En horisontell koncentration inträffar då de sammangående 

företagen är verksamma på samma produktmarknad men inte nödvändigtvis på samma 

geografiska marknad. Om företagen representerar olika led i produktions- eller distributions-

kedjan och det finns ett samband mellan deras produkter rör det sig om en vertikal 

koncentration. En konglomeratkoncentration föreligger då två företag som är verksamma 

inom olika produktsegment och på olika geografiska marknader önskar diversifiera sin 

verksamhet genom förvärv eller fusion. En samlingsterm för vertikala koncentrationer och 

konglomeratkoncentrationer är icke-horisontella koncentrationer.120 Kommissionen har 

publicerat tillkännagivanden gällande bedömningen av både horisontella och icke-horisontella 

företagskoncentrationer.121 

 

För att koncentrationsförordningen skall äga tillämplighet måste koncentrationen ha vad som 

kallas för en gemenskapsdimension. Detta begrepp skall inte förväxlas med samhandels-

kriteriet som är av betydelse för tillämpningen av artiklarna 101 och 102 FEUF. En 

koncentration anses ha en gemenskapsdimension om de inblandade företagens sammanlagda 

omsättning överstiger vissa tröskelvärden. Beroende på om omsättningen överstiger de värden 

som avser omsättningen i hela världen, inom unionen och inom vissa medlemsstater kan 

koncentrationen anses ha en gemenskapsdimension. Dessa tröskelvärden är relativt 

komplicerade och kommer därför inte att beskrivas i detalj här.122 Om koncentrationen har en 

gemenskapsdimension svarar parterna för att ärendet anmäls till kommissionen innan 

koncentrationen genomförs. Efter anmälan undersöks och utvärderas ärendet av en särskild 

avdelning inom GD Konkurrens som kallas Merger Task Force. Vid denna initiala under-

sökning fokuseras särskilt på de berörda företagens marknadsandelar samt marknadens 

koncentrationsnivå enligt Herfindahl-Hirschman-indexet. Detta index innebär att en samman-

vägning av de aktiva företagens marknadsandelar på den relevanta marknaden genomförs. På 

                                                 
120  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 726. 
121  Se EGT C 31, 5.2.2004, s. 5 – 18 respektive EGT C 265, 18.10.2008, s. 6 – 25. 
122  Ett lättöverskådligt flödesschema över dessa tröskelvärden återfinns dock i Wetter, Carl, et al., 

Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 676. 
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så sätt kan en uppskattning av marknadens koncentrationsnivå göras. Det skall dock noteras 

att dessa faktorer inte är avgörande för bedömningen.123 

 

Huruvida koncentrationen skall tillåtas eller ej avgörs genom det så kallade SIEC-testet124 

som fokuserar på vilken effekt koncentrationen skulle få på konkurrensen om den skulle 

godkännas. Testet är i princip en märkbarhetsbedömning av den föreslagna förändringen av 

marknadsstrukturen som en koncentration innebär. Om testet är positivt, det vill säga att 

koncentrationen påtagligt skulle hämma konkurrensen, förklaras den oförenlig med den inre 

marknaden och förbjuds. Av artikel 2(3) i koncentrationsförordningen framgår att en faktor 

som väger särskilt tungt vid bedömningen är huruvida koncentrationen skapar eller förstärker 

en dominerande ställning. Något som däremot inte framgår av förordningens lydelse är att det 

är koncentrationens påverkan på konkurrensen på den relevanta marknaden som bedöms. 

Termen relevant marknad har i princip samma betydelse som vid tillämpningen av artikel 101 

FEUF.125 

 

Om kommissionen anser att en på förhand anmäld koncentration omfattas av förordningen 

och ger upphov till allvarliga tvivel angående förenligheten med den inre marknaden kan de 

berörda företagen erbjuda sig att vidta vissa åtgärder för att förändra koncentrationen så att 

dess förenlighet med den inre marknaden säkerställs.126 

 

På grund av regelverkets utformning är det möjligt för kommissionen att ingripa mot 

koncentrationer där de inblandade företagen inte har sitt säte i ett medlemsland. Anledningen 

till detta är att regelverket fokuserar på koncentrationens effekt på den inre marknaden. Just 

detta skedde i det uppmärksammade GE/Honeywell-fallet där det amerikanska företaget 

General Electric planerade att köpa upp ett annat amerikanskt företag, Honeywell Inc. 

Kommissionen stoppade dock koncentrationen med hänvisning till SIEC-testet eftersom det 

ansågs att koncentrationen skulle leda till skapandet av dominerande ställning på flera 

marknader och på grund av detta skulle koncentrationen hämma den effektiva konkurrensen 

                                                 
123  Whish, Richard, Competition Law, 6th ed., s. 857. 
124  SIEC står för ”significant impediment to effective competition”. 
125  Wetter, Carl, et al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 725. 
126  Förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, art. 6. 
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på den inre marknaden.127 Om koncentrationen hade tillåtits skulle den resulterat i ett enormt 

konglomerat med en årlig omsättning på uppskattningsvis 180 miljarder euro.128 

 

Om koncentrationen av någon anledning inte omfattas av koncentrationsförordningen faller 

prövningsansvaret på de nationella konkurrensvårdande myndigheterna. Detta kan ge upphov 

till problem eftersom ett ärende kan behöva prövas av flera medlemsstater. Detta skulle i sin 

tur innebära ökad rättsosäkerhet och ökade kostnader. Mot bakgrund av detta innehåller 

koncentrationsförordningen ett system för hänskjutande av ärenden mellan kommissionen och 

medlemsstaterna och vice versa. Syftet med systemet är att koncentrationen skall prövas av 

den bäst lämpade myndigheten i enlighet med subsidiaritetsprincipen.129 

  

                                                 
127  Kommissionens beslut i ärende COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell, p. 567. 
128  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 1255. 
129  Skäl 11 & 12 i ingressen till Förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer; Wetter, Carl, et 

al., Konkurrensrätt: En kommentar, 4 uppl., s. 683. 
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4 Det amerikanska konkurrensrättsliga regelverket 
 

4.1 The Sherman Antitrust Act, sektion 1 
Den första sektionen av the Sherman Act är kodifierad i 15 U.S.C. § 1 och stadgar att alla 

avtal, sammanslutningar och försök att ingå dessa är förbjudna under förutsättningen att de 

innebär ett handelshinder mellan två eller flera stater eller mellan USA och andra länder. 

Sektionen omfattar avtal och sammanslutningar både i det horisontella och i det vertikala 

ledet. 

 

Eftersom rättsakten förbjuder avtal och sammanslutningar träffar sektionen enbart situationer 

då två eller flera parter är inblandade. Unilateralt beteende fångas upp av rättsaktens andra 

sektion vilken kommer att behandlas i kapitel 4.2 nedan. Ursprungligen gjordes en ordagrann 

tolkning av rättsaktens lydelse vilket innebar att precis alla avtal och sammanslutningar kunde 

förklaras förbjudna oavsett på vilket sätt handeln på marknaden påverkas men förutsatt att 

viss påverkan har skett. Detta innebar ett problem eftersom även ett vanligt köpeavtal innebär 

att den potentiella marknaden påverkas på så sätt att det efter att avtalet slutits finns både en 

köpare och en säljare mindre på marknaden.130 För att kringgå denna problematik slog USA:s 

högsta domstol fast att lagstiftaren avsåg att en skälighetsbedömning skulle göras gällande 

handelshindret trots att detta inte uttalades i rättsakten. Doktrinen gällande användandet av 

denna skälighetsbedömning kallas rule of reason och tillskapades av USA:s högsta domstol i 

det välkända Standard Oil-målet som har berörts ovan.131 

 

Ytterligare ett problem är att det i rättsakten inte ges någon definition av vilka avtal eller 

sammanslutningar som omfattas. Detta problem löstes i många fall genom hänvisningar till 

rättspraxis inom andra rättsområden där frågan angående ett avtals existens hade diskuterats. I 

de fall då ledning inte kunde hämtas från rättspraxis tillämpades den så kallade hänvisnings-

doktrinen enligt vilken domstolen i vissa fall kan härleda ett avtal ur de rådande 

omständigheterna. I målet Eastern States Retail Lumber Dealers' Association132 existerade 

inget avtal i ordets rätta bemärkelse. Det som däremot existerade var en lista över virkes-

grossister som även sålde direkt till konsumenter. På grund av listans existens samt det 

faktum att många återförsäljare som ingick i organisationen slutade göra affärer med de 

                                                 
130  Shenefield, John H. & Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 16. 
131  Se kapitel 2.2 ovan. 
132  Eastern States Retail Lumber Dealers' Association v. United States, 234 U.S. 600 (1914). 
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grossister som tagits upp på listan ansåg USA:s högsta domstol att ett avtal kunde härledas på 

grund av de i målet rådande omständigheterna. Då det härledda avtalet i sin tur ansågs utgöra 

ett handelshinder omfattades situationen av förbudet i den första sektionen.133 

 

Definitionsproblemet gällde även begreppet ”restraint of trade or commerce” vilket är av 

central betydelse för bedömningen av avtal och sammanslutningar enligt sektion 1. Begreppet 

har tolkats på sådant sätt att det inkluderar all aktivitet som generellt sett påverkar handel 

med, försäljning eller transport av varor i negativ riktning. Tolkningen av just begreppet 

”trade” i sektion 1 har vidareutvecklats av USA:s högsta domstol, framförallt i målet E. C. 

Knight där domstolen slog fast att begreppet inte omfattar tillverkning av en vara. Därför 

vidtog domstolen ingen åtgärd mot det tillverkningsmonopol avseende raffinerat socker vilket 

var föremål för undersökning i målet. 

 

Fram till 1911 var det relativt osäkert hur begreppet ”restraint of trade or commerce” skulle 

tolkas men i och med domen i Standard Oil bekräftade USA:s högsta domstol skälighets-

doktrinens giltighet. Med tiden har doktrinen utvecklats och av erfarenhet har domstolen 

konstaterat att vissa handelshinder i princip alltid är att anse såsom oskäliga och därmed 

olagliga per se. I målet Northern Pacific Railway134 uttalade domstolen följande: ”There are 

certain agreements or practices which because of their pernicious effect on competition and 

lack of any redeeming virtue are conclusively presumed to be unreasonable and therefore 

illegal”.135 Listan på handelshinder som är olagliga per se inkluderar bland annat avtal och 

sammanslutningar som syftar till att på något sätt påverka eller fastställa priset på en 

handelsvara samt avtal som innebär att marknaden delas upp mellan olika marknadsaktörer.136 

Ett avtal som är förbjudet per se kan inte ursäktas med hänvisning till att resultatet av avtalet 

är skäligt. Detta följer av att de konkurrensbegränsningar som är förbjudna per se typiskt sett 

är så allvarliga att de aldrig kan anses vara skäliga.137 

 

Vid bedömningen av huruvida ett visst beteende utgör ett handelshinder görs också en 

avgränsning av den relevanta marknaden, både gällande produkten som sådan och det 

                                                 
133  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 133. 
134 Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958). 
135  Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958), på s. 5. 
136  United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392 (1927); United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 

U.S. 150 (1940). 
137  U.S. Department of Justice (utg.), Pate, R. Hewitt, Antitrust Law in the U.S. Supreme Court, 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/204136.htm, s. 3. 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/204136.htm
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geografiska område inom vilket produkten saluförs. Bedömningen gällande den relevanta 

produktmarknaden fokuserar på om den aktuella produkten kan ersättas med andra produkter, 

främst med hänsyn till pris och användningsområde. Avgränsningen av den relevanta 

geografiska marknaden görs utifrån ett flertal faktorer såsom produktens beskaffenhet och 

näringsidkarens kundkrets.138 

 

För att ett avtal eller en sammanslutning skall träffas av förbudet i the Sherman Act krävs att 

den mellanstatliga handeln påverkas av beteendet som avtalet eller sammanslutningen ger 

upphov till. Även om den mellanstatliga handeln inte påverkas av det aktuella handelshindret, 

kan avtalet eller sammanslutningen trots allt vara förbjuden, men då enligt den enskilda 

delstatens konkurrenslagstiftning. USA:s högsta domstol har också uttalat att den viktigaste 

bedömningspunkten är huruvida den mellanstatliga handeln har påverkats, inte i vilken mån 

eller utsträckning.139 Tröskeln för att den mellanstatliga handeln skall anses ha blivit påverkad 

av handelshindret bedöms inte vara särskilt hög.140 

 

4.2 The Sherman Antitrust Act, sektion 2 
The Sherman Acts andra sektion är kodifierad i 15 U.S.C. § 2 och lyder ”[e]very person who 

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

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

foreign nations”. Den svenska motsvarigheten till termen ”monopolize” torde vara 

”anskaffande av monopolliknande ställning”. Sektion 2 omfattar även detta beteende på 

försöksstadiet. Denna rubricering används för att åtkomma unilateralt beteende som vidtas av 

en marknadsaktör som ännu inte har uppnått en monopolliknande ställning.141 

 

Standard Oil-målet är mycket viktigt ur konkurrensrättslig synpunkt. Målet hade stor 

betydelse för hur de båda operativa sektionerna i the Sherman Act kom att tolkas och 

tillämpas. USA:s högsta domstol slog i detta mål fast att tillämpningen av sektion 2 är 

beroende av sektion 1 då missbruk av monopolliknande ställning i princip utgörs av samma 

beteende som är förbjudet enligt sektion 1, det vill säga beteende som innebär oskäliga 

handelshinder. Skillnaden är dock att missbruk av monopolliknande ställning endast omfattar 

ensidigt agerande. Detta kom att kallas för missbruksteorin och fokuserade på ett företags 
                                                 
138  Shenefield, John H. & Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 31 – 32. 
139  United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 US 150 (1940), på s. 225 (fotnot 59). 
140  Shenefield, John H. & Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 16. 
141  A. a., s. 38. 
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uppträdande på marknaden.142 Teorin bekräftades av domstolen i U.S. Steel143 där det 

klargjordes att det var uppträdandet som var det centrala för bedömningen samt förklarade att 

själva besittningen en monopolliknande ställning i sig inte är olagligt.144 

 

Denna teori utgjorde standarden för bedömningen enligt sektion 2 fram tills 1945 då 

avgörandet i Alcoa-målet145 meddelades av U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. 

Detta avgörande innebar en övergång från missbruksteorin till en strukturell analys av den 

monopolliknande ställningen där fokus låg på hur ställningen hade uppnåtts.146 Domare 

Hands resonemang byggde på att en marknadsaktör som uppnått en sådan ställning genom 

överlägsen effektivitet inte skall straffas för detta. Anledningen var att han ansåg att the 

Sherman Act inte var avsedd att fördöma resultatet av den konkurrensprocess som rättsakten 

syftar till att främja.147 Detta resonemang har dock blivit utsatt för mycket kritik eftersom det 

ansågs vara motsägelsefullt och otillräckligt. Idag har merparten av resonemanget helt 

förkastats. Den del som återstår är distinktionen gällande vilka typer av agerande som anses 

vara otillbörligt vid själva anskaffningen av den monopolliknande ställningen.148 

 

Det test som idag används av domstolarna vid bedömningen av huruvida ett visst beteende 

skall anses utgöra förbjudet missbruk enligt sektion 2 formulerades i Grinnell-målet.149 och 

kallas således för Grinnell-testet. För att förstå innebörden av detta test måste begreppet 

monopolistisk maktposition150 förklaras. Det definierades av USA:s högsta domstol som 

innehavet av en sådan position på marknaden som ger företaget makt att ensidigt kontrollera 

priset eller möjligheten att exkludera konkurrenter genom unilateralt agerande.151 Testet 

utgörs av två kriterier vilka måste vara uppfyllda för att en monopolliknande ställning skall 

anses föreligga. Det första kriteriet består i konstaterandet att företaget faktiskt har en 

monopolistisk maktposition. Vid denna bedömning är företagets marknadsandel på den 

relevanta marknaden av stor, men inte avgörande, betydelse. För att ett företag skall anses 

inneha en monopolistisk maktposition kräver domstolarna generellt sett en hög marknads-

                                                 
142  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 187. 
143  United States v. United States Steel Co., 251 U.S. 417 (1920). 
144  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s.188; United States v. 

United States Steel Co., 251 U.S. 417 (1920) på s. 451. 
145  United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). 
146  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s.193. 
147  United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945) på s. 430. 
148  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s.194. 
149  United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
150  Den engelska termen är ”monopoly power”. 
151  United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377 (1956) på s. 391. 
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andel på den relevanta marknaden.152 I en rapport som publicerades i september 2008 

uttryckte DoJ stöd för etablerandet av tröskelvärden i frågan om marknadsandelar.153 Av 

rapporten framgår att DoJ antar att ett företag innehar en monopolistisk maktposition om 

företagets har en marknadsandel om minst två tredjedelar som innehas under en betydande 

tidsperiod.154 I och med att rapporten återkallades den 11 maj 2009 återgick DoJ till att 

bedöma denna fråga baserat på omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Det andra kriteriet i Grinnell-testet fokuserar på tillskapandet eller bibehållandet av 

monopolistisk maktposition och huruvida detta har genomförts på andra meriter än som en 

konsekvens av en överlägsen produkt, överlägset affärssinne eller en historisk tillfällighet. 

Om testets båda kriterier bedöms vara uppfyllda anses företaget i fråga inneha en monopol-

liknande ställning.155 

 

Sektion 2 träffar två sorters konkurrensbegränsande beteende, dels otillbörligt agerande vid 

anskaffande av en monopolliknande ställning och dels samma sorts agerande som vidtas i 

syfte att bibehålla en monopolliknande ställning då den redan har uppnåtts. Exempel på 

otillbörliga ageranden som omfattas av sektionen då de anses skada konkurrensprocessen är 

underprissättning, uppställande av inträdeshinder på marknaden samt leveransvägran. Om ett 

företag däremot inte agerar otillbörligt utan uppnår ställningen genom hård men rättvis 

konkurrens hamnar situationen utanför sektionens tillämpningsområde. Detta illustreras av ett 

citat från målet Spectrum Sports156 där USA:s högsta domstol uttalade följande: ”The law 

directs itself not against conduct which is competitive, even severely so, but against conduct 

which unfairly tends to destroy competition itself.”157 

 

4.3 Merger control 
Den största delen av regelverket för kontroll av företagskoncentrationer utgörs av the Clayton 

Act från 1914. När denna rättsakt antogs innehöll den, som ovan berörts, en mängd nya 

bestämmelser. Den bestämmelse som är av intresse här är sektion 7 som utgör grunden för 

                                                 
152  American Bar Association Section of Antitrust Law, Market Power Handbook, s. 20 – 21. 
153  U.S. Department of Justice (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the 

Sherman Act, http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm, s. 21 – 25. 
154  U.S. Department of Justice (utg.), Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the 

Sherman Act, http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm, s. viii. 
155  United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966) på s. 570 – 571. 
156  Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447 (1993). 
157  Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447 (1993), på s. 458. 

http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm
http://www.justice.gov/atr/public/reports/236681.htm
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den federala kontrollen av företagskoncentrationer. Regleringen är kodifierad i 15 U.S.C. § 18 

och stadgar att alla kommersiella förvärv av aktier eller andra tillgångar är förbjudna under 

vissa förhållanden. Dessa förhållanden består främst i huruvida effekten av koncentrationen 

kan leda till minskad konkurrensintensitet eller till att ett monopol skapas. 

 

Sektionen kan, i sin nuvarande lydelse, tillämpas gällande alla tre koncentrationstyper: 

horisontella, vertikala och konglomeratkoncentrationer. Denna utvidgning av tillämpnings-

området skedde 1950 genom att the Celler-Kefauver Anti-merger Act antogs. Idag tillämpas 

sektionen främst avseende horisontella koncentrationer. Anledningen till detta är att vertikala 

koncentrationer generellt sett medför effektivitetsvinster som överstiger den negativa effekten 

på konkurrensen. Konglomeratkoncentrationer är, med vissa undantag, inte av särskilt stort 

intresse för FTC och DoJ.158 Avgränsningen av den relevanta marknaden spelar stor roll även 

inom detta område av konkurrensrätten eftersom den ligger till grund för bedömningen av 

koncentrationens effekt på konkurrensen. 

 

Innan en planerad koncentration genomförs måste båda parter till koncentrationen anmäla 

densamma till FTC.159 Detta system infördes genom the Hart-Scott-Rodino Antitrust 

Improvements Act som antogs 1976. Systemet infördes för att ge de federala myndigheterna 

möjlighet att undersöka effekterna av koncentrationen innan den faktiskt genomförs. På så 

sätt undviks den omfattande problematik det skulle innebära att återställa en redan genomförd 

koncentration.160 

 

För att underlätta tillämpningen av regelverket samt öka rättssäkerheten gällande den initiala 

bedömningen har DoJ och FTC publicerat gemensamma riktlinjer. Dessa riktlinjer är förvisso 

inte bindande för domstolarna men belyser likväl hur de federala myndigheterna resonerar vid 

bedömningen av företagskoncentrationer. Myndigheternas bedömning av en koncentrations 

förenlighet med lagstiftningen börjar med att den relevanta marknaden definieras så att både 

ett produktmässigt och ett geografiskt avgränsat område kan urskiljas. Efter detta görs en 

bedömning av den rådande koncentrationsnivån på den relevanta marknaden enligt 

Herfindahl-Hirschman-indexet som förklarats ovan.161 

                                                 
158  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 333; Shenefield, John H. 

& Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 70. 
159  Title 15 U.S.C. § 18a (2010). 
160  Shenefield, John H. & Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 58. 
161  Se kapitel 3.3 ovan. 
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Utöver detta bedöms även huruvida det föreligger någon risk för att möjligheterna för 

samordnat beteende ökar, om koncentrationen kan leda till att en dominerande ställning 

skapas samt om koncentrationen kan utgöra ett led i ett försöka att skapa en sådan ställning. 

Myndigheterna undersöker också marknaden som sådan. Om marknaden anses vara öppen 

och eventuella inträdeshinder är få eller lättöverkomliga kan en koncentration som möjligen 

innebär konkurrensbegränsande effekter lämnas utan åtgärd då chansen för att konkurrens-

intensiteten kommer att öka inom relativt kort tid är hög.162 

 

Dessa riktlinjer är som nyss nämndes inte bindande för domstolarna. Istället tillämpas 

principer och bedömningsgrunder som utarbetats i praxis sedan the Sherman Act antogs 1890. 

Utvecklingen har främst fokuserats på hur bedömningen av en koncentrations effekter på 

konkurrensen skall gå till och tar sin början i målet Northern Securities där USA:s högsta 

domstol uttalade att alla horisontella koncentrationer var olagliga per se. Detta resonemang 

förkastades i Standard Oil genom införandet av skälighetsdoktrinen. Kort efter detta 

avgörande antogs the Clayton Act varigenom ett förbud mot fusioner eller förvärv med 

konkurrensbegränsande effekter infördes. Efter en längre tid av icke-verkställighet avgjordes 

Brown Shoe Co.163 1962. Häri tillskapades den så kallade incipiency-doktrinen som innebär 

att en koncentration kan förbjudas trots att de inblandade företagens marknadsandelar är små, 

förutsatt att den anses vara början till en trend av ökad koncentration på marknaden.164 

Doktrinen förkastades dock sedermera av USA:s högsta domstol. I samband med detta kunde 

en trend skönjas vilken talade för att domstolen förespråkade en skälighetsbedömning med 

särskilt fokus på ekonomisk effektivitet gällande horisontella koncentrationer.165 

 

Här finns anledning att återkomma till det fall som kort berördes i kapitel 3.3 ovan, 

GE/Honeywell. Som där framgick rörde det sig om en föreslagen koncentration mellan två 

amerikanska företag. Koncentrationen godkändes av DoJ, förutsatt att delar av Honeywells 

verksamhet avyttrades samt att parterna formellt förklarade att även andra företag var 

auktoriserade att utföra service på Honeywells produkter.166 Koncentrationen stoppades 

däremot helt av Europeiska kommissionen. Skälen till att besluten som fattades av de olika 

myndigheterna blev så motstridiga är att de tillämpade olika metoder gällande till exempel 
                                                 
162  Shenefield, John H. & Stelzer, Irwin M., Antitrust Laws: A Primer, 4th ed., s. 62 – 64. 
163  Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 294 (1962). 
164  Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, s. 319. 
165  A. a., s. 330. 
166  U.S. Department of Justice (utg.), Justice Department Requires Divestitures in Merger Between General 

Electric and Honeywell, http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2001/8140.htm. 

http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2001/8140.htm
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uträkning av marknadsandelar och bedömning av konkurrenskraft hos andra marknads-

aktörer.167 

  

                                                 
167  U.S. Department of Justice (utg.), Platt Majoras, Deborah, GE-Honeywell: The U.S. Decision, 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/9893.htm, s. 3 – 5. 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/9893.htm


40 
 

5 Diskussion angående konkurrensrättens ändamål 
 

Konkurrensrätten har utvecklats under mycket lång tid. Under denna tid har också ett antal 

olika teorier gällande konkurrensrättens ändamål presenterats av framstående jurister och 

ekonomer. I detta kapitel kommer jag att diskutera några av dessa teorier och därefter försöka 

utröna konkurrensrättens övergripande syfte. 

 

En tanke som genomsyrar hela konkurrensrätten och teorierna kring detta rättsområde är 

tanken om att det råder ett proportionerligt förhållande mellan konkurrensintensiteten och 

marknadens välmående, det vill säga att konkurrens är bra och att mer konkurrens är ännu 

bättre.168 Denna uppfattning förefaller vara rådande i stora delar av världen, åtminstone i de 

länder som har marknadsekonomiska inslag i sina ekonomiska system. Utsträckningen till 

vilken systemet präglas av detta är givetvis beroende på flera faktorer, däribland landets 

politiska inriktning. 

 

Tanken om konkurrensen som en självklar nytta är tydlig, framförallt i det europeiska 

systemet. I fördraget genom vilket unionen upprättades, Romfördraget, stod bland annat att 

unionens uppgift var att främja en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten 

inom unionen samt att verka för att tillväxten inom unionen stimuleras. För att detta skulle 

kunna genomföras stadgas att medlemsstaterna skall verka för att inrätta ett system som 

säkerställer att konkurrensen inte snedvrids.169 Denna tilltro till konkurrensen som marknads-

kraft existerar än idag. 

 

5.1 Att försvara konkurrensen per se 
Ett av konkurrensrättens ändamål som återkommande nämns i doktrinen är att konkurrensen 

som sådan skall skyddas från att påverkas i negativ riktning.170 Det finns flera exempel på hur 

detta görs. Det främsta exemplet är givetvis det förbud mot konkurrensbegränsande avtal som 

återfinns i artikel 101 FEUF vilket har sin motsvarighet i sektion 1 i the Sherman Act. Även 

förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF och sektion 2 i the 

                                                 
168  Buch-Hansen, Hubert & Wigger, Angela, The Politics of European Competition Regulation: A Critical 

Political Economy Perspective, s. 1. 
169  Romfördraget, 1957 års lydelse, artikel 2 och artikel 3(f). 
170  Se till exempel Europeiska kommissionen (utg.), Kroes, Neelie, Preliminary Thoughts on Policy Review of 

Article 82, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/537, Fox, Eleanor M., “We 
Protect Competition, You Protect Competitors”, 26 World Competition s. 149 – 165 samt Cini, Michelle & 
McGowan, Lee, Competition Policy in the European Union, 2nd ed. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/537
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Sherman Act skyddar konkurrensen i viss mån då det förhindrar att företag som innehar en 

mycket stor marknadsmakt påverkar konkurrensen genom att missbruka sin ställning. 

 

Utgångspunkten i både amerikansk och europeisk konkurrensrätt förefaller vara antagandet 

om att konkurrensen som sådan är en positiv marknadskraft. Vidare antas att en välmående 

och ohindrad konkurrensprocess ligger i konsumenternas intresse. Häri är det tydligt att de 

båda systemen är påverkade av liberalismens tankar om marknadens funktionssätt.171 

 

Den amerikanska konkurrensrättens utveckling har färgats av den situation som USA befann 

sig i när the Sherman Act antogs 1890. Vid denna tid kontrollerades flera marknader nästintill 

enväldigt av stora truster som använde sin marknadsmakt på ett sätt som påverkade samhället 

mycket negativt. Detta ansågs vara ett stort problem och är ett av huvudskälen till att the 

Sherman Act antogs.172 Eftersom truster inte längre används på samma sätt har detta skäl 

blivit inaktuellt. Men det är ändå tydligt att avsikten bakom förbudet mot konkurrens-

begränsande avtal i sektion 1 och förbudet mot anskaffande av monopolliknande ställning i 

sektion 2 är att främja konkurrensen som marknadskraft och samtidigt skydda den från 

negativ påverkan.173 Med tiden har detta resonemang bekräftats vid flera tillfällen. Ett 

exempel på detta är målet Trenton Potteries som avgjordes 1927. Målet handlade om en 

sammanslutning av ett flertal företag som bedrev keramiktillverkning. USA:s högsta domstol 

ansåg att denna sammanslutning utgjorde en överträdelse av förbudet i sektion 1 i the 

Sherman Act. I domen, som skrevs av domare Stone, sades att det inte råder något tvivel om 

att det bästa sättet att skydda samhället från monopolets ondska, såsom i förväg fastställda 

priser, är genom att bibehålla konkurrens på marknaden.174 

 

Ytterligare ett exempel är Spectrum Sports där domstolen uttalade följande: ”The purpose of 

the Act is not to protect businesses from the working of the market; it is to protect the public 

from the failure of the market. The law directs itself […] against conduct which unfairly tends 

to destroy competition itself. It does so not out of solicitude for private concerns, but out of 

concern for the public interest.”175 Jag tror att detta är ett uttryck för att marknaden måste få 

                                                 
171  Se kapitel 1 ovan. 
172  Fox, Eleanor M., The New American Competition Policy – From Anti-Trust to Pro-Efficiency, 2 ECLR s. 

440. 
173  Purdue University (utg.), Martin, Stephen, The Goals of Antitrust and Competition Policy, 

http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=ciberwp, s. 10 – 11. 
174  United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392 (1927), på s. 397. 
175  Spectrum Sports, Inc. v. Mcquillan, 506 U.S. 447 (1993), på s. 458. 

http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=ciberwp
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ha sin gång. ”The failure of the market” är en hänvisning till ett tillstånd då marknaden inte 

fungerar på grund av att konkurrensen som sådan har begränsats. Att skydda konkurrensen 

ligger alltså i allmänhetens intresse. Även FTC ger uttryck för denna tanke i det informations-

material som publicerats på myndighetens webbsida. Där uttalas bland annat att konkurrens-

rätten har haft samma grundläggande ändamål under mer än 100 år – att skydda konkurrensen 

som sådan för att det gynnar konsumenterna.176 

 

Inom EU utgör konkurrensrätten ett av flera olika medel som syftar till samma sak – att 

upprätthålla och utveckla den inre marknaden. Att konkurrensrätten var mycket viktig för 

detta ändamål framgick på ett mycket tydligt sätt redan i Romfördraget. Detta stadgande fanns 

även i EG-fördraget som i sin andra artikel stadgade att unionens uppgifter inkluderade 

etablerandet av en inre marknad. Artikel 3(1)(g) i samma fördrag stadgade att denna uppgift 

skulle uppnås bland annat genom att unionen upprätthöll en ordning som skulle säkerställa att 

konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvreds. Kopplingen mellan konkurrensrätten 

och upprättandet av den inre marknaden var alltså mycket tydlig. Då Lissabonfördraget 

antogs flyttades stadgandet i artikel 3(1)(g) till protokoll 27 vilket dock fogades till 

fördraget.177 Detta innebär att kopplingen inte längre är lika uppenbar, men den finns likväl 

där. 

 

Tribunalen uttalade i målet GlaxoSmithKline178 att termen konkurrens som används i artikel 

101 FEUF och i protokoll 27 skall likställas med begreppet effektiv konkurrens. Innebörden 

av detta begrepp är den grad av konkurrensintensitet som krävs på marknaden för att de syften 

som uppställs i fördragen skall kunna uppnås.179 Det skall dock poängteras att skyddet och 

främjandet av den effektiva konkurrensen är ett av konkurrensrättens ändamål endast på 

grund av de fördelar som den innebär för konsumenterna.180 Utöver detta anses effektiv 

konkurrens medföra flera andra fördelar såsom att den skapar naturliga incitament för 

nytänkande inom näringslivet. Denna inställning framfördes av Neelie Kroes, EU-

                                                 
176  The Federal Trade Commission (utg.), FTC Guide to the Antitrust Laws, 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust/antitrust_laws.shtm. 
177  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 39 – 40. 
178  Mål T-168/01, GlaxoSmithKline mot kommissionen. 
179  Mål T-168/01, GlaxoSmithKline mot kommissionen, p. 109. 
180  Bishop, Simon & Walker, Mike, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and 

Measurement, 3rd ed., s. 20 – 21. 
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kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor under åren 2004 – 2009, då hon höll ett tal 

under en konkurrenskonferens i Italien 2005.181 

 

Ett av kommissionens mål för konkurrensrätten förefaller vara en liberalisering av den inre 

marknaden. Liberalisering i detta sammanhang avser att marknader som tidigare varit statligt 

reglerade och därigenom ofta stängda för privata aktörer öppnas upp för fri konkurrens. 

Avsikten med detta tycks vara att konsumenterna ska få del av de fördelar som kommer med 

ökad konkurrensintensitet; bland annat lägre priser och större utbud.182 Detta är ett tydligt 

uttryck för uppfattningen om att konkurrens är bra och att mer konkurrens är ännu bättre. 

 

5.2 Att värna om konsumenternas intressen 
En av de marknadsaktörer som ofta nämns i samband med att konkurrensrätten analyseras är 

konsumenterna. Denna aktör intar något av en särställning på marknaden eftersom de 

generellt sett är den svagaste av parterna på marknaden. Konsumenternas intressen, såsom 

lågt pris, bra service, hög kvalitet och god valmöjlighet, måste därför ses efter.183 Dessa 

intressen skyddas inte bara av konkurrensrätten utan även genom regleringar på andra 

rättsområden. 

 

Konsumenten är ett populärt begrepp inom Chicagoskolan där det ofta talas om effektivitet 

och konsumenternas välfärd. Det sistnämnda begreppet är dock något missvisande då det inte 

avser konsumenternas intressen.184 Istället används termen på ett sätt som närmast motsvarar 

ett mått på nationens välstånd.185 Robert Bork, en forskare som tillhör Chicagoskolan, har 

uttalat att konkurrensrättens enda legitima mål är maximerandet av konsumenternas välfärd. 

Chicagoskolans anhängare anser att denna välfärd kan mätas genom två faktorer; allokerings-

effektivitet och produktionseffektivitet. Den förstnämnda faktorn är ett mått på hur väl 

produktionsresurserna fördelas i samhället. Den senare faktorn fokuserar på hur dessa resurser 

används. Resultatet av dessa faktorer vid en sammanvägning är ett mått på konsumenternas 

välfärd. Konkurrensrättens enda legitima mål kan alltså enligt Chicagoskolan summeras med 

                                                 
181  Europeiska kommissionen (utg.), Kroes, Neelie, One Year In: Continuity, Concentration and Consolidation 

in European Competition Policy, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/631. 
182  Europeiska kommissionen (utg.), Liberalisation: Overview, 

http://ec.europa.eu/competition/liberalisation/overview_en.html.  
183  Buttigieg, Eugène, Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest: A Comparative Analysis of US 

Antitrust Law and EC Competition Law, s. 1. 
184  Fox, Eleanor M., The Modernization of Antitrust: A New Equilibrium, 66 Cornell L. Rev. s. 1161. 
185  Bork, Robert H., The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, s. 90. 
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att allokeringseffektiviteten skall ökas samtidigt som en minskning av produktions-

effektiviteten hindras.186 

 

Ett exempel som Bork själv lyfter fram på hur konkurrensrätten skall göras mer effektivitets-

orienterad är att inställningen till företagskoncentrationer bör ändras markant. Han föreslår att 

konkurrensrätten skall överge kontrollen av mindre horisontella koncentrationer, alla vertikala 

koncentrationer och alla konglomeratkoncentrationer. Istället skall kontrollen endast avse 

horisontella koncentrationer som tillskapar en väldigt stor marknadsandel. Detta jämställs 

enligt Bork med koncentrationer som lämnar färre än tre betydande konkurrenter på 

marknaden. Anledningen till detta är antagandet att nästintill alla koncentrationer innebär 

effektivitetsvinster som har positiva effekter på konsumenternas välfärd.187 

 

De idéer som förknippas med Chicagoskolan har haft stor betydelse för synen på och 

tillämpningen av konkurrensrätten, främst i USA under 1980-talet då Borks uppfattning om 

konkurrensrättens enda legitima mål nådde allmän acceptans.188 Kritik mot dessa idéer har 

dock uttalats av andra framstående forskare inom det konkurrensrättsliga området. En av 

dessa är Eleanor Fox som hävdar att den period av icke-verkställighet som uppstod under 

1980-talet är en effekt som kan hänföras till Chicagoskolans popularitet inom Reagan-

administrationen.189 

 

Fox menar vidare att Chicagoskolans utgångspunkter om hur marknaden ser ut och hur 

aktörerna på denna marknad faktiskt agerar, är orimliga.190 Eleanor Fox och flera andra 

forskare tillhör en annan tankeskola som brukar benämnas post-Chicago eftersom den 

vidareutvecklar Chicagoskolans resonemang. En vanlig uppfattning inom post-Chicago är att 

konkurrensrättens mål innefattar mer än enbart en ökning av nationens välstånd.191 Sedan 

slutet av 1980-talet har andra mål, däribland konsumenternas intressen, börjat tillmätas allt 

större betydelse.192 

                                                 
186  A. a., s. 51 samt s. 90 – 91. 
187  A. a., s. 405 – 406. 
188  Buttigieg, Eugène, Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest: A Comparative Analysis of US 

Antitrust Law and EC Competition Law, s. 17. 
189  Fox, Eleanor M. & Sullivan, Lawrence A., Antitrust – Retrospective and Prospective: Where Are We Coming 
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190  A. a., s. 957 – 958. 
191  Buttigieg, Eugène, Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest: A Comparative Analysis of US 

Antitrust Law and EC Competition Law, s. 21 (fotnot 21). 
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Begreppet ”konsumenternas välfärd” används även då EU:s konkurrensrättsliga regelverk 

diskuteras. Detta tog sin början under slutet 1990-talet då ett moderniseringsarbete påbörjades 

inom kommissionen som särskilt avsåg konkurrensreglerna vilket gjorde att fokus lades på 

moderna ekonomiska teorier gällande effektivitet och konsumenternas välfärd.193 Detta 

moderniseringsarbete medförde med tiden att konsumenternas välfärd blev en central del 

inom konkurrensrätten. Arbetet innebar också att idéer kring marknadens effektivitet i 

allmänhet, och effektiv fördelning av resurser i synnerhet, fick ökat utrymme. GE/Honeywell-

fallet som berördes i kapitel 3.3 ovan är ett tydligt exempel på detta. Om kommissionen hade 

godkänt koncentrationen skulle en möjlig följd vara lägre pris för konsumenterna som en följd 

av ökad effektivitet på marknaden. Men på längre sikt skulle det ha lett till att konkurrenter 

som inte kunde matcha det lägre priset skulle drivas bort från marknaden vilket skulle leda till 

minskad konkurrensintensitet.194 Ökad effektivitet ansågs i detta fall vara negativt på grund av 

de långsiktiga verkningar detta skulle medföra för konsumenterna. 

 

Moderniseringsarbetet och det nya synsätt detta förde med sig bekräftades av Neelie Kroes, 

under ett tal 2005 då hon sade att konsumenternas välfärd som begrepp är en väletablerad 

standard för kommissionens arbete. Hon sade vidare att konkurrensrättens mål är att skydda 

konkurrensen som sådan för att öka konsumenternas välfärd och effektiv resursallokering.195 

Två år senare höll Philip Lowe, den dåvarande generaldirektören för GD Konkurrens, ett tal 

under European Competition Day där han hävdade att det absoluta målet för den europeiska 

konkurrensrätten istället är skyddet av konsumentens välfärd. Han uttalade också att skyddet 

av konkurrensprocessen inte är en målsättning i sig.196 

 

Som framgått ovan kan betydelsen av begreppet konsumenternas välfärd vara oklar. Vad 

betyder det egentligen i EU-rättslig kontext? På grund av förbudets centrala roll inom 

konkurrensrätten kan ett möjligt svar på denna fråga fås genom att identifiera anledningarna 

till varför ett förbud meddelas. Det som dessa anledningar har gemensamt är att de medför 

negativa effekter för marknaden och i slutändan för konsumenten. Det kan röra sig om högre 

priser, minskad tillgång, mindre utbud och lägre kvalitet. Ett möjligt svar är alltså att 

                                                 
193  Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., s. 44 – 45. 
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Antitrust Law and EC Competition Law, s. 68 – 69. 
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konsumenternas välfärd helt enkelt är de motsatta effekterna, det vill säga lägre priser, ökad 

tillgång, större utbud och högre kvalitet.197 Detta är även budskapet som kommissionen 

förmedlar genom sin informationssida, som är särskilt riktad till konsumenter, där fördelarna 

med konkurrensrätten och varför den är viktig diskuteras.198 

 

5.3 Att skydda konkurrenter från varandra 
I vissa fall har det hävdats att konkurrensrätten skyddar konkurrenter från varandra. Detta 

resonemang är särskilt framträdande gällande diskussionen avseende kontrollen av företags-

koncentrationer i de båda systemen. 

 

Utvecklingen av det konkurrensrättsliga regelverket i EU har i stor utsträckning påverkats av 

den så kallade Freiburgskolan som uppstod i Tyskland under 1930-talet.199 Anhängare av 

ordoliberalismen, som den också kallas, menar att konkurrensen som sådan är nödvändig för 

att ekonomisk och politisk frihet skall kunna uppnås. Detta tankesätt leder till en marknad där 

konkurrenterna skyddas från varandra för att konkurrensen i sig skall skyddas. Konkurrensen 

anses alltså vara ett mål och inte bara ett medel för att uppnå andra mål. För att kunna nå upp 

till detta mål kan det vara så att även konkurrenter behöver skyddas från varandra. För att 

exemplifiera detta vill jag återknyta till exemplet i kapitel 5.2 ovan. Istället för att ignorera 

nästintill alla former av koncentrationer och den verkan dessa har på konkurrensen 

förespråkar Freiburgskolan en hårdare kontroll av företagskoncentrationer för att på så sätt 

förenkla för små och medelstora aktörer och därigenom bibehålla förutsättningarna för 

konkurrens på marknaden. Att aktivt skydda konkurrenter från varandra kan dock få negativa 

effekter för andra marknadsaktörer, däribland konsumenterna eftersom det potentiellt kan leda 

till att även konkurrensfrämjande beteende i realiteten bestraffas. 

 

Som framgått ovan har Chicagoskolan relativt stort inflytande på amerikansk konkurrensrätt. 

Konkurrensrätten skall ingripa mot ineffektivitet och vända denna till effektivitet för att på så 

sätt öka konsumenternas välfärd. Av detta följer att ett konkurrensrättsligt ingripande mot ett 

beteende som inte är ineffektivt i själva verket resulterar i att konkurrensrätten skyddar 

konkurrenterna från konkurrens. Detta synsätt uppmärksammades genom kommissionens 
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agerande i samband med GE/Honeywell-fallet där koncentrationen stoppades trots att den 

ansågs medföra ökad effektivitet på marknaden.200 

 

5.4 Slutsatser 
Som framgått ovan finns det många olika teorier kring vad konkurrensrättens övergripande 

syfte är och vad den egentligen kan och bör användas till. Något som förenar i princip alla 

forskare på konkurrensrättens område är att de värdesätter konkurrensen som marknadskraft 

mycket högt. 

 

Det övergripande syftet med det europeiska konkurrensrättsliga regelverket förefaller vara att 

skydda konkurrensprocessen och därigenom främja utvecklingen mot effektiv konkurrens på 

marknaden. Genom att tillförsäkra alla näringsidkare inom unionen rätten att konkurrera på 

lika villkor är förhoppningen att detta medför en ökning av konsumenternas välfärd samt att 

den totala effektiviteten höjs. Utöver detta syftar konkurrensrätten också till att bidra till det 

mål som är gemensamt för hela unionens arbete, att den inre marknaden skall förverkligas 

vilket kommer att medföra positiva effekter för EU:s medlemsländer och medborgare. 

 

Gällande den amerikanska konkurrensrätten är ledordet effektivitet. Konkurrensreglernas 

övergripande syfte är att skapa en mer effektiv marknad. Att konkurrensen såsom marknads-

kraft är mycket högt värderad är uppenbart. Dock anses inte skyddet av konkurrensen som 

sådan vara ett syfte utan endast ett medel för att uppnå en högre grad av effektivitet vilket i 

sin tur skapar fördelar för konsumenterna och samhället i stort. USA försöker alltså 

kombinera strävan efter ekonomisk effektivitet med skydd för konkurrensprocessen. Det 

senare anses som sagt vara ett medel för att uppnå effektivitet och därför finns ett visst 

skyddsbehov. 

 

Att de tre syften som diskuterats ovan till viss del samexisterar utgör enligt mig inte något 

problem eftersom det sammanlagda resultatet är en mer välmående och bättre fungerande 

marknad. Detta är något som alla marknadsaktörer torde värdera högt på grund av de positiva 

effekter detta medför. 

 

                                                 
200  Fox, Eleanor M., “We Protect Competition, You Protect Competitors”, 26 World Competition s. 149. 
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Något som de båda systemen har gemensamt är som sagt att de tillskriver konkurrensen som 

marknadskraft ett mycket högt värde. Anledningen till detta förefaller vara att konkurrensen 

tvingar fram både effektivitet och kvalitet genom att marknaden väljer bort ineffektiva 

näringsidkare som inte klarar av att hålla samma kvalitet som sina konkurrenter. Detta i sin 

tur genererar positiva effekter i samhället såsom lägre priser och högre kvalitet för 

konsumenterna samt ett incitament för att utveckla nya produkter. Tanken om effektivitet är 

också ett gemensamt drag. Inom EU är denna tanke dock inte lika tydlig som i USA. 

 

Skillnaderna gällande synen på konkurrensrättens övergripande syfte kan till viss del förklaras 

med de olikheter som finns mellan EU och USA gällande till exempel politisk inriktning samt 

själva utformningen av det rättsliga och politiska systemet. Ett exempel som kan nämnas här 

är att domarna i USA:s högsta domstol är politiskt tillsatta, något som får faktiska rättsliga 

följder eftersom det påverkar tillämpningen av det konkurrensrättsliga systemet. Men det 

finns också många likheter. Till exempel är både EU och USA i princip sammanslutningar av 

ett flertal mindre enheter som delegerat en del av sin makt till en överordnad enhet. I USA:s 

fall utgörs denna överordnade enhet av den federala regeringen och i EU:s fall av unionen 

som sådan. Denna uppdelning har lett till att det finns flera konkurrensrättsliga system som 

samexisterar. Dels finns ett system inom den mindre enheten, dels ett övergripande system 

som träder in under vissa omständigheter. Om den konkurrensrättsliga lagstiftningen på den 

övergripande nivån i de båda rättssystemen jämförs kan stora likheter mellan artikel 101 

FEUF och sektion 1 i the Sherman Act samt artikel 102 FEUF och sektion 2 med lätthet 

urskiljas. 

 

Inom både EU och USA eftersträvas en situation med perfekt konkurrens då detta generellt 

sett anses vara det bästa. Men eftersom denna situation är en utopi eftersträvas istället en 

marknad med så få konkurrensbegränsningar som möjligt. Det övergripande syftet förefaller 

alltså vara att skydda konkurrensen per se och därigenom hela samhällsekonomin. Att just 

detta syfte ofta lyfts fram som konkurrensrättens övergripande syfte tror jag till stor del har 

sin grund i de marknadsliberala tankar som kan sägas genomströmma både EU och USA. 

 
Jag vill avsluta med ett citat från domare Riner, som dömde i målet Trans-Missouri Freight 

Association i första instans. Riner uttryckte sig mycket väl när han i domen skrev ”the public 

is not entitled to free and unrestricted competition, but what it is entitled to is fair and healthy 
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competition.”201 Detta uttalades förvisso gällande den amerikanska konkurrensrätten men jag 

tycker att citatet även är relevant avseende det europeiska systemet. Jag tror att en situation 

där konkurrensen är totalt fri och oreglerad tyvärr inte fungerar i verkligheten eftersom 

konkurrensen i viss mån måste skyddas från sig själv. 

  

                                                 
201  Peritz, Rudolph J. R., Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Rev. ed., s. 30. 
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