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Sammanfattning 

 
Förstainstansrättens dom i målet Microsoft mot Kommissionen har gett upphov till 
många konkurrensrättsliga frågor, bl.a. gällande Microsofts tying av Windows 
Media Player till sitt operativsystem Windows. Denna uppsats för framförallt ett 
resonemang kring frågan om huruvida de ”traditionella” EG-rättsliga metoder 
som idag används vid bedömningen av kopplingsförbehåll (tying) är förlegade när 
dessa ska appliceras på en ”ny” produkt som mjukvara. En analys av konkurrens-
rättslig doktrin och rättspraxis visar att Microsoftdomen i delen vad gäller tying är 
konsekvent gentemot den praxis som etablerats på området genom målen T-30/89 
Hilti AG mot Kommissionen samt C-333/94 P Tetra Pak International SA mot 

Kommissionen. Dock förefaller situationen vara annorlunda om hänsyn tas till 
mjukvaruproduktens respektive mjukvarumarknadens egenskaper. Författaren 
konstaterar bl.a. att då mediespelare av mjukvarutyp ofta tillhandahålls utan avgift 
samt kan reproduceras utan kostnader i ett oändligt antal exemplar bör nya meto-
der utvecklas för att bedöma huruvida tying av sådana produkter kan utgöra miss-
bruk. Då tying av mjukvara är en del av produktutvecklingen inom branschen 
föreslår författaren två alternativ till hur Microsoft kunde ha dömts på grunder där 
Windows tying av Windows Media Player i sig inte utgör missbruket ifråga. 
 
Nyckelord: Konkurrens, Artikel 82, Microsoft, Kopplingsförbehåll, mjukvara 
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Abstract 

 
The Court of First Instance judgement Microsoft v. Commission has raised many 
questions in the light of competition, some concerning Microsoft’s tying of Win-
dows Media Player to its operating system Windows. This thesis produces above 
all a line of arguments concerning the question if the “traditional” methods in EC-
law used today judging tying are obsolete when applied to a “new” product like 
software. An analysis of competition doctrines and case-law shows that the Mi-
crosoft judgement is consistent case-law in line with the established cases on the 
field, T-30/89 Hilti AG v. Commission and C-333/94 P Tetra Pak International SA 

v. Commission. However, it seems the situation changes when the software prod-
uct and software market characteristics are taken into consideration. The author 
states, among other things that since software media players often are provided 
free of charge and at the same time being able to reproduce, without costs, an in-
finite number of copies there should be new methods developed capable of esti-
mating whether tying of these products can constitute an abuse. Since tying soft-
ware is a part of the development of products within this line of business the au-
thor suggests two alternatives on how Microsoft could be judged on grounds not 
making the tying of Windows Media Player to Windows the abuse in question. 
 
Keywords: Competition, Article 82, Microsoft, Tying, Software 
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1 Introduktion 
 
 
 
 
 
Ett företag med dominerande ställning har inte samma mål som ett mindre växan-
de företag. Medan det mindre företaget tillämpar tillväxtstrategier, koncentrerar 
sig ett dominerande företag av naturliga skäl istället på att behålla sin position på 
marknaden.1 Det är här det kan uppstå problem. När en viss gräns passeras över-
går en del metoder till att resultera i hämmande av konkurrens och missgynna 
konsumenter. Det är med andra ord ett missbruk av dominerande ställning. En 
central fråga är hur vi urskiljer de metoder vi kan acceptera från de vi bör förhind-
ra.2  
 
Microsoft som är en ovanligt stark aktör har många gånger tangerat dessa gränser 
i sina val av marknadsstrategier. En intressant artikel som kortfattat tar upp detta 
är Bob Metcalfe som redan 1997 diskuterar kring hur Microsoft ”is mooning the 
ogre” och därmed retar upp konkurrensmyndigheter.3 
 
En fråga som blivit aktuell är huruvida den dom som nyligen avkunnades i Första-
instansrätten mellan Kommissionen och Microsoft4 verkligen kommer att resulte-
ra i en effektivisering av konkurrensen. Har domstolen dömt till fördel för kon-
kurrensen eller endast till konkurrenterna? Braden Cox (2005) menar att till skill-
nad från Amerika så har vi i Europa en benägenhet att skydda konkurrenter istäl-
let för konkurrens och konsumenter vilket i så fall bör ifrågasättas.5 Massimo 
Motta (2004) visar att myndigheter i första hand ska främja just konkurrensen och 
inte en ökning av antalet konkurrenter.6 
 
Microsoft ansågs utnyttja sin dominerande ställning för att tränga undan konkur-
renter och därmed stärka eller i alla fall kvarhålla sin position på marknaden. Do-
men kan ses i tre delar. För det första måste de nu tillhandahålla interoperabilitet-

                                                 
1 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1, 
s. 28. 
2 Vickers, John, 2005, “Abuse of Market Power”, i The Economic Journal, Juni, s. 247. 
3 Metcalfe, B., 1997, “Microsoft is mooning the ogre of public desire to have competing choices”, 
i InfoWorld, Nov 3, s. 139. 
4 T-201/04 Microsoft v. Commission. 
5 Cox, B., 2005, “One Bundle, Many Antitrust Laws: The Dilemma for Digital Products”, i Intel-

lectual Property & Technology Law Journal, Vol 17, No. 4, s. 16. 
6 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 51-52 
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sinformation till sina konkurrenter så att dessa kan skapa produkter som är fullt 
kompatibla med Microsofts. För det andra måste de tillhandahålla en version av 
Windows där mediaspelaren Windows Media Player inte finns förinstallerad. För 
det tredje måste de betala böter på grund av sina överträdelser till ett belopp som 
tangerar € 500 miljoner. Det är ett omfattande rättsfall och många frågor dyker 
upp vid en genomgång. I detta arbete belyses den del som behandlar tying av me-
diespelaren Windows Media Player.  
 
Anledningen till att Förstainstansrätten ansåg att Windows även ska finnas i en 
version frikopplad från Windows Media Player är att konsumenten själv ska kun-
na avgöra vilken spelare som ska installeras vid köpet och därmed påverka mark-
naden. En möjlighet de alltså anses ha blivit berövade vilket i sin tur försämrar 
förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Ett problem som dock uppstått är att 
det nu finns en osäkerhet kring exakt vilka funktioner som får inkluderas i exem-
pelvis ett operativsystem utan att det ska klassas som tying och därigenom vara 
förbjudet. Exakt var går gränsen? 
 
Även om det skulle anses föreligga tying, kan vi med säkerhet påstå att det med-
för negativa konsekvenser? Tying är ett område där det tvistas om huruvida effek-
terna verkligen är skadliga för konkurrensen när det är ett dominerande företag 
som ligger bakom. Det finns teorier som visar på scenarios där konkurrensen inte 
alls hämmas utan i stället utvecklas i positiv riktning samtidigt som det i vissa 
specifika fall även kan visas att resultatet är just konkurrenshämmande. Det är 
dock svårt att överföra dessa till verkligheten då de bygger på förenklade scenari-
os med variabler som lätt ändras och därigenom inte längre speglar hur det ser ut 
på marknaden.7 
 
Även Kommissionens metod att bedöma tying är omtvistat. Till skillnad från 
amerikansk rätt som numer bygger på ett ”rule of reason”-tänk har kommissionen 
antagit en mycket hårdare framtoning genom att anse tying som per se hämmande 
för konkurrensen och skadligt för konsumenterna.8 
 
 

1.1 Problemformulering 
 
Av intresse i den förevarande domen är hur domstolen behandlat begreppet tying i 
förhållande till produkterna. Det som idag utgör rättspraxis inom EG-rätten byg-

                                                 
7 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 486. 
8 a.a., s. 477-518. 
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ger enbart på ”traditionella” produkter.9 Det jag menar är att det nu rör sig om 
datorprogram, om mjukvara, vilket till sina egenskaper är olikt de som hanterats i 
tidigare praxis. Till exempel kan en konsument välja att använda flera mediaspe-
lare parallellt och dessutom kostnadsfritt. På vilket sätt påverkar detta bedöm-
ningen? Min problemformulering lyder som följer: 
 
Hur förhåller sig Microsoftdomen, i delen vad gäller tying, i förhållande till gäl-

lande rättspraxis på området? 

 
Kan denna praxis överföras på mjukvara eller är den ”förlegad”?  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att utröna huruvida Microsoftdomen ligger i linje med tidigare rättsprax-
is inom området tying samt i vilken utsträckning den kan tillämpas på en ”ny” 
form av produkt som mjukvara. Läsaren ska med andra ord få en förståelse dels 
över tying som begrepp och dess position inom konkurrensrätten samt få en upp-
fattning om problemen kring bedömningen av tying och mjukvara i synnerhet vad 
gäller Microsoft och Windows Media Player. 
 
 

1.3 Metod och material 
 
Jag ämnar använda mig av traditionell juridisk metod för att besvara min fråge-
ställning. Med andra ord tar jag min utgångspunkt i gällande rätt. Det material 
som är relevant för arbetet är i första hand den doktrin som finns på området för 
tying. O’Donoghue & Padilla (2006)10, Nalebuff (2003)11 och Motta (2004)12 do-
minerar som källor när det gäller tying som begrepp. Då detta arbete belyser tying 
utifrån ett mjukvaruperspektiv har jag även studerat ett antal artiklar som tar upp 
problematik på området. När det gäller praxis är det prejudikaten T-30/89 Hilti 

AG v Commission och C-333/94 P Tetra Pak International SA v Commission som 
varit av värde att studera.  
 

                                                 
9 T.ex. T-30/89 Hilti AG v. Commission (elektroniska verktyg) eller C-333/94 Tetra Pak Interna-

tional SA v Commission (tillverkningsmaskiner). 
10 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC. 
11 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1. 
12 Motta, M., 2004, Competition Policy. 
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1.4 Avgränsning 
 
För att hålla detta arbete inom hanterbara ramar är det EG-rätten och dess rätts-
praxis som utgör grunden jag står på. Med andra ord utelämnar jag amerikansk 
rättspraxis som annars hade varit intressant att belysa även den. Inte heller den 
nationella lagstiftningen eller dess rättspraxis kommer jag att beröra. Främst av 
den anledningen att EG-rätten är överordnad den nationella. Den tydligaste av-
gränsningen är att endast behandla konkurrensbegränsningen tying i Microsoft-
fallet. Som jag var inne på i inledningen är Microsoftdomen indelad i tre delar. 
Förutom tying, finns även en interoperabilitetsdel och en sanktionsdel. Dessa två 
kommer att analyseras av två kurskollegor till mig, Johan Cronqvist och Tim Sjö-
ström, som skriver var sitt arbete inom respektive område. Det kan dock även 
utvinnas ett fjärde område, nämligen consumer welfare

13 vilket är något som ge-
nomsyrar inte bara den aktuella domen utan hela konkurrensrätten. Detta analyse-
ras av min kurskollega Ola Rickardsson och således avgränsar vi fyra oss gent-
emot varandra för att tillsammans kunna bidra med en mer heltäckande analys av 
domen. 
 
Ovanstående avgränsning medför att jag hamnar i artikel 82 i EG-fördraget och 
dess reglering av missbruk av dominerande ställning. Vidare är det området tying 
som är intressant i denna artikel och alltså inte de andra missbruk som också faller 
därunder. För att tydliggöra min avgränsning ytterligare vill jag även nämna att 
det förbud som finns mot tying i artikel 81 alltså inte kommer att beaktas. 
 
Inom konkurrensrätten finns många infallsvinklar som är rent ekonomiska sådana 
och i synnerhet nationalekonomiska. I detta arbete finns områden som delvis 
grundar sig på sådan teori, till exempel vilken effekt tying har på marknaden och 
hur sådana eventuellt negativa effekter på bästa sätt ska stävjas. Jag kommer då 
inte att kommentera de matematiska grunder och spelteorier som använts i model-
lerna för att analysera dessa effekter. 
 
Vidare är min intention att lägga arbetet på en nivå som kräver att läsaren redan 
innehar viss kunskap inom konkurrensrätt. Någon genomgång av grundläggande 
allmän konkurrensrätt tar jag således inte med.  
 
 

                                                 
13 Jag använder mig av det engelska uttrycket då det svenska uttrycket ”konsumentnytta” inte är en 
direktöversättning. 
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1.5 Disposition 
 
Arbetets andra kapitel ger läsaren en genomgång av begreppen tying och bundling 
för att öka förståelsen av nästkommande kapitel. Här kommer även ges informa-
tion kring vilka effekter tying och bundling kan ge upphov till när dessa används 
av aktörer på en marknad samt metoder för hur dessa hittills har hanterats av kon-
kurrensmyndigheter enligt doktrin. Det tredje kapitlet innehåller en genomgång av 
rättsfallen Hilti och Tetra Pak II som efterföljs av en sammanfattning av Micro-
softdomen i kapitel fyra. I kapitel fem använder jag mig av materialet i föregåen-
de kapitel för att genomföra en analys som mynnar ut i en slutsats i arbetets sjätte 
och sista kapitel. 
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2 Tying – begreppet 
 
 
 
 
 
När företag erbjuder kunder sina produkter är tying och dess syskonbegrepp 
bundling två flitigt använda förfaranden.14 Så fort en produkt består av två eller 
flera delar kan detta ses som en form av tying eller bundling då den ena delen av 
produkten på ett eller annat sätt är knuten till den andra och säljs som en produkt. 
Inom konkurrensrätten anses det dock inte vara tying eller bundling förrän det är 
två produkter som knutits ihop. Men då uppkommer även frågan för vilka det ska 
anses vara två produkter. En konsument kanske ser det som en produkt, medan en 
konkurrent ser det som två. Varför detta kan vara ett problem klarnar nedan. Först 
följer en snabb redogörelse för tying i artikel 82 i EG-fördraget sedan fortsätter 
jag med en genomgång och förklaring av olika typer av begrepp som är väsentliga 
för arbetet. 
 
 

2.1 Artikel 82 i EG-fördraget 
 
I artikel 82 i EG-fördraget rör det sig om huruvida en aktör med en dominerande 
ställning på den relevanta marknaden anses missbruka denna ställning på ett eller 
annat sätt. Fyra punkter listas, men dessa är inte på något sätt uttömmande.15 De 
kan dock ses som extra allvarliga då det trots allt är just dessa som valts för att 
exemplifiera missbruk. Den fjärde punkten d lyder som följer: 
 

”… missbruk kan särskilt bestå i att ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten 
åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något 
samband med föremålet att göra.” 

 
Vi får här alltså veta att tying och bundling är ett förbjudet förfarande när det ut-
förs av ett företag med dominerande ställning. Men som det nämndes ovan är ty-
ing och bundling något som används kontinuerligt av företag, vilket naturligtvis 
också inkluderar dem med dominerande ställning. Det finns alltså vissa egenska-
per som är knutet till tying och bundling som anses positiva och som därigenom 
rättfärdigar förfarandet. 

                                                 
14 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 460 f. 
15 C-333/94 P Tetra Pak International SA v Commission, stycke 37. 
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Vi får också veta att det i alla fall är två olika produkter som på ett eller annat sätt 
knutits an till varandra. Som jag nämnde ovan är detta intressant för vissa aktörer, 
till exempel konkurrenter. Om dessa två produkter egentligen anses vara en enda 
kan inte tying eller bundling anses föreligga och därmed inte heller ett förbud 
enligt artikel 82 d. 
 
 

2.2 Definitioner av tying och bundling 
 
Jag har redan hunnit introducera två viktiga begrepp, tying och bundling, i detta 
arbete utan att ge någon närmre förklaring om vad dessa är för några. I Sverige 
använder vi uttrycket kopplingsförbehåll i dessa sammanhang,16 men då jag inte 
hittat någon komplett definition på svenska kring dessa begrepp och inte heller 
funnit några bättre etablerade alternativ har jag valt att använda mig av de engels-
ka uttrycken som definieras nedan. Att använda de engelska uttrycken gör jag 
även vid fler tillfällen vilket inte bara förenklar utan tanken är även att eventuella 
missförstånd ska undvikas.  
 
Grundbegreppen är tying och bundling, vilkas förklaringar skiftar lite beroende på 
vilken konkurrensrättslig doktrin som används. Genomgående handlar det själv-
klart om minst två produkter som på ett eller annat sätt knyts till varandra. Valen-
tine Korah (2007) använder sig endast av den definition av tying som finns i arti-
kel 82 d i EG-fördraget och generaliserar, i princip, all form av tying och bundling 
under denna definition.17 Något jag tycker är en för stark generalisering som inte 
belyser vissa intressanta skillnader mellan begreppen. Massimo Motta (2004) går 
däremot lite djupare och delar upp begreppen i framförallt två huvudgrupper som 
är just tying och bundling.18 Dock anser jag att det fortfarande finns element som 
kan belysas ytterligare som inte Motta tar upp. Barry Nalebuff (2003) går djupare 
än någon annan doktrin jag läst på området.19 Rekommenderad läsning för den 
intresserade, men för detta arbete behövs inte alla dessa aspekter som han tar upp. 
Därför har jag valt att ta min utgångspunkt i O’Donoghue’s & Padilla’s (2006) 
definitioner av tying och bundling som ligger på en nivå ungefär motsvarande 
behovet i detta arbete. Jag avser dock inte att avgränsa dessa fyra ”alternativ” 
gentemot varandra utan ser de snarare som komplement.  
 

                                                 
16 Karlsson et al., 2004, Konkurrensrätt – en handbok, s. 641 f. 
17 Korah, V., 2007, EC Competition Law and Practice, s. 163 f. 
18 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 460 f. 
19 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1. 
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O’Donoghue & Padilla (2006) delar in dessa begrepp i tre grupper, vilka är: ”pure 
bundling”, ”tying” samt ”mixed bundling”. Egentligen är skillnaden i deras struk-
tur inte så stor utan det handlar mer om en sorts ”gradering”. Om vi använder ett 
exempel med två produkter, A och B, innebär pure bundling att varken A eller B 
kan fås separat utan levereras endast som ”ett” paket. I tying är det endast den ena 
produkten som går att få separat, är det den andra produkten som är önskvärd 
måste alltså båda köpas. I det sista alternativet, mixed bundling, kan båda produk-
terna köpas separat alternativt i ”ett” paket.20 
 
Det som är av intresse med dessa förfaranden är inte endast strukturen av kopp-
lingen utan även hur dessa produkter binds ihop. Här kan en åtskillnad göras mel-
lan kontraktuella, tekniska och finansiella kopplingar. I pure bundling samt tying 
är de två första alternativen aktuella medan det i mixed bundling rör sig om det 
sistnämnda. Nedan följer några exempel.  
 
 

2.2.1 Pure bundling 

 
Pure bundling uppkommer som sagt när två produkter tillsammans bilder ett paket 
och inte tillhandahålls separat. Kopplingarna kan alltså vara kontraktuella eller 
tekniska. Exempel på det förstnämnda kan vara en charterresa där flygbiljetten 
endast säljs tillsammans med en hotellvistelse21 medan ett lekfullt exempel på 
teknologisk koppling är ”kinderäggen” − ett chokladägg med en inbyggd leksak 
inuti ägget. 
 
Denna form av bundling är den ovanligaste av de olika alternativen. En anledning 
till detta är troligen att om det finns en efterfrågan på endast den ena av de två 
produkterna brukar marknaden även tillhandahålla denna produkt separat.22 En 
intressant aspekt vad gäller ”kinderäggen” är att det numer faktiskt går att köpa 
chokladen separat. Min uppfattning är att detta beror på ”påtryckningar” och 
framförda önskemål från konsumeter då chokladen eftertraktas av fler än bara 
barn. Då är inte leksaken inuti ägget intressant längre vilket uppfattats av företa-
get som nu fått ytterligare en kundkrets samtidigt som den ”äldre” konsumenten 
fått sin choklad. Ett bra exempel på inte bara att bundling från början kan vara ett 
kreativt sätt att tillhandahålla två produkter på, utan även hur detta i sig skapade 
ett intresse för tillhandahållandet av en ny produkt som efterfrågas – en ”win-win-
situation”. 

                                                 
20 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC. 
21 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 460. 
22 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1, 
s. 13. 
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En stor praktisk skillnad mellan den kontraktuella kopplingen och den teknologis-
ka är att köparen i de flesta fall vad gäller teknologisk koppling är bunden till 
båda produkterna även efter köpet. Vid en kontraktuell koppling kan köparen fort-
farande välja om båda produkterna ska behållas eller utnyttjas efter köpet. Konse-
kvenserna av detta kan diskuteras, men Kommissionen har tenderat till att anse de 
kontraktuella kopplingarna som mindre acceptabla. Främst av anledningen att den 
teknologiska ofta kan motiveras utifrån ett innovations- och utvecklingsperspek-

tiv.23 
 
 

2.2.2 Tying 

 
Tying kan antingen ske kring en produkt med fasta proportioner eller varierande 
proportioner, med andra ord en förbrukningsvara. En produkt med fast proportion 
kan vara stereon som följer med bilen eller söndagsbilagan som följer med ordina-
rie tidning på söndagar. När tying sker kring en förbrukningsvara anses denna 
tillhöra ”the aftermarket”. Med andra ord en marknad som kontinuerligt tillhan-
dahåller produkter som förbrukas vid användandet av huvudprodukten. Ett typiskt 
exempel är bläckpatronerna i en skrivare som med jämna mellanrum tar slut och 
måste bytas till nya.24 Syftet med ett sådant förfarande är exempelvis att denna 
sekundära marknad ska knytas till den primära och därigenom kan det domine-
rande företaget utnyttja sin position för att slå sig in på eller dominera denna 
marknad.25 Precis som i pure bundling kan tying bestå av kontraktuella respektive 
teknologiska kopplingar. 
 
 

2.2.4 Mixed bundling 

 
Synonymt med mixed bundling kan även uttrycket finansiell koppling användas. 
Anledningen är den att då alla produkterna som är kopplade till varandra även går 
att fås separat är priset på ”paketet” lägre än summan av de separata produkterna. 
I vissa fall kan den finansiella kopplingen vara så stark att det egentligen rör sig 
om pure bundling. Detta kan uppnås genom att priset på de separata produkterna 

                                                 
23 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 478. Se 
även Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 
1, s. 56. 
24O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 508 
25 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, 2005. 
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sätts väldigt högt i förhållande till paketet och det är därigenom inte motiverbart 
att endast inhandla en produkt separat. Viktigt att påpeka är att det alltså inte före-
ligger något tvång för konsumenten att köpa hela paketet. Det är endast de eko-
nomiska incitamenten som ligger till grund för att paketet ska föredras.26  
 
Mixed bundling är ett mycket vanligt förekommande förfarande vid tillhandahål-
lande av produkter. Här kan nämnas tv-kanaler som exempel och hur dessa brukar 
tillhandahållas i form av paketerbjudanden. Eller hur det på en restaurang finns ett 
val mellan ett färdigt ”kvällens erbjudande” för en trerätters middag och att kom-
ponera ihop en middag själv utifrån menyn.27 Enligt Nalebuff (2003) kan även 
traditionella mängdrabatter räknas till denna kategori av bundling vilket i så fall 
ger begreppet en väldigt bred innebörd.28 
 
 

2.3 Marknadseffekter 
 
Att tying och bundling kan inbegripa stora fördelar är i många fall en självklarhet. 
Genom deras utnyttjande kan effektivitetsvinster uppnås för det tillhandahållande 
företaget samtidigt som konsumenten gynnas. En anledning till detta är den in-

formationsasymmetri som ofta existerar mellan konsumeter och företag. Det lig-
ger en poäng i att låta företaget välja vilka produkter som ska användas tillsam-
mans då företaget helt enkelt har mer kunskap om hur det förhåller sig. Ett bra 
exempel är datorn. Det skulle krävas enormt mycket energi och extra tid för en 
konsument att sätta sig in i vilka komponenter som är kompatibla med varandra 
osv. Istället finns den att köpa som ett paket.29 
 
Tyvärr kan det i vissa fall uppstå problem när ett dominerande företag använder 
sig av tying. När det rör sig om missbruk av dominerande ställning i allmänhet är 
det två typer av effekter som förekommer. Förfarandet kan antingen resultera i att 
marknaden exploateras (”exploitative effects”) eller att konkurrenter utesluts 
(”exclusionary effects”). Exempel på exploaterande förfaranden är när ett domine-
rande företag utnyttjar sin position för att ta ut ett överpris för sin produkt eller 
sänka kvalitén på produkterna vilket indirekt ger verkningar för konsumenter.30 
Genom att koppla två produkter till varandra finns det en möjlighet för företaget 

                                                 
26 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 500. 
27 a.a., s. 478 
28 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1, 
s. 14. 
29 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 461. 
30 Faull, J. & Nikpay, A., 2007, The EC Law of Competition, s. 396 f. 
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att prisdiskriminera och således ta ut ett överpris vilket var fallet i T-83/91 Tetra 

Pak International SA v Commission.31  
 
När det rör sig om tying är det dock oftast de uteslutande effekterna som aktive-
ras. Företag som konkurrerar på marknaden för den kopplade produkten får en 
konkurrensnackdel då konsumenten inte i lika hög utsträckning kommer att köpa 
konkurrenternas produkter. Även inträdesbarriärerna kan öka och en ny aktör 
måste då utveckla två produkter istället för bara en, dvs. både den kopplade pro-
dukten och produkten som ”kopplar”, för att kunna konkurrera på samma vill-
kor.32 
 
Jag vill även belysa att under- och rovprissättning (”predatory pricing”) är möjligt 
ett möjligt förfarande i fall med mixed bundling. Som jag tog upp i 2.2.4 Mixed 

bundling rör det sig där endast om finansiella kopplingar vilket medför att dessa 
kan utnyttjas av dominerande företag för att slå ut eller förhindra etableringen av 
nya konkurrenter. Huruvida ett aktuellt fall är ”drabbat” av under- eller rovpris-
sättning kan testes genom att studera priset på varje produkt i förhållande till vissa 
av dess tillverkningskostnader. Om priset understiger dessa kostnader föreligger 
ett missbruk. Vid beskrivningen av detta i litteraturen kretsar resonemanget kring 
mixed bundling, men att döma från deras ordalag anser jag att detta test även kan 
analogiseras till att gälla tying i de fall bindningen består av finansiella koppling-
ar. Vilken roll detta spelar återkommer jag till i kapitel fem i analysen.33  
  
 

2.4 Tying och mjukvara 
 
Traditionellt sett har tying i Europa ansetts som per se hämmande för konkurren-
sen. För att fastställa tying som missbruk har det räckt med (i) dominans, (ii) se-
parata produkter och (iii) ett tvång till köp av den kopplade produkten.34 Detta har 
kritiserats starkt i synnerhet från USA där metoden ”rule of reason” växt fram och 
anses vara ett mer korrekt sätt bedöma tying på. Skillnaden mot per se-förbudet är 
att det enligt rule of reason endast kan föreligga ett missbruk ifall nettoeffekten av 
förfarandet är negativt. Hänsyn tas med andra ord även till vilka ”pro-competetive 
effects” som föreligger. 
 

                                                 
31 Motta, M., 2004, Competition Policy, s. 462. 
32 Nalebuff, B., 2003, Bundling, Tying, and Portfolio Effects, DTI Economics Paper No. 1, Part 1, 
s. 45. 
33 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 505-506. 
34 a.a., s. 509. 
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Ett problem är att vi egentligen vet väldigt lite om vilka effekter tying har på kon-
kurrens och consumer walfare.35 Evans et al (2002) argumenterar därför för att 
rule of reason ska användas i alla fall som har med tying att göra, i synnerhet i 
samband med mjukvara.36 De poängterar bland annat att ”not only does it (tying 
av mjukvara, min anmärkning) provide efficiency to developers and advantages to 
consumers, technological integration has important static effects on the demand 
and cost side of the software industry” samt att “…, integration itself has become 
a fundamental driver of innovation”.37 Medhåll kommer från Ponsfoldt & David 
(2007) som gjort en komparativ analys av USA:s och EU:s hantering av Microsoft 
och deras tying. De konstaterar bl.a. att både fördelar och nackdelar måste bedö-
mas för att en korrekt bedömning av mjukvarutying ska vara möjlig.38  
 
Vidare ställer sig Ponsfoldt & David (2007) frågan att om nu mjukvarumarknaden 
inte beter sig som en traditionell marknad, varför ska den bedömas som det sam-
ma? De menar att det läge som skapats för mjukvuproducenter är juridiskt labilt 
vilket medfört en osäkerhet där aktörerna tvingas ta ”vågade gissningar” vilket 
därmed försämrar förutsättningarna för en innovativ marknad.39 
 
 
 
 

                                                 
35 Whinston, M. D., 2001, “Exclusivity and tying in U.S. v. Microsoft: What we know, and don't 
know”, i The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, s. 79. 
36 Evans, David S. et al, 2002, “Tying in Platform Software: Reasons for a Rule-of-Reason Stan-
dard in European Competition Law”, i World Competition, Vol. 25, No. 4,. s. 510. 
37 a.a. 
38 Ponsfoldt, J. F. & David, C. D., 2007, “A Comparison Between U.S. and E.U. Antitrust Treat-
ment of Tying Claims Against Microsoft: When Should the Bundling of Computer Software Be 
Permitted?”, i Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 27, No. 2, s. 447. 
39 a.a., s. 451. 
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3 Rättspraxis 
 
 
 
 
 
När det gäller tying och bundling finns det inom EG-rätten i själva verket endast 
två prejudikat som till fullo ligger inom området och vilka också är aktuella när 
det kommer till Microsoft. Målen T-30/89 Hilti AG v Commission (Hilti) och C-
333/94 P Tetra Pak International SA v Commission (Tetra Pak II) är två klassiker 
som ofta åberopas då det i dessa fastställdes hur artikel 82 bör tolkas i ljuset av 
tying. O’Donoghue & Padilla (2006) skriver bl.a. ”In the case of contractual ty-
ing, the theory is that customers would have bought the tied good from an alterna-
tive source if that had been possible”.40 Hur detta har gått till ser vi nedan i re-
spektive fall. 
 
 

3.1 Hilti 
 
I fallet Hilti konstaterar Kommissionen att det rör sig om tre produkter – spikpi-
stoler, ”cartridge strips” samt spik – där spiken kopplats till försäljningen av car-
tridge strips. Det hör också till saken att till varje typ av pistol passar endast spik 
och cartridge strips av ”Hilti-typ”. Vissa modeller av dessa cartridge strips var 
dock patenterade av Hilti och det krävdes en licens för att få tillverka dessa. Om 
andra spik än Hiltis egna skulle användas krävdes alltså i vissa fall tillgång till 
licensierade cartridge strips.41  
 
Det missbruk som Hilti enligt Kommissionen gjorde sig skyldig till och som se-
dan upprätthölls i Förstainstansrätten bestod bl.a. i att Hiltis egna spik kopplades 
till försäljningen av deras cartridge strips, att ge försämrade villkor när köp av 
cartridge strips genomfördes utan att spik köptes till och att vägra garanti i det fall 
konkurrenters spik användes i spikpistolen.42 Kunden hade med andra ord inte 
möjligheten att hur som helst välja bort Hiltis egenproducerade spik vid köp av 
deras cartridge strips och spikpistoler. 
 

                                                 
40 O'Donoghue, R. & Padilla A. J., 2006, The Law and Economics of Article 82 EC, s. 492. 
41 T-30/89 Hilti AG v Commission, stycke 10-15. 
42 OJ 1988 L 65/19 Hilti, stycke 98. 
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Hilti ansåg dock att alla rekvisiten för att tying skulle föreligga inte var uppfyllda 
samt att det förelåg objektiva skäl som legitimerade förfarandet. De menade att 
spikpistoler, cartridge strips och spik tillsammans var en produkt. Förstainstans-
rätten fastslog att eftersom det existerade producenter som var specialiserade på 
spik till spikpistoler, fanns det en separat marknad för dessa. Det fanns till och 
med tillverkare som specialiserat sig på just Hilti-kompatibel spik. Att det sakna-
des en separat efterfrågan och marknad för cartridge strips föreföll inte spela nå-
gon roll för domstolen.43 
 
Som objektiva skäl för sin tying framhöll Hilti att säkerheten och pålitligheten hos 
spikpistolerna måste kunna säkras. Genom tillåta andra tillverkares spikar kunde 
de inte garantera funktionen i pistolerna. Kommissionen pekade dock på att Hilti 
inte lagt fram några bevis på att det fanns en säkerhetsrisk vid användningen av 
andra spikar än Hiltis. Vidare ansåg de att förfarandet att villkora garantin endast 
var ett ytterligare sätt att indirekt förhindra användningen av konkurrenters pro-
dukter.44 
 
 

3.2 Tetra Pak II 
 
Efter att 1983 mottagit klagomål från Elopak Italia gentemot Tetra Pak valde 
Kommissionen att utreda huruvida Tetra Pak gjort sig skyldig till missbruk av 
dominerande ställning – specifikt gällande tying. Tetra Pak var både verksamt på 
marknaden för aseptiska förpackningar samt icke-aseptiska förpackningar samti-
digt som de även tillhandahöll förpackningsmaterial till dessa maskiner i form av 
kartong. Totalt rör det sig alltså om fyra relevanta marknader där de hade ca 90 % 
av den aseptiska marknaden samt ca 45 % av den icke-aseptiska med samma re-
spektive andelar på marknaderna för kartongen.45 Tetra Pak menade dock att kar-
tongerna och maskinerna tillhör samma marknad, men där konstaterar Förstain-
stansrätten att så inte är fallet på grund av att det bl.a. finns oberoende producen-
ter som endast tillverkar just kartongen och inte maskiner.46 Något som senare får 
betydelse i Microsoftdomen.  
 
Anledningen till de höga marknadsandelarna även på kartongsidan var Tetra Paks 
tying av kartongen till försäljningen och leasingen av deras maskiner. I samband 
med dessa var kunden tvungen att ingå ett avtal som enligt kommission innehöll 

                                                 
43 T-30/89 Hilti AG v Commission, stycke 66-67. 
44 OJ 1988 L 65/19 Hilti, stycke 79. 
45 T-83/91 Tetra Pak International SA v Commission, stycke 109 och 119. 
46 a.a. stycke 82. 
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flertalet konkurrensbegränsande villkor. Det villkorades i flertalet punkter över 
hur kunden förpliktigar sig att i princip helt och hållet låta Tetra Pak få total kon-
troll över hur användandet av maskinen sker samt dess förbrukning av kartong. 
Om inte villkoren följdes blev garantin på maskinen ogiltig.47 Genom sin domine-
rande ställning kunde Tetra Pak med andra ord utan problem tillämpa dessa vill-
kor och därmed stänga ute konkurrenter som tillhandhöll kartong. 
 
För att rättfärdiga sitt förfarande ansåg Tetra Pak att undantagsrekvisiten i artikel 
82 d i EG-fördraget uppfylldes. Nämligen att det fanns en naturlig koppling mel-
lan maskinen och kartongen samt hur detta följer aktuellt handelsbruk.48 Vidare 
ansåg de även att skälen till koppling ytterligare kunde motiveras utifrån folkhälsa 
och tekniska grunder.49 Alla dessa motiv förkastades dock av domstolen som me-
nade att det inte kan finnas ett sådant ”naturligt samband” som menas i artikel 82 
d i det förevarande fallet då det finns en egen marknad för kartongen. Det anses 
inte heller existera ett handelsbruk som rättfärdigar förfarandet och om det ändå 
funnits skulle det inte kunna accepteras i det fall ett företag innehar dominerande 
ställning. Med andra ord kan även allmänt vedertagna affärsmetoder klassas som 
missbruk om de utförs av ett dominerande företag.50 I EG-domstolen betonas även 
att den lista som i artikel 82 andra stycket tar upp olika förfaranden som innebär 
missbruk inte är uttömmande.51  
 
När det gäller Tetra Paks resterande påståenden hänvisar Förstainstansrätten till 
Hilti där det konstateras att det inte åligger det dominerande företaget att göra 
bedömningen om huruvida folkhälsa bör skyddas genom att utesluta konkurrenter 
då det till exempel finns lagstiftning som reglerar området. Vidare vad gäller de 
tekniska aspekterna skulle dessa utan problem kunna övervakas genom använd-
ningen av mindre restriktiva åtgärder. Till exempel fanns möjligheten att ge rikt-
linjer och rekommendationer om vilken typ av kartong som uppfyller kraven på 
kvalitet.52 Vad som bör nämnas är att Tetra Paks talan i EG-domstolen i sin helhet 
ogillades och bekräftade därmed Förstainstansrättens domslut på alla punkter.53 
 
 
 

                                                 
47 OJ 1992 L 72/1 Tetra Pak II, stycke 24 - 45. 
48 T-83/91 Tetra Pak International SA v Commission, stycke 125. 
49 a.a. stycke 126. 
50 a.a. stycke 137 samt bekräftat i C 333/94 Tetra Pak International SA v Commission, stycke 36. 
51 C-333/94 P Tetra Pak International SA v Commission, stycke 37. 
52 T-83/91 Tetra Pak International SA v Commission, stycke 138-139. 
53 C-333/94 P Tetra Pak International SA v Commission. 
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4 Microsoftdomen 
 
 
 
 
 
Detta kapitel syftar till en genomgång av Microsoftdomen – i delen gällande tying 
– där jag även försöker koppla relevanta delar av den rättspraxis om jag tog upp i 
kapitel 3 Rättspraxis. Det är med andra ord inte min mening att här framföra en 
detaljerad redogörelse utan att istället ge läsaren än en grund att stå på inför ana-
lysen i nästkommande kapitel. Jag ämnar använda mig av samma definitioner som 
Kommissionen och Förstainstansrätten använder och kommer alltså inte med någ-
ra förklaringar eller definitioner av begrepp i detta kapitel utan hänvisar i första 
hand till domen T-201/04 Microsoft v. Commission (”domen”) och i andra hand 
till Kommissionsbeslutet COMP/C-3/37.792 Microsoft (”beslutet”).  
 
 

4.1 Bakgrund 
 
Upptakten till tyingdelen av rättsfallet mellan Microsoft och Kommissionen grun-
dar sig i hur Microsoft valt att distribuera sitt mjukvaruprogram Windows Media 
Player (WMP). Genom att koppla WMP till operativsystemet Windows kunde en 
köpare inte välja huruvida Windows skulle levereras med eller utan WMP, utan 
dessa tillhandahölls i ett paket. Inte heller efter köpet fanns möjligheten att avins-
tallera WMP. Däremot kunde WMP införskaffas separat om så önskades.  
 
Då Microsoft hade en dominerande ställning på marknaden för operativsystem 
utgjorde detta förfarande enligt Kommissionen ett missbruk som sålunda innebar 
en överträdelse av regleringen i artikel 82 i EG-fördraget. För att kunna påvisa att 
missbruk förelåg antog Kommissionen ett tillvägagångssätt där följande fem rek-
visit skulle uppfyllas: för det första, Windows och WMP skulle anses utgöra två 
separata produkter, för det andra, Microsoft skulle vara dominerande på markna-
den för Windows, för det tredje, konsumenten skulle inte ha möjligheten att inför-
skaffa Windows separat från WMP, för det fjärde, det aktuella förfarandet skulle 
inverka hämmande på eller uteslutande av konkurrensen, och slutligen, det skulle 
finnas en avsaknad av godtagbara objektiva skäl till förfarandet.54 Microsoft mot-
satte sig dock detta tillvägagångssätt då de menade att det inte låg i linje med rek-

                                                 
54 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 842 och 858. 
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visiten i artikel 82 d. Men då listan i artikel 82 inte är uttömmande, vilket är eta-
blerad praxis, valde Förstainstansrätten att anamma dessa fem punkter och skapa-
de således strukturen för resten av domen.55 Vi kan dock först konstatera att huru-
vida rekvisitet dominerande ställning uppfylldes inte är omtvistat. Microsoft och 
Kommissionen är båda överens om att Windows har en andel av marknaden mot-
svarande ca 90-95 % av den relevanta marknaden.56 I följande avsnitt redogör jag 
för relevanta argument inom resterande respektive rekvisit. 
 
 
 

4.2 Rekvisitet ”två separata produkter” 
 
Microsoft menar att Windows och WMP ska betraktas om en enhetlig produkt där 
mediafunktionen i sig bara är en funktion i operativsystemet bland alla andra. 
Dock anser Förstainstansrätten att det rör sig om två separata produkter av flera 
olika anledningar. Bland annat då Microsoft själva skiljer mellan WMP-filer från 
andra mediafiler som har med operativsystemet att göra. Det faktum att det finns 
en version av Windows, kallad Windows XP Embedded och som riktar sig endast 
till en viss kundkrets, som är rensad från allt som inte är själva operativsystemet 
innebär att vi har att göra med två produkter.57 Det görs också en åtskillnad mel-
lan vad som kallas för ”system software” och ”application software” där Win-
dows som operativsystem hör till det första och WMP hör till det andra. Skillna-
den mellan dessa två begrepp är att deras syften skiljer sig åt. Medan system soft-
ware har som syfte att agera plattform och kontrollera hårdvara i datorn är appli-
cation software endast till för att utföra vissa specifika uppgifter åt användaren.58 
 
Förstainstansrätten konstaterar att om det inte finns någon separat efterfrågan för 
den kopplade produkten kan det inte bli tal om missbruk. Här refereras till Hilti 
och Tetra Pak II vilket innebär att det faktum att det finns andra företag som kon-
kurrerar och tillhandahåller mediaspelare visar att det existerar en efterfrågan på 
andra mediaspelare än WMP. Som exempel på andra mediaspelare nämns i syn-
nerhet deras huvudkonkurrent RealNetworks med spelaren RealPlayer.59 
 
Ytterligare ett argument som Förstainstansrätten lägger fram för att WMP är en 
separat produkt är att konsumenter trots WMPs koppling till Windows fortsätter 

                                                 
55 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 844, 861 och 869. 
56 COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 431 samt T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 854. 
57 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 912 och 916. 
58 a.a., stycke 926. 
59 a.a., stycke 920 och 927. 
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att använda andra mediaspelare parallellt med WMP.60 Vilket jag tycker är lite 
lustigt på så sätt att det även kunde vara ett argument just för varför marknaden 
inte styrs av Microsoft och dess tyingförfarande. 
 
WMP har även andra aspekter som är de samma som många andra program som 
körs på en dator. Det går att ladda ner mjukvaran separat från operativsystemet, 
att använda spelaren även på andra operativsystem samt marknadsförs WMP som 
enbart en mediaspelare, alltså som separat produkt.61 
 
Vidare anser Microsoft även att tying mellan operativsystem och dess mediespela-
re är ett allmänt vedertaget handelsbruk. De konkurrenter som finns på marknaden 
för operativsystem levererar även de ett paket tillsammans med mediaspelare. 
Förstainstansrätten anser dock att detta inte utgör en skälig grund för att rättfärdi-
ga Microsofts förfarande bland annat för att de har en marknadsandel på hela 95 
% vilket ju inte ger en rättvis bild jämförelsevis med hur det skulle se ut om do-
minansen saknades. Även om det skulle anses utgöra ett allmänt vedertaget han-
delsbruk kan det ändå utgöra ett missbruk enligt inte bara Tetra Pak II som För-
stainstansrätten refererar till utan även målet T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd 
där det finns att läsa ”… även en allmänt tillämpad affärsmetod kan utgöra ett 
missbruk av dominerande ställning”.62 
 
 
 

4.3 Rekvisitet ”ingen möjlighet till köp av Win-
dows utan WMP” 
 
Kommissionen menar att Microsoft inte lämnar konsumenten något val vad gäller 
WMP och huruvida denna ska följa med Windows eller ej. Microsofts argument 
för att detta inte är fallet är enligt mig tämligen svaga och dessutom irrelevanta i 
denna fråga då ingen av dem påvisar att tvång inte fanns. De anser att i och med 
WMP är gratis för konsumenten, föreligger det inte något tvång till själva använ-
dandet av spelaren samt att konsumenten inte hindras från att använda andra spe-
lare parallellt, så spelar det ingen roll i fall WMP följer med eller ej.63 Men frågan 
gäller inte huruvida det spelar någon roll utan om det föreligger tvång, vilket det 
gör och det är inget dessa argument förändrar. Förstainstansrätten motiverar sig 
genom att konstatera att det inte någonstans står skrivet att konsumenten explicit 

                                                 
60 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 932. 
61 a.a., stycke 928 - 930. 
62 a.a., stycke 940 och 942 samt T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd, stycke 151. 
63 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 951 - 953. 
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måste betala för den kopplade produkten. Inte heller att den alls måste utnyttjas 
eller att andra produkter ska uteslutas från parallell användning. Dessutom kan det 
ifrågasättas ifall den verkligen är gratis då kostnaden för WMP antagligen ligger 
inbakad i priset för Windows.64  
 
Vidare skriver Kommissionen i stycke 852 i beslutet att WMP varje gång media 
används genom Internet Explorer skickar WMP ”förfrågningar” om huruvida an-
vändaren vill återaktivera WMP, trots att en annan spelare redan valts som ”defa-
ult setting”. I not 1007 samma stycke ges ytterligare exempel på hur användning-
en av andra spelare försvårades. 
 
 

4.4 Rekvisitet ”hämmande eller uteslutande av 
konkurrens” 
 
Till skillnad från Microsofts före detta mediaspelare NetShow 2.0 som inte fanns 
förinstallerade på datorer tillsammans med Windows är WMP alltså en del av 
installationen. Detta innebär att alla datorer som levereras med Windows, vilket är 
över 90 % (deras marknadsandel), automatiskt ger WMP samma spridning till 
konsumenterna som Windows i sig självt har. Microsoft själva anser att detta fak-
tum inte kan resultera i något hämmande av konkurrensen då konsumenten aldrig 
har berövats möjligheten att använda sig av andra mediaspelare sidan av WMP. 
Förstainstansrätten anser dock att detta är ett typiskt exempel på hur en produkt 
kan nå ut till en stor del av marknaden endast genom att det kopplas till en redan 
dominerande produkt och inte på sina egna meriter. Detta kan ge konkurrens-
nackdelar såtillvida att konsumenter tenderar till agera utefter en ”minsta mot-
ståndets lag” och därmed i mindre uträckning använda andra produkter som finns 
på marknaden.65 Vidare anser Kommissionen att tredjepartstillverkare hamnar i 
underläge då WMP erbjuder samma funktioner som deras mediespelare som kos-
tar pengar. Varför skulle någon vilja betala för något med samma funktioner som 
redan finns på datorn gratis?66 
 
Förutom distribution genom OEMs är det vanligt att även använda möjligheten 
till nerladdning direkt via Internet, men är enligt domstolen en inte lika effektiv 
distributionskanal som genom OEMs. En anledning är att nerladdning kräver en 
ytterligare ansträngning av konsumenten då den måste utföra en aktiv gärning. Ett 
andra skäl är att en viss andel av konsumenterna anser att förfarandet i viss mån är 

                                                 
64 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 968 - 970. 
65 a.a., stycke 1038, 1040 - 1042. 
66 COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 847. 
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för komplicerat för dem.67 Detta i kombination med att det i Europa vid tidpunk-
ten innan beslutet var glest bland bredbandsanvändarna gjorde att nerladdning 
som alternativ distributionskanal för konkurrenterna inte ansågs vara tillräckligt. I 
Kommissionsbeslutet används till och med ett utlåtande från Microsoft själva som 
bekräftelse på detta resonemang.68  
 
RealNetworks försökte 2001 att distribuera sin mediaspelare RealPlayer genom 
att få en OEM (Compaq) att mot betalning installera denna på alla datorer med 
Windows. Detta anser Kommissionen vara ett exempel på hur konkurrenter till 
Microsoft måste ta till ytterligare åtgärder för att få ut sina mediaspelare på mark-
naden. Åtgärder som Microsoft genom sin tying inte behöver ägna sig åt och har 
därmed en stark konkurrensfördel.69 Utöver detta kan inte heller någon konkur-
rent, fram till augusti 2002, få sin mediaspelare installerad som den enda existe-
rande på Windows operativsystem då WMP inte gick att avinstallera.70 Det bör 
dock påpekas, vilket även görs i både dom och beslut, att Microsoft 2002 införde 
möjligheten till avinstallation av WMP efter domslut i USA.71 
 
En stor skillnad mellan de olika mediaspelarna är vilka filformat de är kapabla att 
spela upp. Det finns ett antal universella format som alla mediaspelarna klarar av, 
som till exempel mp3- och mpg-format. Sedan finns de format som är unika för 
varje media spelare. Exempelvis använder sig WMP av wmv-format medan Re-
alplayer bl.a. använder au-format. Fram till augusti 1999 kunde WMP spela upp 
även andra mediaspelares format, men slutade därefter att stödja dessa. Detta spe-
lar roll såtillvida att s.k. ”content-holders”, dvs. de personer, företag och organisa-
tioner som kodar och sänder material via Internet, väljer det format som flest slut-
användare har stöd för.  Ett logiskt förfarande då de vill nå ut till så många som 
möjligt samtidigt som kostnaderna ska hållas nere och det därför inte är aktuellt 
att koda i många olika format. I och med att WMP på grund av sin tying till Win-
dows fått en så stark spridning bland PC-användare blir alltså detta det format 
som content-holders vill sända i vilket stänger ute konkurrenter till Microsoft.72 
 
Flera olika sorters statistik presenteras i denna del av beslutet och ligger som un-
derlag för påståendet att marknaden på grund av WMPs tying till Windows skiftat 
onormalt starkt från konkurrenter till Microsoft perioden 1999 till 2002. Det gäller 
såväl marknaden för content-holders som marknaden för slutanvändare. Det är 

                                                 
67 COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 1075. 
68 a.a., stycke 867. 
69 a.a., stycke 856. 
70 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 1047.  
71 a.a., stycke 838 samt COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 315. 
72 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 1061, 1065 samt COMP/C-3/37.792 Microsoft, 
stycke 885. 
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också här kommissionen talar om ”the tipping-over effect” och hur dessa markna-
der riskerar att till slut snedvridas totalt om inte åtgärder vidtas.73 
 
Något som jag finner intressant är att Förstainstansrätten valt att inte kommentera 
viss fakta som finns att läsa i stycke 869 i beslutet vilket jag återkommer till i ana-
lysen i kapitel fem. I detta stycke tar Kommissionen upp att Windows genererar 
ett ”error-meddelande” i det fall en användare försöker komma åt material som 
WMP inte stöder. Detta menar Kommission kan lura vissa användare till att känna 
oro över att ladda hem andra mediespelare.  
 
 

4.5 Avsaknaden av objektiva skäl 
 
Microsoft menar att integrationen av Windows och WMP för med sig fördelar 
gentemot utvecklare, OEMs och konsumenter. Deras resonemang har tre huvud-
drag:  
 

1. Integrationen tillåter bl.a. ”Internet site creators” att kunna lita på att an-
vändarna alltid har stöd för att spela upp ljud och video via Internet. 

2. Microsoft menar att det finns andra program och funktioner i Windows 
som bygger på att det i förhållande till dessa finns en extern mediefunktion 
som åkallas då sådana funktioner behövs. WMP fyller denna plats och om 
den tas bort fungerar inte resterande som är tänkt. 

3. Att i ett operativsystem avlägsna så grundläggande funktioner som ljud- 
och videouppspelning skulle degradera operativsystemet.  

 
Kommissionen och Förstainstansrätten anser dock att Microsoft inte lyckats bevi-
sa de positiva tekniska fördelar som kopplingen skulle utgöra. När det gäller den 
andra punkten anser de att argumenten helt enkelt inte är till räckligt övertygande. 
Som nämndes i avsnittet 4.2 Rekvisitet ”två separata produkter” tillhandahålls 
produkten Windows Embedded av Microsoft där inga applikationer följer med. 
Denna version anses vara ett exempel på hur Windows faktiskt är fullt fungerande 
trots avsaknaden av exempelvis WMP.74 
 
Vidare konstaterar Förstainstansrätten att det inte rör sig om att förbjuda medie-
funktionen i ett operativsystem utan att mediefunktionen i förväg inte ska be-
stämmas av i detta fall Microsoft. Det finns inget hinder för Microsoft att fortsätta 
med tillhandahållandet av Windows tillsammans med WMP åt dem som så öns-

                                                 
73 COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 946. 
74 a.a., stycke 962 och 963 samt T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 1164 och 1165. 
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kar. Skillnaden är att det även ska gå att införskaffa Windows separat tillsammans 
med en annan mediespelare.75 Att standardisering generellt sett medför effektivi-
seringar rättfärdigar inte att Microsoft själva låter bestämma att detta ska ske ge-
nom tying.76 
 

                                                 
75 T-201/04 Microsoft v. Commission, stycke 1149, 1150 och 1155. 
76 a.a., stycke 1152 samt COMP/C-3/37.792 Microsoft, stycke 969. 
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5 Analys 
 
 
 
 
 
I arbetets första kapitel ställde jag två frågor, ”hur förhåller sig Microsoftdomen, i 

delen vad gäller tying, i förhållande till gällande rättspraxis på området?” och 
”kan denna praxis överföras på mjukvara eller är den ”förlegad?”. I detta kapitel 
för jag ett resonemang kring huruvida dessa bör svaras jakande eller nekande ut-
ifrån det material jag har använt som grund i föregående kapitel. 
 
 

5.1 Konsekvent praxis? 
 
Vid flera tillfällen har Kommissionen och Förstainstansrätten i fallet Microsoft 
refererat till rättspraxis. En av min två frågor i min problemformulering var huru-
vida Microsoftdomen låg i linje med denna praxis. Efter en genomgång av Hilti 
och Tetra Pak II ser jag att denna fråga kan besvaras jakande. Då Förstainstansrät-
ten bekräftat hela Kommissionens beslut väljer jag att endast tala om huruvida 
själva domen är konsekvent med praxis. 
 
Metoden som tillämpades för att påvisa missbruk fastställdes till att, såsom redo-
visades i kapitel fyra, omfatta följande rekvisit: (i), Windows och WMP skulle 
anses utgöra två separata produkter, (ii), konsumenten skulle inte ha möjligheten 
att införskaffa Windows separat från WMP, (iii), det aktuella förfarandet skulle 
inverka hämmande på eller uteslutande av konkurrensen och (iv), det skulle finnas 
en avsaknad av godtagbara objektiva skäl till förfarandet.  
 
Som i Hilti och Tetra Pak II anses det vara frågan om två produkter ifall det exi-
sterar oberoende producenter av den kopplade produkten. Förstahandsrätten fann 
att så var fallet då mediespelare som till exempel RealPlayer, WinAmp och 
Quicktime fanns att tillgå och konstaterade således att en marknad för mediespe-
lare och en efterfrågan efter dessa fanns. Även nästa rekvisit ligger i linje med 
praxis. I alla tre fall existerar ett tvång till köp av den kopplade varan genom att 
tillämpa olika metoder för att hindra köp av konkurrerande produkter. I det tredje 
rekvisitet skiljer sig Microsoftdomen från praxis såtillvida att detta är ett nytt rek-
visit som tillämpades varken i Hilti eller i Tetra Pak II. Valet av detta nya rekvisit 
motiverades med att det förevarande fallet var av komplex natur och därför var en 
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komplettering av metoden gynnsam för förståelsen av huruvida det förelåg ett 
missbruk. Att det förefaller vara så blir självklart vid en genomgång av de olika 
domarna och därför anser jag att denna förändring innebär ett steg i rätt riktning. 
Det bör dock ifrågasättas huruvida Förstainstansrätten verkligen lyckades visa att 
konkurrensen hämmades. Slutligen krävs en avsaknad av objektiva skäl. Även här 
ligger Microsoftdomen i linje med praxis där liknande resonemang från domsto-
len hittas i alla tre domar. 
 
Min uppfattning är att Förstainstansrätten utfört en utifrån praxis sett korrekt be-
dömning. Dock anser jag att domen bör ifrågasättas utifrån följande två punkter. 
För det första baseras deras slutsatser på följande två antaganden. (i), att den rele-
vanta marknaden i Microsoftdomen beter sig på samma sätt som de relevanta 
marknaderna vi sett i praxis, (ii), att produkterna, dvs. Windows och WMP, inne-
har samma egenskaper som produkterna i praxis. Detta är två antaganden som 
enligt min mening är felaktiga. I kombination med att vi vet att kontraktuell tying 
är ett medvetet val till ett försök att från det aktuella företaget hindra kunden från 
att köpa respektive använda alternativa konkurrerande produkter bör försiktighet 
iakttas vid bedömningen huruvida missbruk föreligger. I nästkommande avsnitt 
ämnar jag förklara min ståndpunkt samt hur jag resonerat. 
 
För det andra lägger Förstainstansrätten stor vikt vid vilken roll OEMs spelar när 
det gäller distributionen av operativsystem och även applikationer. Av olika an-
ledningar anser den att det är Microsoft som är orsaken till att OEMs inte fått de 
handlingsalternativ de borde ha fått tillgång till. Jag anser dock att så inte är fallet 
vilket jag också tar upp nedan. 
 
 

5.2 Parallell användning av konkurrerande pro-
dukter till WMP 
 
En central fråga vi måste ställa oss i dessa sammanhang är hur begreppen utbud 
och efterfrågan bör användas på en marknad där den aktuella produkten inte bara 
är gratis utan tillgången även är oändligt stor. Vi har att göra med en produkt som 
till sin natur har helt andra egenskaper än de traditionella som det varit frågan om 
i rättspraxis. Mjukvara är digital information vars funktion bestäms utifrån hur 
programkoden ser ut och när två program, som till exempel Windows och WMP, 
interagerar med varandra kan inte dessa hur som helst jämföras med de ”skruvar 
och muttrar” som får Hiltis spikpistoler eller Tetra Paks förpackningsmaskiner att 
fungera. Att ladda ner mjukvaran till WMP är gratis, att reproducera en sådan 
mjukvarukopia sker utan några kostnader och de kan distribueras i ett oändligt 
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antal exemplar. Detta är inte en traditionell marknad och bör därför inte bedömas 
efter traditionella metoder. Att Förstainstansrätten väljer att bortse ifrån ett sådant 
faktum är tyvärr olyckligt och riskerar att ge negativa konsekvenser. 
 
Vidare anser jag att då det går att använda konkurrerande produkter jämte WMP 
utan någon kostnad alls tycker jag konkurrensmyndigheter snarare borde se detta 
som ett tecken på och incitament för ett konkurrenseffektivt förfarande. I synner-
het när distributionen sker lättillgängligt över Internet. Enligt Kommissionen är 
dock Internet ett inte lika effektivt sätt att distribuera mediespelare på som Micro-
softs tying av WMP är vilket därmed medför att förfarandet är konkurrenshäm-
mande. Dock anser jag att detta påstående bör ifrågasättas då det lika gärna kan 
betyda att Microsofts konkurrenter inte tillräckligt effektivt använder sig av Inter-
net som distributionskanal för ljud och video.  
 
 

5.3 Mjukvarutying är teknologisk tying 
 
Tying av mjukvara är enligt min mening teknologisk tying, inte kontraktuell, som 
är fallet i Hilti och Tetra Pak II. En teknologisk bindning anser jag vara ett tecken 
på innovation och utveckling. Något som också har fått stöd från kommissionen 
själva. Som jag skrev ovan i avsnitt 2.2.2 Tying, är konsumenten när det gäller 
denna typ av tying oftast bunden till båda produkterna även efter köpet, vilket inte 
är fallet med Windows och WMP. Detta är dock inte helt sant då det inte gick att 
avinstallera WMP fram till 2002. Men när det gäller frågan kring avinstallation 
anser jag att det i den biten var kontraktuell tying. Men, i och med att denna spärr 
togs bort anser jag att det vi nu har är teknologisk tying där det dessutom går att 
välja bort den kopplade produkten i efterhand eller som jag tog upp ovan till och 
med välja att parallellt köra konkurrerande produkter. 
 
Vidare är en mediespelare i sig beroende av ett operativsystem för att fungera och 
att den arbetar i och tillsammans med ett operativsystem tyder enligt min mening 
på att det rör sig om teknologisk tying. Att däremot vägra möjligheten att avinstal-
lera spelaren är ett tecken på ett direkt kontraktuellt förfarande då Microsoft i så 
fall valt att ett hinder ska föreligga. Vad som inte är samma självklara val är hur 
mediespelare och operativsystem fungerar tillsammans. Det är en fråga som rör 
programmeringstekniska aspekter vilket tyder på teknologiskt tying.  
 
Teknologisk tying legitimerar inte per se ett eventuellt hämmande av konkurrens, 
men det är en stark indikation på att vi har med innovation att göra vilket innebär 
att det kan finnas starka ”pro-competetive effects”. Att i ett samhälle, som mer 
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och mer baserar sig på digitala mjukvarulösningar, hindra denna utveckling kan 
inte vara önskvärt.  
 
Utifrån C-333/94 P Tetra Pak International SA v Commission stycke 36 tolkar jag 
artikel 82 d som kontraktuell tying vilket också är den typ av tying som den rätts-
praxis som finns idag bygger på. Anledningen till brist på praxis inom teknologisk 
tying måste betyda att den är mer legitim i Kommissionens ögon då vi i annat fall 
hade sett fler fall med denna typ. 
 
 

5.4 Vad är orsak, vad är verkan? 
 
Microsoft gav 2002 vika och lät i enlighet med domslut i USA OEMs och konsu-
menter få möjligheten att avinstallera bl.a. WMP från Windows. Anledningen till 
att WMP fortsatte att ha kvar marknadsandelar behöver inte ha berott på kopp-
lingen till Windows, utan det kunde exempelvis lika gärna ha rört sig om att kon-
kurrenterna inte lyckats med sin marknadsföring av sina mediespelare. Jag tänker 
på att dessa faktiskt hade möjlighet att påverka OEMs till att installera deras spe-
lare. En produkt är så mycket mer än bara den konkreta varan som används. Även 
om den är bättre än sina konkurrenter säljer den inte om ingen vet att den finns. 
Om vi antar att detta är orsaken till att konsumenter i mindre utsträckning valt 
WMPs konkurrerande alternativ måste vi vidare fråga oss varför det är så. Det 
första alternativet är som Kommissionen påstår, att på grund av WMPs koppling 
till Windows har konsumenten inte lagt ner mödan att leta vidare efter bättre al-
ternativ. En andra förklaring skulle enligt min mening vara att OEMs inte varit 
övertygade om att WMP är en sämre produkt än dess konkurrenter och därför valt 
att inte tillhandahålla någon av dessa vilket de har haft möjlighet till även innan 
domslutet 2002. Min uppfattning är att Förstainstansrätten inte lyckats visa vad 
som är orsaken bakom WMPs dominans. 
 
Vidare anser jag Förstainstansrätten vara något motsägelsefull i sin argumenta-
tion. Den är medveten om domslutet 2002 och att det därigenom är fullt möjligt 
att avinstallera WMP. Det är också möjligt att använda andra mediespelare paral-
lellt. Samtidigt konstateras att OEMs spelar en viktig roll och då de följer efter-
frågan för vilken mediespelare som ska vara förinstallerad bör inte WMP automa-
tiskt finnas förinstallerad. Istället skulle efterfrågan avgöra vilken mediespelar 
som tillhandahålls. Men detta argument håller inte då dessa inte är två alternativ 
som utesluter varandra. Om nu OEMs spelar en så viktig roll och att de följer ef-
terfrågan så finns det inget som har hindrat dem från att också tillhandahålla en 
annan spelare trots att WMP följer med.  
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Efter 2002 kunde WMP dessutom avinstalleras. Var den inte önskvärd var det 
bara att ta bort den. Om det nu visar sig att WMP har övertag över konkurrenter 
mätt i marknadsandelar, trots konsumenttester som visar att andra spelare egentli-
gen är bättre, talar detta snarare för en annan slutsats än den Förstainstansrätten 
kommit fram till. 
 
 

5.5 Separat efterfrågan 
 
Förstainstansrätten anser att om det finns en efterfrågan för den kopplade produk-
ten separat ska även produkten anses vara en egen. Detta betyder med andra ord 
att en konsument som efterfrågar produkten även kommer att införskaffa den på 
separat basis. Alltså kommer den person som vill ha en annan spelare till Win-
dows även att införskaffa en annan mediespelare vare sig WMP kommer med 
eller inte. 
 
Ja, men på grund av WMPs tying till Windows kanske konsumenten inte vet att 
det finns alternativ. Om så är fallet måste OEMs ha möjligheten att välja att leve-
rera Windows med den mediespelare de (OEMs) tycker är bäst och på så sätt till-
handahålla ett paket med högsta möjliga värde för konsumenten. 
 
Men, om konsumenten inte vet om att det finns alternativ, finns efterfrågan? Om 
efterfrågan inte finns faller en stor del av resonemanget till att tying skulle före-
ligga. Om efterfrågan finns, så är det en latent efterfrågan. Enligt grundläggande 
företagsekonomiska principer ligger det i ett företags intresse att positionera sig 
och sin produkt på ett sätt så att en konsument erhåller högst möjliga upplevda 
värde då detta genererar ”goodwill”. Varje OEM har med andra ord haft en superb 
möjlighet att utnyttja denna latenta efterfrågan för att profilera sig. Genom att 
tillhandahålla Windows med andra spelare, som enligt tester är bättre än WMP, 
kunde de därmed höja värdet på sin produkt. Denna möjlighet har aldrig fråntagits 
OEMs. Från augusti 2002 fanns till och med möjligheten att avinstallera WMP. 
Utnyttjades denna möjlighet? Nej, och det har inget med Microsofts tying av 
WMP att göra och är inget som någon kan straffas för. 
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5.6 Två alternativa förfaranden 
 
Microsoft är dock inte oskyldigt. Att de vidtagit åtgärder för att försvåra för kon-
kurrenter är tydligt. I synnerhet 1999 ett år efter att WMP 6 lanserats och kopplats 
till Windows. Det är dock inte den tyingen som jag anser vara missbruket utan jag 
tänker här argumentera för två alternativa lösningar på Microsofts uppförande 
som istället för att se tyingen av WMP som missbruk riktar in sig på andra bete-
enden. 
 
Microsoft har försökt använda sig av flera metoder för att stärka WMPs position 
på den relevanta marknaden på ett dessutom konkurrensvidrigt sätt. Dels har 
WMP vid de tillfällen då andra mediespelare valts som ”the default player” vid 
vissa tillfällen ”kört över” dessa för att försvåra användningen av konkurrenters 
mediaspelare.77 Dels har de gett upphov till oro och misstankar bland ovana kon-
sumenter som riktats mot andra mediaspelare genom att ett ”error-meddelande” 
dykt upp när WMP inte kunnat spela upp ett format tillhörande konkurrenters 
spelare.78 Om någon velat avinstallera WMP har detta inte varit möjligt. Dessa 
argument (bl.a.) har Kommissionen använt sig av för att motivera varför Micro-
softs tying av WMP är missbruk av dominerande ställning. Men jag anser inte att 
det är tying av WMP som är problemet utan istället ovanstående uppräkning och 
där måste vi göra en distinktion. Kommissionen skulle alltså ha riktat in sig på ett 
förbud av dessa punkter och därigenom fällt Microsoft. Förbuden hade inte längre 
gällt att programvara kopplats till annan programvara utan istället huruvida det 
använts förfaranden som är onödiga för dess egentliga funktionalitet och drift. 
WMP hade fungerat precis lika bra om det gick att avinstallera. Det hade fungerat 
precis lika bra om inga varningar för andra konkurrenters filformat dök upp vid 
försök av körning av dessa. Och det hade fungerat precis lika bra om det inte kört 
över andra program. Det är dessa som är de egentliga missbruken och inte tying.  
 
Missbruket ligger således i att uppenbarligen försvåra användandet av konkurre-
rande produkter med skillnaden att det inte är kopplingen i sig som utgör ”försvå-
randet” utan hur kopplingen valts att manifesteras. Genom detta perspektiv upp-
står dock även frågan var gränsen för förbudet ska ligga och är något som måste 
bedömas från fall till fall. Kommissionen har i ovanstående praxis och i föreva-
rande fall antagit en ”allt eller inget-approach” där de ansett att om missbruk ge-
nom tying föreligger ska också ett förbud mot hela förfarandet utdömas. Jag me-
nar att så inte måste vara fallet då förbuden endast behöver beröra vissa delar av 
tyingförfarandet.  
 

                                                 
77 COMP/C-3/37.792 Microsoft,  stycke 852. 
78 a.a., stycke 869. 
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Det andra alternativet är att betrakta Microsoft tillhandahållande av WMP som 
under- eller rovprissättning. Kommissionen och Förstainstansrätten anser att 
WMP erbjuder likartade funktioner och ibland fler funktioner än vissa av konkur-
renters produkter som konsumenten måste betala för till skillnad från WMP som 
är gratis. Det finns således ringa incitament för en användare att lägga ner pengar 
på en konkurrerande spelare. Dock används aldrig detta argument för att styrka 
missbruk. Enligt doktrin kan under-/rovprissättning på ”the tyied market” vara ett 
sätt att ta sig in på en ny marknad. Det är just detta som hände när WMP 6 lanse-
rades. Microsofts förfarande skulle med andra ord kunna betraktas som ett utnytt-
jande av sin marknadskraft för att erbjuda en produkt till ett pris som en konkur-
rent aldrig själv skulle kunna erbjuda. Detta är ett missbruk av dominerande ställ-
ning. 
 
Om Microsofts fällts utifrån detta perspektiv skulle det vara tillåtet att fortsätta 
erbjuda Windows tillsammans med WMP, men med exempelvis en nedbantad 
version som uppfyller kraven för att själva operativsystemet ska fungera fullt ut. 
Samtidigt kunde en försäljning av uppgraderingar av mediespelaren erbjudas och 
konkurrera på ”samma villkor” som sina övriga marknadsaktörer. 
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6 Slutsats 
 
 
 
 
 
När jag första gången läst Microsoftdomen tyckte jag efteråt att Kommissionen 
tog rätt beslut. På alla punkter fanns välgrundade argument som påvisade att miss-
bruk förelåg och min uppfattning bestod i att förbudet av tying av Windows Me-
dia Player till Windows var något enbart positivt som gynnade konsumenterna 
och konkurrensen. Som det framgått av detta arbete har jag ändrat min uppfatt-
ning. 
 
Jag anser att Kommissionen redan innan de satte igång utredningen hade, om än 
inte bestämt sig, så i alla fall en någorlunda bestämd uppfattning över att det skul-
le bli ett beslut om missbruk, vilket även gäller Förstainstansrätten. De ansåg från 
början att tying förelåg och sedan har argument funnits för att styrka detta. Och 
saken är den att de har gjort ett bra jobb. De visar på ett gediget vis hur Microsoft 
utnyttjat sin dominerande ställning för att genom tying av Windows Media Player 
styrka sin egen position samt slå ut konkurrenter på den relevanta marknaden. 
Problemet är bara att de har velat fälla Microsoft så hårt att de inte sett skogen för 
alla träden. Från deras utgångspunkter stämmer domen, men som jag ovan argu-
menterat kring anser jag att dessa på flera punkter brister.  
 
Vidare anser jag inte att Microsofts förfaranden har hindrat innovationer på mark-
naden för mediespelare utan tvärtom. Jag tror att marknaden för mediaspelare som 
fristående program är en ”utdöende” marknad. Vilket mycket väl kan ha att göra 
med Microsofts tying av WMP att göra. I och med denna tying har andra typer av 
spelare dykt upp. Spelare som inte behöver installeras på det traditionella viset, 
till exempel flashspelarna som finns överallt på Internet idag. Helt plötslig har vi 
en marknad Microsoft inte kan knyta till Windows men som ändå har exakt sam-
ma funktioner som den ”klassiska mediaspelaren”. Och vem är en starkt bi-
dragande orsak till denna utveckling? Det är enligt mig Microsoft och deras tying 
av en idag obsolet produkt.  
 
När Kommissionen tog sitt beslut i denna fråga kunde de naturligtvis inte veta hur 
marknaden skulle reagera. De gjorde en bedömning av läget och agerade utefter 
den bedömningen. Min poäng är den att detta är ett exempel på hur Kommissio-
nens ”traditionella metoder” av allt att döma inte är lämpade till att appliceras på 
en icke traditionell marknad. När mjukvara så uppenbart skiljer sig från traditio-
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nella produkter finner jag det märkligt att Kommissionen och Förstainstansrätten 
inte tagit detta till bedömning. 
 
Vi har ett scenario som i min mening plockar det bästa ur två världar. Dels en 
produkt som är tekniskt integrerad till ”the tying product” samtidigt som detta 
faktum inte hindrar från användningen av andra konkurrerande produkter. Något 
som idag inte är möjligt inom någon annan bransch än just mjukvarubranschen. 
Att koppla nya funktioner till en befintlig plattform eller ett befintligt program är 
ett viktigt, och vanligt, steg för utvecklingen av nya produkter inom IT. Därför 
måste tying av mjukvara också kunna tillåtas för att inte hindra denna utveckling. 
Till och med när det gäller dominerande företag.  
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