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Den 1 juli 1993 trädde den nya svenska konkurrenslagstiftningen i kraft.1

Lagen har EGs konkurrensregler som förebild och bygger på
förbudsprincipen till skillnad från den gamla konkurrenslagen som byggde
på missbruksprincipen. Konkurrenslagen kan ses som en trehörning vars
hörnstenar innehåller bestämmelser om konkurrensbegränsande samarbete,
missbruk av dominerande ställning samt kontroll av företagsförvärv.
Härutöver innehåller lagen bland annat förfaranderegler, vilka uppvisar stora
likheter med Rådets förordning nr. 17/62, samt regler om
konkurrensskadeavgift och skadestånd.

Konkurrensverket är den myndighet som har fått ansvaret för att undersöka
misstänkta överträdelser av konkurrensrätten och vidta därmed förknippade
tvångsåtgärder samt föra talan inför domstol. Myndigheten har även
möjlighet att meddela undantag och icke-ingripandebesked.

Då det föreligger betydande materiell rättslikhet mellan EGs
konkurrensregler och konkurrenslagen så är det naturligt att gemenskapens
praxis på området får betydelse. I regeringens förslag till en ny
Konkurrenslag uttalas också att det ”bör” kunna hämtas mycket vägledning
från EG-domstolens praxis samt att praxis ”bör” kunna ”utvecklas med EG-
rätten som grund”.2 Regeringen gör dock en viss reservation med tanke på
att EGs konkurrensregler är en del i ett större system som har till syfte att
skapa en gemensam marknad och uttalar även att ”de särskilda förhållanden
som gäller i Sverige” skall beaktas3.

Det finns ett behov av att utreda och om möjligt klargöra ett flertal områden
inom konkurrenslagens ram. Som exempel kan nämnas de civilrättsliga
följderna av ogiltighetsregeln i lagens 7§ och omfattningen av
skadeståndsregeln i lagens 33§.

Ett annat område, där det dock föreligger omfattande praxis, är den relevanta
marknaden. Detta område omtalas ofta av de praktiker som tillämpar
konkurrenslagen som ”ett osäkerhetsmoment vilket har avgörande betydelse
för all konkurrensrättslig bedömning”. Även uttalanden av typen ”vinner
man den relevanta marknaden så vinner man hela målet” visar på den
betydelse som begreppet har inom konkurrensrätten.

                                                
1 SFS 1993:20.
2 Prop. 1992/93:56 s. 21.
3 Ibid.
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För att ett avtal, beteende eller företagsförvärv skall omfattas av
konkurrensrätten krävs det i de allra flesta fall att företaget eller företagen
innehar en viss andel av marknaden. Grundläggande för att bestämma denna
marknadsandel är att fastställa inom vilken marknad företaget eller företagen
är verksamma och detta är också rent pedagogiskt ett av de första stegen vid
i stort sett all konkurrensrättslig bedömning.

Inom konkurrensrätten har man valt att använda benämningen den relevanta
marknaden. Förklaringen till detta ligger i att en marknad bara är relevant i
förhållande till ett konkret fall men eventuellt även i att man vill distingera
begreppet från den mer vanligt förekommande marknadsdefinition som
bland annat företag använder sig av.

Den relevanta marknaden måste avgränsas såväl i förhållande till ett
geografiskt område, den relevanta geografiska marknaden, som i förhållande
till övriga produkter inom det geografiska området, den relevanta
produktmarknaden. Uppsatsen kommer huvudsakligen att uppehålla sig vid
den senare delen av marknadsdefinitionen och därtill anknutna
problemställningar.

����6\IWH��PHWRG�VDPW�PDWHULDO

������6\IWH

Syftet med uppsatsen är att utreda hur och när den relevanta
produktmarknaden fastställs. Den huvudsakliga tonvikten kommer dock att
läggas på hur denna marknad fastställs.

Allmänt förekommande uppfattningar i doktrin och praxis om hur den
relevanta produktmarknaden skall fastställas kommer också att granskas.

������0HWRG�RFK�PDWHULDO

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i konkurrenslagen och dess materiella regler
men den praxis som redovisas kommer uteslutande att häröra från EG-
rätten. Det kan tyckas ligga en konflikt i detta tillvägagångssätt, men med
tanke på vad som uttalas i lagens förarbeten så är EG-rätten och dess praxis
av största intresse även för svenska förhållanden.4 Praxis inom EG-rätten är
dessutom betydligt mer omfattande än svensk praxis vilket även detta har
påverkat författarens tillvägagångssätt.

                                                
4 Se avsnitt 1.1.



7

I sammanhanget bör även påpekas Romfördragets artikel 855 och 86 har
direkt verkan vilket innebär att de kan ligga till grund för rättigheter och
skyldigheter för enskilda och kan åberopas inför nationell domstol eller
konkurrensmyndighet.6 Även härvidlag kommer således EGs praxis
angående den relevanta produktmarknaden att bli relevant för
konkurrensverket och de svenska domstolarna.7

Vid en textuell jämförelse av EG-rätten och den svenska konkurrenslagen så
torde det inte, vad gäller den relevanta produkt marknaden, finnas några
skillnader i bedömningen. Förarbeten och doktrin antyder inte heller att det
skulle föreligga någon diskrepans i bedömningen. En viss reservation måste
dock, som påpekas i inledningen, göras för att de integrationsmål som
präglar gemenskapen eventuellt också kan ha präglat kommissionen och
domstolarnas bedömning.8

Detta torde dock, även om det är riktigt, inte vara av någon större betydelse
då det snarare är metoden som används och inte utslaget i det konkreta fallet
som är av intresse. Djurberg, Friman skriver sålunda:9

Även om det föreligger skillnader i de olika regelsystemen beträffande
bestämmelserna utformning och syfte så bör man kunna utgå från att
utgångspunkterna för marknadsbedömningen i huvudsak kommer vara
desamma.

Dessutom kan prejudikatvärdet vad gäller avgöranden angående den
relevanta produktmarknaden ifrågasättas: Är verkligen något fall det andra
likt?10

Som tidigare har framgått är föremålet för uppsatsen den relevanta
produktmarknaden. Härmed faller den relevanta geografiska marknaden
utanför uppsatsens ram. Denna del av marknadsanalysen har inte heller
inneburit några större problem vad gäller svenska förhållanden.11 Ett av

                                                
5 Med undantag för 85 (3).
6 J.fr. Commission Notice on co-operation between national Courts and the Commission in
applying Articles 85 and 86 of the EC Treaty, OJ 1993 C39/6.
7 Företagen föredrar dock att vända sig direkt till kommissionen då ett sådant förfarande
medför ekonomiska fördelar och möjlighet till anonymitets skydd. Andra fördelar med ett
sådant tillvägagångssätt är att beslutet blir gällande inom hela gemenskapen samt att man
undviker att domslutet vilandeförklaras i väntan på kommissionens yttrande. Dessutom är
konkurrensrättsfrågor ofta komplicerade och det är inte alltid som de nationella domstolarna
besitter erforderlig kompetens på området. Se Helena Knutsson, EG:s konkurrensregler i
nationella domstolar, Konkurrens nr. 6 1996 s. 13.
8 Sådana hänsyn gör sig emellertid gällande framförallt vid definitionen av den relevanta
geografiska markaden. Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant
marknad EGT 1997 C372/03 p. 32.
9 Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad”. SvJT 1994, s. 829.
10 Ytterligare domstolspraxis på området är dock önskvärd för att öka förståelsen av hur den
relevanta marknaden bestäms. J.fr. Konkurrenslagsutredningens betänkande
”Konkurrenslagen 1993-1996” SOU 1997:20 s. 15.
11 I och med att den ”svenska marknaden” ersätts med ”marknaden” i konkurrenslagen så är
det dock troligt att denna del av marknadsanalysen kommer att bli betydligt svårare. Som
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syftena med uppsatsen är dock att fastställa när den relevanta marknaden
skall fastställas. Härigenom kommer vissa pedagogiska och systematiska
hänsyn att göra sig gällande vilket får till följd att den relevanta geografiska
marknaden ändock, om än kort, kommer att behandlas.

Den litteratur som har använts är huvudsakligen sedvanlig utländsk
konkurrensrättslig facklitteratur. Dessa alster har sedan fungerat som
utgångspunkt för vidare studier i rättspraxis.

Marknadsdefinitionen är i stora delar präglad av olika ekonomiska teorier
som för en jurist kan framstå som mycket komplicerade och detta
framförallt när de framställs i formler. För att förstå, åtminstone grunderna, i
dessa teorier har Desais artikel ”The European Commission’s Draft Notice
on Market Definition: a Brief Guide to the Economics” varit till stor hjälp.12

Härutöver har Arne M Andersson och Olle Ohlssons bok ”Mikroekonomi”
varit ett värdefullt hjälpmedel för förståelsen av de teorier som används vid
marknadsavgränsningen.

De avgöranden och rättsfall som omnämns i uppsatsen är valda med
anledning av att de anses spegla den praxis som kommissionen och
domstolarna har utvecklat de senaste decennierna.

I uppsatsen kommer även vissa tillkännagivanden och råd från
kommissionen respektive konkurrensverket att omnämnas. Det bör dock
redan nu påpekas att dessa inte är bindande för domstolarna13 och att dess
huvudsakliga syfte är att fungera som vägledning för hur tillsynsorganen
tolkar rättspraxis eller avser att tillämpa konkurrensreglerna.

Av särskilt intresse för denna uppsats är kommissionens tillkännagivande
om definitionen av relevant marknad.14 Detta tillkännagivande kommer att
få betydelse för tillämpningen av konkurrenslagen då det speglar de
kunskaper och erfarenheter som kommissionen har fått genom åren.15

Tillkännagivande utgör också den pedagogiska grunden för denna uppsats.

                                                                                                                           
exempel kan nämnas fastställandet av ett skånskt företags marknadsstyrka på marknaden för
öl. I ett sådant fall är det troligt att den geografiska marknaden fastställs till
öresundsregionen vilket torde innebära en ökad utredningsbörda.
12 E.C.L.R. 1997, s. 474-477. Den som är intresserad av vidare studier i ämnet bör dock
uppmärksamma att de räkneexempel som görs i artikeln är felaktiga.
13 Ett exempel på detta är målet 7D[LVDPRUGQLQJ�L�6NHOOHIWHn�(MD 1996:15) där
Marknadsdomstolen frångick den definition av den relevanta geografiska marknaden som
anges i konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:6).
14 EGT 1997 372/03.
15 Hansing J, Kommissionen ger vägledning om definition av relevant marknad, Konkurrens
1998 nr. 2 s. 17.
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����'LVSRVLWLRQ

Efter den inledande formalian så redogörs i kapitel 2 för i vilka paragrafer
och när i dessa paragrafer som en avgränsning av den relevanta marknaden
är aktuell. Kapitlet tar sin utgångspunkt i konkurrenslagens regler om
konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och
företagsförvärv. Härefter behandlas frågan om den relevanta
produktmarknaden skall fastställas före den relevanta geografiska
marknaden eller tvärt om.

I uppsatsens huvudkapitel, kapitel 3, redogörs för hur avgränsningen av den
relevant produktmarknad går till. Kapitlet behandlar huvudsakligen
utbytbarhet på efterfrågesidan men även utbytbarhet på utbudssidan.

I kapitel 4 ställs frågan om det föreligger skillnader i hur marknaden
definieras beroende på vilken del av konkurrensrätten som är under
bedömning och slutligen, i kapitel 5, behandlas den vanligt förekommande
uppfattningen att marknaden avgränsas snävt.

Uppsatsen avslutas med en diskussion och analys.
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���5HOHYDQW�PDUNQDG�RFK�./

����,QOHGQLQJ

Den relevanta marknaden som begrepp existerar varken i konkurrenslagen
eller Romfördraget men begreppet har en central betydelse vid
tillämpningen av konkurrensrätten. EGs konkurrensregler har skapats med
amerikansk antitrustlag som förebild och det är även därifrån som begreppet
har sitt ursprung. Att definiera den relevanta marknaden kan förenklat
beskrivas som ett instrument för att fastställa vilka företag som är
konkurrenter samt att utreda marknadsandelen för dessa företag ur en
konkurrensrättslig synvinkel.16

Nedan följer en redogörelse av i vilka situationer och när en avgränsning av
den relevanta marknaden är aktuell.

����5HOHYDQW�PDUNQDG�L�ROLND�VLWXDWLRQHU

������$YWDO

Enligt 6§ KL så är avtal mellan företag förbjudna om:

de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på
marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

För att ett förfarande skall omfattas av förbudet måste det först och främst
konstateras att det föreligger ett avtal som till sitt syfte eller resultat är
konkurrensbegränsande. Härutöver uppställs även ett
märkbarhetskriterium17 vilket innebär att avtalets ekonomiska verkningar på
marknaden inte får vara helt obetydliga18.

                                                
16 För en mer utförlig definition se kapitel 3.
17 I Romfördragets motsvarighet till 6§ KL, artikel 85 (1), föreligger det enligt ordalydelsen
inget krav på märkbarhet. Domstolen uttalade dock på ett tidigt stadium att avtal faller
utanför förbudet ”when it has only an insignificant effect on the markets” (C-5/69 9|ON�Y
9HUYDHFNH�[1969] ECR 295 p. 5/7). Kommissionen utgav strax efter domslutet ett
meddelande om avtal av mindre betydelse som inte faller under fördragets artikel 85 (1), det
så kallade bagatellmeddelandet  (JO 1970 C84/01 senast ändrad genom EGT 1997
C372/04).
18 Prop. 1992/93:56 s. 73.
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För att konstatera om ett avtal har ett konkurrensbegränsande syfte behövs
det inte göras någon bedömning av marknaden.19 Ofta går det att se på
antingen avtalet som helhet eller på enskilda klausuler om de är
konkurrensbegränsande. Så är fallet med horisontella avtal om t.ex.
prissamarbete och marknadsuppdelning och vid vertikala avtal som
begränsar parallellhandel.

I de fall då det inte går att konstatera att ett avtal har till syfte att begränsa
konkurrensen fortsätter analysen med att se på vilket resultat ett avtalet får
eller har på marknaden. En sådan analys görs svårligen utan att den
relevanta marknaden först har definierats. Det föreligger således en skillnad
mellan de två rekvisiten syfte och resultat. I det första fallet behöver man
således inte fastställa marknaden medan det i det andra fallet är nödvändigt
med en marknadsanalys för att konstatera huruvida en begränsning
föreligger.

För att konstatera om konkurrensen påverkas på ett märkbart sätt kan det
vara nödvändigt att definiera den relevanta marknaden. Konkurrensverket
har utfärdat råd där man definierar hur pass stor marknadsandel som kan
accepteras utan att konkurrensen anses påverkad på ett märkbart sätt.20

Enligt detta råd så omfattas inte avtal mellan företag vars sammanlagda
marknadsandel understiger tio procent. I vissa fall, t.ex. när det gäller
mycket små företag, så tillåts emellertid en högre marknadsandel.21

Ett avtal kan dock komma att bedömas enligt 6§ trots att företagens
marknadsandel understiger tio procent. Detta är fallet om någon av
avtalsparterna, inklusive anknutna företag, har en total årsomsättning som
överstiger 200 miljoner kronor.22 Under sådana omständigheter är det
således inte nödvändigt att definiera marknaden men å andra sidan blir det
desto viktigare att kontrollera huruvida avtalet innehåller bestämmelser som
kan vara i strid med 6§.

Utvecklingen inom gemenskapen går emot att vissa avtal ses som ”per se”
förbjudna och i dessa fall minskar behovet av att definiera marknaden.23

                                                
19 J.fr. &DUWRQERDUG OJ 1994 L243/1 p. 135 där kommissionen uttalade att: ”given the
manifestly anti-competitive object of the cartel, it is strictly not necessary, for the
application of Article 85.1, for the Commission to find that there was also an appreciable
effect upon market conditions”.
20 Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:2) om avtal av mindre betydelse
(bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6§ konkurrenslagen (1993:20) p. 2.1 a).
21 Ibid. p. 2.3-2.4. Se även prop.1992/93:56  s. 73.
22 Ibid. p. 2.1 b). Försäljning mellan avtalsparterna och koncernintärna transaktioner
medräknas dock inte p. 5. Även om det inte skulle vara fråga om ett avtal av mindre
betydelse så finns det möjlighet att avtalet faller utanför lagen på grund av att det inte kan
anses påverka konkurrensen på ett kvalitativt märkbart sätt  (”by rule of reason”). Detta kan
vara fallet med avtal som faller under lagens förbud men som i verkligheten inte har en
menlig inverkan på konkurrensen. Se vidare Carlsson K m.fl., Konkurrenslagen 2a uppl.
s.128ff.
23 Se t.ex. C-277/87 6DQGR]�Y��&RPPLVVLRQ [1990] ECR I 45 och %D\HU�$*�$GDODW EGT
1996 L201/1.
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Denna utvecklingstendens bekräftas av kommissionens reviderade
bagatellmeddelande:24

Vad gäller a) horisontella avtal som syftar till att
- fastställa priser eller begränsa produktion eller

försäljning, eller
- dela upp marknader eller inköpskällor,

b) vertikala avtal som syftar till att
- fastställa återförsäljningspriser, eller
- tillförsäkra de deltagande företagen eller andra företag

områdesskydd

kan tillämpligheten av artikel 85.1 inte uteslutas, även om de deltagande
företagens sammanlagda marknadsandelar ligger under de tröskelvärden
som anges i punkterna 9 och 10.

Huruvida konkurrensverket och de svenska domstolarna kommer att följa
utvecklingen inom EG-rätten är svårt att sia om men det är på intet sätt
omöjligt att så blir fallet och då speciellt med tanke på de uttalanden som
görs i förarbetena till KL.

Även om det i ett visst fall inte är nödvändigt att definiera den relevanta
marknaden för att utreda om ett avtal faller under 6§ så kan en sådan
definition vara nödvändig för de konkurrensvårdande organen när de skall
fastställa storleken på det bötesbelopp som skall utdömas.25 I dessa fall är
fastställandet av den relevanta marknaden ett led i bedömningen av hur
allvarligt ett brott mot konkurrensreglerna är. Marknadsdefinitionen är
således inte endast ett instrument för att fastställa huruvida
konkurrensreglerna är tillämpliga.

Slutligen bör det påpekas att varken kommissionens bagatellmeddelande
eller konkurrensverkets råd på samma område är bindande för domstolarna.
Det svenska rättssystemet, med förarbetena som rättskälla, medför dock att
det föreligger en väsentlig skillnad. I propositionen till konkurrenslagen görs
vissa uttalanden i linje med konkurrensverkets råd26, och av denna anledning
så torde de svenska motsvarigheten till kommissionens meddelande ha en
starkare ställning. Det är dock troligt att domstolarna i sin rättstillämpning
kommer att stödja sig på förarbetena snarare än konkurrensverkets råd.

��������,QGLYLGXHOOD�XQGDQWDJ

Ett avtal som omfattas av förbudet i 6§ kan under förutsättning att det
anmäls till konkurrensverket27 undantagas enligt 8§ om avtalet bidrar till
samhällsnyttan, gagnar konsumenterna och under förutsättning att

                                                
24 Meddelande om avtal av mindre betydelse som inte omfattas av artikel 85.1 i Fördraget
om upprättande av Europeiska gemenskapen  EGT 1997 C372/04 p. 11.
25 C-246/86 6RFLpWp�&RRSpUDWLYH�%HODVFR�	�2UV�Y��&RPPLVVLRQ [1989] ECR 2117.
26 Prop. 1992/93:56 s. 73.
27 KL 9§.
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åtgärderna är proportionella28. Ett femte villkor är att avtalet ”inte ger de
berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig
del av nyttigheterna i fråga”.29 Undantag kan således beviljas endast under
förutsättning att det efter avtalets ingående finns tillräcklig konkurrens kvar
på den relevanta marknaden. Marknadsdefinitionen spelar således en central
roll för om ett avtal kommer att beviljas undantag. Som exempel kan
nämnas att företag med en dominerande ställning sällan kan beviljas
undantag.30 I de fall konkurrensen näst intill upphör mellan avtalsparterna så
godtar kommissionen en gemensam marknadsandel om högst cirka 25
procent.31

��������*UXSSXQGDQWDJ

Vissa grupper av avtal som inte behöver anmälas enligt 8§ KL har
identifierats genom generella undantag, så kallade gruppundantag.32 Ett
gruppundantag kan innefatta såväl avtal som omfattas som avtal vilka inte
omfattas av förbudet i 6§.

För närvarande finns det i Sverige åtta gruppundantag som alla utom ett har
sin förebild i EG-rätten. De gruppundantag som härstammar från EG-rätten
har införts i svensk rätt genom inkorporation d.v.s. det föreskrivs i svensk
författningstext att undantagen är direkt tillämpliga i Sverige. I de
förordningar som inkorporerar gruppundantagen har det även gjorts vissa
anpassningar till svenska förhållanden.33

För att utreda om ett avtal omfattas av ett gruppundantag är det ibland
nödvändigt att fastställa den relevanta marknaden. För att åskådliggöra detta
kan ett par situationer i gruppundantaget för ensamåterförsäljaravtal tas som
exempel. Ett avtal omfattas t.ex. av gruppundantaget om en
ensamåterförsäljare förbinder sig att ”tillverka eller distribuera varor som
konkurrerar med varor som omfattas av avtalet”34 under förutsättning att
leverantören inte svarar för en marknadsandel på 35 procent eller mer för de
varor som omfattas av avtalet respektive är identiska eller substituerbara
med dessa35. Skulle leverantören vid avtalstillfället ha en marknads andel på
35 procent eller mera så omfattas således inte avtalet av gruppundantaget i
förevarande situation.

                                                
28 KL 8§ p. 1-3.
29 KL 8§ p.4.
30 Prop. 1992/93:56 s. 78.
31 Westin J, Domstolsavgöranden under 1996, Konkurrens nr. 1 1997 s. 6.
32 Jfr. KL 17§.
33 Av denna anledning kallas lagstiftningstekniken även för falsk inkorporering. Carlsson K.
m.fl., a.a. s. 254.
34 Artikel 2.2.a) Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om
tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal.
35 4§ 1 st. Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17§ konkurrenslagen (1993:20)
för ensamåterförsäljaravtal.
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För det fall att ett avtal sluts utan att det förs utredning angående
leverantörens marknadsstyrka och det sedermera visar sig att företaget vid
avtalstillfället hade en högre marknadsandel än vad som tillåts i
gruppundantaget, så kan hela eller delar av avtalet förklaras ogiltigt enligt 7§
KL. Av detta följer att det är mycket viktigt att den relevanta marknaden
identifieras korrekt i dessa situationer. Skulle det råda minsta osäkerhet
angående företagets marknadsandel så bör ett individuellt undantag sökas.

Enligt artikel 3 a) är gruppundantaget inte tillämpligt om ”tillverkare av
varor som är identiska eller som på grund av sina egenskaper, pris och
tilltänkta användning av konsumenterna betraktas som likartade träffar
ömsesidiga exklusiva inköpsavtal med varandra avseende sådana varor”.36

Det samma gäller enligt artikel 3 b) under förutsättning att det träffas
”ensidiga ensamåterförsäljaravtal avseende sådana varor, om inte åtminstone
en av dem har en total årsomsättning som inte överstiger 100 miljoner
ecu”.37 I dessa situationer måste den relevanta produktmarknaden fastställas
för att konstatera huruvida parterna till avtalen är konkurrenter.

Klausuler av den typ som redovisas ovan förekommer i nästan alla
gruppundantag och således har, rent generellt, definitionen av den relevanta
marknaden en central betydelse för utredningar angående avtals
kompatibilitet med gruppundantagen.

������0LVVEUXN�DY�GRPLQHUDQGH�VWlOOQLQJ

I konkurrenslagens 19§ förbjuds missbruk av dominerande ställning på
marknaden. Av naturliga skäl finns det ingen möjlighet till undantag från
förbudet. Företag som är eller tror sig vara dominerande kan dock söka icke-
ingripandebesked, vilket innebär att företaget inte kan påföras
konkurrensskadeavgift.38 Ett sådant besked har dock inga civilrättsliga
verkningar.

Avgörande för 19§ tillämplighet är att företaget har en dominerande
marknadsställning. Det första steget i analysen är att definiera den relevanta
marknaden.39 Definitionen är extremt viktig i dessa fall då avgränsningen av
marknaden ofta är avgörande för om ett beteende skall anses som missbruk.

                                                
36 Enligt  3§ förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17§ konkurrenslagen
(1993:20) för ensamåterförsäljaravtal så ersätts för svenska förhållanden orden ”exklusiva
inköpsavtal” med ordet ”ensamåterförsäljaravtal”.
37 Ibid. ”100 miljoner ecu” ersätts för svenska förhållanden med ”150 miljoner kronor”.
38 KL 20 och 29§§. Immunitet gäller dock inte om det är uppenbart att icke-
ingripandebesked inte kan meddelas och verket inom en månad meddelat företaget detta
(29§ 2 st. KL). Icke-ingripandebesked kan även sökas vid misstanke om att ett avtal faller
under 6§.
39 Prop. 1992/93:56 s. 85. Se även C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ�Y��&RPPLVVLRQ [1973] ECR 215
där domstolen beskrev definitionen av den relevanta marknaden som ett ”indispensable first
stage” vid bedömningen av fall angående dominerande ställning.
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Av denna anledning uppstår ofta tvister om hur marknaden skall avgränsas
och det är också i dessa fall som praxis på området är som mest utförlig.

Genom att marknaden definieras är det möjligt att fastställa företagets
marknadsandel. Ett företags marknadsandel på den relevanta marknaden är
en viktig men inte alltid tillräcklig omständighet för att fastställa om ett
företag är dominant eller ej och ytterligare analys kan krävas för att fastställa
företagets marknadsstyrka. EGs praxis angående marknadsandelens
betydelse för huruvida dominans föreligger kan sammanfattas enligt
följande40: En marknadsandel på 50 procent eller mer skapar en presumtion
för dominans som blir svårare att omkullkasta desto högre marknadsandelen
företaget har. Vid en marknadsandel på 30-45 procent så krävs ytterligare
bevisning för att ett företag skall anses vara dominant. För att bryta
presumtionen respektive föra bevisning om att dominans föreligger kan
följande omständigheter vara av betydelse41: Konkurrerande företags
marknadsandel, möjlighet att agera oberoende från dessa, inträdesbarriärer,
särskilda resurser i förhållande till konkurrenter samt företags uppträdande
på marknaden.

������)|UHWDJVI|UYlUY

Ett företagsförvärv skall, under förutsättning att de berörda företagens
omsättning faller inom vissa ramar, anmälas till konkurrensverket.42 Verket
kan därpå, vid Stockholms tingsrätt, föra talan om att förvärvet skall
förbjudas.43

Ett företagsförvärv skall förbjudas om:44

det skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar
eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv
konkurrens på marknaden och detta sker på ett sätt som är skadligt från
allmän synpunkt.

Precis som i 19§ står företagets marknadsstyrka i centrum. Samma
överväganden vad gäller begreppet ”dominerande ställning” gör sig gällande
här som i ovanstående underrubrik och således är bestämmandet av den
relevanta marknaden det första momentet i bedömningen.

Till skillnad från vid av misstänkt missbruk av dominerande ställning är det
dock inte alltid nödvändigt med en utförlig utredning om
marknadsförhållandena. Ofta är det möjligt att direkt sluta sig till att ett

                                                
40 Carlsson K m.fl., a.a. s. 352ff.
41 Ibid.
42 KL 37§. För en definition av begreppet företagsförvärv se 4§.
43 KL 34§ 1 st. Verket kan naturligtvis föra en sådan talan även om företagsförvärvet inte
har anmälts.
44 KL 34§ 2 st. Om det är tillräckligt kan förvärvaren istället åläggas att avyttra en del av sin
verksamhet eller att genomföra annan åtgärd som är positiv för konkurrensen (KL 36§).
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företagsförvärv inte kommer att ha en menlig inverkan på konkurrensen.45

Så kan t.ex. vara fallet när ett företag köper ett annat företag med en helt
annan verksamhetsinriktning.

����6\VWHPDWLN�RFK�GHQ�UHOHYDQWD�PDUNQDGHQ

I detta avsnitt kommer systematiken vid fastställandet av den relevanta
marknaden att behandlas, d.v.s. skall produktmarknaden fastställas före den
geografiska marknaden eller tvärt om?

Den i svensk doktrin allmänt rådande uppfattningen vid fastställandet av den
relevanta marknaden är att produktmarknaden skall definieras före den
geografiska marknaden.46 I utländsk doktrin görs det sällan så kategoriska
uttalanden men rent systematiskt så behandlas nästan uteslutande
produktmarknaden före den geografiska marknaden.47

Som kommer att framgå av uppsatsen kan konsumenter och andra
avnämares preferenser ha en avgörande betydelse för hur den relevanta
produktmarknaden avgränsas. Inom gemenskapen är det troligt att det
föreligger avsevärda skillnader i slutanvändarnas konsumtionsmönster. Till
exempel kan kulturella skillnader göra att en vara som är substituerbar i en
del av gemenskapen eventuellt inte är det i en annan. Att det skulle föreligga
sådana skillnader inom ett land som Sverige är mindre troligt men på intet
sätt uteslutet.

Att fastställa produktmarknaden före den geografiska marknaden kan
således leda till att vissa produkter som inte är relevanta i förhållande till
den geografiska marknad som sedermera avgränsas, kommer eller inte
kommer att ingå i den relevanta marknaden.

Kan då den geografiska marknaden fastställas före produktmarknaden?
Konkurrenskommittén gav i sitt betänkande ”Konkurrens för ökad välfärd”
följande exempel på frågor som kan ställas för att fastställa den relevanta
geografiska marknaden:48

1. Vilka distributionsmöjligheter finns?
2. Mot vilka riktas företagets marknadsföring?
3. Vilka kunder har möjlighet att köpa företagets produkter?
4. Vilka kommunikationsmöjligheter har presumtiva kunder?

                                                
45 Se t.ex. 7KRPVRQ�6LHPHQV�$70 EGT 1997 C225/08 och &DEOH�DQG�ZLUHOHVV�0DHUVN
GDWD�1DXWHF EGT 1997 C235/05.
46 Wetter C, Konkurrenslagen i praxis s. 169 samt Carlsson K m.fl., a.a. s. 339. Carlsson
menar t.o.m. att det är ”av grundläggande betydelse att först definiera den relevanta
produktmarknaden”.
47 Se dock Fejö J, EU-konkurrenceret 2. udgave s. 89ff. och Goyder J, EC Distribution law
s. 37f.
48 SOU 1991:59 del 2 s. 89f.
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5. Vad gäller om produkternas transportkänslighet i fysiskt och
ekonomiskt hänseende?

6. Vilka företag agerar i det aktuella området?

Det är tydligt att det är svårt att fastställa den geografiska marknaden före
produktmarknaden. Problemet torde dock inte vara av någon större
betydelse då bedömningen i praktiken knappast är så isolerad som den
framställs rent teoretiskt. Säkerligen är det så att de praktiker som sysslar
med konkurrensrätt fastställer respektive marknad parallellt samt gör de
korrigeringar som behövs fortlöpande.

����$YVOXWDQGH�V\QSXQNWHU

Som kapitlet har visat är marknadsdefinitionen i det stora flertalet fall ett av
de första stegen i den konkurrensrättsliga bedömningen. I verkligheten kan
det dock vara lämpligt att använda sig av en annan systematik. För att ta 19§
och missbruk av dominerande ställning som exempel så kan det vara
lämpligt att undersöka om det anmälda förfarandet verkligen konstituerar
missbruk innan man ger sig i kast med den grannlaga uppgiften att fastställa
den relevanta marknaden. Rättssäkerhetsaspekten talar för att ett sådant
accelererat förfarande är att föredra49 och ur en ekonomisk synvinkel torde
ett sådant förfarande till och med vara påbjudet då det innebär
resursbesparingar.50

                                                
49 I rättssäkerhetsbegreppet ligger ett krav på snabbhet. Jfr t.ex. konvention (d. 4 nov. 1950)
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) artikel 6:1.
50 Se t.ex. C-100-103/80 0XVLTXH�'LIIXVLRQ�)UDQFDLVH��6$��DQG�2WKHUV�Y�&RPPLVVLRQ�
[1983] ECR 1825, där den precisa definitionen av den relevanta marknaden lämnades
öppen.
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���5HOHYDQW�SURGXNWPDUNQDG

����,QOHGQLQJ

Den relevanta produktmarknaden definieras utifrån produkters
substituerbarhet. Analysen kan i korthet sägas bestå i en utredning av i
vilken omfattning det finns produkter tillgängliga som ur ett
avnämareperspektiv är utbytbara i förhållande till en viss given produkt eller
produktgrupp. Kommissionen har definierat den relevanta
produktmarknaden enligt följande:51

En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på grund
av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av
konsumenterna betraktas som utbytbara.

Definitionen innefattar det som brukar kallas utbytbarhet på efterfrågesidan
och det är vid denna typ av utbytbarhet som bedömningen fokuseras.

Konkurrenskommittén gav i sitt betänkande ”Konkurrens för ökad välfärd”
följande exempel på frågor som kan ställas för att fastställa den relevanta
produktmarknaden:52

1. Vilka produkter är ägnade att konkurrera med varandra?
2. Vilka är förbrukare av produkterna?
3. Vilka egenskaper har produkterna?
4. Vilka användningsområden har produkten?
5. Vilken prisklass ligger produkten i?
6. Ingår produkten i en större marknad som i det aktuella fallet är mer

relevant?
7. Finns det andra faktorer än egenskaper, pris och användning som

påverkar köparens val av just den aktuella produkten, (har exempelvis
varumärket betydelse)?

8. Vilken betydelse har särskilda distributionskanaler (specialbutiker,,
franchiseavtal m.m.)?

Kommissionens tillkännagivande och praxis på området samt förarbetena
till konkurrenslagen visar att en analys av efterfrågesidan inte är tillräckligt
och att ytterligare en faktor skall beaktas vid den relevanta
produktmarknadens avgränsande.

                                                
51 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 7. Definitionen överensstämmer med de definitioner av produktmarknaden som
görs i Commission Regulation (EC) No 3384/94 Section 6 (Form CO) och Commission
Regulation (EC) No 3385/94 Section 6 (Form A/B). Se även prop. 1992/93:56 s. 85.
52 SOU 1991:59 s. 89.
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Analysens andra del behandlar det som kallas utbytbarhet på utbudssidan
d.v.s. i vilken omfattning det finns företag som snabbt kan ställa om sin
produktion till att omfatta de relevanta produkterna utan att ådra sig
betydande kostnader eller risker.53

Att fastställa den relevanta produktmarknaden är således ett
tvåstegsförfarande där man börjar med att identifiera utbytbara produkter för
att sedan identifiera potentiella konkurrenter.

Definitionen av den relevanta marknaden i ett konkret fall är ofta en svår
uppgift.54 Förevarande kapitlet är ett försök att klargöra dels vilka kriterier
som används vid avgränsningen och dels hur bedömningen rent systematiskt
bör fortgå. Något förenklat fastställs den relevanta produktmarknaden
genom att man först fastställer den produkt utifrån vilken den fortsatta
bedömningen utgår och därefter identifieras potentiella substitut och
marknadsstrukturen analyseras. Efter detta analyseras huruvida avnämarna
uppfattar produkter som utbytbara samt förekomsten av eventuella hinder
för substitution. För att verifiera eller falsifiera de slutsatser angående
utbytbarheten som framkommit enligt bedömningen ovan kan man se på
konsumtionsmönstret ur ett historiskt perspektiv. Slutligen görs en analys av
utbytbarheten på utbudssidan.

De rättsfall och beslut som refereras skall på intet sätt ses som ett bevis för
att en viss produkt eller ett visst produktsegment generellt utgör en relevant
produktmarknad, utan utgör endast exempel på det tillvägagångssätt samt de
omständigheter som kommissionen och domstolarna använder sig av
respektive fäster avseende vid. De uppgifter och omständigheter som
används för att avgränsa marknaden varierar från fall till fall och vad som
slutligen blir avgörande beror till stor del på den bransch och de produkter
som är under bedömning.55 Uppgifter vilka kan vara avgörande i ett ärende
kan visa sig vara betydelselösa i ett annat.

Kommissionen följer ingen strikt hierarki bland de olika omständigheter
som används för att avgränsa marknaden och i det stora flertalet fall görs
avgränsningen med beaktande av ett flertal faktorer.56

Det bör uppmärksammas att de principer som utvecklas på varuområdet
även är av relevans för tjänstesektorn. Vissa särskilda hänsyn gör sig dock
gällande. Exempelvis är det lättare för den som tillhandahåller en tjänst att
prisdiskriminera då en tjänst som sådan inte kan säljas vidare. En tjänst kan
även tillhandahållas tillsammans med en produkt vilket kan leda till att en
särskild marknad bestäms för kombinationen.

                                                
53 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 20. Se även prop. 1992/93:56 s. 85.
54 Whish R. Sufrin B, Competition Law, Third Ed. 1993 s. 250.
55 Komissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997 C372/03
p. 25.
56 Ibid.
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����8WE\WEDUKHW�Sn�HIWHUIUnJHVLGDQ

������5HIHUHQVSURGXNW

Det första steget i analysen är att fastställa utifrån vilken produkt den
resterande delen av analysen skall utgå. Proceduren startar med att man
fastställer den mest snäva definitionen av den produkt som är relevant i
förhållande till det konkreta fallet.57

��������$YWDO

När det gäller avtal är produkten ofta redan definierad. Utgångspunkten i
dessa fall är således produkten som omfattas av det konkurrensbegränsande
avtalet.58

En viss reservation måste dock göras för avtal omfattande komponenter
vilka parterna till avtalet infogar i andra produkter. Av kommissionens
meddelande om avtal av mindre betydelse från 1986 framgår att det är
marknaden för produkterna som skall beaktas under förutsättning att
komponenterna utgör en väsentlig del av ifrågavarande produkter.59 Skulle
komponenterna säljas till företag som inte är parter till avtalet är det dock
marknaden för ifrågavarande komponenter som skall beaktas. Visserligen
innehåller inte kommissionens bagatellmeddelande av 1997 motsvarande
avgränsning i förhållande till komponenter, men samtidigt är det inget som
talar för att kommissionen skulle ha ändrat sin praxis.60 Under alla
omständigheter kan man av kommissionens bagatellmeddelande från 1986
sluta sig till att det offentligas föreskrifter om hur de avser att avgränsa den
relevanta marknaden kan komma att påverka valet av referensprodukt.

                                                
57 Fishwick F, Definition of the relevant market in community competition policy, s. 49.
58 Ibid. s. 160.
59 Commission notice of 3 September 1986 on agreements of minor importance which do
not fall under Article 85(1) of the Treaty establishing the European Economic Community
OJ 1986 C231/02 p. 12.
60 EGT 1997 C372/04. I det reviderade bagatellmeddelandet påpekas att kommissionens
tillkännagivande om definition av relevant marknad bör tas i beaktande (p. 16). Med
anledning av detta är det möjligt att kommissionen tyckte att ifrågavarande avgränsning
angående komponenter var överflödig. Motsvarande avgränsning görs inte heller i
konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:2) om avtal av mindre betydelse
(bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6§ konkurrenslagen (1993:20).
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Utgångspunkten vid fastställandet av den relevanta produktmarknaden skall
vid misstänkt missbruk av dominerande ställning vara produkten vars påstått
dominerande ställning företaget anklagas för att utnyttja.

I dessa fall kan det kanske tyckas vara mer naturligt att ta den produkt
varmed missbruket utövas som utgångspunkt.61 Ett sådant förfarande
föranleder inte heller några problem under förutsättning att missbruket
utövas på den produktmarknad där företaget är dominant. Skulle däremot ett
förfarande, vilket under vissa förutsättningar kan konstituera missbruk, ske
på en produktmarknad där företaget inte är dominant och man tar den
produkt varmed det påstådda missbruket utövas som utgångspunkt, så
innebär ett sådant tillvägagångssätt att förbudet inte blir tillämpligt. Således
kan man komma till en felaktig slutsats om man som utgångspunkt väljer
den produkt varmed missbruket utövas.

Ett rättsfall som illustrerar ovanstående problematik är $.=2.62 AKZO
Chemie, ingående i den holländska företagsgruppen AKZO NV, (hädanefter
”AKZO”) producerar organiska peroxider, kemikalier som huvudsakligen
används inom plastindustrin. Företaget producerar också ämnen baserade på
benzoylperoxid (en organisk peroxid) som bland annat används som
blekningsmedel för mjöl samt två andra mjöltillsatser.

Engineering and Chemical Supplies Ltd (ECS) klagade hos kommissionen
över att AKZO hade missbrukat sin dominerande ställning på EG-
marknaden inom området organiska peroxider. ECS sålde benzoylperoxid
och övriga mjöltillsatser till mjölindustrin inom det Förenade Kungariket
och Irland men hade senare expanderat sin verksamhet till att även omfatta
plastindustrin, vilket var en betydligt större marknad. ECS hävdade att
AKZO genom underprissättning m.m. på marknaden för mjöltillsatser
försökte skada ECS eller se till att företaget drog sig ur marknaden för
organiska peroxider för plastindustrin.

Kommissionen och sedermera domstolen fastställde den relevanta
marknaden till organiska peroxider inom EG63 och fällde AKZO för
missbruk av dominerande ställning. Kommissionen påpekar i sitt beslut att
även om den relevanta marknaden hade fastställts till marknaden för
mjöltillsatser i det Förenade Kungadömet och Irland så hade man kommit
till samma beslut.64 AKZO hade således enligt kommissionen en
dominerande ställning såväl på marknaden där företaget försökte eliminera
konkurrensen som på marknaden där missbruket utövades.

                                                
61 Konkurrensverket har emellanåt avgränsat den relevanta produktmarknaden med
utgångspunkt från det påstådda missbruket. Faxén, P. Den relevanta marknaden i
Konkurrensverkets praxis, Konkurrens nr. 7/8 1996 s. 4-5.
62 C-62/86 $.=2�&KHPLH�%9�Y��&RPPLVVLRQ�[1991] ECR I 3359.
63 Ibid. p. 45 och kommissionens beslut ECS/AKZO Chemie OJ 1985 L374/1 p. 66.
64 p. 95 (iv).
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Om förutsättningarna i fallet ändras på så sätt att AKZO inte hade kunnat
anses som dominerande på marknaden för mjöltillsatser och man hade tagit
denna marknad som utgångspunkt på grund av att det var där som
missbruket utövades hade företagets agerande inte kunnat angripas med
artikel 86.

En slutsats man kan dra av fallet är således att missbruk av dominerande
ställning inte nödvändigtvis behöver utövas på den marknad där företaget är
dominerande och av denna anledning skall produkten vars påstått
dominerande ställning företaget anklagas för att utnyttja tas som
utgångspunkt.

��������)|UHWDJVI|UYlUY

Fishwick menar att utgångspunkten för fastställandet av den relevanta
produktmarknaden vid företagsförvärv skall vara ”any concentration of
supply”.65 Denna uppfattning kan ifrågasättas då det knappast går att
fastställa om förvärvet leder till en sådan koncentration utan att först ha
definierat den relevanta produktmarknaden. Fishwicks definition leder
således till ett cirkelresonemang.

Vid företagsförvärv torde utgångspunkten för att fastställa den relevanta
produktmarknaden istället vara produkten som förvärvsobjektet tillverkar
och/eller tillhandahåller.66 Det är först när den relevanta produktmarknaden
för förvärvsobjektets produkt är definierad som man ser om förvärvet leder
till en koncentration, d.v.s. om förvärvarens produkter ingår i den relevanta
produktmarknaden.

En definitionsrevidering kan vara på sin plats vad gäller samriskföretag. För
att ett samriskföretag skall anses utgöra ett företagsförvärv i
konkurrenslagens mening krävs det att ägarna tillskjuter delar av sina
rörelser till det gemensamma företaget.67 Det bör uppmärksammas att det i
detta fall är samriskföretaget som gör ett företagsförvärv och inte
ägarföretagen. Utgångspunkten i dessa fall fastställs lämpligen till produkten
som samriskföretaget förvärvar i samband med dess bildande.68

                                                
65 Fishwick F, a.a. s.83.
66 Det torde vara lämpligast att ta förvärvsobjektet som utgångspunkt då det är troligt att
dess produktsortiment är mindre än det förvärvande bolaget d.v.s. det förvärvande företaget
är oftast större än det förvärvade.
67 Carlsson K, a.a.s. 59f. Det är för övrigt tillräckligt att ett av ägarföretagen tillskjuter
egendom för att ett joint venture skall anses som ett företagsförvärv (Statoil Europarts, Dnr:
454/94).
68 Ett samriskföretag skall oavsett hur bedömningen enligt 34§ KL utfaller även bedömas
enligt 6§ KL. Det finns dock ingenting som tyder på att utgångspunkten i respektive fall
skulle vara olika.
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��������$YVOXWDQGH�DQPlUNQLQJ

Även om det i de ovan behandlade fallen har talats om en produkt så
kommer utgångspunkten normalt även att omfatta produkter som är
fullständigt substituerbara.69 I vissa fall kan emellertid utgångspunkten
komma att fastställas till ett visst varumärke.

Produkter som ur en rent teoretisk synvinkel tillhör olika produktmarknader
kan komma att utgöra utgångspunkt i ett specifikt fall.70 En förutsättning är
dock att det föreligger betydande likheter vad gäller utbud och efterfrågan.
Ett exempel på ett sådant fall är +XJLQ�där marknaden för reservdelar till
Hugins kassaregister togs som utgångspunkt trots att de olika reservdelarna
inte var utbytbara med varandra.71

������8WE\WEDUKHWHQV�RPIDWWQLQJ

Avgörande för om olika produkter skall anses ingå i samma marknad är,
som tidigare påpekats, utbytbarhet eller med ett annat ord substituerbarhet.
Denna definition lämnar dock en viktig fråga obesvarad: I hur stor
omfattning måste olika produkter vara utbytbara för att tillhöra samma
marknad?

I fallet ,&,�fastslog domstolen att produkter som är ”substantially
interchangeable” tillhör den relevanta produktmarknaden.72 Således krävs
det inte full utbytbarhet mellan olika produkter och följaktligen innefattas
inte heller produkter som endast i begränsad utsträckning är utbytbara73.

Även om det i ett givet fall är svårt att fastställa huruvida utbytbarheten
mellan produkter är tillräcklig för att de skall ingå i samma marknad så visar
kommissionens och domstolens avgöranden att det generellt sett krävs en
hög grad av utbytbarhet.74 Ett exempel på detta är 0LFKHOLQ�där nya och
regummerade däck inte ansågs tillhöra samma marknad huvudsakligen på
grund av att ett antal kunder hade uttryckt reservationer mot att använda
regummerade däck till sina fordons framaxel.75

                                                
69 Fishwick F, a.a. s. 49.
70 Ibid.
71�C-22/78 +XJLQ�Y��.RPPLVVLRQHQ�[1979] ECR 1869.
72 C-6 & 7/73 ,&,�DQG�&RPPHUFLDO�6ROYHQWV�&RUSHUDWLRQ�Y��&RPPLVVLRQ [1974] ECR 223.
73 Jfr C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ�Y��&RPPLVVLRQ [1973] ECR 215 p. 32.
74 van Bael I, Bellis J-F, Competition Law of the European Community, Third Ed. 1994.
75 C-322/81 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461 p. 49.
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������8WE\WEDUKHW�RFK�WLGVIDNWRUQ

Utbytbarheten på efterfrågesidan skall bedömas på grundval av föreliggande
efterfrågan.76 Eventuella utvecklingar i efterfrågemönstret som kan
uppkomma i en ospecificerad framtid skall inte beaktas.77

Kommissionen har uttalat att den anlägger ett kort tidsperspektiv på
utbytbarheten med anledning av att detta: 78

corresponds more to the economic operative time which a given company
exercises its power on the market.

Vid fall av återkommande förändringar i konsumtionsmönstret anlägger
dock kommissionen och domstolen ett långt tidsperspektiv. I fallet 8QLWHG
%UDQGV�behandlades bland annat frågan om bananer skall anses utgöra en
egen marknad distinkt från marknaden för färsk frukt som helhet.79

Domstolen konstaterade att det förelåg viss utbytbarhet med andra frukter
under vissa delar av året. Bananer var dock tillgängliga under hela året och
därför skulle frågan om bananers utbytbarhet med andra frukter bedömas
över hela året.80 Domstolen konstaterar därefter med studier av
bananmarknaden som grund att ”there is no significant long term cross-
elasticity”.81

Visserligen hade man kunnat tänka sig ett kortare tidsperspektiv och att
domstolen därmed hade konstaterat bananer såsom tillhörande olika
marknader under olika delar av året.82 Ett sådant ställningstagande från
domstolens sida hade dock lett till betydande svårigheter då detta torde
innebära att företaget skulle komma att anses som dominerande under vissa
delar av året men inte under andra. Följaktligen skulle deras beteende på
marknaden tidvis vara tillåtet och tidvis otillåtet och detta i förhållande till
samma subjekt.

������,GHQWLILHULQJ�DY�SRWHQWLHOOD�VXEVWLWXW

��������,QOHGQLQJ

Efter det att referensprodukten har definierats skall eventuella substitut
identifieras. Det första steget mot att identifiera den relevanta
produktmarknaden är att undersöka referensproduktens egenskaper och dess

                                                
76 *60�UDGLRWHOHIRQ�RSHUDW|UHQ�L�,WDOLHQ, EGT 1995 L280/49 p. 10.
77 Ibid.
78 Tetra Pak II OJ 1992 L72/1 p. 94.
79 C-27/76 8QLWHG�%UDQGV�Y��&RPPLVVLRQ [1978] ECR 207.
80 Ibid. p. 27.
81 Ibid. p. 28.
82 Baden Fuller C.W. Article 86 EEC: Economic Analysis of the Existence of a Dominant
Position, ELRev. 1979 s. 426.
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avsedda användning för att därigenom försöka identifiera relevanta
substitut.83

Den bör redan nu påpekas att produkters egenskaper och avsedda
användning visserligen är viktiga faktorer vid marknadsdefinitionen men de
behöver inte i sig vara tillräckliga för att en produkt skall innefattas eller för
den del, vid skillnader, uteslutas från marknaden.84 Konsumenters reaktioner
på prisskillnader och relativa prisförändringar samt skillnader i utbudets och
efterfrågans struktur kan leda till att produkter, som med hänsyn till dess
egenskaper och användning är utbytbara, kommer att anses såsom
tillhörande olika produktmarknader. Mer om detta i följande avsnitt.

��������)XQNWLRQHOO�XWE\WEDUKHW

Med funktionell utbytbarhet menas att två skilda produkter kan uppfylla
samma funktion och därigenom eventuellt tillhöra samma produktmarknad.
Genom att analysera referensproduktens egenskaper och avsedda
användning kan man innefatta eller utesluta andra produkter som möjliga
substitut.

I de fall då det inte finns produkter som uppvisar någon som helst
funktionell utbytbarhet med referensprodukten så utgör också denna produkt
den relevanta produktmarknaden och ytterligare analys är inte nödvändig,
d.v.s. en analys av avnämarepreferenser är överflödig.85

Det ovan sagda illustreras av kommissionens beslut +LOWL:86

Cartridge strips in particular and nails to a lesser extent for most brands of
nail gun must be VSHFLILFDOO\�DGDSWHG (min kursivering) to a particular
brand of nail gun in order to function properly. Consequently the user of a
Hilti nail gun needs a supply of both cartridge strips and nails specifically
produced for use in this gun. As a result the relevant product markets in this
case are the separate markets for Hilti- compatible cartridge strips and Hilti
compatible nails.

Ett visst utropstecken bör dock resas då en produkt som inte är funktionellt
utbytbara med andra produkter kan anses tillhöra olika produktmarknader
med hänsyn till rådande marknadsstruktur.87

����������(JHQVNDSHU

                                                
83 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 36.
84 Ibid.
85 Fishwick F a.a., s. 50.
86 (XURIL[�%DXFR�Y��+LOWL� OJ 1988 L65/19 p. 55.
87 %ULWLVK�6XJDU OJ 1988 L284/41 p. 42. Se avsnitt 3.2.5.
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När det gäller produkters egenskaper visar praxis att funktionella egenskaper
är viktigare än utseende och fysisk/kemisk sammansättning.88 Som exempel
kan nämnas att domstolen i &RQWLQHQWDO�&DQ ansåg flaskor och burkar såsom
tillhörande samma marknad för dryckesförpackningar.89 På liknande sätt kan
produkter som hyrs ut tillhöra samma marknad som produkter som säljs
under förutsättning att avnämarna har möjlighet att välja utbudskälla.90

I fallet 8QLWHG�%UDQGV ansågs inte bananer tillhöra marknaden för färsk frukt
som helhet då bananer har speciella egenskaper såsom:91

appearance, taste, softness, seedlessness, easy handling, a constant level of
production which enable it to satisfy the constant needs of an important
section of the population consisting of the very young, the old and the sick.

En produkt kan även ha olika egenskaper vilket möjliggör att den kan
användas för olika syften. I sådana situationer kan produkten komma att
tillhöra olika produktmarknader. En förutsättning är dock att det finns andra
produkter som konkurrerar med referensprodukten på någon men inte alla
dess möjliga användningsområden.92

Domstolen yttrade i +RIIPDQ�/D�5RFKH:93

If a product could be used for different purposes and if these different uses
are in accordance with economic needs, which are themselves also
different, there are good grounds for accepting that this product may,
according to the circumstances, belong to separate markets which may
present specific features which differ from the standpoint both of the
structure and of the conditions of competition.

However this finding does not justify the conclusion that such a product
together with all the other products which can replace it as fare as concerns
the various uses to which it may be put and with which it may compete,
forms one single market.

The concept of the relevant market in fact implies that there can be
effective competition between the products which form part of it and this
presupposes that there is a sufficient degree of interchangeability between
all the products forming part of the same market in so far as a specific use
of such products is concerned.

Domstolen valde dock att inte avgränsa flera marknader med anledning av
att de aktuella produkterna kunde användas för flera ändamål. Visserligen
uttrycktes tvivel om hur den exakta marknadsavgränsningen skulle
genomföras men då man konstaterade att företagets marknadsandel skulle

                                                
88 Carlson K, a.a. s. 340.
89 C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ Y��&RPPLVVLRQ ECR [1973] 215 p. 28-37.
90 C-247/86 $OVDWHO�Y��1RYDVDP [1988] ECR 5987 p. 17-18.
91 C-27/76 8QLWHG�%UDQGV�Y��&RPPLVVLRQ [1978] ECR 207 p.31.
92 Bellamy & Child, Common Market Law of Competition Fourt Ed., s. 595.
93 C-85/76 +RIIPDQ�/D�5RFKH�	�&R�$*�Y��&RPPLVVLRQ [1979] ECR 461 p. 28.
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vara den samma oavsett hur marknaden avgränsades valde man att inte
utreda frågan närmare.94

����������$YVHGG�DQYlQGQLQJ

När man skall identifiera utbytbara produkter är det av vikt att utreda för
vilket ändamål köparen har avsett att använda produkten. Om ett företag
behöver en produkt för ett bestämt ändamål så kommer denna produkt att
ingå i samma marknad som andra produkter endast om dessa tillfredsställer
samma behov ur företagets synvinkel.95

&RPPHUVLDO�6ROYHQWV är ett exempel på ett fall där företagets avsedda
användning var avgörande för hur produktmarknaden avgränsades.96

Företaget (CSC) producerade en råvara som Zoja, ett italienskt företag,
raffinerade till ethambutol vilket används för behandling av tuberkulos.
CSCs italienska dotterbolag vägrade sedermera att distribuera Zoja vilket
föranledde en anmälan om missbruk av dominerande ställning. CSC och
dess dotterbolag, vilka även sålde ethambutol, argumenterade för att de inte
hade en dominerande ställning på marknaden för de råvaror som behövs för
produktion av ethambutol.97 Kommissionen och domstolen avvisade dock
företagens argument med följande motivering:98

It is only the presence on the market of a raw material which could be
substituted without difficulty for nitropropan or aminobutanol for the
manufacture of ethanbutol which could invalidate the argument that CSC
has a dominant position within the meaning of Article 86.

Zoja hade inte möjligheter att tillverka ethanbutol utan tillgång till de
råvaror som CSC producerade och följaktligen var den relevanta
produktmarknaden, ur Zojas synvinkel, råvarorna från vilka de realistiskt
sett  kunde tillverka ethambutol. Eller som Whish uttrycker det: 99

in other words it was the particular use that Zoja had for nitropropane
which determined the issue of interchangeability.

Visserligen fanns det möjligheter för Zoja att tillverka ethambutol utan de
råvaror som CSC producerade, men då dessa alternativa
tillverkningsmetoder skulle medföra betydande kostnader samt vissa risker
utgjorde de inget realistiskt alternativ ur Zojas synvinkel.

Det faktum att konkurrenssituationen kan vara tillfredsställande på
marknaden för de produkter som tillverkas av råvaran är således utan
betydelse i situationer som denna.

                                                
94 C-85/76 +RIIPDQQ�/D�5RFKH�Y��&RPPLVVLRQ [1979] ECR 461 p. 29-30.
95 Whish R, Sufrin B, Competition Law Third Ed. 1993, s. 251.
96 C-6&7/73 ,&,�DQG�&RPPHUFLDO�6ROYHQWV�&RUSRUDWLRQ�Y��&RPPLVVLRQ [1974] ECR 223.
97 Ibid. p. 9-11.
98 Ibid. p. 15.
99 Whish R, Sufrin B, a.a. s. 252.
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��������,QIRUPDWLRQ�RFK�XWUHGQLQJDU�RP�SRWHQWLHOOD�VXEVWLWXW

De konkurrensvårdande myndigheterna får ofta initial information om vilka
produkter som kan anses som utbytbara av det företag som är under
bedömning. Så är fallet vid ansökan om undantag och icke-
ingripandebesked samt vid anmälan om företagsförvärv.100 I de fall som
sådan initial information saknas, t.ex. vid misstanke om kartellbildning och
missbruk av dominerande ställning, görs den inledande utredningen istället
av konkurrensverket eller kommissionen.

När en exakt marknadsdefinition bedöms vara nödvändig kan
konkurrensverket komma att kontakta det aktuella företagens kunder för att
därigenom försöka identifiera potentiella substitut.101 Även intresse- och
branschorganisationer samt aktuella och potentiella konkurrenter kan
komma att tillfrågas. En viss försiktighet bör dock påkallas när det gäller
sådan information då man aldrig kan vara helt säker på den tillfrågades
avsikter med att definiera marknaden på ett visst sätt.

I sammanhanget kan det vara värt att notera att konkurrensverket ofta tycks
avgränsa marknaden i enlighet med parternas uppgifter.

����������)|UHWDJVLQWHUQ�GRNXPHQWDWLRQ

I både kommissionens och domstolarnas praxis har svarandens interna
marknadsdefinition använts som bevis för hur den relevanta marknaden
skall avgränsas. I %RRVH\�DQG�+DZNHV stödde sig kommissionen på
företagets interna dokumentation för att definiera instrument för ”British-
style brass bands” som en tillräckligt distinkt sub-marknad i förhållande till
marknaden för instrument till mässings orkestrar som helhet.102

Den konkurrensrättsliga marknadsdefinitionen kan, som tidigare har
påpekats, skilja sig från den definition som används av företag i andra
situationer. Problematiken uppmärksammades i fallet +LOWL där en
internjurists korrespondens med kommissionen kom under bedömning.103

Förstainstansrätten uttalade:104

Although that did not, at the time, represent an interpretation of the term
’relevant market’ for the purposes of Article 86 of the Treaty, the content of

                                                
100 Se Konkurrensverkets föreskrifter (KKVFS 1996:1) om anmälan eller ansökan enligt 9
eller 20§ konkurrenslagen (1993:20) (Blankett K1) och Konkurrensverkets föreskrifter
(KKVFS 1996:2) om anmälan enligt 37§ konkurrenslagen (1993:20) (Blankett K2).
101 Djurberg U Friman H, a.a. s. 849. Se även kommissionens tillkännagivande om
definitionen av relevant marknad EGT 1997 C372/03 p. 33-34.
102 %%,�%RRVH\�DQG�+DZNHV OJ 1987 L286/36 p. 17. Se även +29�69=�0&1�OJ 1994
L104/34 p. 130-136.
103 T-30/89 +LOWL�$*�Y��&RPPLVVLRQ [1991] ECR II 1439.
104 Ibid. p. 78.
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the letter is nevertheless quite revealing as to Hilti’s own commercial view
of the markets in which it operated at the time.

Ekonomer och företagshistoriker har noterat att företagsledare ofta tror att
de har makt över sina kunder medan det i verkligheten sällan är fallet.105

Således bör företagsinterna marknadsdefinitioner användas med en viss
försiktighet.

����������([WHUQ�NODVVLILFHULQJ

Externa organisationers marknadsdefinition, d.v.s. från företagen fristående
organisationers klassificering, har visat sig kunna få betydelse för hur
marknaden avgränsas. I fallet $*%�RLO så fastställdes den relevanta
produktmarknaden till:106

premium and standard grade motor spirit for carburation in four-stroke engines.

Kommissionen definierade marknaden i enlighet med den terminologi som
används för petroleum produkter i European Communities Statistical Year
Book, där premium och standard bensin är upptagna under samma rubrik.

När den relevanta produktmarknaden för läkemedel skall fastställas
använder sig kommissionen av ATC-systemet (Anatonomical Therapeutic
Classification).107 Systemet grupperar in läkemedel efter dess terapeutiska
indikationer vilket gör det till ett praktiskt användbart hjälpmedel för att
avgränsa marknaden.

������0DUNQDGVVWUXNWXUHQV�EHW\GHOVH�I|U�XWE\WEDUKHWHQ

Vid sidan av de ovan anförda bedömningsgrunderna krävs det för att
fastställa produkters utbytbarhet en analys av konkurrensvillkoren och
strukturen på utbud och efterfrågan.

Domstolen uttalade i 0LFKHOLQ:108

it must be noted that the determination of the relevant market is useful in
assessing whether the undertaking concerned is in a position to prevent
effective competition from being maintained and behave to an appreciable
extent independently of its competitors and customers and consumers. For
this purpose, therefore, an examination limited to the objective
characteristics only of the relevant products cannot be sufficient: the

                                                
105 Baden Fuller CW,a.a. s. 425.
106 $*%�RLO�FRPSDQLHV OJ L117/1 p. I.D. Kommissionen menade att bilar med hög
kompression, för vilka premium bensin är att föredra, kunde justeras så att standard bensin
kunde användas. Utgången i fallet bör dock enligt författaren till detta arbete ses mot
bakgrund av att det avgjordes i skuggan av oljekrisen.
107 Kommissionens XXV:e rapport om konkurrenspolitiken, 1996 s. 52.
108 C-322/82 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVRQ [1983] ECR 3461 p. 37. Se även C-333/94 7HWUD�3DN
[1996] ECR I 5951.
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competitive conditions and the structure of supply and demand on the
market must also be taken into consideration.

Med andra ord kan varor, som med hänsyn till sina objektiva karaktäristika
är tillräckligt substituerbara, komma att tillhöra olika marknader på grund av
att de används av olika grupper av avnämare för vilka konkurrensvillkoren
inte är likartade.109

Michelin anklagades för missbruk av dominerande ställning med anledning
av vissa rabatter till däckhandlare på marknaden för nya utbytesdäck
avsedda för lastbilar, bussar och liknande fordon.110 Omständigheterna i
fallet illustrerar problematiken på ett tydligt sätt: Konkurrensvillkoren och
strukturen på utbud och efterfrågan gjorde att

1. originalmonterade däck, dvs däck monterade vid fordons
produktion, skulle uteslutas från den relevanta marknaden
då de beställdes direkt från däcktillvärkarna,111

2. nya utbytesdäck för tunga fordon och nya utbytesdäck för
bilar och varubilar ansågs inte tillhöra samma marknad då
försäljning av de förra kräver specialiserade
distributionsnätverk,112

3. nya utbytesdäck och regummerade däck inte tillhör samma
marknad då de senare inte konkurrerade med de förra på
grund av att regummering utförs, i vart fall till en viss del,
som en service (regummerade däck ansågs dessutom vara
en sekundär marknad),113 och att

4. lastbilsdäck och bussdäck av olika dimensioner ansågs
tillhöra samma marknad då däckhandlarna måste kunna
möta efterfrågan på alla typer av däck för tunga fordon114.

Av fallet Michelin framgår således att produkter som inte uppfattas som
substitut av konsumenterna kan utgöra den relevanta produktmarknaden om
de levereras till samma kunder vilka köper ett fullständigt produktsegment
av en säljare.115

Produkter vilka är funktionellt utbytbara kan också anses tillhöra olika
produktmarknader med hänsyn till marknadsstrukturen. Domstolen har
bland annat när det gäller förhållandet reservdelar - originaldelar fastställt
olika produktmarknader.116 Visserligen är en reservdel oftast identisk med

                                                
109 van Bael I, Bellis JF, a.a. s. 71.
110 C-322/82 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461 p. 1-3.
111 Ibid. p. 39.
112 Ibid. p. 40.
113 Ibid. 50-51. Skillnader i marknadsstrukturen var ett av flera argument som framfördes
för att regummerade däck inte skulle innefattades i den relevanta marknaden.
114 C-322/81 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461 p. 44.
115 Ritter L m.fl., EEC Competition Law – A Practitioner´s Guide, 1991 s. 272.
116 C-238/87 9ROYR�$%�Y��(ULN�9HQJ [1988] ECR 6211 och C- 53/87 &,&5$�Y��5pJLH
1DWLRQDOH�GHV�8VLQHV�5HQDXOW [1988] ECR 6039. Se även %ULWLVK�6XJDU OJ 1988 L284/41
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en originaldel men konkurrensvillkoren för dessa produkter torde nästan
undantagslöst vara så skilda att man inte kan anse dem ingå i samma
marknad.117

������&DSWLYH�XVHUV

Kundgrupper kan även få betydelse för produktmarknadens avgränsning
utanför en bedömningen av marknadsstrukturen. I vissa fall kan en produkt
användas av flera kategorier av köpare för vilka utbytbarheten ter sig olika.
Sådana omständigheter skall beaktas när man bedömer tillgängligheten av
utbytbara produkter.118

När vissa kundkategorier inte kan gå över till produkter som av andra
framstår som utbytbara tenderar marknads definitionen att bli restriktiv.119 I
exempelvis 8QLWHG�%UDQGV så var förhandenvaron av en viss
konsumentgrupp, de väldigt unga, gamla och sjuka, en anledning till att
bananer ansågs utgöra en tillräckligt distinkt marknad i förhållande till
marknaden för färskfrukt i allmänhet.120 Bananer ansågs ha vissa
karaktäristika vilka gjorde dem speciellt lämpliga som föda för den aktuella
konsumentgruppen.

Kommissionens och domstolens avgränsning i just detta fall kan kritiseras
då marknadsdefinitionen varken innehåller en analys av hur stor den aktuella
konsumentgruppen är eller av omfattningen av deras konsumtion.
Avsaknaden av en sådan analys är knappast tillfredsställande då det under
sådana omständigheter är ovisst om företaget hade en effektiv möjlighet att
höja priserna, eller som Korah uttrycker det:121

The interests of the toothless… are sufficiently protected by the inability of
the dominant firm to discriminate against them.

Man bör dock inte överdramatisera bristerna i kommissionens och
domstolens resonemang då existensen av förevarande konsumentgrupp
endast var en omständighet bland andra vilka ledde fram till
produktmarknadens avgränsning.

                                                                                                                           
där kommissionen ansåg att marknaden för socker utgjorde två olika produktmarknader -
dels en bulkmarknad och dels en marknad för återförsäljning.
117 Jfr kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03   p. 36.
118 van Bael I, Bellis JF, a.a. s. 74.
119 Ibid.
120 C-27/76 8QLWHG�%UDQGV�Y��&RPPLVVLRQ [1978] ECR 207 p. 31. Hawk anser att
kommissionens argumentering är Clint Eastwood- inspirerad och för tankarna till filmen
”Den onde, den gode och den fule” ( Hawk B.E., United States, Common Market and
International Antitrust: A Comparative Guide, 1989 supplement, Vol II, Sec. Ed).
121 Korah V, An Introductory Guide to EC Compettion Law and Practice, Fifth Ed. 1992
s. 72.
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För det fall att domstolen hade definierat marknaden som ”bananer för
konsumtion av de väldigt unga, gamla och sjuka” skulle dock en analys av
konsumentgruppens storlek och omfattningen av deras konsumtion vara
oundviklig då det endast är genom en sådan analys som man kan avgöra om
en prishöjning skulle vara lönsam för företaget. Skulle det visa sig att
kundgruppen inte är tillräckligt stor måste analysen fortsätta med en
utredning av huruvida företaget kan identifiera den aktuella kundgruppen
vid köptillfället. Skulle detta visa sig vara fallet krävs det dessutom att
handel mellan kundgrupperna inte är möjlig.122

������/DJUHJOHUDGH�PDUNQDGHU

I vissa fall kan definitionen av den relevanta marknaden komma att påverkas
av lag. Detta var fallet i %ULWLVK�/H\ODQG.123 Lagstiftningen i Storbritannien
påbjöd att personer som importerade fordon i kommersiellt syfte skulle
kunna uppvisa typintyg. British Leyland hade ett legalt monopol på
utfärdandet av typintyg och domstolen bestämde den relevanta marknaden i
enlighet härmed.124

������$YQlPDUHV�VXEMHNWLYD�XSSIDWWQLQJ�DY�XWE\WEDUKHWHQ

��������,QOHGQLQJ

Som det har framgått i början av detta kapitel är kunders reaktioner på
relativa prisförändringar avgörande för om produkter skall anses utbytbara.
En faktor som kan vara avgörande för produkters utbytbarhet är hur
konsumenterna uppfattar prisskillnader mellan produkter som uppfyller
samma grundläggande funktion.

I de fall som det finns konkreta och hållbara bevis för hur konsumenter och
andra avnämare subjektivt uppfattar produkters utbytbarhet så står
naturligtvis dessa bevis i centrum för analysen. (Se nedan)

När hållbara eller väl underbyggda bevis för avnämarnas uppfattning av
produkters utbytbarhet saknas används ett tankeexperiment för att fastställa
vilka produkter som konsumenterna uppfattar som utbytbara. Metoden,
benämnd SSNIPS, tar sin utgångspunkt i ett erfarenhetsmässigt antagande
om hur kunder uppfattar utbytbarhet mellan olika produkter.

��������3ULVHWV�EHW\GHOVH�I|U�XWE\WEDUKHWHQ

                                                
122 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 43.
123 C-226/84 %ULWLVK�/H\ODQG�Y��&RPPLVVLRQ [1986] ECR 3263 p. 4.
124 Ibid. p. 5. Se även C-26/75 *HQHUDO�0RWRUV�Y��&RPPLVVLRQ [1975] ECR 1367 p. 4-9.
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Prisskillnader kan medföra att funktionellt utbytbara produkter inte
uppfattas som utbytbara av konsumenter och andra avnämare. Därmed
kommer produkterna, på grund av avnämarnas preferenser, inte heller att
ingå i samma marknad.

I de fall då liknande produkter säljs till vitt skilda priser är det inte troligt att
de är utbytbara ur ett avnämarperspektiv. Exempelvis torde lyxprodukter
inom en viss marknad oftast utgöra en tillräckligt distinkt marknad för att
utgöra en egen produktmarknad. Så var fallet i kommissionens avgörande
<YHV�6DLQW�/DXUHQW där lyxprodukter ansågs utgöra en specifik marknad i
förhållande till marknaden för kosmetikaprodukter generellt.125 På liknande
sätt har domstolen i +DVVHOEODG�hänvisat till den aktuella produktens höga
pris som en anledning för dess marknadsavgränsning.126

Prisskillnader har dock inte så stor betydelse när kostnaden för den aktuella
produkten utgör en väldigt liten del av en total kostnad. Som exempel kan
nämnas kostnaden för en spikpistol i förhållande till ett helt
byggnadsprojekt.127

Avsaknaden av prisskillnad har också visat sig få betydelse.
Förstainstansrätten tog i fallet 7HWUD�3DN en uniform prissättning som intäkt
för att två produkter tillhörde samma produktmarknad.128

��������661,36

SSNIPS (Small but Signifificant Nontransitory Increase in Prices) är
benämningen på det tankeexperiment som används för att, i frånvaro av
konkreta bevis, bedöma hur avnämare ur en subjektiv synvinkel uppfattar
produkters utbytbarhet. Metoden har sitt ursprung i U.S. Department of
Justice Merger Guidelines129 av 1982 och rekommenderas av kommissionen
i dess tillkännagivande130.

Utgångspunkten för metoden är marknaden för referensprodukten (x). Till
denna marknad inkluderas ytterligare en produkt (y) om kunderna går över
till produkt y som svar på en liten men varaktig ökning av priset på produkt

                                                
125 <YHV�6DLQW�/DXUHQW�3DUIXPV OJ 1992 L12/24 p. I.B.
126 C-86/82 +DVVHOEODG��*%��/WG�Y��&RPPLVVLRQ [1984] ECR 883 p. 21.
127 (XURIL[�%DXFR�Y��+LOWL OJ 1988 L65/19 p. 63.
128 T-83/91 7HWUD�3DN�,,�Y��&RPPLVVLRQ [1994] ECR II 755 p. 64.
129 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidlines
(1992) som finns tillgänglig på FTC’s webbsida direktanknytning
http:www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm.
130 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 15-19. Komissionen har använt metoden i bl.a. (XURIL[�%DXFR�Y��+LOWL OJ 1988
L65/19.
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x.131 Processen upprepas sedan med andra eventuella substitut tills dess att
en prisökning inte leder till att kunderna flyttar sin efterfrågan. När analysen
är slutförd är den hypotetiska marknaden definierad och i detta läge skulle
en liten men varaktig ökning av priset vara lönsam för en hypotetisk
monopolist då kunderna inte har möjlighet flytta sin efterfrågan till andra
produkter.

Testet kan illustreras med ett exempel rörande en koncentration i
läskedrycksbranschen hämtat från kommissionens tillkännagivande:132

I ett sådant ärende skulle man behöva fastställa huruvida läskedrycker rmed
olika smak tillhör samma marknad. I praktiken skulle man behöva ställa
frågan om de som köper smak A skulle gå över till andra smaker om priset
på smak A varaktigt ökade med 5%-10%. Om ett tillräckligt antal
konsumenter skulle gå över till, låt oss säga, smak B i en sådan omfattning
att prisökningen på smak A skulle bli olönsam till följd av den minskade
försäljningen, skulle marknaden omfatta åtminstone smakerna A och B.
Processen skulle behöva upprepas för andra tillgängliga smaker tills en
uppsättning produkter har identifierats för vilka en prisökning inte skulle
medföra en tillräcklig substitution på efterfrågesidan.

Kommissionen varnar i tillkännagivandet för att det rådande priset särskilt
vid utredningar av misstänkt missbruk av dominerande ställning redan kan
ha ökats väsentligt.133 Analysen tar visserligen priset som utgångspunkt men
syftet med den är att bekräfta förekomsten av eventuella substitut134 och
därför kan artificiellt höga priser behöva korrigeras för att alla relevanta
substitut skall kunna identifieras. Prisskillnaders betydelse för utbytbarheten
beaktas i en annan del av analysen.

Författaren till detta arbete ställer sig dock frågan om inte kraftig
underprissättning kan leda till samma resultat d.v.s. att produkter som vid
perfekt konkurrens skulle vara substituerbara enligt det hypotetiska testet
inte identifieras såvida inte priserna korrigeras. För det fall att en kraftigt
underprissatt vara tas som utgångspunkt och dess pris ökas med 5-10% så är
det inte troligt att avnämarna kommer att flytta sin efterfrågan och under
sådana omständigheter kommer inte alla relevanta substitut att identifieras.

En lösning på problemet vore att utgå ifrån marginalkostnaden för att
tillverka de aktuella produkterna istället för att ta försäljningspriset som
utgångspunkt. Problemet är dock att det är mycket svårt att ta reda på ett
företags marginalkostnad för att tillverka en produkt.135

                                                
131 Testet är även applicerbart på den relevanta geografiska marknaden.
132 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 18. Exemplet är eventuellt hämtat från kommissionens beslut i 1HVWOp�3HUULHU
OJ 1992 L356/1 där buteljerat mineral vatten inte ansågs tillhöra samma marknad som
kolsyrade läskedrycker.
133 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 19.
134 Ibid. p. 15.
135 Hovenkamp H, Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and its Practice, s. 85.
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Kommissionen indikerar att en prisökning i intervallet 5-10% är relevant för
testets tillämpning.136 I de amerikanska riktlinjerna uttalas att ”the Agency,
in most contexts, will use a price increase of five percent” med en
reservation för att såväl större som mindre procentsatser kan tillämpas
beroende på vilken industrigren som undersöks.137 Skillnaderna i
procentsats innebär, konsekvent tillämpat, att det inom gemenskapen
kommer att tillämpas en vidare marknadsdefinition än vad som är fallet i de
Förenta Staterna. Huruvida detta har varit kommissionen avsikt är svårt att
sia om men det förefaller hursomhelst lustigt att kommissionen indikerar en
högre procentsats med orden ” small price increase” som grund medan man i
USA fastställer en lägre med orden ”small but VLJQLILFDQW price increase”.

Skillnaderna skulle dock eventuellt kunna ha sin grund i att kommissionens
tillkännagivande är generellt tillämpligt på konkurrensreglerna medan den
amerikanska motsvarigheten bara är tillämplig på
företagssammanslagningar. Kommissionen kan eventuellt ha tänkt sig att
tillämpa olika policys beroende på vilken del av konkurrensrätten som är
under bedömning eller möjligen har man bara velat tillförskansa sig ett
större mått av skön.

Ovan refererade exempel indikerar att analysen inte är så abstrakt som den
kan verka vid en första anblick. Kommissionens inställning att ett tillräckligt
antal konsumenterna skall flytta sin efterfrågan i en sådan omfattning att
prisökningen skulle bli olönsam på grund av minskad försäljning innebär att
ytterligare hänsynstaganden måste göras såväl i förhållande till det aktuella
företaget som i förhållande till dess kunder.
Följande exempel illustrerar detta påstående:138

1. a firm working at a maximum capacity (where it may be paying
expensive overtime to meet orders) could well be as profitable or
conceivably even more so as a result of a loss of sales;

2. the more concentrated the market, the more likely it is that deficiencies
in the market hinder customers switching demand, and the more sales
might be lost by a firm in the market before activity becomes
unprofitable;

3. customers vary in their response to changes in prices, meaning some
may be quick to move, while others stay, leading to the complicating
(and possibly theoretically undermining) result of determining that
there are sub-markets.

Kritik kan och har även riktats mot att testet är allt för hypotetisk och
godtyckligt. Dessutom har det hävdats att en tillfredsställande användning
kräver tillgång till pris och kvantitetsdata vilket ofta saknas.139

                                                
136 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 17.
137 U.S. Department of Justice Merger Guidelines kap. 1.11 st. 7.
138 Desai KS, The European Commission’s Draft Notice on Market Definition: a Brief
Guide to the Economics. E.C.L.R. 1997 s.474. Desai tar ytterligare två exempel i sin artikel
vilka dock inte har samma bärkraft.
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Även om det är tydligt att testet har sina brister torde det kunna tjäna som
utgångspunkt för vidare studier av hur konsumenter och andra avnämare
uppfattar produkters utbytbarhet.

I vissa fall torde det dock vara direkt olämpligt och till och med felaktigt att
tillämpa SSNIPS-testet. Så är fallet när sekundära marknader är under
bedömning.140 Problematiken kan illustreras med fallet 0LFKHOLQ som
grund.141 Där uppkom frågan om regummerade däck skulle anses ingå i
marknaden för däck i allmänhet. Regummerade däck görs av nya däck och
följaktligen påverkas priset på och utbudet av regummerade däck av priset
på och utbudet av nya däck. Under dessa omständigheter skulle en
prisökning på nya däck i intervallet 5-10% omöjliggöra att priset på
regummerade däck hölls på en konstant nivå och troligen skulle priset på
regummerade däck öka ungefär lika mycket. I situationer som denna är det
således omöjligt att tillämpa det hypotetiska provet.

��������8WUHGQLQJDU�DQJnHQGH�DYQlPDUHV�IDNWLVND�SUHIHUHQVHU

Ett sätt att undvika tillämpning av det hypotetiska provet är att föra
bevisning om avnämarnas faktiska preferenser. Sådan bevisning kan
inhämtas genom marknadsundersökningar eller genom förfrågningar hos
berörda parter.

Kommissionen tycks anse att särskild vikt skall läggas vid de synpunkter
som det berörda företagets kunder och konkurrenter ger uttryck för, och det
är också genom sådana kontakter som kommissionen inhämtar större delen
av de faktauppgifter som behövs för att fastställa marknaden.142

Kommissionens förfrågningar rör bland annat vad som skulle hända om de
relativa priserna för de aktuella produkterna skulle stiga med t.ex. 5-10%.143

När kommissionen får motiverade och väl underbyggda svar på sådana
frågor tas de med i bedömningen och i dessa fall torde en tillämpning av det
hypotetiska provet bli överflödigt då dessa förfrågningar bygger på
avnämarnas faktiska uppfattning vilket minskar det hypotetiska inslaget i
bedömningen.

När undersökningen gäller konsumtionsvaror kan det dock vara besvärligt
att utröna slutanvändarnas faktiska preferenser. De konkurrensvårdande
myndigheterna har begränsade resurser och har knappast möjlighet att göra

                                                                                                                           
139 Hansing J, Kommissionen ger vägledning om definition av relevant marknad.
Konkurrens nr. 2 1998 s. 18.
140 J.fr. kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 56.
141 C-322/81 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461.
142 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 40.
143 Se bl.a. 7HWUD�3DN�$OID�/DYDO OJ 1991 L290/35 p. 37-38 där 75% av de tillfrågade
kunderna svarade att det skulle krävas en prisökning på mer än 20% för att de skulle flytta
sin efterfrågan
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egna marknadsundersökningar. I förekommande fall kan
marknadsundersökningar som tidigare har beställts av olika företag och
andra undersökningar om konsumenternas preferenser vara myndigheterna
till hjälp.

När kommissionen skall fastställa om en ekonomiskt signifikant andel av
konsumenterna anser att två produkter är utbytbara fäster man särskilt
avseende vid konsumenters användningsmönster, attityder och
inköpsmönster, betydelsen av varumärken samt detaljisters synpunkter och
de marknadsföringsresultat som parterna och dess konkurrenter
tillhandahåller.144 Som det framgick av föregående stycke kan det dock vara
svårt att få konkreta och hållbara bevis för konsumenters preferenser och av
denna anledning torde det också vara i dessa situationer som SSNIPS-testet
får sin mesta användning.

Eventuellt har den kritik som riktas mot det hypotetiska testet på grund av
dess godtycklighet mindre bärkraft när det tillämpas på konsumtionsvaror
eftersom även handläggarna i konkurrensärenden är konsumenter. Deras
”gissningar” och preferenser är lika bra som någon annans under
förutsättning att de upprätthåller den objektivitet som de förutsätts besitta.

Konsumentundersökningar som görs av företagen i samband med
koncentrationsärenden eller vid ett förfarande enligt förordning nr. 17/62
granskas mycket noggrant av kommissionen som uttalar att: 145

Till skillnad från befintliga studier har dessa inte genomförts som en del av
det dagliga arbetet för att ligga till grund för affärsbeslut.

Med anledning av detta uttalande förefaller det aningen inkonsekvent av
kommissionen att inte föra fram några som helst betänkligheter över vilket
syfte som kunder och konkurrenter kan ha med att avgränsa marknaden på
ett visst sätt. Den enda reservationen som görs för deras del är att
uppgifterna skall vara tillräckligt väl underbyggda.

������+LQGHU�I|U�HIWHUIUnJHVXEVWLWXWLRQ

Handelshinder och kostnader kan medföra att produkter som vid en första
anblick förefaller att vara substitut inte är utbytbara. Kommissionen ger i sitt
tillkännagivande följande exempel: 146

                                                
144 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 41.
145 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 40.
146 Ibid. p. 42.
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föreskrivna hinder och andra former av statlig intervention, begränsningar
som uppkommer på marknader i senare led, behov av särskilda
investeringar i produktionsmedel eller en produktionsminskning i samband
med en omställning till alternativa råvaror, kunders belägenhet,
omställningskostnader eller andra investeringar, osäkerhet vad gäller nya
leverantörers kvalitet och anseende.

Även om artikel 30 och 34 i Romfördraget förbjuder kvantitativa
handelshinder och åtgärder med motsvarande verkan kan nationella lagar
som medför hinder i samhandeln ändock vara tillåtna enligt artikel 36. Detta
kan medföra att utbytbara produkter inte kommer att ingå i den relevanta
marknaden i ett specifikt fall. Till exempel så kan nationella lagar tillåta
vissa konserveringsmedel i livsmedel under förutsättning att slutprodukten
exporteras.147 Under sådana förutsättningar kan en situation uppstå där detta
konserveringsmedel inte anses ingå i den relevanta produktmarknaden trots
att det är utbytbart med andra konserveringsmedel vilka är tillåtna enligt
nationell lagstiftning.

Produkter som anses som utbytbara i ett handelsled kan på grund av
begränsningar i ett senare led komma att uteslutas från den relevanta
marknaden. Sådana begränsningar kan ha sin grund i en handelsbojkott eller
konsumentpreferenser. Det är t.ex. möjligt att tjursperma befinns vara en
marknad men då de stora distributionskedjorna vägrar att sälja kött från viss
nötkreatur, exempelvis belgisk blå, så kommer sperma från dessa raser inte
att ingå i marknaden.
Kostnader för investeringar och produktionsminskningar i samband med
övergång till alternativa produkter kan leda till att två produkter som under
normala omständigheter tillhör samma marknad kan komma att uteslutas
från den relevanta produktmarknaden. En situation liknande denna var under
domstolens bedömning i fallet &RPPHUVLDO�6ROYHQWV.148 Kostnaderna för en
övergång till en alternativ råvara i det aktuella fallet var betydande149   och
sannolikt skulle en övergång även innebära ett visst produktionsbortfall.
Under dessa omständigheterna ansågs den alternativa råvaran inte vara ett
realistiskt alternativ och följaktligen ansågs den inte heller vara en del av
den relevanta produktmarknaden.

Kunders belägenhet i förhållande till en produktionskälla kan medföra att
vissa produkter inte anses som utbytbara då deras karakteristika bara tillåter
transporter som varar inom vissa tidsramar.150 Distributionsfördelar i övrigt
torde även kunna vara en faktor som kan hindra avnämare från att gå över
till i övrigt substituerbara produkter.151

                                                
147 C-53/80 2IILFLHU�YDQ�-XVWLWLH�Y��(\VVHQ [1981] ECR 409.
148 C-6&7/73 ,&,�DQG�&RPPHUFLDO�6ROYHQWV�&RUSHUDWLRQ�Y��&RPPLVVLRQ [1974] ECR 223.
149 Ibid. p. 14.
150 Se även kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT
1997 C372/03 p. 57.
151 Fishwick F, a.a. s. 50.
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Kommissionen tar även upp omställningskostnader och andra investeringar
som ett möjligt hinder för substitution. Elström kan uppfylla samma
funktion som diesel i syftet att uppvärma hus. Att byta uppvärmningssystem
medför avsevärda kostnader och av denna anledning kan det tänkas att dessa
för ändamålet perfekta substitut kommer att tillhöra olika marknader. Med
tiden kan dock substitutionshindret komma att bortfalla. Exempelvis är det
troligt att dieselolja och elström kommer att anses som utbytbara den dag då
förbränningspannan är förbrukad.

Slutligen kan transaktionskostnader, d.v.s. huvudsakligen kostnader för att
upprätta kontakt och kontrakt samt kontroll av kvalitet, vara en faktor som
kan verka hämmande på avnämarnas benägenhet att övergå till funktionellt
utbytbara produkter.

�������+LVWRULVND�EHYLV�I|U�XWE\WEDUKHW

���������,QOHGQLQJ

Att definiera den relevanta produktmarknaden är ingen exakt vetenskap.
Identifieringen av utbytbara produkter och bedömningen av avnämarnas
preferenser kommer alltid att innefatta ett visst mått av godtycke. Målet
måste dock vara att försöka begränsa användandet av skönsmässiga
värderingar till ett absolut minimum. Ett sätt att uppnå ett absolut minimum
av godtycke kan vara att se på substitutionsmönstret ur ett historiskt
perspektiv. Redan här bör det dock påpekas att historiska bevis för
utbytbarhet inte är något annat än historiska bevis vilket kan innebära att det
har skett förändringar i konsumtionsmönstret. Dessutom bör sådana bevis
behandlas med särskild försiktighet vid analys av inovationsintensiva
industrier.

I kommissionens tillkännagivande anges två olika grupper av historiska
bevis vilka kan få betydelse för bedömningen av huruvida två produkter är
substitut på efterfrågesidan.

���������%HYLV�I|U�DWW�VXEVWLWXWLRQ�Q\OLJHQ�KDU�I|UHNRPPLW

Kommissionen tar under rubriken ”Belägg för att substitution nyligen
förekommit” upp tre olika typer av bevis som kan vara avgörande för
produktmarknadens avgränsning.152 Nedan behandlas vart och ett av dessa
bevis.

�����������+lQGHOVHU�HOOHU�FKRFNHU�VRP�LQGLNHUDU�VXEVWLWXWLRQ

                                                
152 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 38.
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En viss händelse t.ex. handelsembargo, missväxt, krig eller sjukdom kan
medföra att tillgången till en viss produkt kraftigt minskar eller helt
bortfaller under en tid. Om konsumenterna under sådana förhållanden flyttar
sin efterfrågan till en annan produkt talar detta för att de båda produkterna
tillhör samma marknad. Kommissionen konstaterar att sådan information, i
förekommande fall, vanligtvis utgör grunden för marknadsdefinitionen.
En viss försiktighet är dock påkallad vid hantering av sådan information
vilket ett exempel hämtat från Desai visar:153 Tillfällig brist på konserverad
hundmat t.ex. på grund av galna kosjukan, kan leda till ökad försäljning av
konserverad kattmat. Att med detta faktum som grund sluta sig till att hund-
och kattmat skulle tillhöra samma marknad under normala omständigheter
kan knappast vara riktigt.

Det är inte speciellt svårt att vara kritisk till kommissionens kategoriska
inställning eller som Desai uttrycker det:154

Unusual circumstances can lead to unusual reactions, and that is not the
sound basis for determining market definition.

�����������5HDNWLRQHU�Sn�WLGLJDUH�I|UlQGULQJDU�DY�UHODWLYD�SULVHU

I de fall då priserna på en produkt har förändrats i historisk tid medan priset
på andra potentiellt substituerbara produkter har varit konstant så kommer
förändringar i efterfrågade mängder att vara avgörande för om produkter
skall anses som utbytbara. När bevis för sådana förändringar är tillgängliga
kommer de enligt kommissionen att vara avgörande för att fastställa den
relevanta produktmarknaden.

Hur sådana data behandlas diskuteras närmare under rubriken
korspriselasticitet nedan.

�����������3URGXNWODQVHULQJDU

Tidigare produktlanseringar kan ge ett visst stöd för hur marknaden skall
avgränsas. Metoden förutsätter dock att det exakt går att analysera vilka
produkter som förlorat försäljningsvolym i förhållande till den nya
produkten. Sådan information torde i praktiken vara i stort sätt omöjlig att
uppbringa. Om sådan information ändå skulle vara tillgänglig bör den inte
tas i beaktande under en tidsrymd som ligger allt för nära lanseringen då det
på ett tidigt stadium kan vara svårt för konsumenterna att bilda sig en
uppfattning om den aktuella produkten verkligen är ett substitut. Påståendet
bekräftas av domstolen uttalande i fallet /¶2UpDO:155

the possibilities of competition must be judged in the context of the market
comprising the totality of the products which, with respect to their

                                                
153 Desai K S, a.a. s. 474.
154 Ibid.
155 C-31/80 /¶2UpDO�	�$QRU�Y��39%$�'H�1LHXZH�$0&. [1980] ECR 3775 p. 25.
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characteristics, are particularly VXLWDEOH�IRU�VDWLVI\LQJ�FRQVWDQW�QHHGV (min
kursivering) and are only to a limited extent interchangeable with other
products.

Om det visar sig att den nytillkomna produkten behåller sin
marknadsställning efter det att marknaden har stabiliserats torde man med
fog kunna anta att de aktuella produkterna är utbytbara.

�����������$YVOXWDQGH�DQPlUNQLQJDU

Det bör uppmärksammas att kommissionen inte lägger samma vikt vid alla
typer av historiska bevis för utbytbarhet. I det första fallet talas om att
tillgänglig information utgör grunden och den andra typen av bevis anses
vara avgörande medan den tredje och sista typen av bevis anses användbar.

I de fall som historisk information finns tillgänglig kan den användas för
verifiera eller falsifiera de indikationer på produkters utbytbarhet som har
framkommit genom tillämpning av det hypotetiska provet.

���������.YDQWLWDWLYD�WHVWHU

�����������,QOHGQLQJ

Inom ekonomisk teori har det utvecklats ett antal ekonometriska och
statistiska metoder som speciellt tar sikte på att avgränsa marknader. Dessa
kvantitativa tester kan, under förutsättning att information finns tillgänglig,
vara användbara verktyg vid marknadsdefinitionen.

Kommissionen rekommenderar att ett antal sådana tester i sitt
tillkännagivande.156

�����������(JHQSULVHODVWLFLWHW

Egenpriselasticiteten är ett sätt att mäta hur pass känslig den kvantitativa
efterfrågan av en viss produkt är i förhållande till priset på samma
produkt.157 Ett exempel: Ett företag säljer 100 000 enheter till ett pris av 20
kronor per enhet. Priset på produkten ökas till 25 kronor och som en följd av
detta sjunker antalet försålda enheter till 50 000. Egenpriselasticiteten i fallet
är -2 enligt följande uträkning:

                                                
156 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 39.
157 Desai KS, a.a. s. 475.
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[(25.0-20.0)/20.0)] × 100 = 25 d.v.s. 25% prisökning.
[(50 000-100 000)/100 000] × 100 = -50 d.v.s. 50% minskad
efterfrågan.
-50/25 = -2

Om efterfrågan ligger mellan 0 och minus 1 anses efterfrågan vara oelastisk
och om talet är större än minus 1 anses efterfrågan vara elastisk.158 Med
andra ord så innebär 0 monopol och negativa tal varierande grad av
konkurrens.

Metodens användbarhet för att definiera den relevanta marknaden
uppvisar vissa begränsningar då den inte ger något svar på vilka produkter
som är utbytbara.159 Trots detta kan den vara en värdefull indikator på
utbytbarhet då en hög elasticitet tyder på att det finns substitut och en låg
elasticitet tyder på avsaknad av det samma.

I de fall som tillräcklig information för att fastställa egenpriselastisticiteten
finns tillgänglig så finns det dock inte något behov av att identifiera
eventuella substitut. Syftet med marknads definitionen är ju primärt att
fastställa ett företags marknadsstyrka och inte att identifiera eventuella
substitut160 och då metoden klart fastställer marknadsstyrkan161 är en fortsatt
analys inte heller nödvändig.

Emellertid är marknadsstyrka ett komplext begrepp.162 Företag tar oftast ut
ett pris som är högre än marginalkostnaden d.v.s. kostnaden för att
producera ytterligare en produkt. Problemet är att metoden inte reflekterar
skillnaden mellan försäljningspriset och marginalkostnaden. Följande
exempel belyser problematiken: Ett företag (A) tillverkar en produkt (x) till
marginalkostnaden 900 kr och den säljer för 1000 kr. Ett annat företag (B)
uppfinner en ny tillverkningsprocess vilket gör att det kan tillverka en
likvärdig produkt (y) till marginalkostnaden 600 kr. Troligen kommer
företag B att sälja sin produkt för ett pris som ligger strax under företaget
A’s produkt, låt säga 980 kr. Under sådana omständigheter kommer
efterfrågan på produkt y att vara elastisk i förhållande till prishöjningar
d.v.s. metoden skulle indikera en hög elasticitet och företag B skulle inte
anses vara dominant trots att det i praktiken är prissättare.

I dessa fall är det med andra ord direkt olämpligt att ta egenpriselasticiteten
som grund för att fastställa ett företags marknadsstyrka. Dessutom är det

                                                
158 Desai KS, a.a. s. 475. När en prisökning leder till tal större än -1 så innebär det att
företagets intäkter minskar medan ett tal mindre än -1 leder till ökade inkomster.
159 Endast när utfallet är 0 kan man dra säkra slutsatser om produktens utbytbarhet.
160 Vid företagsförvärv ter sig dock situationen lite annorlunda.
161 D.v.s. om ett företag är dominant eller ej.
162 Följande diskussion bygger på Peter Crowther’s artikel Product Market Definition in
E.C. Competition Law: The Compatibility of Legal and Economic Approaches, J.B.L. 1996
s. 185f.
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näst intill omöjligt att fastställa marginalkostnaden vilket gör att man aldrig
kan urskilja om en situation som den ovan beskrivna är för handen.
Slutsatsen måste således bli att metoden endast är användbar som en
indikator på utbytbarhet.

Även om det är tydligt att metoden har vissa begränsningar är den tilltalande
då den bygger på en vetenskaplig grund som minimerar inslaget av
subjektiva värderingar. Det är dock troligt att den data som behövs för
testets tillämpning sällan är tillgänglig.

�����������.RUVSULVHODVWLFLWHW

Korspriselasticiteten är ett mått på hur pass känslig den kvantitativa
efterfrågan på en viss produkt är i förhållande till priset på en annan produkt.
Ett exempel: En produkt säljs för 20 kr. Priset höjs till 25 kr och som en
konsekvens härav ökar efterfrågan på en annan produkt från 50 000 till 75
000 enheter. Korspriselastictisiteten är under dessa omständigheter 2 enligt
följande uträkning:

[(25.0-20.0)/20.0] × 100 = 25 d.v.s. 25% prisökning.
[(75 000-50 000)/50 000] × 100 = 50 d.v.s. 50% ökad
efterfrågan. 
50/25 = 2

Metoden kan på intet sätt användas för att identifiera substitut och är vidare
helt obrukbart såvida det inte har fastställts att det föreligger en viss
utbytbarhet mellan de undersökta produkterna. Metoden kan således endast
användas för att bekräfta utbytbarhet.163

När testet ger ett positivt utfall d.v.s. när de båda procenttalen är antingen
negativa eller positiva, anses detta generellt vara ett tecken på att
produkterna är utbytbara.164 Det finns dock inga absoluta tal som indikerar
effektiv konkurrens mellan två produkter men som regel krävs ett utfall lika
med eller större än ett för att utbytbarheten skall vara beaktansvärd.165 I de
fall som utfallet av testet ligger mellan 0 och mindre än 1 så anses detta
följaktligen leda till att den sjunkande efterfrågan på produkten vars pris har
höjts är procentuellt mindre än den de ökade efterfrågan på den produkt vars
pris är konstant.

Även om metoden är ett användbart instrument för att fastställa graden av
utbytbarhet för en produkt i förhållande till en annan så ger metoden inget

                                                
163 Fishwick F, a.a. s. 30.
164 Om korspriselasticiteten är negativ d.v.s. när ett av procenttalen är positivt medan det
andra är negativt så är varorna komplementära. Exempel på sådana varor är CD-spelare och
CD-skivor.
165 Desai KS, a.a. s. 476.
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svar på utbytbarheten i det motsatta förhållandet. Graden av utbytbarhet kan
nämligen variera beroende på vilken produkt som tas som utgångspunkt.166

Vissa bedömare anser att det endast går att använda korspriselasticiteten för
att mäta utbytbarhet när resultatet blir det samma oberoende av vilken
produkt som tas som utgångspunkt.167

När produkterna är perfekta substitut och har ett användningsområde så
kommer utfallet också bli detsamma oavsett vilken produkt som tas som
utgångspunkt.168 Om en av produkterna har olika användningsområden så
blir utfallet det motsatta. Ett exempel:

Företaget A tillverkar en produkt som har två
användningsområden. Företag B producerar en produkt som är
fullständigt substituerbar med A’s produkt på ett av dess
användningsområden.

B höjer priset från 200 till 250 kr/kg och som en följd av detta
så ökar A’s försäljning från 100 000 till 150 000 kg.
Korselasticiteten är då 2.

Om förutsättningarna ändras så att det istället är A som höjer
priset från 200 till 250 kr/kg så kommer B att öka sin
försäljning från 50 000 kg till 100 000 kg. Korselasticiteten är
då 4.

I detta exempel är full information tillgänglig och då är det möjligt att
modifiera talen så att utfallet blir de samma. När denna information inte är
tillgänglig så kvarstår dock problemet. Författaren till detta arbete ser
emellertid ingen anledning till att man inte skulle kunna använda metoden
även i en sådan situation.169 Testet är ett sätt att bekräfta utbytbarhet och det
faktum att utfallet kan bli olika beroende på vilken produkt som tas som
utgångspunkt visar bara att produkterna har delvis olika
användningsområden vilket i sin tur indikerar att en jämförelse med andra
produkter är nödvändig.

Med anledning av denna slutsats så kan det vara på sin plats att behandla
metodens begränsade praktiska tillämpbarhet. Till skillnad från SSNIPS-
testet kräver en analys av korselasticiteten att faktisk data finns tillgänglig.
                                                
166 Crowther P, a.a. s. 186.
167 Fishwick F, a.a. s. 29.
168 Det bör dock uppmärksammas att det faktum att A anses utbytbar med B och att B är
utbytbar med C på intet sätt kan tas som intäkt för att A är utbytbar med C. I vissa fall kan
dock s.k. substitutionskedjor leda till att produkter som inte är direkt utbytbara kommer att
ingå i samma marknad. Kommissionen ger följande exempel (tillkännagivandet p. 57):
”produkt B är ett substitut på efterfrågesidan för produkterna A och C. Även om
produkterna A och C inte är direkta substitut på efterfrågesidan, skulle de ändå kunna anses
tillhöra samma relevanta marknad, eftersom utrymmet för prissättning av dem begränsas av
risken för att kunderna går över till produkt B”.
169 Detta var även den tyska monopolkommissionens åsikt. Fishwik F, a.a. s. 29.
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Då Fishwicks utredning tyder på att detta sällan är fallet170 torde det vara än
mer osannolikt att data finns tillgänglig för att analysera även det motsatta
förhållandet. Ett ställningstagande för att elastictisiteten måste vara den
samma oberoende av vilken produkt som tas som utgångspunkt leder med
andra ord till att metoden närmast framstår som ett teoretiskt instrument
utan praktisk tillämplighet.

Om man är av åsikten att korselasticiteten endast behöver fastställas för en
produkt, vilket verkar vara kommissionens åsikt171, framstår metoden som
mycket tilltalande. I jämförelse med SSNIPS-testet har metoden uppenbara
fördelar då den tar sin utgångspunkt i faktiskta händelser vilket minimerar
inslaget av subjektiva värderingar.

Att exklusivt använda korselasticiteten för att fastställa den relevanta
produktmarknaden har av vissa författare ansetts som direkt olämpligt med
anledning av att testet inte tar hänsyn till fysiska karakteristika, pris och
avsedd användning.172 Denna åsikt kan kritiseras. Som det tidigare har
påpekats används testet för att bekräfta att produkter är substituerbara och
detta förutsätter att en viss utbytbarhet redan har konstaterats. På detta
stadium har produkternas funktionella utbytbarhet redan beaktats och av
denna anledning torde det inte vara nödvändigt med ytterligare en analys.
Om testet dessutom bekräftar utbytbarhet torde det finnas än mindre
anledning att beakta produkternas funktionella utbytbarhet ytterligare en
gång.

Vad gäller priset konstaterar metoden hur avnämarna faktiskt har reagerat på
en prisförändring vilket är fullt tillräckligt för att fastställa hur de uppfattar
produkters utbytbarhet. En viss reservation bör dock göras med anledning av
att metoden tar sin utgångspunkt i historiska fakta.

Således är metoden ett ypperligt instrument för att bekräfta funktionell
utbytbarhet samt för att fastställa avnämarnas subjektiva uppfattning av
utbytbarheten.

Slutligen bör det påpekas att de reservationer som uttrycktes i avsnittet om
egenpriselasticitet, angående att konkurrenssituationen inte alltid reflekteras
i elasticiteten, även gör sig gällande här.

�������������3UD[LV�DQJnHQGH�NRUVSULVHODVWLFLWHW

Att domstolen är beredd att ta korselasticiteten i beräkning framgick redan
av dess avgörande i fallet &RQWLQHQWDO�&DQ.173 Domstolen uttalade att:

                                                
170 A.a. s. 51.
171 Se &KLTXLWD� OJ 1976 L95/1 p. II.A.2.
172 Whish R. Sufrin B., a.a. s. 251.
173 C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ�Y��&RPPLVVLRQ [1973] ECR 215 p. 32.
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the definition of the relevant market is of essential significance, for the
possibilities of competition can only be judged in relation to those
characteristics of the products in question by virtue of which those products
are particularly apt to satisfy an LQHODVWLF��QHHG (min kursivering) and are
only to a limited extent interchangeable with other products.

Som det tidigare har påpekats kommer metodens praktiska användning att
vara begränsad då relevanta data sällan är tillgängliga.174 När information
om korselasticiteten finns tillgänglig är det ändå inte säkert att den blir
avgörande för utgången i målet. I 8QLWHG�%UDQGV ansåg domstolen att
korselasticiteten mellan bananer och andra frukter under vissa tider på året
inte var tillräcklig för att bananer skulle anses ingå i marknaden för färsk
frukt som helhet:175

As far as prices are concerned two FAO studies show that the banana is
only affected by the prices – falling prices – of other fruits (and only of
peaches and table grapes) during the summer months and mainly in July
and then by an amount not exceeding 20%.

Domstolen ansåg således att korselasticiteten var positiv under de perioder
som bananer var utsatta för viss konkurrens men då elasticiteten inte var
tillräckligt hög, d.v.s. lika med eller högre än ett, ansågs bananer utgöra en
egen marknad även under sommarmånaderna.176

�����������3ULVWHQGHQVHU

Kommissionen föreslår att ”tester baserade på likartade prisutvecklingar
över tiden och likartade eller konvergerade prisnivåer” används för att
avgränsa marknaden.177

Som uppsatsen har visat så kommer efterfrågan på en produkt att öka om
priset på en likvärdig produkt höjs. Likvärdiga produkter kommer som en
följd härav att tendera till att ha en likartad prissättning. Om det finns
uppgifter som visar på att prisförändringar historiskt sett har varit i paritet så
är detta ett starkt bevis för att produkter är utbytbara. Med detta faktum som
grund har ett antal teorier för att fastställa produkters utbytbarhet utvecklats.

                                                
174 Se dock 'X�3RQW�,&, OJ 1993 L7/13 där kommissionen fann att korspriselasticiteten var
låg mellan produkterna i fråga då ett prisfall på en av produkterna (över en 5 års period) inte
hade påverkat efterfrågan på den andra produkten vars pris t.o.m. hade höjts under den
aktuella perioden (pp.18-19). Se även kommissionens avgörande 1HVWOp�3HUULHU OJ 1992
L356/1.
175 C-27/76 8QLWHG�%UDQGV�Y��&RPPLVVLRQ [1978] ECR 207 p. 32.
176 Se dock Baben Fuller C.W. a.a. s. 426 som anser att utslaget beror på att domstolen inte
beaktade tidsaspekten.
177 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av  relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 39. Engelsk original text (OJ 1997 C372/03) framstår som något tydligare:
”tests based on similarity of price movements over time, the analysis of casuality between
price series and similarity of price levels and/or their convergence”.
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Den främsta fördelen med dessa teorier i förhållande till elasticitetstesterna
är att relevanta data oftast finns tillgängliga och när det gäller svenska
förhållanden torde framför allt statistisk årsbok vara ett värdefullt
hjälpmedel. Ytterligare en fördel med denna typ av tester är att de
automatiskt tar hänsyn till utbytbarhet på utbudssidan.178 Det kan antas att
prisskillnader på en konkurrensutsatt marknad kommer att resultera i någon
form av utbytbarhet på utbudssidan och att tidigare jämviktsläge därigenom
kommer att återställas.179

Det bör påpekas att det vid analyser av hur priset har förändrats över tiden
bör läggas liten vikt vid absoluta prisskillnader. Det viktiga är att se till hur
priset på de produkter som antas vara inom samma marknad rör sig i
förhållande till varandra.

Att se till likartade eller sammanlöpande prisnivåer är ett enkelt sätt att
bekräfta två produkters utbytbarhet. Om priset på två produkter är det
samma, i det närmaste det samma eller sammanlöpande över tiden så tyder
detta på utbytbarhet och en rädsla från producenternas sida att höja priset då
detta skulle föranleda avnämarna att flytta efterfrågan till den för dem mest
förmånligt prissatta produkten. För det fall att analysen visar att priset på två
produkter med tiden har närmat sig kan detta tas som en indikation på att
produkterna ur ett förbrukar perspektiv är substituerbara.180

I den engelska versionen av kommissionens tillkännagivande framgår det
klart att kausalitets analyser har en plats vid marknads definitionen.181 Ett
sådant test går ut på att analysera huruvida det går att göra förutsägelser
angående prisförändringar på en produkt genom att använda information
rörande prisförändringar på en annan produkt.182 Testet går ut på att
analysera förutsägbarhet och desto högre grad av kausalitet som kan
uppvisas mellan prisförändringar desto större är sannolikheten för att
produkterna ingår i samma marknad. Statistiska analyser av detta slag är
alltför komplicerade för att de skall vara ett användbart instrument för de
flesta konkurrensrättsjurister varför det kan vara lämpligt att ta hjälp av en
statistiker.

Vid en analys av kausaliteten mellan prisförändringar är det viktigt att
uppmärksamhet riktas mot externa faktorer som kan ha påverkat
prissättningen. Exempelvis förändringar på råvarumarknaden kan leda till att
två produkter som inte är utbytbara uppvisar ett liknande prissättnings
mönster. Liknande hänsyn gör sig även gällande vid en analys av sekundära
marknader.

                                                
178 Mer om detta begrepp nedan.
179 Crowther P, a.a. s. 187.
180 Desai KS, a.a. s. 476.
181 Commission notice on the definition of relevant market OJ 1997 C372/03 p. 39. Se not
177.
182 Desai KS, a.a. s. 476.
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Andra statistiska verktyg för att fastställa marknaden har föreslagits av bland
andra Stiger och Sherwin.183 Deras analys går ut på att mäta korrelationen
mellan procentuella prisförändringar på de produkter som tros vara
utbytbara. Testet mäter en produkts priskänsligheten med priset på en annan
produkt och härigenom får man fram en korrelations koefficient. När
koefficienten är hög så anses produkterna vara utbytbara. Även denna analys
torde vara allt för komplicerad för de flesta jurister.

De olika teorier som tar pristendenser som grund för att bekräfta utbytbarhet
tar precis som elasticitetstesterna inte hänsyn till att ett enskilt företag kan
vara prissättare och av denna anledning kan man inte enkom förlita sig på
dessa tester för att fastställa dominans.

Slutligen bör det uppmärksammas att även om det i detta sammanhang är
positivt med indikationer om att priset på olika produkter tycks följa
varandra d.v.s. det råder effektiv konkurrens, så är ett sådant beteende även
ett tecken på att det kan vara fråga om ett avtal eller ett samordnat
förfaranden i strid med 6§ KL.

�������������3UD[LV�DQJnHQGH�SULVWHQGHQVHU

I 1HVWOp�3HUULHU var prisskillnader mellan produkter av särskilt intresse vid
marknads avgränsningen.184

Fallet behandlade utbytbarheten mellan buteljerat källvatten och
läskedrycker. Komissionen beslutade i fallet att buteljerat källvatten var en
distinkt produktmarknad i förhållande till läskedrycker bl.a. med anledning
av stora prisskillnader mellan produkterna (200-300%).185

�����������$YVOXWDQGH�DQPlUNQLQJDU

De ovan beskrivna kvantitativa testerna kan generellt sett inte användas för
att utpeka utbytbara produkter men är däremot utmärkta hjälpmedel för att
bekräfta huruvida två produkter är utbytbara. Informationsbristen torde dock
göra att åtminstone elasticitetstesterna kommer att få begränsad betydelse
för marknads definitionen.

Av kommissionens tillkännagivande framgår att de:186

                                                
183 The Extent of the Market, J.L.E. 1985 s. 555-586.
184 1HVWOp�3HUULHU OJ 1992 L356/1.
185 Ibid. pp. 3-4. I fallet behandlades även korspriselasticiteten mellan produkterna.
Kommissionen kunde visa att producenter av buteljerat källvatten under den senaste
femårsperioden hade kunnat öka sina priser avsevärt och att de även hade ökat sin
försäljningsvolym vid en tid då priset på läskedrycker hade fallit. Med dessa data som grund
konstaterade kommissionen att utbytbarheten mellan produkterna var låg (pp. 4-6).
186 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 39.
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tar hänsyn till tillgängliga kvantitativa uppgifter som tål en noggrann
granskning i syfte att fastställa historiska substitutionsmönster

Kommissionens uttalande klargör att den inte kommer att acceptera en
lekmannamässig tillämpning av de ovan beskrivna testerna. I denna del av
konkurrensrätten så kommer således ekonomerna att forma juristernas
argument.

����8WE\WEDUKHW�Sn�XWEXGVVLGDQ

������$OOPlQW�RP�XWE\WEDUKHW�Sn�XWEXGVVLGDQ

Utbytbarhet på utbudssidan behandlar frågan huruvida leverantörer av
produkter som inte är substitut på efterfrågesidan med lätthet kan ändra sin
produktion till att omfatta utbytbara produkter. Kommissionen menar att
denna typ av utbytbarhet skall beaktas när den ifråga om effektivitet och
omedelbarhet är att jämföra med utbytbarhet på efterfrågesidan.187 Detta är
fallet när potentiella leverantörer som svar på små och varaktiga
förändringar av priserna kan ställa om sin produktion och marknadsföra
produkterna på kort sikt utan att ådra sig väsentliga kostnader eller risker.188

Analysen av huruvida det föreligger utbytbarhet på utbudssidan startar med
att identifiera potentiella konkurrenter för att härefter övergå till att
konstatera om existensen av dessa konkurrenter medför att konkurrensen på
marknaden är en annan än vad utbytbarheten på efterfrågesidan ger vid
handen.

Som det framgår av kommissionens tillkännagivande skall utbytbarhet på
utbudssidan bedömas på kort sikt. Frågan är hur lång/kort tid kommissionen
avser med kort sikt. Spörsmålet är av avsevärd vikt då den aktuella
tidshorisonten är avgörande för om den eventuella konkurrensen från företag
skall anses som utbytbarhet på utbudssidan eller potentiell konkurrens189.

I USA anläggs, åtminstone vid företagsförvärv, ett tidsperspektiv på 1 år190

vilket ungefärligen torde vara den tid som krävs för att bygga en fabrik191.

                                                
187 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 20.
188 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 20.
189 Med potentiell konkurrens avses sådan konkurrens som inte innefattas under begreppet
utbytbarhet på utbudssidan på grund av inträdes barriärer. Sådan konkurrens beaktas inte
vid marknadsdefinitionen. (Ibid. p. 24.)
190 U.S Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidlines
p. 1.322.
191Korah &Rothnie, Exclusive distribution and the EEC competition rules, second Ed. 1992
s. 13.
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Av domstolens avgörande i 0LFKHOLQ framgår att tiden för att bygga en ny
fabrik är alldeles för lång för att beaktas.192 Domstolen ansåg även den tid
som krävs för att förändra befintliga produktionsanläggningar såsom
varande allt för lång. Fallet visar att domstolen vid fall av missbruk av
dominerande ställning under alla förhållanden inte är villig att anta ett så
långt tidsperspektiv om 1 år. Korah har kritiserat avgörandet då hon anser att
Michelin inte kunde ha utnyttjat sin ställning speciellt länge eller
överhuvudtaget om Goodyear hade kunnat bygga en vinstgivande fabrik i
Nederländerna:193

The need to discourage it from doing so would constrain Michelin’s
conduct meanwhile.

Å andra sidan kan man hävda att Goodyears inträde på marknaden eventuellt
hejdades av möjligheten att Michelin skulle sluta med sitt missbruk vilket
skulle medföra att Goodyears nyetablering inte skulle bli så vinstgivande.

Troligtvis tillämpar kommissionen och domstolarna olika tidshorisonter
beroende på vilken typ av situation som är under bedömning.194 När det
gäller företagsförvärv är det inte otroligt att ett tidsperspektiv på 1 år
kommer anläggas medan det vid missbruk av dominerande ställning är
troligt att ett betydligt kortare tidsperspektiv kommer att tillämpas.

Vikten av att utbytbarhet på utbudssidan beaktas fick kommissionen erfara i
fallet &RQWLQHQWDO�&DQ.195 Domstolen upphävde kommissionens beslut
huvudsakligen med anledning av att utbytbarhet på utbudssidan inte hade
beaktats och uttalade:196

In order to be regarded as constituting a distinct market, the products in
question must be individualized not only by the mere fact that they are used
for packing certain products, but by particular characteristics of production
which make them specifically suitable for this purpose. Consequently, a
dominant position on the market for light metal containers for meat and fish
cannot be decisive, as long as it has not been proved that competitors from
other sectors of the market for light metal containers are not in a position to
enter this market, by a simple adaptation, with sufficient strength to create a
serious counterweight.

������+LQGHU�I|U�XWEXGVVXEVWLWXWLRQ

Huruvida existensen av potentiella konkurrenter begränsar aktuella
konkurrenters handlingsfrihet är beroende av existensen av inträdesbarriärer.
Av kommissionens tillkännagivande framgår att tiden, kostnader och risker
                                                
192 C-322/81 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461 p. 41.
193 Korah V, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Fifth Ed. 1994
s. 74.
194 J.fr. kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 12.
195 C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ Y��&RPPLVVLRQ [1973] ECR 215.
196 Ibid. p. 33.
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för inträde på marknaden är omständigheter som kan medföra att det inte
anses föreligga utbytbarhet på utbudssidan.

Karaktären på den produktionsteknologi som krävs för att producera de
relevanta produkterna kan medföra att det tar allt för lång tid att ställa om
produktionen. Sådana omständigheter var bl.a. avgörande för att
kommissionen inte ansåg det föreligga utbytbarheten på utbudssidan i 7HWUD
3DN�,:197

barriers to entry to the market for aseptic packaging machines are
particulary high as is demonstrated by the lengthy and costly attempts of
Liquipak and the attempts of other fresh packaging machine producers to
develop acceptable products.

I fallet 0LFKHOLQ uteslöt domstolen utbytbarhet på utbudssidan då det
krävdes avsevärda investeringar för att modifiera de fabriker som tillverkade
däck för tunga fordon till att producera däck till lätta fordon och vice
versa.198

Speciellt när det gäller konsumentprodukter kan varumärket vara av stor
betydelse för hur konsumenterna uppfattar produkters utbytbarhet. I dessa
fall är det snarare kostnader för marknadsföring199 och distribution och inte
kostnader hänförbara till investeringar i fasta tillgångar som utgör en
inträdesbarriär. Kommissionen har identifierat sådana hinder för substitution
särskilt när det gäller märkesdrycker.200

Inträdesbarriärer kan också ha sin grund i föreskrifter som begränsar tillträde
till marknaden. I %ULWLVK�0LGODQG hade endast tre flygbolag tillstånd att
trafikera den aktuella flygrutten och då ytterligare tillstånd inte hade
meddelats på två och ett halvt år så ansågs utbytbarheten på utbudssidan
vara begränsad.201 På samma sätt leder normer som medför ett monopol till
att utbytbarhet på utbudssidan är utesluten.202

För det fall att man lyckas identifiera en potentiell konkurrent för vilken det
inte föreligger inträdesbarriärer av ovanstående slag krävs det dessutom att
företaget ifråga har outnyttjad kapacitet för att dess existens skall ha en
påverkan på konkurrensen.203 Det kan inte krävas att företaget skall avstå
kunder inom förevarande produktionsområde då detta sannolikt skulle
innebära ett ekonomiskt avbräck. Utbytbarhet på utbudssidan torde således
förekomma främst i tider av lågkonjunktur.

                                                
197 7HWUD�3DN�,��%7*�/LFHQFH��OJ 1988 L272/27 p. 38.
198 C- 322/81 0LFKHOLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1983] ECR 3461 p. 41.
199 :DUQHU�/DPEHUW�*LOOHWWH OJ 1993 L116/21 p. 9.
200 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 23.
201 %ULWLVK�0LGODQG�Y��$HU�/LQJXV OJ 1992 L96/34 p. 14.
202 C-26/75 *HQHUDO�0RWRUV�Y��&RPPLVVLRQ [1975] ECR 1367 p. 4-10.
203 J.fr. C-85/76 +RIIPDQ�/D�5RFKH�Y��&RPPLVVLRQ [1979] ECR 461 p. 42.
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Förutom potentiella konkurrenter kan även aktuella konkurrenter vara av
betydelse för en analys av ifrågavarande utbytbarhet. Förekomsten av
outnyttjad kapacitet hos dessa har en än mer effektiv och omedelbar effekt
på konkurrensen.

Slutligen bör man även, enligt författaren, beakta möjligheten att företag
som producerar de relevanta produkterna för eget bruk expanderar sin
verksamhet till att även distribuera dessa samt möjligheten för köpare av
produkterna att börja producera sitt eget behov.

����6NLOOQDGHU�L�PDUNQDGVGHILQLWLRQHQ"

������,QOHGQLQJ

Som det har framgått av uppsatsen så används en mängd olika kriterier för
att definiera den relevanta marknaden. Detta avsnitt behandlar frågan
huruvida olika kriterier används för att fastställa marknaden i olika
situationer.

������$YWDO�NRQWUD�PLVVEUXN�DY�GRPLQHUDQGH�VWlOOQLQJ

I fallet 632 behandlades omfattningen av kommissionens skyldighet att
definiera den relevanta marknaden innan den konstaterar en överträdelse av
artikel 85 och 86.204 Förstainstansrätten konstaterade:205

The approach to defining the relevant market differs according to whether
Article 85 or 86 of the Treaty is to be applied. For the purposes of Article
86, the proper definition of the relevant market is a necessary precondition
for any judgement as to allegedly anti-competitive behaviour… since,
before an abuse of a dominant position is ascertained, it is necessary to
establish the existence of a dominant position in a given market, which
presupposes that such a market has already been defined. For the purposes
of applying Article 85, the reason for defining the relevant market is to
determine whether the agreement, the decision by an association of
undertakings or the concerted practice at issue is liable to affect trade
between Member States and has as it object or effect the prevention, or
distortion of competition within the Common Market.

Av uttalandet framgår klart att syftet med marknadsdefinitionen skiljer sig
beroende på om det är en situation under artikel 85 eller artikel 86 som är
under bedömning. Frågan är om detta uttalande även indikerar att
marknaden skall definieras annorlunda beroende på vilken situation som är
under bedömning.

                                                
204 T-29/92 632�DQG�2WKHUV�Y��&RPPLVVLRQ [1995] ECR II 289.
205 Ibid. p. 74.
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Bellamy & Child verkar något konfunderade över förstainstansrättens
uttalande:206

Although the purpose of market definition is different as between the two
provisions, it is not clear how it is suggested that the definition itself should
be different.

Det är dock inte mycket som talar för att marknaden skall definieras
annorlunda beroende på vilken av de två situationerna som är under
bedömning.207 Förstainstansrätten har i ett tidigare fall också tagit ställning
mot en differentierad marknadsdefinition.208 Domstolen fann inget stöd för
kommissionens försök att definiera marknaden olika beroende på om artikel
85 eller artikel 86 var under bedömning.209

Kommissionen verkar sedermera ha sällat sig till domstolens uppfattning
vilket framgår av dess tillkännagivande om definition av den relevanta
marknaden.210

������0LVVEUXN�DY�GRPLQHUDQGH�VWlOOQLQJ�NRQWUD
I|UHWDJVI|UYlUY

Definitionen av den relevanta marknaden är det första steget mot att
fastställa dominerande ställning vilket är avgörande för såväl missbruks-
som förvärvsbestämmelsernas tillämpning. Följaktligen fyller
marknadsdefinitionen samma syfte i de båda bestämmelserna.

Analysen tar dock sin utgångspunkt i olika tidsperspektiv: I det första fallet
analyseras hur konkurrenssituationen har sett ut medan analysen i det andra
fallet utgår ifrån hur konkurrensen kommer att gestalta sig i framtiden.
Problematiken illustras av kommissionen i dess tillkännagivande:211

De kriterier som används vid definieringen av den relevanta marknaden
tillämpas generellt vid analysen av vissa beteenden på marknaden och vid
analysen av strukturella förändringar i produktionsutbudet. Metoden kan
dock leda till olika resultat beroende på vilken typ av konkurrensproblem
som undersöks. Omfattningen av den geografiska marknaden kan till
exempel vara annorlunda beroende på om det är en koncentration som
granskas, där perspektivet är framåtblickande, än om analysen gäller ett
tidigare beteende.

                                                
206 Bellamy & Child Common Market Law of Competition, First Supplement to the Fourth
Edition, 1996 s. 23f.
207 Kauper T.E. The problem of Market Definition Under EC Competition Law, s. 248.
208 T-68/69 & 77-78/89 6RFLHWj�,WDOLDQD�9HWUR�6S$�DQG�2WKHUV�Y��&RPPLVVLRQ [1992] ECR
II 1403.
209 Ibid. p. 363.
210 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 12. Se citat vid not 211.
211 Ibid.
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Även om kommissionen tar den geografiska marknaden som exempel så
torde även produktmarknaden kunna komma att definieras olika med
anledning av att olika tidsperspektiv anläggs beroende på vilken
konkurrenssituation som är under bedömning. Är man som författaren till
denna uppsats av åsikten att en definitionen av den relevanta marknaden är
en process där produktmarknaden och den geografiska marknaden fastställs
parallellt är det tydligt att även produktmarknaden kan definieras olika
beroende på vilken tidshorisont som anläggs.212

Som det framgår av citatet ovan avser kommissionen att tillämpa de olika
kriterier som används för att definiera marknaden generellt oberoende av
situation. Detta ställningstagande kan kritiseras när det gäller beaktandet av
utbytbarhet på utbudssidan vid fall av missbruk av dominerande ställning.
Analysen i detta fall är inriktad på potentiella konkurrenters möjlighet att
ställa om sin produktion.

Vid missbruk av dominerande ställning torde det nästan uteslutande vara
fråga om att analysera ett beteenden i historisk tid213 och att under sådana
omständigheter anlägga ett futuristiskt perspektiv på delar av
marknadsdefinitionen kan knappast vara riktigt.

För det fall att den potentiella konkurrenten hade haft möjlighet att
producera de relevanta produkterna vid tiden för det påstådda missbruket så
hade det aktuella företagets beteende knappast konstituerat missbruk då
företagets marknadsandelen drastiskt hade sjunkit till följd av den
potentielle konkurrentens inträde på marknaden.214

Således bör marknadsdefinitionen vid misstänkt missbruk av dominerande
ställning fastställas endast med beaktande av förevarande efterfrågan. För
det fall att det vid tiden för beteendet, vilket misstänks konstituera missbruk,
fanns potentiella konkurrenter vilka hade möjlighet att producera produkter
vilka av avnämarna uppfattas som substitut kommer marknadsdefinitionen
att innefatta även dessa.

Vissa invändningar mot detta ställningstagande kan göras bl.a. med
anledning av att det inte är säkert att avnämarna har full information om
möjliga substitut. Dessutom är det inte säkert att tillräckligt lång tid har
förflutit sedan handlingen som påstås konstituera missbruk begicks. Vad
gäller det första argumentet kan man dock hävda att de handläggare som
tillämpar SSNIPS-testet sällan har full information och det samma torde
gälla de avnämare som kommissionen tillfrågar. När det sedan gäller
tidsperspektivet torde det vara mycket sällsynt, om någonsin, som ett

                                                
212 Se avsnitt 2.3.
213 Med undantag för fall då företag söker icke-ingripandebesked enligt 20§ KL.
214 Jfr. kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 26: ”När det gäller produktmarknaden till exempel är frågan ofta huruvida
produkt A och produkt B hör till samma produktmarknad. 'HW�KlQGHU�RIWD�DWW�GHW�UlFNHU�DWW
LQNOXGHUD�SURGXNW�%�I|U�DWW�XQGDQU|MD�DOOD�NRQNXUUHQVPlVVLJD�SUREOHP” (min kursivering).
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beteende kommer under kommissionens handläggning innan det har fått
verkningar på marknaden och detta speciellt med tanke på att
utbudssubstitution ifråga om omedelbarhet skall vara jämförbar med
utbytbarhet på efterfrågesidan.215 Dessutom har kommissionen en hög
arbetsbelastning vilket bl.a. medför långa väntetider. Dessa argument har
således föga bärkraft.

Det bör dock påpekas att författaren av denna uppsats är ensam om
uppfattningen att utbytbarhet på utbudssidan inte skall beaktas vid misstänkt
missbruk av dominerande ställning och av denna anledning bör diskussionen
ovan läsas med en viss reservation.216 Domstolen verkar emellertid inte ha
utvidgat marknaden med utbytbarhet på utbudssidan som grund sedan
&RQWLQHQWDO�&DQ.217 Rättsfallet skulle idag ha bedömts enligt Rådets
förordning nr. 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer varför dess
relevans i förhållande till ifrågavarande diskussion kan ifråga sättas.218 Vissa
frågetecken uppstår härmed: Använder domstolarna verkligen utbytbarhet på
utbudssidan vid marknadsdefinitionen eller bemöter man bara sökandens
argument? Utrymmet för denna uppsats tillåter dock ingen studie av denna
fråga varför den lämnas åt framtiden att besvara.

����7LOOlPSDV�HQ�´VQlY´�PDUNQDGVGHILQLWLRQ"

Det hävdas ofta i såväl svensk som utländsk doktrin att marknaden
avgränsas snävt.219 Frågan är vad de författare som gör uttalanden om att
”marknaden avgränsas snävt” menar med detta. Grundar sig sådana
ställningstaganden i uppfattning att kommissionen och domstolarna gör en
oriktig marknadsdefinition? Om så är fallet kan man fråga sig om
konkurrensverkets rättschefs uttalanden om att marknaden avgränsas snävt
innebär att han har för avsikt att tillämpa en annan marknadsdefinition än
den som tillämpas inom gemenskapen.220

Då det, åtminstone i ekonomisk teori där full information förutsätts, bara
kan finnas en riktig marknadsdefinition måste sådana uttalanden grunda sig i
en uppfattning om att kommissionen och domstolarna tillämpar en felaktig
eller i vart fall otillfredsställande definition av marknaden. Huruvida detta
även är konkurrensverkets rättschefs uppfattning är dock svårt att sia om.

                                                
215 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 20.
216 Författaren har inte hittat någon doktrin eller praxis som ger stöd åt hans uppfattning.
217 C-6/72 &RQWLQHQWDO�&DQ�Y��&RPPLVVLRQ [1973] ECR 215.
218 Författaren gör dock på intet sätt anspråk på att ha gjort en total genomgång av praxis.
219 Se t.ex. Carlsson K, a.a. s. 342 och van Beal I, Bellis JF, a.a. s. 74.
220 Kenny Carlsson, rättschef på konkurrensverket, är medförfattare till boken
”Konkurrenslagen”.
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Ett fall som ofta refereras i detta sammanhang är +XJLQ.221 Hugin, ett
svenskt företag, som producerar kassaapparater hade vägrat leverera såväl
kassaapparater som reservdelar till sin engelska agent, Liptons. Hugin hade
en marknadsandel om cirka 12% på marknaden för kassaapparater i
gemenskapen och var således inte dominerande på denna marknad. Hugin
var dock dominerande på marknaden för sina egna reservdelar då dessa inte
var utbytbara med reservdelar till andra kassaapparater. Kommissionen
fastställde marknaden som den för Hugins reservdelar efterfrågade av
oberoende företag. Domstolen upprätthöll sedermera kommissionens
marknadsdefinition med en utförlig analys som grund men annulerade
beslutet då samhandeln inte ansågs påverkad.222

Frågan är nu vad de kommentatorer som refererar till fallet som ett exempel
på en snäv marknadsdefinition menar är fel. Baden Fuller skriver:223

To me, the only sensible definition of the relevant market are those which
make specific reference to the owners of the machines. I believe the Court
should have defined the market as: ”Spare parts required by those who are
owners of Hugin machines”.

Även Korah har kritiserat avgörandet:224

In … Hugin, the alleged abuse did harm to the dominant firm’s customers
directly, but no market analysis was made to see whether it also harmed the
public indirectly through the reduction of competition.

Av uttalandena framgår att det inte är fastställandet av reservdelar som den
relevanta produktmarknaden som författarna vänder sig emot. I det första
citatet riktas kritiken snarare mot vilken avnämargrupp som marknaden
avgränsas i förhållande till och i det andra fallet är det frågan huruvida
slutkonsumenten påverkas av Hugins beteende som står i centrum.

Eventuellt kan man dra slutsatsen att de båda författarna anser att
marknadsdefinitionen skall utgå ifrån huruvida slutkonsumenterna som ett
kollektiv påverkas av det misstänkta missbruket snarare än hur företaget
påverkas av det aktuella beteendet. En sådan åsikt kan ha sin grund i Förenta
                                                
221 +XJLQ�/LSWRQV OJ 1978 L22/23.
222 C-22/78 +XJLQ�Y��&RPPLVVLRQ [1979] ECR 1869. Man kan naturligtvis fråga sig varför
domstolen analyserade marknadsdefinitionen så grundligt när den ändå valde annulera
kommissionens beslut. Vissa bedömare anser att domstolen ville signalera till
kommissionen att den hade gjort en korrekt marknadsdefinition (Nissen MF, Jespersen CT,
Afgreansningen af den relevante marked i EF-konkurrenceretten, Specialeaafhandling 1993,
s. 14.)
223 A.a. s. 427. Baden Fuller konstaterar även att domstolen inte gjorde en analys av
utbytbarheten på utbudssidan. Han menar att då Liptons tekniker kunde reparera
kassaapparater av andra märken så existerar det relevanta substitut. Liptons hävdade att en
övergång till andra märken hade varit kostsam men kommissionen gjorde inga närmare
undersökningar om detta var fallet och under sådana omständigheter kan man inte, enligt
Baden Fuller, anse att varje reservdelsmärke utgör en separat marknad.
224 Korah V, Concept of a Dominant Position within the meaning of Article 86, C.M.L. Rev.
1980 s. 403.
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Staternas syn på konkurrensrätten där ”consumer welfare” är det hänsyn som
uteslutande styr reglernas tillämpning.225 Innebär detta även att man kan
påstå att marknaden avgränsas på ett oriktigt sätt i EGs konkurrensrätt?
Knappast! Det faktum att de konkurrensvårdande organen inom
gemenskapen även tycks fokuserar på sådant som missbruk av ett företags
beroendeställning innebär bara att man tillämpar en annan policy än inom
amerikansk konkurrensrätt.226 Detta faktum är dock viktigt att ha klart för
sig när man skall fastställa den relevanta marknaden då det innebär att man
inte enbart kan avgränsa marknaden med ekonomiska teorier som grund.

För det fall att de i avsnittet framförda åsikterna är riktiga kan man dra
slutsatsen att det i de allra flesta fall är fel att beskriva kommissionens och
domstolarnas utslag i termer som ”snäv” eller ”smal” då det säger väldigt
lite om huruvida marknadsdefinitionen i ett fall är oriktig.227 Vill man klaga
på hur marknaden avgränsas i generella termer bör man istället inrikta sig på
att angripa den policy som tillämpas. Härvid bör man uppmärksamma att
konkurrensreglerna skall tolkas mot bakgrund av Romfördragets
portalartiklar vilket innebär att såväl kommissionen som domstolarna i sin
rättstillämpning är bundna av de övergripande integrationsmålen.228 Om det
är dessa mål som gör att konkurrensrätten inom gemenskapen inte enbart
fokuseras på konsumenthänsyn så kan det påräknas att marknadsdefinitionen
i ett federaliserat Europa kommer att närma sig den som tillämpas i
Amerikas Förenta Stater.

                                                
225 Kauper TE, a.a. s. 240.
226 Kauper TE, a.a. s. 304. En liknande policy tillämpades i Förenta Staterna under 1960-
talet (s. 240).
227 Ibid. s. 303. I vissa fall kan man dock påstå att marknadsdefinitionen har varit konstlad i
syfte att komma åt en viss situation. Kauper anser detta vara fallet i vissa artikel 86 fall
rörande s.k. ”essential facilities”.
228 Se speciellt Romfördragets artikel 2 och artikel 3 f).



58

���'LVNXVVLRQ�RFK�DQDO\V

Som uppsatsen har visat använder sig  kommissionen och domstolarna av ett
antal olika kriterier, tester och metoder för att definiera marknaden. Av de
konkurrensvårdande organens avgöranden framgår vidare att det är mycket
sällan, om någonsin, som en omständighet ensam leder fram till en specifik
marknadsdefinition.229 Parterna till en konkurrensrättslig tvist bör således
samla så mycket argument som möjligt som stöd för den definition som för
dem framstår som mest gynnsam.

Kommissionens tillkännagivande på området klargör vilka omständigheter
som kommissionen fäster avseende vid. På så sätt är tillkännagivandet ett
värdefullt bidrag som torde välkomnas bl.a. av de nationella domstolar som
skall tillämpa gemenskapens konkurrensregler. Men kommer också
förutsägbarheten och därigenom rättssäkerheten att öka för de företag som
kommer under konkurrensmyndigheternas bedömning? Författaren till detta
arbete anser att kommissionens tillkännagivande inte kommer att innebära
ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet vilket man även torde kunna utläsa av
tillkännagivandet:230

Kommissionen är öppen för empiriskt belagda uppgifter och strävar efter
att använda all tillgänglig information som kan vara relevant i ett enskilt
ärende på ett effektivt sätt.

Genom detta uttalande framgår det tydligt att marknadsdefinitionen inom
gemenskapen inte vilar på en helt objektiv grund och då kommissionen inte
heller försöker klargöra vad den menar med ett effektivt genomdrivande av
konkurrensreglerna så kvarstår osäkerheten.

En viss ledning av vad som menas med ett effektivt genomdrivande av
konkurrensreglerna kan hämtas från Romfördragets portalartiklar där det
framgår att ”Gemenskapen skall… främja en harmonisk och väl avvägd
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet”231 bl.a. genom att
”en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte
snedvrids”232 införs.

Att konsument hänsyn, precis som i USA, spelar en viktig roll står klart men
frågan är vilka övriga hänsyn som konkurrensreglerna inom gemenskapen
avser att skydda. Av domstolens avgörande i &RPPHUFLDO�6ROYHQWV framgår
att inte bara missbruk som drabbar konsumenterna direkt omfattas av artikel

                                                
229 Se dock %%,�%RRVH\�DQG�+DZNV OJ 1987 L286/36 där företagets intern dokumentation
tycks vara den enda och avgörande omständigheten för hur kommissionen kom fram till sin
marknads avgränsning.
230 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad EGT 1997
C372/03 p. 25.
231 Romfördraget A. 2.
232 Romfördraget A. 3 f).
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86 utan även missbruk som drabbar dem indirekt.233 Omständigheterna i
fallet gör det dock svårt att förstå hur konsumenterna överhuvudtaget skulle
kunna drabbas av det aktuella beteendet och det framgår ganska tydligt att
det verkliga skyddsobjektet var företaget vilket beteendet riktade sig emot. I
övrigt så är det dock svårt att med säkerhet konstatera vilka intressen som
kommissionen avser att skydda.

Vad bör då göras för att öka förutsägbarheten? En möjlighet är naturligtvis
att kommissionen preciserar den konkurrenspolitik de avser att tillämpa.
Risken är dock att konkurrensrätten inom gemenskapen har så många vitt
skilda skyddsintressen att en sådan precisering inte skulle gagna
rättssäkerheten nämnvärt. En annan möjlighet vore att som i USA endast
låta konkurrensrätten styras av konsumenthänsyn. Ett sådant
ställningstagande skulle med största säkerhet innebära ett större mått av
förutsägbarhet då det är betydligt lättare att konstatera huruvida
konsumenterna skadas av ett visst beteende än om t.ex.
marknadsintegrationen hämmas.234

Upphovsmannen till denna uppsats frågar sig dock om man med ett begrepp
som den relevanta marknaden överhuvudtaget kan uppnå ett
tillfredsställande mått av rättssäkerhet. De vetenskapligt grundade tester och
metoder som utvecklats har, som uppsatsen visat, uppenbara brister såväl på
det praktiska som teoretiska planet vilket omöjliggör en rent vetenskaplig
ansats. Således innefattar fastställandet av den relevanta marknaden alltid ett
visst, inte obetydligt, mått av skön och det är troligt att så alltid kommer att
vara fallet.

Finns det då några tillfredsställande alternativ vilka möjliggör att man
kommer runt ett fastställande av den relevanta marknaden? En möjlighet är
att man ”per se” förbjuder karteller samt vissa beteenden vilka tyder på
dominans. Risken med ett sådant ställningstagande är dock att
konkurrensrätten blir ett något ”kantigt” instrument vilket föranleder att
vissa undantag från förbuden kommer att bli nödvändiga. Under alla
omständigheter torde det vara svårt att utreda huruvida ett företagsförvärv
skapar eller förstärker en dominerande ställning utan att fastställa den
relevanta marknaden.

Det ovan anförda alternativet till relevant marknad skulle, trots vissa brister,
under alla omständigheter medföra ett större mått av rättssäkerhet. Huruvida
en sådan förändring av konkurrensrätten i övrigt skulle vara
tillfredsställande ligger utanför uppsatsens ram.

                                                
233 C-6&7/73 ,&,�DQG�&RPPHUFLDO�6ROYHQWV�Y��&RPPLVLRQ [1974] ECR 223 p. 32.
234 Huruvida marknadsintegrationen är en av de faktorer som kommissionen beaktar är dock
oklart.
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Att konkurrensverket och domstolarna bestämmer den relevanta marknaden
på ett korrekt sätt är naturligtvis viktigt, men man bör inte förglömma att
den stora bördan i sammanhanget ligger på företagen. Det är inte bara vid
ansökan om icke-ingripandebesked samt anmälan om individuellt undantag
och företagsförvärv som en avgränsning är nödvändig ur ett
företagarperspektiv. Vid ingående av i stort sätt alla avtal i ett företags
verksamhet bör konkurrensreglerna beaktas och då kommer oundvikligen en
avgränsning av marknaden att bli nödvändig. För det fall att
konkurrensreglerna inte beaktas kan företaget drabbas av ytterst intrikata
situationer t.ex. i form av avtals ogiltighet. Att under sådana omständigheter
låta ett så oprecist instrument som den relevanta marknaden vara avgörande
kan knappast vara tillfredsställande.
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Den 1 juli 1993 trädde en ny svensk konkurrenslag i kraft. Lagen uppvisar
betydande materiell rättslikhet med EGs konkurrensrätt och av förarbetena
framgår att lagen, med vissa reservationer, bör kunna utvecklas med EG-
rätten som grund.

För att ett avtal, beteende eller företagsförvärv skall omfattas av
konkurrenslagens tillämplighet krävs det i de allra flesta fall att den
relevanta marknaden definieras. Denna marknad avgränsas såväl i
förhållande till ett visst geografiskt område som i förhållande till de
produkter som uppvisar utbytbarhet inom det geografiska området.
Föremålet för denna uppsats är huvudsakligen den senare delen av
marknadsdefinitionen.

För att konstatera om ett avtal är förbjudet enligt konkurrenslagen kan det
vara nödvändigt att definiera marknaden. Detta är fallet när det gäller att
konstatera om avtalet till sitt resultat är konkurrensbegränsande samt om det
har en märkbar påverkan på konkurrensen. Även vid utredningar om
huruvida ett avtal kan beviljas individuellt undantag eller omfattas av
gruppundantag är en marknadsavgränsning nödvändig. Vid fall av misstänkt
missbruk av dominerande ställning och undersökningar av om ett
företagsförvärv skapar eller förstärker en dominerande ställning är,
åtminstone teoretiskt, definitionen av den relevanta marknaden det första
och oundvikliga steget för att fastställa företaget eller företagens
marknadsstyrka. Rättssäkerheten samt rättsekonomiska aspekter gör dock att
ett annat tillvägagångssätt är att föredra.

Den relevanta marknaden definieras utifrån den relevanta geografiska
marknaden och den relevanta produktmarknaden. Särskilt i svensk doktrin
framförs uppfattningen att produktmarknaden skall fastställas före den
geografiska marknaden. Uppsatsen visar att denna uppfattning är felaktig
och att det snarare är fråga om en integrerad bedömning.

Den relevanta produktmarknaden definieras utifrån produkters utbytbarhet.
Det första steget i bedömningen är att fastställa produkters utbytbarhet på
efterfrågesidan. Analysens startar med en identifiering av den produkt
utifrån vilken den fortsatta bedömningen skall fokuseras. Härefter
identifieras potentiella substitut utifrån produktens egenskaper och avsedda
användning. Härvid kan företags interna uppfattning om marknaden och
extern klassificering få betydelse.

Produkter som med hänsyn till sina objektiva karaktäristika är substituerbara
kan komma att anses tillhöra olika marknader på grund av att de används av
olika avnämaregrupper. En förutsättning för detta är att konkurrensvillkoren
grupperna emellan ter sig olika. Av samma anledning kan en produkt som är
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utbytbar, under vissa omständigheter, komma att anses som utgörande en
marknad med hänsyn till att det för vissa avnämare inte finns möjlighet att
konsumera de produkter som för andra avnämare är utbytbara.

För att produkter skall anses såsom utbytbara krävs även att konsumenter
och andra avnämare uppfattar dem som relevanta substitut. Denna del av
bedömningen fokuseras på kunders förväntade reaktioner på relativa
prisförändringar. I frånvaro av konkreta och hållbara bevis för kunders
reaktioner på sådana prisförändringar används ett tankeexperiment benämnt
SSNIPS för att fastställa utbytbarheten. I denna del av analysen är även
kunders förhållning till prisskillnader av betydelse.

Av betydelse för utbytbarheten på efterfrågesidan är även huruvida det
föreligger handelshinder och kostnader vilka gör en övergång till i övrigt
substituerbara produkter mindre trolig.

Analysen av produkters utbytbarhet på efterfrågesidan innefattar alltid ett
visst mått av godtycke och av denna anledning har ett antal tester och
metoder utvecklats vilka tar det historiska konsumtionsmönstret som
utgångspunkt. Mycket tyder dock på att dessa tester och metoder endast
kommer att få begränsad betydelse främst på grund av informationsbrist.

Definitionen av den relevanta marknaden syftar till att fastställa ett eller
flera företags marknadsandel inom ett geografiskt område och för att
fastställa denna marknadsandel så skall även utbytbarhet på utbudssidan
beaktas. Detta det andra steget i bedömningen går ut på att konstatera
huruvida det finns leverantörer av produkter som inte är substitut på
efterfrågesidan som på kort sikt och utan väsentliga kostnader eller risker
kan ställa om sin produktion till de relevanta produkterna.

Kommissionen anser att sådan utbytbarhet skall beaktas generellt inom
konkurrensrätten. Författaren till detta arbete ifrågasätter kommissionens
ställningstagande då han anser att utbytbarhet på utbudssidan vid fall av
misstänkt missbruk av dominerande ställning endast skall fastställas med
beaktande av förevarande efterfrågan. Detta ställningstagande grundas på att
det, i det allra flesta fall, är ett historiskt beteende som är under bedömning
och under sådana omständigheter så har förevarande utbytbarhet redan
beaktats.

Slutligen ifrågasätts uppfattningen att det inom gemenskapen tillämpas en
snäv marknadsdefinition.



63

���.lOO��RFK�OLWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ

.lOORU

Rådet/Kommissionen

R.fo. nr 17/62

K.fo. nr 1983/83

OJ 1986 C231/02

OJ 1993 C39/6

K.fo. nr 3384/94

K.fo. nr 3385/94

OJ 1997 C372/03

EGT 1997 C372/03

EGT 1997 C372/04

Rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962.
Första förordningen om tillämpning av fördragets
artiklar 85 och 86. EGT 1962 nr. 204/62.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av
den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets
artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal.
EGT 1983 L173/1.

Commission notice of 3 september 1986 on
agreements of minor importance which do not fall
under Article 85 (1) of the Treaty establishing the
European Economic Community.

Commission Notice on co-operation between
national Courts and the Commission in applying
Artcles 85 and 86 of the EC Treaty.

Commission regulation (EC) No 3384/94 on the
notifications, time limits and hearings provided
for in Council Regulation (EEC) 4064/89 on the
control of concentrations between undertakings.
(Formulär C/O)

Commission regulation (EC) No 3385/94 on the
form, content and other details of applications and
notifications provided for in Council Regulation
No 17. (Formulär A/B)

Commission notice on the definition or the
relevant market for the purposes of Community
competition law.

Kommissionens tillkännagivande om definitionen
av relevant marknad i gemenskapens
konkurrenslagstiftning.

Meddelande om avtal av mindre betydelse som



64

Konkurrensrapport

Riksdagstryck

Reg.fo. 1996:341

Prop. 1992/93:56

SOU 1991:59

SOU 1997:20

Konkurrensverket

KKVFS 1993:2

KKVFS 1993:6

KKVFS 1996:1

KKVFS 1996:2

U.S. Dep. of Justice

1992 Merger Guidelines

/LWWHUDWXU

inte omfattas av artikel 85.1 i Fördraget om
upprättande av den Europeiska gemenskapen.

Kommissionens XXV:e rapport om
konkurrenspolitiken, 1996.

Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt
17§ konkurrenslagen (1993:20) för
ensamåterförsäljaravtal.

Regeringens proposition 1992/93:56. Ny
konkurrenslagstiftning.

Konkurrens för ökad välfärd. Huvudbetänkande
av konkurrenskommittén.

Konkurrenslagen 1993-1996. Betänkande av
Konkurrenslagsutredningen.

Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av
mindre betydelse (bagatellavtal) som inte
omfattas av förbudet i 6§ konkurrenslagen
(1993:20).

Konkurrensverkets allmänna råd om samverkan
mellan små och medelstora lastbil och taxiåkerier.

Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan eller
ansökan enligt 9 eller 20§ konkurrenslagen
(1993:20). (Blankett K1)

Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan enligt
37§ konkurrenslagen (1993:20). (Blankett K2)

U.S. Department of Justice and Federal Trade
Commission Horizontal Merger Guidelines,
1992.



65

Andersson, A.M.
Ohlsson, O.

Bael, van I.
Bellis, J-F.

Bellamy & Child

Carlsson, K.
Schuer, L.
Söderlind, E.

Fejö, J.

Fishwick, F.

Goyder, J.

Hawk, B.E.

Hovenkamp, H.

Korah, V.

Korah, V.
Rothnie, W.A.

Nissen, M.F.
Jespersen, C.T.

Mikroekonomi, 1995. Göteborg.

Competition Law of the European Community,
Third edition,1994. Reading, Berkshire.

Common Market Law of Competition, Forth
Edition, 1993. London.

Common Market Law of Competition, First
Supplement to the Fourth Edition, 1996. London.

Konkurrenslagen, andra upplagan, 1995.
Göteborg.

EU-Konkurrenceret, 2.Udgave, 1997.
Köpenhamn.

Defenition of the Relevant Market in Community
Competition Policy, Office for Publications of the
European Communities, 1986.

EC Distribution Law, 1992. Ipswish.

United States, Common Market and International
Antitrust: A Comparative Guide, 1989
supplement, Vol II, second edition.

Federal Antitrust Policy, The law of competition
and its practice. 1994. St. Paul, Minnesota.

An Introductory Guid to EC Competition Law
and Practice, Fifth Edition, 1994. Oxford.

Exclusive distibution and the EEC competition
rules, second edition, 1992.

Afgreansningen af den relevante marked i EF-
konkurrenceretten, Specialeafhandling, Juridiske



66

Ritter, L.
Rawlinson, F.
Braun, W.D.

Wetter, C.
Ericsson, E.
Karlsson, J.
Rislund, O.

Whish, R.
Sufrin, B.

$UWLNODU

Baden Fuller, C.W.

Laboratorium Köpenhamns Universitet1993.

EEC Competition Law – A Practitioner´s Guide,
1991.

Konkurrenslagen i praxis, 1995. Falun.

Competition Law, third edition, 1993.

Article 86 EEC: Economic Analysis of the
Existence of a Dominant Position. ELRev,1979,
s.423-441.

Crowther, P.

Desai, K.S.

Djurberg, U.
Friman, H.

Faxén, P.

Hansing, J.

Kauper, T. E.

Knutsson, H.

Korah, V.

Product Market Definition in E.C Competition
Law: The Compatibility of Legal and Economic
Approaches. JBL, 1996, s. 177-198.

The European Commission´s Draft Notice on
Market Definition: a Brief Guide to Economics.
ECLR, 1997, s. 473-477.

Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet
”relevant marknad”. SvJT, 1994, s. 822-851.

Den relevanta marknaden i Konkurrensverkets
praxis. Konkurrens nr. 7/8 1996, s. 4-7.

Komissionen ger vägledning om definition av
relevant marknad. Konkurrens, 1998, nr.2, s. 16-
19.

The Problem of Market Definition Under EC
Competition Law, International antitrust law &
policy. Fordham University School of Law 1996,
s. 239-305.

EG:s konkurrensregler i nationella domstolar.
Konkurrens, 1996 nr. 6, s. 12-15.

Concept of a dominant position within the



67

Stiger, G.J.
Sherwin, R.A.

Westin, J.

meaning of article 86, CMLRev. 1980, s. 395-
414.

The Extent of the Market, J.L.E. vol. XXVIII,
October 1985.

Domstolsavgöranden under 1996. Konkurrens
1997 nr. 1, s. 19-22.



68

���5lWWVIDOOVI|UWHFNQLQJ

%HVOXW

Kommissionen

ABG oil companies
Bayer AG Adalat
BBI/Boosey and Hawks
British Midland v. Aer
Lingus
British Sugar
Cartonboard
Cable and wireless/
Maersk data-Nautec
Chiquita
Du Pont/ICI
ECS/AKZO Chemie
Eurofix-Bauco v. Hilti
GSM radiotelefon-
operatören i Italien
HOV SVZ/MCN
Hugin/Liptons
Nestlé/Perrier
Tetra Pak I (BTG
Licence)
Tetra Pak II
Tetra Pak/Alfa-Laval
Thomson Siemens ATM
Yves Saint Laurent
Parfums
Warner-Lambert/Gillette
& Ors; BIC/Gillette &
Ors

Konkurrensverket

Statoil Europarts

OJ L117/1
EGT 1996 L201/1
OJ 1987 L286/36

OJ 1992 L96/34
OJ 1988 L284/41
OJ 1994 L243/1

EGT 1997 C235/05
OJ 1976 L95/1
OJ 1993 L7/13
OJ 1985 L374/1
OJ 1988 L65/19

EGT 1995 L280/49
OJ 1994 L104/34
OJ 1978 L22/23
OJ 1992 L356/1

OJ 1988 L272/27
OJ 1992 L72/1
OJ 1991 L290/35
EGT 1997 C225/08

OJ 1992 L12/24

OJ 1993 L116/21

Dnr. 454/94

5lWWVIDOOVI|UWHFNQLQJ



69

Domstolen

C-5/69
C-6/72

C-6&7/73

C-2675
C-27/76
C-85/76
C-22/78
C-31/80
C-53/80
C-100-103/80

C-322/81

C-86/82
C-226/84
C-62/86
C-246/86

C-247/86
C-53/87
C-238/87
C-277/87
C-333/94

Förstainstansrätten

T-30/89
T-68/69 & 77-78/89

T-83/91
T-29/92

Marknadsdomstolen

MD 1996:15

Völk v. Etablissements J Vervaecke [1969] ECR 295
Europemballage Corp & Continental Can Coo Inc v. EC Commission
[1973] ECR 215
Istituto Chemioterapico Italiano SpA & Commercial Solvents Corp v.
EC Commission [1974] ECR 223
General Motors Continental NV v EC Commission [1975] ECR 1367
United Brands Co & Anor v. EC Commission [1978] ECR 207
Hoffmann-La Roche & Co AG v. EC Commission [1979] ECR 461
Hugin Kassaregister AB & Anor v. EC Commission [1979] ECR 1869
L’Oréal & Anor v. PVBA De Nieuwe AMCK [1980] ECR 3775
Officer van Justitie v. Eyssen [1981] ECR 409
Musique Diffusion Francaise (SA) & Others v. EC Commission [1983]
ECR 1825
Nederlandsche Baden-Industrie Michelin (NV) v. EC Commission
[1983] ECR 3461
Hasselblad (GB) Ltd v. EC Commission [1984] ECR 883
British Leyland (BL) plc v. EC Commission [1986] ECR 3263
AKZO Chemie BV v. EC Commission [1991] ECR I 3359
Société Coopérative Des Asphalteurs Belges and Others v. EC
Commission [1989] ECR 2117
Alsatel v. Novasam [1988] ECR 5987
CICRA v. Régie Nationale des Usines Renault [1988] ECR 6039
Volvo (AB) v. Erik Veng (UK) Ltd [1988] ECR 6211
Sandoz Prodotti Farmaceutuci SpA v. EC Commission [1990] ECR I 45
Tetra Pak [1996] ECR I 5951

Hilti AG v. EC Commission [1991] ECR II 1439
Societá Italiana Vetro SpA and Others v. Commission [1992] ECR II
1403
Tetra Pak Rausing SA v. EC Commission [1994] ECR II 755
Vereniging van samenwerkende prijsregelende organisaties in de
bouwnijverheid and Others v, EC Commission [1995] ECR II 289

Taxisamordning i Skellefteå



70



71



72



73


	Innehåll
	FÖRKORTNINGAR OCH UTTRYCK	4
	1 Introduktion
	1.1 Inledning
	1.2 Syfte, metod samt material
	1.2.1 Syfte
	1.2.2 Metod och material

	1.3 Disposition

	2  Relevant marknad och KL
	2.1 Inledning
	2.2 Relevant marknad i olika situationer
	2.2.1 Avtal
	2.2.1.1 Individuella undantag
	2.2.1.2 Gruppundantag

	2.2.2 Missbruk av dominerande ställning
	2.2.3 Företagsförvärv

	2.3 Systematik och den relevanta marknaden
	2.4 Avslutande synpunkter

	3  Relevant produktmarknad
	3.1 Inledning
	3.2 Utbytbarhet på efterfrågesidan
	3.2.1 Referensprodukt
	3.2.1.1 Avtal
	3.2.1.2 Missbruk av dominerande ställning
	3.2.1.3 Företagsförvärv
	3.2.1.4 Avslutande anmärkning

	3.2.2 Utbytbarhetens omfattning
	3.2.3 Utbytbarhet och tidsfaktorn
	3.2.4 Identifiering av potentiella substitut
	3.2.4.1 Inledning
	3.2.4.2 Funktionell utbytbarhet
	3.2.4.3 Information och utredningar om potentiella substitut

	3.2.5 Marknadsstrukturens betydelse för utbytbarheten
	3.2.6 Captive users
	3.2.7 Lagreglerade marknader
	3.2.8 Avnämares subjektiva uppfattning av utbytbarheten
	3.2.9 Hinder för efterfrågesubstitution
	3.2.10 Historiska bevis för utbytbarhet

	3.3 Utbytbarhet på utbudssidan
	3.3.1 Allmänt om utbytbarhet på utbudssidan
	3.3.2 Hinder för utbudssubstitution

	3.4 Skillnader i marknadsdefinitionen?
	3.4.1 Inledning
	3.4.2 Avtal kontra missbruk av dominerande ställning
	3.4.3 Missbruk av dominerande ställning kontra företagsförvärv

	3.5 Tillämpas en ﬂsnävﬂ marknadsdefinition?

	4  Diskussion och analys
	4.1 Avslutande synpunkt

	5  Sammanfattning
	6  Käll- och litteraturförteckning
	7  Rättsfallsförteckning

