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Sammanfattning  
 

Den här uppsatsen skrivs inom konkurrensrätt med fokus på Microsofts missbruk av 

dominerade ställning, på sin marknad inom IT och operativsystem vilket omfattar hela 

världsmarknaden. 

 

En central frågan är huruvida en marknadsdominerande plattformstillverkare kan gynna egna 

tilläggsprodukter (komplementära produkter) i sin virtuella infrastruktur, s.k. 

kopplingsförbehåll, utan att detta utgör missbruk av dominerande ställning. Exempel på 

plattformstillverkare är Microsoft (Windows) och Google (Android). Båda tillverkarna har 

tilläggsprodukter till respektive plattform. Microsoft har t.ex. Windows Media Player och 

Google sina egna applikationer. Konkurrensrätten främsta syfte anses vara att tillgodose 

konsumentnyttan. Det kommer därför att krävas en närmare efterforskning för att undersöka 

hur konsumenter och inte bara näringsidkare påverkas av att dominerande 

plattformstillverkare intar marknadsdominerande ställning på marknaden.  

 

IT-produktionen är fortsatt ett ganska så nytt område, vilket gör det svårt utifrån ett 

konkurrensperspektiv att utreda och avgöra vad som exakt utgör missbruk av dominerade 

ställning. Utgångspunkten i uppsatsen är en kritisk studie av rättsfallet T-201/04 Microsoft 

mot kommissionen. Det finns också anledning att analysera vilka konsekvenser domen får för 

framtiden.  

 

Dominerade plattformsbolag som Microsoft har en konkurrensbegränsad effekt på 

marknaden, men bidrar samtidigt på egen hand till en total ekonomisk tillväxt i samhället, 

vilket gör den juridiska bedömningen av vad som utgör marknadsmissbruk svårbedömd.    
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Förkortningar   
 
EG                                            Europeiska gemenskapen  

EGT                                                Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
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1. Inledning – Ämne och bakgrundsbeskrivning   

1.2 Inledning   

Det är viktigt att känna till grunden till konkurrensrätten och de typer av 

konkurrensbegränsning som finns idag i vårt globala samhälle. Dessa är de grundläggande 

faktorerna till bildandet av konkurrenslagen. Konkurrensbegränsning är egentligen uppbyggt 

utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv som knyter an till den grundläggande 

konkurrensteorin som värnar om den fria konkurrensen även kallad ”perfekt konkurrens”. En 

perfekt konkurrens kan förklaras utifrån prisbildningsmekanismen, som styrs utifrån tillgång 

och efterfrågan. Men för att en perfekt konkurrens ska föreligga på marknaden, måste en rad 

förutsättningar vara uppfyllda. Köparen måste uppfatta de olika produkterna på marknaden 

som likvärdiga, där full information om vad om försiggår på marknaden ska vara tillgänglig 

för alla parter. Antalet säljare och köpare ska vara så pass många att en enskild individ inte 

ska kunna påverka priset på den totala marknaden. Marknaden måste agera oberoende och 

konkurrensbegränsande reglering eller avtal mellan aktörer är inte tillåtet.1 

 

Det är dock svårt att behålla en marknad helt fri från konkurrensbegränsningar. Det kommer 

alltid att finnas begränsningsfaktorer, som utgör en negativ påverkan på den fria 

konkurrensen. För att motverka det har man tagit hjälp av politiska verktyg i form av 

konkurrensbegränsnings-lagstiftning. Denna är konstruerad för att värna om en effektiv och 

en fri marknad. På denna marknad är pris och prestationskonkurrens en central del, men även 

den dynamiska konkurrensen som värnar om en effektiv teknikutveckling.2  

 

Detta är bakgrunden till den svenska konkurrenslagen samt överlag EU:s 

konkurrenslagstiftning.  

Denna lagstiftning, eller tankarna kring den, har sitt ursprung ifrån den amerikanska 

antitrustlagstiftning som utvecklades i slutet av 1800-talet, även kallad the ”Sherman act”. 

Liknande regler kom till Europa betydligt senare, i mitten av 1900-talet. Bidragande faktorer 

var finanskriserna under 1920-1930-talet som ledde till bildandet av många karteller, som var 

                                                        
1 Bernitz Ulf, Svensk europeisk marknadsrätt 1 s 47. 
2 Ibid s 48. 
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skadliga för samhällsekonomin. Under efterkrigstiden, 1950-1960-talet, som präglades av en 

stark dekartellisering av framför allt det västtyska näringslivet, lades den ideologiska grunden 

till EU:s konkurrensrätt, vilken kom till uttryck i Fördraget om Europeiska ekonomiska 

gemenskapen 1957.3  

 

 

Dagens europeiska och svenska konkurrenslagstiftning kan, precis som ursprungligen var 

fallet inom EU, delas upp i två delar, nämligen i förbud mot samarbete som begränsar 

konkurrensen, samt förbud för företag att missbruka sin dominerade ställning. Förbud mot 

samarbete mellan bolag finns i konkurrenslagen 2 kap 1§ och artikel 101 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).4 

Missbruk av dominerade ställning regleras i 2 kap. 7 § konkurrenslagen som även motsvaras 

av artikel 102 FEUF. 5 

 

Mitt fokus kommer som framgått att ligga på den delen av konkurrenslagstiftningen som 

behandlar missbruk av dominerade ställning.  Denna lagstiftning har till syfte att motverka att 

bolag med dominerande ställning missbrukar sin ställning. Starka bolag får alltså inte skada 

den fria konkurrensen på marknaden för konsumenter eller för andra konkurrenter. Vad det 

leder till för konsekvenser är svårtolkat, vilket gör att varje enskilt fall måste prövas separat 

för att avgöra om ett visst förfarande utgör ett missbruk.6  

 

Microsoft som är en ”jätte” inom IT produktionsbranschen, är ett praktexempel på ett bolag 

med en dominerande ställning på sin marknad. Microsoft har en andel som är en liten bit 

under 90 procent av den relevanta produktmarknaden i dagens läge, för operativsystemet 

Microsoft Windows.7   

 

För att förstå hur bolaget Microsoft har kunnat bli så pass dominerade på marknaden, krävs en 

kort introduktion av bolagets verksamhet.  

                                                        
3 Bernitz Ulf, Svensk europeisk marknadsrätt 1 s 57.  
4 Samarbete som begränsar konkurrensen, (konkurrensverket). 
5 Missbruk av dominerade ställning, (Konkurrensverket).  
6 Bernitz Ulf, Svensk europeisk marknadsrätt 1 s 138-139.  
7 Windows marknadsandel under 90 procent, IDG.se 
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Microsoft är ett It-bolag som främst utvecklar operativsystem, vilket är en form av 

navigationssystem som gör det lätt och smidigt att navigera sig runt på en dator. Bolaget kom 

med en helt ny design som gjorde navigeringen mycket mer lätthanterlig.  

Vissa anser att bolagets dominans på marknaden bottnar i att operativsystemet på ett enkelt 

och effektivt sätt får fram det önskade programmet/verktyget som man i stunden eftersöker, 

vilket resulterar i att ens vistelse vid en dator blir mycket mer trivsam och lätthanterlig.8 

 

 

 
 

1.3 Syfte     
 

Syftet med uppsatsen är framförallt att förstå de bakomliggande målen med bestämmelserna 

om missbruk av dominerande ställning, som återfinns i både EU:s och Sveriges 

konkurrenslagstiftning, och i synnerhet att klargöra i vilken utsträckning en tillhandahållare 

av en plattforms krav på ”bundling” av mjukvara kan utgöra missbruk av dominerande 

ställning, s.k. kopplingsförbehåll. Utgångspunkten för studien är Microsofts fastställda 

missbruk av sin dominerande ställning när det gällde den kombinerade försäljningen av 

Windows och Windows Media Player. 

 

1.4 Frågeställningar  
 

 Hur definieras allmänt missbruk av dominerade ställning i EU:s konkurrensrätt?  

 

 Under vilka förutsättningar kan en plattformstillverkares gynnande av egna 

komplementära produkter (i Microsofts fall Windows Media Player) utgöra missbruk 

av dominerade ställning?  

 

 På vilket sätt kan världsledande plattformstillverkare anses skada samhället med sin 

marknadsdominans?   

 

 

                                                        
8 Gavil &First, The Microsoft antirust case, s 1.  
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1.5 Metod  

1.5.1 Rättsdogmatisk och EU-rättslig metod  

I uppsatsen kommer framförallt rättdogmatisk metod användas, som inom svensk rätt 

behandlar lagstiftningen, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin och som genom tolkning av 

denna information ligger till grund för rationell argumentation och en slutsats.9  

I första hand kommer det ofta omfattande materialet att sammanvägas, för att ta fram ett 

relevant och konkret svar på min frågeställning. Tolkningsmetoder är här av stor vikt för att 

förstå den rättsliga innebörden.  Exempel på tolkningsmetoder är ändamålsinriktad tolkning 

och bokstavstrogen tolkning. Även skillnaden mellan lagtolkning och rättsfallstolkning bör 

beaktas.10 Rättsdogmatisk metod kan i denna mening se olika ut. Men upplägget är detsamma. 

I den här uppsatsen kommer EU-rättslig metod att användas utifrån den rättsdogmatiska läran. 

Detta innebär att den EU-rättsliga hierarkin är det centrala att utgå ifrån vid utredningen kring 

de svar som efterfrågas. Det rör sig också om ett område där EU-domstolens rättspraxis har en 

central roll.11   

I Microsofts fall där konkurrensfrågan är av global karaktär skedde inte någon enskild 

nationell utredning i något EU-land, utan här var det fråga om en samlad utredning av EU-

kommissionen då Microsofts agerande berörde hela EU.   

Den EU-rättsliga metoden utgår framförallt från rättspraxis där EU-domstolen, vilken genom 

att pröva ett fall i taget har skapat hållfasta kriterier ända sedan samarbetets begynnelse 1957. 

Praxis bildar sedan själva råmaterialet för framtida rättslig utredningar och nya avgöranden. 

Frågan blir i synnerhet hur mycket nya omständigheter som tillkommer och vilka rättsfrågor 

som fortfarande inte har besvarats.12    

   

1.5.2 Ekonomisk teori   

Ekonomisk teori kommer att komplettera den juridiska metoden i uppsatsen för att bättre 

förstå syftet med konkurrensrätten och särskilt förbudet mot missbruk av dominerande 

ställning. Ekonomisk teori bygger på att analysera rätten från ett extern perspektiv för att på 

så sätt se ett resultat, i förhoppning om att uppnå högsta möjliga nivå av ekonomisk välfärd.13 

                                                        
9 Zamboni Mauri & Korling Fredric, Juridisk metodlära, s 21. 
10 Ibid s 22. 
11 Ibid s 109.  
12 Henrik Matz M, Begreppet domstol i EU-rätten, Svjt: s 2. 
13 Zamboni Mauri & Korling Fredric, Juridisk metodlära s 175.  
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Vidare ska den sammanlagda lyckan i samhället maximeras med hjälp av de rättsliga 

instrumenten samt ligger till grund för hur den ekonomiska effektiviteten ska få ett 

genomslag. Problematiken med att skapa en effektiv ekonomi för att nå den totala nyttan är 

fördelningen av välfärd i samhället. Därför kommer någon form av förhållningsätt att behöva 

intas till vad som anses gynna samhället bäst eller hur det ska gynna konsumenten bäst.14  

I Microsoft perspektiv är det av stort intresse att undersöka utifrån vilken ekonomisk nytta 

bolagets missbruk av dominerade ställning begränsar den ekonomiska effektiviteten. Detta 

gäller speciellt när det som framgått inte handlar om olovlig prissättning som i så fall skulle 

missgynna konsumentnytta direkt, utan om sammankoppling av populära produkter.  

  

1.6 Material   

I uppsatsen kommer det till största del att undersökas praxis och doktrin. Den grundläggande 

stommen i materialet kommer dock att vara lagrummen i FEUF, där bestämmelserna om 

missbruk av dominerande ställning återfinns, vilka utgör EU-kommissioners kompass genom 

sin utredning.  

 

Praxis kommer framförallt att bestå av EU-rätt. Då fallet kring Microsoft har en global 

påverkan är det som framgått i EU-kommissionen och som har vidtagit åtgärder för att värna 

om konkurrenssituationen inom hela EU.   

 

I doktrin finns det både svenska och utländska källor, men avseende Microsoftfallet kommer 

mycket av materialet att hämtas från internationella källor. Richard Whish & David Bailey 

Competiton Law, Ulf Bernitz Svensk och europeisk marknadsrätt 1 och Carl Martin Gölstam, 

Licensavtalet och konkurrensrätt är tre källor som hjälpt mig förstå grunderna inom 

konkurrensrätt och missbruk av dominerande ställning. Inom den ekonomiska teorin har 

Scotchmer Innovation and Incentives bidragit till en grundläggande förståelse om 

nätverkseffektivitet.  

 

                                                        
14 Zamboni Mauri & Korling Fredric, Juridisk metodlära s 176-177.  
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Rättspraxis som studerats är bland annat rättsfallen. 

Mål: C-333/94R, Tetra Pak, Mål: T-30/89 Hilti AG v. Commission,  

Mål: 85/76, Hoffman-La Roche & Co. AGv mot kommissionen,    

Mål: C:1974:18 Commercial Solvents och Mål 60/81 IBM mot Kommissionen    

 

Dessa har varit till hjälp för att förstå EU-kommissioners bedömning i Microsoftfallet,  

T-201/04.  

 

1.7 Avgränsningar  
 

I det inledande kapitlet har konkurrensrätten i stor tagits upp, vilket är ett mycket brett 

område. Fortsättningsvis kommer uppsatsen att begränsas till den del som behandlar missbruk 

av dominerande ställning. Kartellbildning vid samarbete mellan företag som även utgör en 

central del i konkurrensrätten kommer alltså inte att beröras vidare i uppsatsen. Detsamma 

gäller det särskilda reglerna om företagskoncentrationer. Dessa bestämmelser har ingen 

relevans för bedömningen av fallet Microsoft.   

 

Vad gäller medlemsländernas enskilda konkurrensregleringar, inklusive den svenska, saknar 

de självständig relevans för min studie. Hursomhelst förutsätts att medlemsländernas 

nationella konkurrensrätt eftersträvar samma mål som EU:s regler.   

 

Som nämnts ovan kommer uppsatsen behandla It-bolaget Microsoft situation mot bakgrund 

av rättsfallet T-201/04 Microsoft mot kommissionen, där just EU-kommissionens bedömning 

granskas. Det finns även en parallell utredning som utförts av de amerikanska 

konkurrensmyndigheterna. Den processen kommer dock helt att uteslutas från denna studie. 

Detta på grund av utrymmesskäl samt att USA utgör en helt annan jurisdiktion med ett 

annorlunda konkurrensrättsligt regelsystem.   

 

Slutligen ska nämnas att EU-kommissionen i Microsoftfallet utredde två typer av missbruk av 

dominerande ställning. Av utrymmesskäl kommer fokus att läggas på frågan kring 

kopplingsförbehåll. Det andra missbruket (interoperabilitet) kommer endast att 

behandlas översiktligt för att förstå bakgrunden till Microsoftfallet.   



11 
 

1.8 Disposition    

Den här uppsatsen består av sex delar. Det första inledande kapitlet är redan avverkat. I 

kapitel två kommer de ekonomiska teorier som ligger till grund för de bakomliggande 

faktorerna till konkurrenslagstiftningen att gås igenom, för att på så sätt göra en 

grundläggande redogörelse för vilka faktorer som påverkar nytta och välfärd i ljuset av 

missbruk av dominerande ställning i konkurrensrätten.   

 

I den tredje delen kommer en redogörelse för, och en förklaring till hur missbruk av 

dominerade ställning bedöms, för att på så sätt förstå det bakomliggande syftet med 

Microsoftärendet. 

 

I den fjärde delen kommer kopplingsförbehåll att behandlas och ge läsaren en förståelse för 

vad det är och vad det kan ha för konsekvenser.  

 

I den femte delen av uppsatsen kommer Microsoftfallet och bolagets missbruk av dominerade 

ställning att behandlas. I detta avsnitt kommer närmare efterforskning att ske kring IT-

produktionsbolaget Microsoft. En grundläggande beskrivning av rättsfallet samt reflektioner 

utifrån den rättspraxis som appliceras i Microsoftfallet kommer att göras.    

 

Slutligen kommer en analys att göras utifrån tidigare material som ska mynna ut i en personlig 

slutsats. Här ska även mina initiala frågeställningar besvaras mot bakgrund av den teori och 

metod som aviserats, vilket förhoppningsvis visar att uppsatsen hänger samman och avslutats 

väl. I synnerhet kommer det att undersökas vad missbruk av dominerade ställning innebär i 

praktiken och när fenomenet ”plattformskonkurrens” utgör missbruk av dominerade ställning  

 

 

 

2. Ekonomisk teori- och Syftet med konkurrenslagen   
 2.1 Inledning  



12 
 

För att på förtjänstfullt sätt kunna förstå innebörden och konsekvensen av missbruk av 

dominerade ställning krävs en redogörelse för den bakomliggande ekonomiska teori som 

2. Ekonomisk teori- och Syftet med konkurrenslagen   

 2.1 Inledning  

För att på förtjänstfullt sätt kunna förstå innebörden och konsekvensen av missbruk av 

dominerade ställning krävs en redogörelse för den bakomliggande ekonomiska teori som 

ligger till grund för företagens agerande på den relevanta marknaden. Detta även för att öka 

förståelsen kring kopplingsförbehåll och hur plattformsinnehav påverkar marknaden ur det 

ekonomiska perspektivet.  

 

2.2 Ekonomisk teori  

Den enskilda individen kommer alltid till en viss punkt nå sitt reservationspris, dvs. när den 

inte längre skulle köpa produkten pga. att priset är för högt. Reservationspriset på en marknad 

varier självfallet från individ till individ, men med ett lägre pris kommer efterfrågan öka 

samtidigt som utbudet i samma takt kommer att öka då producenterna vill hålla samma takt 

och tillmötesgå efterfrågan av produkten. 15  

 

Om vi utgår från en förenklad modell som beskriver en hypotetisk perfekt konkurrens, måste 

prissättningen för en produkt tas med hänsyn till producentens kostnad att leverera ytterligare 

produktenheter, vilket innebär att försäljning av den enskilda produkten blir företagets 

marginalintäkt. Samtidigt blir produktionen för en produktenhet företagets marginalkostnad. 

På en given marknad kommer producenten eftersträva att maximera sin vinst, vilket leder till 

att marginalkostnaden och marginalintäkten kommer att mötas vid en punkt där det maximala 

antalet produkter produceras. Det blir alltså fråga om den punkt där produktionskostnaden 

håller en låg nivå samtidigt som intäkterna blir höga.16   

 

                                                        
15 Gunnar Niels, Helen Jenkins, kap 1.4.1 Demand curves art 1.25.     
16 Henriksson, Rätten till priskonkurrens, s 409 
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Det följer vidare att kostnaden för produktionen inte får vara för hög eftersom priset för 

produkten då blir för högt. Priset kan heller inte vara för lågt då producenten då måste ”skala 

ner” på produktens kvalitet och kvantitet, för att inte förlora på sina intäkter.   

Företag tvingas då till nya innovationer och till en effektiv produktion för att hålla priser nere. 

Detta ger lägre priser till konsumenten samtidigt som konkurrensen får företag att ständigt 

sträva efter att bli bättre. 17   

 

På en marknad där ett företag istället innehar monopol eller innehar en dominerande ställning, 

kommer utbudet och efterfrågan att se annorlunda ut. Här kommer inte samma behov av att 

tvinga ner marginalkostnaden uppstå, vilket gör att högre priser kommer att kunna tas ut.  

Detta ger så kallad monopolvinster.  

Visserligen kommer många konsumenter att överge det dominerade bolaget då deras 

reservationspris ligger under det pris som det dominerande bolaget kan kräva.  De skulle 

sannolikt mycket väl kunnat tänka sig att betala ett lägre pris om det skulle vara en produkt 

som motsvara de pris som måste föreligga vid en perfekt konkurrens. Detta leder till att den 

andel av individer som försvinner från den marknaden pga. det högre priset hos det 

monopoliserande företaget utgör en så kallad välfärdsförlust för samhället, då de utesluts på 

den marknaden. 18   

 

Detta kommer i sin tur leda till ineffektivitet, både för de konsumenter som inte kan 

konsumera produkten överlag men även de som kan men som överskrider sitt reservationspris 

genom att köpa produkten, vilket i sin tur leder till mindre konsumtion av något annat.19   

Skillnaden på en fri konkurrens och en monopolmarknad som beskrivits ovan, kan även 

illustreras genom bilden nedan.   

 

                                                        
17 Lundmark, Microekonomi s 193.  
18 Henriksson, Rätten till priskonkurrens, s 410.  
19 Ibid, s 411. 
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Källa: OECD Policy Roundtables on excessive pricing 2011 s. 29 

 

 ”Demand linjen” som är efterfrågan på hela marknaden löper diagonalt från (p) pris-axeln till 

(q) kvantitet-axeln. Här kan monopolprissättningen (Pm) och perfekt konkurrens (Pc) 

betraktas på prislinjen som ligger vertikalt i figuren.  

Som man kan se ligger (Pc) mycket längre ner och har ett lägre jämviktspris samtidigt som 

(Pm) ligger högre upp och i hela området A som utgör monopolföretagets vinst, medan 

område B är det område som går över konsumenters reservationspris och utgör en så kallad 

dödviktsförlust.20  

 

Den beskrivna ekonomiska teorin kan klargöra de generella konsekvenserna vid fri 

konkurrens och vid monopol. Detta kan ge stöd vid analysen av den juridiska frågan kring 

konkurrensrättens mål. Att göra en konkurrensrättslig bedömning utifrån ett överpris är dock 

i praktiken mer komplext än vad modellen och teorin visat ovan. Detta ger likväl en 

förståelse för hur det ser ut överlag.  Vad som med säkerhet kan utläsa är att ett högt 

monopolpris är skadligt för konsumentens välfärd.21  

 

                                                        
20 OECD Policy Roundtables on excessive pricing 2011 s. 29.  
21 Henriksson, Rätten till priskonkurrens, s 412.  
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2.3 Fri konkurrens  
 

För att fri konkurrens ska kunna växa i samhället krävs således att alla parter i samhället följer 

de regler som stadgats. Detta för att priser ska kunna pressas ner, kvaliteten öka samt skapa 

mer valmöjligheter på marknaden och nya innovationer. Det kommer både att gynna 

konsumenter och konkurrenter på marknaden.22   

Produkten måste också anses som likvärdig i förhållande till konkurrerande produkter. 

Köparen måste kunna få tillgång till full information om inköp kontra säljmöjligheter och det 

måste även finnas ett större antal köpare och säljare som gör att inte efterfrågan för en enskild 

individ märkbart påverkar marknadspriset. Slutligen ska det inte föreligga 

konkurrensbegränsande avtal mellan företag.23   

 

Utvecklingen och de krav på nya innovationer och stordrift som krävs för att kunna stå upp 

mot konkurrerande bolag idag är extremt snabb.  Men det är också denna utveckling som 

präglar definitionen av effektiv konkurrens, vilket också leder till ökad motivation att ständigt 

sträva mot utveckling och ökad effektivitet. Detta kan benämnas som dynamisk effektivitet. 24 

 

För att effektiv konkurrens ska upprätthållas finns det konkurrenspolitiska reglementen som 

har till uppgift att upprätthålla den fria konkurrensen. 

Konkurrensbestämmelser överlag har som mål, att maximera konsumentens välfärd, den 

ekonomiska effektiviteten, sprida den ekonomiska och den politiska makten, rensa bort dålig 

affärsverksamhet samt bevara mindre bolag på marknaden.25      

 

2.4 Plattformskonkurrens och Nätverkseffektivitet   

 
Det som beskrivits ovan är de ekonomiska grunderna för att ett samhälles välfärd skall uppnås 

på bästa möjliga sätt i enlighet med konkurrensrätten. Men då produkter och tjänster blir allt 

mer komplexa, finns det också mer komplexa ekonomiska aspekter att ta hänsyn till utifrån ett 

konkurrensperspektiv.  

 

                                                        
22 EU-kommissionen: Overview: making markets work better. 
23 Ulf Bernitz, svensk Och europeisk marknadsrätt 1, s 47.  
24 Gölstam, Licensavtal och konkurrensrätt s 65.  
25 Akman Pinar, The Concept of abuse in Eu Competion Law s 25. 
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Nätverkseffektivitet kan beskrivas som att produktens värde påverkas av antalet produkter 

som säljs. Om exempelvis en individ har en telefon och bara individen i fråga har tillgång till 

den, fyller den inte särskilt stor funktion, då de krävs två telefoner för att kommunicera. Men 

desto fler telefoner som konsumeras desto högre värde kommer de att få. 26   

Tekniska innovationer i form av mjukvaror till datorer och mobiltelefoner är produkter 

som ständigt påverkas av nätverkseffektivitet. E-mail t.ex. en så kallad “editing sofware” 

skulle helt förlora sitt värde om ingen skulle använda sig av det. Ju fler personer som 

använder E-mail desto högre blir värdet. Detta är två exempel på direkt nätverkseffekt. 

27  

Indirekta närverkseffekter är då en individs efterfråga till att utbudet av komplementära 

produkter ökar när nätverket växer.  Exempelvis kanske inte nyttan för en enskild individ ökar 

när efterfrågan ökar för ett flygbolags resor. Men indirekt kommer en ökad efterfrågan på ett 

flygbolags resor att leda till utökat utbud. Flygbolaget kommer exempelvis att kunna erbjuda 

fler destinationer, bekvämare flyg och billigare priser. 28  

Ett annat exempel är den indirekta effekten av operativsystem där individen bryr sig om vissa 

applikationer, men inte alla. Detta leder till att operativsystemet nytta växer i sin helhet; att 

hela dess plattform expanderar inklusive de applikationer som nödvändigtvis inte används.      

Genom en plattform ökar möjligheten också att lansera nya produkter. Härigenom kan 

attraktiva produkter locka användare till andra produkter på plattformen.  Vanligtvis finns det 

i sådana sammanhang ett ”profit center” och en ”loose leader”.29     

Ett exempel är företaget Apple som har mjukvaruapplikationen Itunes, som är ett nät-bibliotek 

för musik, samtidigt som de säljer hårdvaror som Ipods och datorer. Apple tjänar dock knappt 

några pengar alls på applikationen Itunes, däremot tjänar de stora summor på försäljning av 

hårdvaror som Ipods och datorer. Itunes spelar dock en viktig roll i Apples framgång då 

applikationen fungerar som ett dragplåster till Apples plattform.30  

 

Detta fenomen är dock inte bara positivt. Indirekt nätverkseffektivitet drabbar ofta redan 

etablerade och dominanta företag, vilket de dominerade företaget sedan kan dra nytta av. 

Detta är inte nödvändigtvis positivt ur ett konkurrensperspektiv 31  

                                                        
26 SOU 2005:4 liberalisering regler och marknader, s 275.  
27 Suzanna Scotchmer, Innovation and Incetives s 289.  
28  SOU 2005:4 liberalisering regler och marknader, s 276. 
29 Richard Schmalensee, Platform competition in Two-sided markets, s 178.  
30 Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics s 692. 
31 SOU 2005:4 liberalisering regler och marknader, 276. 
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Då ett förfarande i praktiken försvårar för kunder eller leverantörer att vara parallellt anslutna 

till konkurrerande plattformar, t.ex. Windows operativsystem och Androids 

applikationssystem, kan det uppstå risk för konkurrensbegränsningar. Det kan leda till 

utestängning av konkurrerande plattformar och även motverka nyetablering. Effekterna 

påverkas bl.a. av graden av marknadsmakt hos respektive plattform och av hur stor andel av, 

för plattformarna relevanta, kunder eller leverantörer som omfattas av förfarandet.   

 

En annan bidragande faktor är de så kallade ”lock in” som kan översättas till låsning, till 

plattformen. Detta innebär att när väl en konsument börjat använda sig av en plattform och 

tagit del av dess applikationer och dess tillbehör är det svårt att ta sig därifrån, då de mesta 

hänger ihop och är sammankopplat. Det behöver nödvändigtvis inte bli kostsamt, utan 

innebära mer en psykisk påfrestning som konsumenten gärna undviker.32   

Överlag har dominerade företag inom IT-branschen ganska så lätt att överta stora delar av 

marknaden utan att trampa över illegala trösklar. Detta oroar konkurrensvårdande 

myndigheter, då det gör det svårt för nya bolag att slå sig in på de befintliga marknaderna.  

Det enda myndigheterna kan göra i dessa situationer är helt enkelt att se till så att det 

föreligger en så öppen marknad som möjligt. 33   

Inom ekonomisk forskning har särskilda, tämligen komplexa, teorier tagits fram som är 

inriktade på dessa sentida aspekter i samhällsutvecklingen 34 Det faller dock utanför denna 

studie att närmare redogöra för dessa.  

 

 

3. Missbruk av dominerade ställning  
För att förstå hur kopplingsförbehåll förhåller sig till konkurrensrätten och vidare missbruk av 

dominerade ställning krävs en redogörelse för de grundläggande dragen i denna del av 

konkurrensrätten.  

 

                                                        
32 Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics, s 694-695 
33 Suzanne Scotchmer, Innovation and Incetives s 304.  
34 Här märks insatserna från nobelpristagaren i ekonomi 2014, Jean Tirole, som tillsammans med Jean-
Charles Rochet, har författat arbetet Platform Competition in Two-Sided Markets (2003).  
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3. Missbruk av dominerade ställning  

För att förstå hur kopplingsförbehåll förhåller sig till konkurrensrätten och vidare missbruk av 

dominerade ställning krävs en redogörelse för de grundläggande dragen i denna del av 

konkurrensrätten.  

3.1 Inledning  

Konkurrenslagstiftningen i Europa härrör ytterst från Fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) även kallat unionsfördraget, vilket innehåller de grundläggande reglerna om 

Europeiska unionens mål, värden och principer. Där anges också målsättningen att upprätta en 

inre marknad som ska vara heltäckande inom unionen samt verka för en ekonomi med hög 

konkurrenskraft.35   

 

I EU:s konkurrenslagstiftning märks förbudet mot missbruk av dominerande ställning som 

behandlas i 102 FEUF som i sin tur har blivit vägledande för den svenska lagen (2:7 KL). 36 

Den svenska lagen är överlag nästan helt utformad utifrån EU:s konkurrensrätt.  Avsikten är 

att de olika bestämmelserna ska stämma överens, så att det inte har avgörande betydelse om 

det så kallade samhandelskriteriet är uppfyllt, då handel mellan nationer föreligger, eftersom i 

sak samma bestämmelser angående missbruk av dominerade ställning ändå tillämpas. 37  

 

3.2 produktmarknad och geografisk marknad   
 
Det första kriteriet för att artikel 102 FEUF ska kunna tillämpas är att ett visst bolag är 

dominerade på den relevanta marknaden. Om bolaget inte är dominerande, går det inte att 

tillämpa bestämmelsen. För att förstå resonemanget kring hur ett företag definieras som 

dominant, måste först marknaden avgränsas; dels till vilken produkt den tillhör, dels inom 

vilken geografisk del produkten konkurrerar med andra liknande produkter.  

Produktmarknaden handlar om i vilken mån produkten eller tjänsten är substituerbara 

(utbytbarhet).  Alltså i vilken mån varor kan ersätta produkter med hänsyn till pris, 

användning, egenskaper m.m. Bedömningen av en varas produktmarknad ”görs” alltså utifrån 

                                                        
35 Fördraget om den Europeiska Unionen. Artikel 1-2 i vidare i syftet till 102. 
36 Ulf Bernitz, svensk Och europeisk marknadsrätt 1, s 138.  
37  Förordning 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artikel 81-82 i fördraget 

art 5 – 6. 
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användarnas konsumtion och utifrån denna kan en helhetsbedömning göras utifrån de 

variabler som nämnts ovan. 38  

SSNIP-testet är en särskild metod för att avgöra om en produkt är utbytbar inom sitt segment, 

vilket går ut på att pröva hur mycket ett pris måste stiga för att en konsument ska byta 

produkt. Testet går i praktiken ut på att man höjer priset med 5 procent under en tolv 

månaders period och analyserar marknadsbeteendet.  

Efter en sådan utredning kan man sedan analysera hur stor marknadsandelen är på den 

relevanta marknaden.39  

 

Den geografiska marknaden kan vara begränsad till en enskild ort, nation, hela EU eller 

världen. När det gäller den geografiska marknadsandelen, bedöms framförallt tillgängligheten 

av produkten. Här beaktas transportkostnader och distributionsmöjligheter, likaså köparnas 

åtkomst till en produkt har stor betydelse vid bedömningen.40   

Ett hotell som ligger i Göteborg konkurrerar således inte nödvändigtvis med ett hotell i Polen 

då man som gäst inte väljer mellan dessa då man är ute efter ett hotellrum i Göteborg. Här 

begränsas hotellen på marken till Göteborgsområdet. Ett Operativsystem som Windows kan 

emellertid enkelt säljas över hela världen, vilket kommer diskuteras mer i den senare delen av 

uppsatsen.    

3.3 Dominansbedömningen   

När den geografiska och produktmarknaden är fastställd, är det av intresse att granska den 

procentuella andelen bolaget har. Med en marknadsandel på 50 procent föreligger i enlighet 

med EU-domstolens praxis en presumtion för dominerande ställning.41 Detta fick avgörande 

betydelse i fallet AKZO där kommissionen ansåg att AKZO hade en dominerad ställning, 

med hänsyn till bolagets marknadsandel på 50 procent.42    

Bolag kan ha en lägre andel, men då spelar ofta andra faktorer in, till exempel finansiell 

styrka och teknologisk eller annan överlägsenhet.43  

                                                        
38 Ulf Bernitz, Svensk Och europeisk marknadsrätt 1, s 51. 
39 Bailey & Whish, Competition Law, s 31-32 
40 Ulf Bernitz, Svensk Och europeisk marknadsrätt 1 s, 52.  
41  Bailey & Whish, Competition Law, s 182. 
42 Mål: C-62/86 , p 60.  
43 Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 s, 145.  
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I målet: United brands kom EU-domstolen fram till att även om bolaget endast hade en 

marknads andel på 40-45 procent fanns det andra faktorer som indikerade på missbruk av 

dominerande ställning.44  

Ett bolag med marknadsandelar under 40 procent anser kommissionen i sin vägledning att det 

inte är sannolikt för en dominerande ställning. Det kan dock finnas specifika fall där 

konkurrenterna inte kan hindra ett dominerade företags beteende, då exempelvis beteendet har 

en inverkan som begränsar den fria marknaden. I dessa fall kan det anses föreligga en 

dominerande ställning. 45 

 

3.4 Missbruk   

Det har nu redogjort vad som gör ett företag dominant, nästa steg är att redogöra för hur ett 

bolag kan missbruka sin dominans. Artikel 102 FEUF har följande lydelse.  

”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och förbjudet. 

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller 

andra oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.”46    

 

Artikel 102 FEUF innehåller de grundregler som innebär missbruk av dominerande 

ställning, men uppräkningen av missbrukssituationer är inte helt uttömmande. 

Definitionen av missbruk av dominerade ställning ska vidare ses utifrån ett objektivt 

perspektiv.47 EU-domstolen gjorde ett uttalande i målet Hoffmann-La Roche om den 

faktiska innebörden av missbruk av dominerande ställning.   

                                                        
44 Mål: 27/76  
45 meddelande från Kommissionens, (EGT), p14.  
46  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, art 102.  
47 Ulf Bernitz, Svensk Och europeisk marknadsrätt 1, s 147. 
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I punkt 91 i rättsfallet står det att missbruket i fråga ska påverka strukturen i en redan 

försvagad marknad till följd av agerandet från det dominerande bolaget i fråga. 48   

Neelie Kroes, som tidigare var kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, skriver i 

en artikel, att den handling som det dominerande bolaget utför verkligen måste utgöra 

skada. Det finns dominerade företag som manipulerar priser och avtal exempelvis, men 

kanske inte nödvändigtvis orsakar skada.  ”As you say in the United States, if it ain’t 

broke, don’t fix it!” 49 

Det finns två former av missbruk: exkluderande och exploaterande missbruk. 

Exkluderande missbruk har till syfte att skada och exkludera konkurrenter på den 

aktuella marknaden. Det exploaterande missbruket har istället som utgångsläge att sätta 

ett överpris eller att införa avtalsvillkor som är diskriminerande mot konsumenten.50   

I praktiken kan dessa två missbruk kombineras på så sätt att till en början använder sig 

bolaget av ett exkluderande missbruk för att få bort konkurrenterna på marknaden. Detta 

genom att under en kortare period sänka sina priser, vilket är till förmån för 

konsumenten. Därefter höjs priserna igen när konkurrenterna tvingats bort från 

marknaden. Missbruket övergår alltså till att bli ett exploaterande missbruk.51   

 

3.5 Objektivt godtagbara skäl   

För att ett företag som missbrukar sin dominerade ställning ska kunna undgå en fällande dom 

krävs ett objektivt godtagbart skäl till agerandet. Ett godtagbart skäl kan exempelvis grundas 

på externa faktorer såsom hälsa och säkerhet.52   Även när det dominerade företaget genom 

sitt beteende uppnår så höga effektivitetsvinster att konsumenten inte längre lider någon skada 

av det, kan det betraktas som ett objektivt godtagbart beteende. 53  

 

För att ett bolag med dominerade ställning genom sitt beteende ska få tillgodose 

effektivitetsvinsten, måste enligt kommissionens riktlinjer, fyra stycken punkter vara 

uppfyllda. För det första måste en effektivitetsvinst uppstå eller komma att uppstå till följd av 

                                                        
48 Mål: 85/76, P. 91.  
49  Kroes Neelie, 29 Fordham intÌ L.J. 593, s 1.  
50 Bailey & Whish, Competion law s 683 
51  Ulf Bernitz, Svensk Och europeisk marknadsrätt 1, s 148. 
52 Bailey & Richard, Competition Law s 211.  
53  Meddelande från kommissionen, (EGT), p29. 
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bolagets beteende. Det kan exempelvis handla om tekniska förbättringar av produktkvaliteten 

eller att kostnaderna för produkt eller distribution sjunker.  

Det andra är om beteendet är nödvändigt för att de nämnda kriterierna ska kunna förverkligas. 

Det tredje är att den effektivitetsvinst som uppkommer måste vägas mot den negativa 

inverkan som beteendet bidrar till. 

Det fjärde kriteriet är slutligen att den effektiva konkurrensen inte får undanröjas på 

marknaden. 54     

 

Sammanfattningsvis kan en bedömning kring missbruk av dominerade ställning utifrån art 

102 FEUF inte göras utan att en individuell utredning sker. Det finns som framgått en rad 

konkreta riktlinjer att följa som framgår av rättspraxis och av vägledningsdokument från 

kommissionen.   

Under senare tid har kommissionen tagit fram ett så kallat prioriteringsdokument som har till 

syfte att utifrån en mer effektbaserad analys och ekonomisk utredning fastställa 

konsumenternas välfärd och se till så att resurserna fördelas i samhället. Den modernisering 

av reglerna som kommissionen åsyftar innebär en mer grundlig analys i ekonomiskt avseende. 

Utifrån det enskilda fallen är det sedan tänkt att den grundläggande praxis ska bildas där 

kommissionen ska kunna utgå från sin analys i senare fall. Prioriteringsdokument är ett nytt 

inslag i kommissionens verksamhet.55     

 

3.7 Särskilt om förhållandet mellan immaterialrätt och konkurrensrätt 
 
En viktig fråga i bedömningen av missbruk av dominerande ställning är att det i vissa 

avseenden kan föreligga immaterialrättsliga skydd.    

Immaterialrätten har till uppgift att ge innehavaren en skyddad position för att på så sätt ge 

stöd till nya innovationer och idéer, medan Konkurrensrätten strävar efter en effektiv marknad 

och en ökad total välfärd.56  

Det pågår ständigt en dragkamp mellan de två rättsområdena och inställningen till vilket som 

är att betrakta som mer betydelsefullt har varierat över tiden, d.v.s. om det är skydd för 

nyutveckling eller konkurrens som skall prioriteras högst.57 

                                                        
54 Meddelande från kommissionen, (EGT), p30.  
55 DG Competition discussion paper on the application of Article 102, P 4.  
56 Gölstam, Licensavtal och konkurrens, s 99.  
57 Lidgard Hans Henrik, Konkurrensrättsligt intrång i Immaterialrättsligt område, s 2.  
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Det ultimata är såklart möjligheten till samspel, då de båda rättsområdena har som mål att 

främja utvecklingen av en fungerande marknad. De är båda utvecklade för att fungera i en 

marknadsekonomi. Oavsett hur relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt framstår 

ett enskilt fall, är det nödvändigt att balansera de olika intressena. 58   

 

I fallen Astra59 och Microsoft60  behandlas just den här frågan. I båda fallen är de båda 

bolagen angelägna om att skydda sina produkter ur ett immaterialrättsligt perspektiv, men det 

handlar samtidigt om missbruk av dominerande ställning.  

I båda fallen går kommissionen, och även EU:s domstolar, mot det konkurrensrättsliga hållet 

och prioriterar de intressen som skyddas av konkurrensrätten.  

Här samverkar uppenbarligen inte rättsområdena, och man kan fråga sig hur konflikten mellan 

immaterialrätt och konkurrensrätt egentligen borde hanteras.61  

Svaret på den frågan kan inte besvaras på några rader i den här uppsatsen, men att 

gränsdragning är komplex råder det inga tvivel om. I EU finns uppenbarligen en strävan att de 

båda skyddsaspekterna ska samverka för att skapa ett dynamiskt samhällsklimat. 

Immaterialrätten ska alltså respekteras, men det finns gränser som inte får överskridas för att 

undvika samhällsskadliga effekter.62    

 

Målet Commercial Solvents från 1974, är ytterligare ett tydligt exempel på när skyddet för fri 

konkurrens går före det immaterialrättsliga skyddet. Fallet handlar om att bolaget Commercial 

Solvents var den enda producenten på marknaden för produktion av råvaror till medicinen 

tuberkulos. Commercial Solvents vägrade att leverera vidare dessa produkter till bolaget Zoja. 

Här ansåg EU-domstolen att det handlade om en konkurrensbegränsning, då utbudet för 

tuberkulos blev mindre och efterfrågan högre. Domstolen menade att Solvents missbrukade 

sin dominerande ställning, då en minskad produktion uppenbarligen bidrog till en 

samhällsskadlig effekt. Det krävdes därför att det immaterialrättsliga skyddet åsidosattes.  63 

 
 

3.8 Konkurrensrättens målsättning   
 

                                                        
58 Ibid, s 100.  
59 COMP/A. 37.507/F3. 
60 Mål: T-201/04. 
61 Lidgard Hans Henrik, Konkurrensrättsligt intrång i Immaterialrättsligt område, s 3. 
62 Ibid s 22 
63 Mål: C:1974:18.   
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Som tidigare nämnts är den grundläggande målsättningen att det ska råda en fri konkurrens 

för en ökad total välfärd i samhället. Målsättningen är dock komplex och ska här diskuteras 

mer i detalj.    

För att främja ekonomisk effektivitet, krävs en väl fungerande och rättvis marknad där ett 

ekonomiskt utbyte kan ske. Detta underlättar för integration dels mellan bolag, dels nationer.64   

Men det finns anledning att beakta andra skäl än de som gynnar ekonomisk effektivitet.  

De politiska (icke-ekonomiska) skälen bör även de upprätthållas, då en allt för hög 

koncentration på marknaden kan ge s.k. antidemokratiskt politiskt tryck. Man vill därför 

undvika att några få aktörer påverkar samtligas välfärd. De politiska värderingarna från senare 

tid ger uttryck för en stärkt individuell frihet. Samtidigt kan en decentraliserad och 

självreglerad marknad försvåra för politisk inbladning i näringslivet.65   

 

Ett annat ändamål är fördelningen av välfärd. Konkurrensrätten är en viktig faktor för 

samhällets välmående, men vem ska i första hand konkurrensrätten skydda? De framgår i 

doktrin och rättspraxis att konsumentens intresse är en central aspekt i bedömningen. Men det 

står också klart att konkurrensrätten inte är klassificerad som en konsumentlag, vars primära 

syfte är att skydda konsumenterna. Så borde istället konkurrensrätten bara fokusera på 

ekonomisk effektivitet? Eller borde förhållandet mellan konkurrenter vara mer viktigt? 66  

Enligt Pinar Akman finns det både för och nackdelar och svaret inte är helt givet. 67  

 

Neelies Kroes uppfattning är dock, att ingripande mot missbruk av dominerande ställning 

alltid skall gynna konsumenten. Hon menar att konkurrensrätten handlar om att gynna 

konsumenter inte skydda konkurrenter. I ett tal säger hon: 

” I don´t care if it may hurt competitors as long as it ultimately benefits consumers.” 68  

Men i överlag hänger de olika aspekterna ihop med varandra; om ekonomisk effektivitet 

eftersträvas kommer konsumenten att gynnas, då marknaden kommer att generera ett större 

utbud produkter med lägre pris. Försämras konkurrensen kommer priser att öka och 

konsumenten missgynnas. 69     

                                                        
64 Gölstam,  Licensavtal och konkurrensrätt s 58. 
65 Ibid, 57.  
66 Akman Pinar, The concept of abuse in Eu Competition Laws, s 37.  
67 Ibid s 43. 
68 Kroes Neelie29 Fordham intÌ L.J. 593, s 2.  
69 Gölstam, Licensavtal och konkurrens, s 58 
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4. Kopplingsförbehåll i allmänhet  
 

4.1 Inledning  
 

Innebörden av kopplingsförbehåll kan översättas från engelskans ”tying” och betyder att man 

binder en produkt till en annan. Då en individ köper en produkt tvingas den att ta del av en 

annan produkt. Även buntning eller ”bundling” från engelskan är ett fenomen som påminner 

om ”tying” men istället för att det tillkommer en produkt ”buntar man ihop” de två 

produkterna till en. Sedan finns det även ett tredje kopplingsförbehåll som innefattar både 

bindning och buntning. Detta innebär att det går att köpa båda produkterna separat men att 

priset blir mer förmånligt vid köp av båda produkterna. 70  I den här uppsatsen kommer 

samtliga ovan nämnda situationer att benämnas kopplingsförbehåll, för enkelhetens skull.  

 

 

4.2 Missbruk av kopplingsförbehåll  
 

För att missbruk av kopplingsförbehåll skall anses föreligga krävs att visa kriterier är 

uppfyllda. För det första måste bolagets produkt inneha en dominerad ställning, annars blir 

dess kopplingsförbehåll utan intresse vid en bedömning av missbruk av dominerande 

ställning. För det andra krävs att produkterna är särskiljbara.71 För det tredje ska det föregå 

någon form av tvång till konsumtion av de båda produkterna. Detta kan ske på olika sätt, men 

i värsta fall att ett köp inte går att genomföra om inte båda produkterna köps tillsammans. Den 

fjärde punkten innebär att kopplingsförbehållet måste ha en konkurrenshämmande effekt på 

marknaden.72   

 

För en vidare förståelse kan vi i rättsfallet Mål: T-30/89 Hilti mot kommissionen se ett 

exempel på ett kopplingsförbehåll. Där konstaterade kommissionen att det rör sig om två 

olika produkter, nämligen spikpistol och spik. Den missbrukande faktorn i det här fallet var 

                                                        
70  Bailey & Whish, Competition law, s 689.  
71 Faull och Nikpay, The EC Law of Competition, s. 369.   
72 Ibid, s 371.    



26 
 

att vid köp av enbart spikpistol tillkom inte samma garanti som skulle tillkommit vid köp av 

spikpistol och spik, samt vägran till garanti om spik från konkurrent användes i Hilti’s 

spikpistol.73 

 
Ett annat exempel är Mål: T-83/91 Tetra Pak II, där kommissionen gjort en utredning kring 

huruvida Tetra Paks kartonger och maskiner ingår i samma marknad. Det ska tilläggas att 

Tetra Pak hade 90 procent av marknaden för aseptiska förpackningar och 45 procent för icke-

aseptiska förpackningar samt motsvarande andelar när det gäller försäljning av material för 

dessa två typer av kartonger. Detta skulle innebära att det fanns fyra olika marknader då det 

finns oberoende producenter som bara tillverkar kartong och inte maskiner exempelvis. 74  

Att Tetra Paks marknadsandel var så stor berodde på att vid köp av förpackningarna var 

kunderna tvungna att leasa även deras maskiner, vilket var att anse som kopplingsförbehåll. 75   

 

När två produkter är av olika art kan det likväl föreligga objektiva skäl till att de 

sammankopplas om de är komplement till varandra. En förutsättning är då att de ska användas 

tillsammans. Ett fall som berör detta, även om det inte rör missbruk av dominerande ställning 

utan konkurrensbegränsande patentavtal, är målet: Windsurfing. Det handlade här om 

huruvida det förelåg ett kopplingsförbehåll om en vindsurfingbräda säljs enbart tillsammans 

med tillhörande segel.76   

 

Vad som anses vara två olika produkter är inte helt lätt att avgöra. Är en bil och fordonets 

däck olika produkter exempelvis. Bedömningen av produktens särskiljning bör för det första 

ske utifrån dess natur och/eller om den och den sammankopplade produkten vanligtvis säljs 

tillsammans. Detta är de vanliga tillvägagångsätten, vilket även har anammats på i tidigare 

rättsfall såsom Tetra Pak och Hilti.77 

Dessa två tillvägagångssätt, vid bedömning av kopplingsförbehåll är i stor uträckning 

tillräckliga. Men i vissa fall kan produkternas särskiljningsförmåga vara mer komplex än så. 

Hur bedömer man två produkter som är kopplade på ett fysiskt sätt, så att köparen förvärvar 

objekt A och B i ett gemensamt system?78 I målet: IBM System 270 ansåg kommissionen att 

                                                        
73 T-30/89, p 10-15. 
74 T-83/91 p 109 och 119. 
75  Whish & Bailey, Competition law, s 693.   
76 Mål 193/83. 
77 Faull och Nikpay, The EC Law of Competition, s. 369     
78 Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten, s. 294.   
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det förelåg kopplingsförbehåll av försäljning av centrala delar av en dator tillsammans med 

mjukvaruapplikationer i datorn. Inte lång tid därefter blev det inom datorbranschen standard 

att försäljning av dessa komponenter skulle ske tillsammans. Det olovliga 

kopplingsförbehållet mellan dessa komponenter slutade då att gälla. 79  Detta ger dock inte 

företagen rätt att koppla samman vilka mjukvaror som helst. Tvärtom fodras försiktighet vid 

bedömningen av tekniskt komplexa produkter, då det mycket väl det kan finnas andra faktorer 

som föreligger vid bedömningen av kopplingsförbehåll.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Microsoftdomen   
5.1 Inledning   
I detta kapitel kommer en redogörelse att göras för Microsoftdomen med fokus på bolagets 

missbruk genom kopplingsförbehåll. Målet i dess helhet kommer att bedömas översiktligt. 

Detta beskrivs i Förstainstansrättens (nu Tribunalen) dom i mål T-201/04 Microsoft mot 

kommissionen, samt även kommissionens beslut COMP/C-392 Microsoft 

                                                        
79 Mål 60/81.  
80 Gölstam, Licensavtal och konkurrensrätten, s 294-295 
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5. Microsoftdomen   

5.1 Inledning   

I detta kapitel kommer en redogörelse att göras för Microsoftdomen med fokus på bolagets 

missbruk genom kopplingsförbehåll. Målet i dess helhet kommer att bedömas översiktligt. 

Detta beskrivs i Förstainstansrättens (nu Tribunalen) dom i mål T-201/04 Microsoft mot 

kommissionen, samt även kommissionens beslut COMP/C-3/37.792 Microsoft 

5.2 Bakgrund  

Microsofts framgång har utan tvekan varit en helt makalös resa spikrakt uppåt. Från att de två 

”data-nördarna” Bill Gates och Paul Allen började programmera och utveckla mjukvara i ett 

garage, har företaget sedan sin början 1975 växt till en globalt ledande företagsorganisation.81  

 

Microsofts bedriver sin verksamhet genom sitt operativsystem Windows, men har utvecklat 

en rad andra mjukvaror samt hårdvaror (t.ex. tv-spelskonsolen X-box).       

Men Microsofts operativsystem är utan tvekan den produkt bolaget är mest känt för. 

Microsofts marknadsandelar för klientdatorer (persondatorer) är hela 95 procent och 90 

procent på företagsservrar. Även vissa applikationssystem som är utvecklade och skapade av 

Microsoft har i vissa fall slagit ur konkurrensen på den relevanta marknaden.  

Ordbehandlingssystemet Word är ett exempel på ett sådant program.  

Microsofts framgång låg även i ”tiden” då bolaget slog igenom i slutet av 80-talet då datorer 

blev mer tillgängliga för allmänheten.  Microsofts mjukvarusystem var lätthanterligt och man 

behövde inte vara ett ”snille” inom IT för att navigera sig fram på en dator och ut på webben. 

Microsoft anpassade sig snabbt efter kundernas önskemål och nytta genom att på ett skickligt 

sätt, nästan veta i förväg vad som skulle bli nästa stora ”hit” på IT-marknaden. 82   

Microsoft har också i stor uträckning sett till att deras innovationer och små finesser inte ska 

kunna spridas, genom tillämpning av patent och upphovrättligt skydd samt även aktivt 

skyddat sina varumärken.83   

I takt med Microsofts växande framfart, minskade också konkurrensen på marknaden, vilket i 

vissa fall riskerade att leda till en eliminering av samtliga konkurrenter.84   

 

                                                        
81 Gavil Andrew and First Harry, the Microsoft antirust Cases, s 1.   
82 Lindgard Hans Henrik, Microsoft in till rakning, s 207-208   
83 Ibid, s 208. 
84 Ibid s 208.  
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5.3 konkurrensutredningens början      
 
I slutet av 90-talet började de amerikanska antirustmyndigheterna bli oroliga för att Microsoft 

helt skulle eliminera konkurrensen på marknaden för operativsystem. Man började då granska 

om bolaget missbrukade sin dominerande ställning, men utan resultat till en början.85  

 

Situation kring Microsoft som hade sin början i USA fick sedan stor uppmärksamhet, då 

bolagets dominerade ställning drabbade så pass många parter. Konsumenter, bolag, 

stora som små samt statliga bolag klagade.  Antirustmyndigheternas arbete blev 

uppmärksammat i media och under 90-talet gjordes över tvåhundra 

stämningsansökningar i USA mot Microsoft. 86  

 
Inte långt därefter började EU-kommissionen granska Microsofts affärsmetoder. Till en 

början var EU-kommissionen osäker på om det faktiskt förelåg missbruk. Men efter en mer 

djupgående utredning blev den allt mer övertygad om att Microsoft missbrukade sin 

dominerade ställning.  

Det var med företaget Sun Microsystems anmälan till EU-kommissionen mot Microsoft som 

utredningen tog fart på allvar. Sun hävdade att Microsoft genom sin dominerande ställning 

skapat orättvisa förhållanden genom att inte dela ut information om så kallad interoperabilitet 

till sina konkurrenter. Det var den 10e december 2000 som kommissionen fick denna 

anmälan. När sedan granskningen av företaget var igång, såg även kommissionen ytterligare 

tecken på missbruk, nämligen ett så kallat kopplingsförbehåll. Detta ledde till att 

kommissionen på eget initiativ i februari 2000 påbörjade en förundersökning avseende 

Microsofts missbruk i form av kopplingsförbehåll.87         

 

Microsofts verksamhet är som bekant inte begränsad geografiskt utan deras dominerade 

ställning på marknaden sträckte sig globalt. I Europa där EU-kommissionen ansvarade för 

utredningar angående konkurrensbegränsningar, påbörjades alltså en parallell utredning 

avseende Microsoft, oberoende av den som ägde rum i USA. Utredningen varade i fem år, 

innan kommissionen år 2004 kom fram till att Microsoft missbrukade sin dominerade 

ställning. 88    

                                                        
85 Federal Trade Commissions: The Antirust Laws.  
86 Gavil Andrew and First Harry, The Microsoft antirust Cases s 3. 
87 Mål: T-201/04, P 6-10  
88 Ibid s P 4  
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Efter en granskning av kommissionens beslut på 300 sidor, kunde Förstainstansrätten sedan 

bekräfta detta, vilket ledde till att rätten den 17 september 2007 fastslog att Microsoft hade 

missbrukat sin dominerade ställning.  

Microsoft tog inte ärendet vidare utan godtog beslutet och medgav att man skulle vidta de 

åtgärder som krävdes.  Det blev en prestigeförlust för Microsoft och en stor framgång för 

kommissionen.89   

 

 

5.5 Microsofts kopplingsförbehåll 

Nedan redogörs för den bedömning som skedde av det som uppfattades som ett otillåtet 

kopplingsförbehåll – Windows och Windows Media Player(WMP) – utifrån kommissionens 

utredning och Förstainstansrättens dom.  

 

I Microsoftfallet ansågs det föreligga ett kopplingsförbehåll, då deras handling stred mot 

artikel 102 punkt d) FEUF.  

 ”ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet.” 

 

Vid köp av operativsystemet Windows medföljde vid tidpunkten för omständigheterna i fallet 

alltid en förinstallerad mediaspelare, WMP. Detta fick stor betydelse då Microsoft utan tvekan 

hade en dominerande ställning på marknaden för operativsystem.    

Kommissionen ansåg för det första att det fanns en separat marknad för media spelare. 

Exempelvis bolaget RealNetworks med mediaspelaren RealPlayer var här en konkurrent som 

inte samtidigt producerade operativsystem. 90 Detta bekräftades av Förstainstansrätten.    

Andra argument som stärkte Förstainstansrättens bedömning kring att WMP är en egen 

produkt är det faktum att det är ett vanligt program som används på en dator, det går att ladda 

ner som mjukvara och även att WMP går att använda med andra operativsystem än 

Windows.91 

 

                                                        
89 Lidgard, Microsoft till rakning s 209  
90 COMP/C-3/37.792, P 920-927. 
91Ibid, P 928-930. 
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Ytterligare ett argument var att möjligheten att köpa ett Windows operativsystem utan 

medföljande WMP saknades. Det gjorde att konsumenten inte lämnades något val mer än att 

tillsvidare acceptera köpet av WMP.  

Förstainstansrätten fann också att detta skulle få hämmande effekt på marknaden och utesluta 

konkurrensen helt mellan olika media spelare.92   

Microsoft påpekade att det inte förelåg något tvång att köpa WMP då spelaren erhölls via 

operativsystemet utan extra kostnad samt att konsumenten själv kunde välja att använda den 

eller inte. 93  

Argumentet var dock ganska svagt då Microsoft med sin 95 procentiga marknadsandel 

påverkade konkurrenterna avsevärt, då konsumenternas incitament att köpa en annan spelare 

minskade drastiskt.  

Det kan även ifrågasättas om WMP verkligen var gratis då den mycket väl kunde vara 

inbakad i det totala priset.94    

 

Beslutet om varför kopplingen mellan Windows och WMP ansågs vara missbruk av 

dominerande ställning kan sammanfattas i fyra punkter. 

1) Microsoft hade en dominerad ställning på marknaden  

2) Windows operativsystem och WMP var två separata produkter.  

3) Microsoft gav inte kunderna möjlighet att köpa operativsystem utan WMP.  

4) Den kopplade försäljningen hindrade konkurrensen. 95    

 

Om vi ska förstå den bedömningen kommissionen och förstainstansrätten gjort, krävs 

emellertid en lite mer utförlig beskrivning av de respektive punkterna.   

 

5.5.1 Två separata produkter   
 
Att Microsoft har en dominerande ställning på 95 procent är ingen nyhet och det krävs därför 

inte någon närmare förklaring om detta.  

När det gällde frågan om det rör sig två separata produkter kan här påminnas om att det inte 

var fråga om olika produkter i fallet IBM System 270, som nämndes ovan, där det framkom att 

                                                        
92 T-201/04, P 842 och 858. 
93 COMP/C-3/37.792, P 951-953. 
94 Ibid p 968-970. 
95 Mål: T-201/04, P 193.  
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mjukvarorna och hårdvarorna ingick i samma produkt. Så varför är WMP då en egen produkt? 

En aspekt är att Microsoft själva benämner skillnaden mellan mjukvaruprodukter som 

”system software och ”applikation software” där operativsystemet Windows hör till ”system 

software” och WMP till ”applikation software”.  Anledningen till det finns olika 

benämningarna är att de har olika syften. WMPs syfte är att utföra vissa specifika uppgifter åt 

en användare, medan Operativsystemet Windows syfte är att agera plattform för deras 

användare och kontrollera datorn som hårdvara.96  

Ett annat argument är att trots WMPs koppling till operativsystemet framgår det att användare 

använder andra media spelare parallellt med WMP.97  

5.5.2 Tvång  
 
Det finns ett tydligt tvingande inslag då det inte var fysiskt möjligt att köpa operativsystem 

Windows utan WMP.  

Microsofts motargument att så inte är fallet då WMP är gratis är inte hållbart, eftersom det 

oavsett pris fanns ett inslag av tvång. Det räcker inte heller att hävda att konsumenterna kan 

använda andra media spelare.98 Det framgår även av kommissionens beslut att vid användning 

av media över internet får användaren en förfrågan om WMP skall återinstalleras. 99   

 

5.5.3 Konkurrensbegränsning   
 
Som tidigare nämnts har Microsoft en marknadsandel på mer än 90 procent, vilket innebär att 

WMP automatiskt får en spridning på mer än 90 procent av marknaden.  

Microsoft anser att det inte kan leda till någon skada av konkurrensen då användaren själv kan 

installera andra mediaspelare. Men det är också ett effektivt sätt att sprida en produkt på 

marknaden.  

Även om det finns bättre produkter på marknaden kan man inte anta att användare byter till de 

bättre. Varför byta när det redan finns en applikation installerad och som också är gratis.  

Detta menade kommissionen och Förstainstansrätten att det kunde få förödande effekter på 

marknaden utifrån ett konkurrensperspektiv.100  

 
 

                                                        
96 T-201/04, P926.  
97 Ibid 932. 
98 Ibid, s 951-953.  
99 COMP/C-3/37.792, P 852.  
100T-201/04, P 1038, 1040 -1042. 



33 
 

5.5.4 Microsofts motargument    
 

Microsoft menade de att det fanns i huvudsak tre skäl till att kopplingsförbehållet var 

objektivt nödvändigt, WMP var nödvändig för operativsystemet, eftersom ett 

operativsystem med avsaknad av funktioner som behandlar ljud och bild sänker 

kvaliteten på hela operativsystemet.  

De menar också att det fanns andra applikationer som var beroende av att det fanns en 

mediaspelare i operativsystemet. Slutligen hävdade de att integrationen av spelaren 

syftade till att användaren alltid skulle ha stöd att spela upp ljud och film.  

Samtliga skäl avslogs dock av kommissionen och Förstainstansrätten. De pekade 

framförallt på att det saknades tillräckligt med bevis för att WMP var så pass nödvändig 

så att den måste kopplas samman med Windows operativsystem. De hänvisade till att 

det fanns en annan version av Windows operativsystem, Windows Embedded där WMP 

inte fanns förinstallerad och som då visar på att operativsystemet är fullt fungerande 

utan WMP.101       

  

                                                        
101   COMP/C-3/37.792, P 962 
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5. Analys och slutsats  

Fråga 1)  

Utifrån reglerna i FEUF, är det vad som står skrivet i artikel 102 FEUF som utgör 

utgångspunkten för vad missbruk av dominerade ställning ska innebära och utgör därmed är 

en utgångspunkt för konkurrensrättslig tillämpning i hela unionen.   

 

Målet är att fri konkurrens ska råda för att ekonomisk effektivitet ska kunna uppnås, vilket 

gynnar den totala välfärden.  Reglerna gäller inom hela EU för att en fri och öppen marknad 

ska kunna utvecklas och att bolag ska kunna interagera med varandra över nationsgränserna. 

En av konkurrensrättens huvudregler är som nämnts tidigare förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning. Vid en bedömning om sådant missbruk föreligger spelar en rad med 

faktorer in. För att ett bolag ska kunna fällas för missbruk av dominerande ställning krävs en 

individuell bedömning. Inget fall är de andra likt.   

 

Som framgått grundas konkurrensrätten på nationalekonomiska teorier som strävar efter ökad 

välfärd för samtliga parter i samhället. Dessa teorier har dock fått anpassas över tid på grund 

av den tekniska utvecklingen på marknaden. 

 

Fråga 2)  

Om vi för enkelhetens skull börjar med att granska vad som föreligger för just Microsofts som 

plattform och hur bolagets tilläggsprodukt WMP förhåller sig till missbruk av dominerande 

ställning, kan vi utifrån rättsfallet se att både kommissionen och Förstainstansrätten har dragit 

slutsatsen att Microsoft genom kopplingsförbehåll missbrukat sin dominerade ställning.   

 

Beslutet togs utifrån det test som kommissionen använder sig av vid sin utredning. Fyra 

punkter ska vara uppfyllda för att kopplingsförbehåll ska föreligga: 

1) Bolaget ska inneha en dominerande ställning. 

2) Produkterna ska tillhöra två separata marknader eller ha en särskiljningsförmåga.  

3) Bolaget ska genom någon form av tvång sälja de båda produkterna.  

4) kopplingsförbehållet måste bidra till en konkurrenshämmande effekt.  
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I föregående kapitel framkommer Kommissionens skäl till att samtliga dessa punkter är 

uppfyllda samt Microsofts motargument.  Enligt min mening grundar sig kommissionens 

beslut väsentligen på tidigare rättspraxis.  

Framförallt målen Hilti och Tetra Pak verkar ha spelat roll. Det rekvisit som Kommissionen 

fäst vikt vid är att produkterna är oberoende av varandra. Ett annat rekvisit är att det i samtliga 

fall förelåg ett tvång att köpa den bundna produkten i fråga.   

 

Till skillnad från Tetra Pak och Hilti är Microsofts fall av kopplingsförbehåll av mer komplex 

karaktär.   

För det första rör det sig om ett kopplingsförbehåll som behandlar mjukvaruprodukter.  

Vidare finns anledning att lyfta fram att Microsofts operativsystem är en plattform, där den 

huvudsakliga affärsmetoden är att ständigt utveckla nya applikationer och tekniska lösningar 

för att fortsätta expandera och utvecklas som företag.  

I detta fall anses det som en nödvändighet att en ”multimedia funktion” som WMP byggs in i 

Windows för att samtliga parter ska ”kunna dra nytta av de betydande fördelar som den 

stabila och väl avgränsade Windowsplattformen erbjuder.”102   

Ett citat från Bill Gates lyder, ” Loop av positiv återverkan”. Uttrycket beskrivs som 

fenomenet att ju fler användare en viss programplattform har, desto fler investeringar görs. 103  

Kommissionens uppfattning är att Microsoft utnyttjar marknaden för mediaspelare på ett sätt 

som orsakar en indirekt närverkseffekt. 

Detta är en uppfattning som mycket väl kan stämma, men det behöver inte betyda att det är fel 

att utnyttja effekten av indirekt nätverkseffektivitet. Men även om det förhåller sig så, är det 

skäl nog att konstatera att det föreligger ett missbruk av dominerande ställning?  

Om man bortser från de särskilda omständigheterna i fallet är det förmodligen inte korrekt att 

på enbart denna grund finna ett missbruk av dominerande ställning.  

Men som behandlats tidigare är det många faktorer som ska vägas in vid en bedömning av 

missbruk av dominerade ställning.  

 

Det finns vidare anledning att kritisera den del av kommissionens utredning som påvisar 

konkurrenshämmande effekter på marknaden (punkt 4). Här borde det ha gjorts en mer 

utförlig utredning av tillgång och efterfrågan angående just WMP.  

                                                        
102  T-201/04, P 1146.  
103 Ibid, s 1061.  
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Men även det faktum att det handlar om en mjukvara, vars program är gratis och som går att 

ladda ner oändligt många gånger borde ha beaktats. Hur stor påverkan kan WMP möjligtvis 

ha? Microsoftfallet skiljer sig från fallet Hilti som behandlade kopplingsförbehåll mellan spik 

och spikpistol, där kopplingen och den konkurrenshämmande effekten var tydlig. WMP är 

bara en applikation av många på Microsofts plattform.  

Enligt min mening kan det inte anses som tvång till användning av mediaspelaren, enbart av 

den anledningen att den medföljer vid köp av operativsystemet. I kommissionens utredning 

framgår det också att det inte är några svårigheter att använda sig av andra mediaspelare i 

Windows operativsystem.  

 

Slutligen kan det inte anses föreligga missbruk av dominerade ställning om det inte finns 

tydliga belägg på konkurrenshämmande effekter, exempelvis utestängning och motverkan av 

nyetablering. Den indirekta nätverkseffekten, som omtalades ovan, kommer i regel göra det 

svårt för konkurrenter. Men enbart av det skälet kan inte missbruk anses föreligga. 

Det är som framgått, inte förbjudet att inneha en dominerades ställning, utan enbart att 

missbruka den. Kommissionens och Förstainstansrätten bedömning tyder på att det var 

Microsofts extremt starka ställning som var det egentliga problemet. 

 

Fråga 3)  

Världsledande plattformtillverkare som en gång tagit plats på marknaden kan bli en fara för 

samhället på grund av att de är så pass självgående och driftiga. De blir en form av 

”snöbollseffekt” när de väl börjat växa blir de svårstoppade. När väl bolagen innehar en 

dominerande ställning är det svårt att som utomstående konkurrent ta sig in på deras marknad. 

Konsumenter vill ta del av den marknad där utbudet är som störst.  

 

Ett bevis på dessa bolags maktposition och finansiella styrka är att de med enkelhet kan 

lansera produkter som inte kommer att gå med vinst.  

Microsoft lanserade 2001 Tv-spelskonsolen X-box, och när de upptäcker mindre företag med 

intressanta produkter är det vanligt att de köper upp dem. Google och Microsoft är både 

framgångsrika plattformstillverkare och entreprenörer på närliggande marknader.  

Ur ekonomiskt perspektiv finns det både för- och nackdelar med dessa superdominerade 

produktionsplattformar. Den negativa aspekten är det monopolliknande utgångsläget då det 

innebär att de inte behöver anpassa sina priser och sin marknad av hänsyn till konkurrenter 

och i vissa fall inte ens konsumenter. Det finns också anledning att tro att innovationer och 
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nytänkande begränsas då superdominanten inte får inspiration utifrån. Utan konkurrens är 

behovet inte lika stort att utveckla nya produkter, då pressen inte finns där. Även det 

immaterialrättsliga skydd som står till superdominanternas förfogande gör det svårt för 

konkurrenter att låta sig inspireras då de inte kan ta del av information som skulle kunna vara 

nyttig för vidare inspiration och utveckling till nya produkter. Men som tidigare nämnts måste 

naturligtvis hänsyn tas till det immaterialrättsliga skyddet. Det är enbart om det finns 

anledning att tro att skyddet skadar ”samhället” i allt för stor uträckning som det bör 

åsidosättas.   

 

Det skall heller inte förbises att i Microsoft fall har de genom sina nya innovationer och 

skicklighet drivit utvecklingen framåt för hela IT-branschen. Bolaget har på så sätt tillskansat 

sig en överlägsen position med sitt operativsystem. Microsoft menar att det har rätt att bygga 

vidare och fortsätta utvecklas och förbättra sin helhetslösning. Detta hade kanske aldrig hänt 

utan det immaterialrättsliga skyddet. 

Joseph Schumpeter som var en nationalekonomi i början av 1900-talet, lanserade en teori om 

att det finns ett positivt samband mellan teknikutveckling och monopolitisk mark. En 

marknad med få och stora företag är enligt Schumpeter överlägsen. Han menar att i stora 

bolag kan fler arbeta inom utveckling och nytänkande. Vidare har de större bolagen råd med 

riskverifiering, vilket inte småbolagen på samma sätt har. 104 

Detta är en bidragande faktor till att de stora bolagen blir större och på så sätt kan ge 

konsumenten vad den efterfrågar.  

 

Men enligt de politiska (icke-ekonomiska) skälen vill man som framgått undvika att några få 

aktörer påverkar samtligas välfärd. De politiska värderingarna ger uttryck för en stärkt 

individuell frihet. Med de plattformsdominerande bolagen krävs ständigt bevakning för att 

upprätthålla en fri och fungerande konkurrens. Återigen är det inte förbjudet att ha en 

dominerad ställning på marknaden, men den ska heller inte missbrukas. Detta innebär att de 

stora aktörerna har ett ansvar för att låta mindre aktörer ta del av marknaden, eftersom 

konkurrensen måste fungera, vilket kanske är lättare sagt en gjort?  

Då en fri konkurrens skall eftersträvas och så många aktörer ska få ta del av marknaden som 

möjligt, är inte det ultimata att några få företag har en alltför stor andel av marknaden. Det 

sagda talar för att det var av stor vikt att Microsoft blev fällda, i preventiv bemärkelse.         

                                                        
104 Gölstam, Licensavtal och konkurrensavtal, s 88.  
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Artikelförfattaren Lars Hääsler menar att EU:s medborgare borde vara tacksamma över att 

”Bryssel i vart fall gör något rätt”. Han menar att det är en viktig aspekt utifrån Europas 

marknadsekonomiska system som ska fungera felfritt med fri konkurrens till fördel för 

Europas konsumenter och unionens länder. 

I Microsofts fall konstateras att utifrån ett större perspektiv har EU-kommissionen med sin 

”vinst” över Microsoft och med det höga bötesbelopp som fastställdes, bidragit med en 

avskräckande effekt.105 

 

Efter Microsoftfallet har EU-kommissionen vidare skapat sig en större roll i det globala 

konkurrensrättsliga systemet, vilket har gjort att de största företagen i värden ryggat tillbaka. 

Detta kan självfallet smitta av sig på mindre företag, vilket leder till att missbruk av 

dominerade ställning överlag blir mer sällsynt. Detta kan också ha varit en bidragande faktor 

till syftet med kommissionens beslut i Microsoftfallet, vilket kan förklara de förhållandevis 

vaga grunder som beslutets togs på.  

Hans Henrik Lidgard påstår också att huvudskälet till domslutet ligger i att med en 

marknadsandel på 95 procent för operativsystemet föreligger en påtaglig fara för 

konkurrensen och då är det lättare för domstolen att instämma med kommissionens argument 

och slutsatser. 

 

Sammanfattningsvis framkommer både positiva och negativa aspekter från den snabba 

utvecklingen med bolag som har en ledande plattformsproduktion. En dominerad plattform 

kan skada samhällets välfärd, konsumenter som konkurrenter. Detta kan följas av den stora 

plats de tar på den globala scenen även då missbruk inte nödvändigtvis föreligger, vilket är 

oroande.   

Det enda de rättsvårdande myndigheterna kan göra är att arbeta för att det kvarstår en så 

fungerande och öppen marknad som möjligt. 106   

 

Slutligen kan man inte bortse från att vissa bolag på grund av sin dominerade ställning kan 

bidra till ökad välfärd på egen hand.  

Dels genom effektiv teknikutveckling, dels genom nya arbetstillfällen. Plattformarna är 

beroende av nätverkseffekten i den bemärkelsen att mer konsumenter då tillkommer.  

                                                        
105 Hääsler Lars, Art: EU vässar tänderna mot bolagsjättarna 
106 Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentives 304.    
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Därav ökar behovet att mätta den efterfråga som individer efterlyser. Detta borde medföra att 

alltför höga priser inte kommer att kunna sättas.  

 

Mot denna bakgrund är det rimligt att acceptera att dessa få aktörer som innehar de 

superdominerade plattformarna faktiskt har vunnit!  

De har upptäckt något nytt och har lyckats gå hela vägen. För detta borde de få en medalj inte 

ständigt utsättas för kritisk bevakning av konkurrensvårdande myndigheter som ständigt 

väntar på ett felsteg.   
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Abstract  

 

This essay is written in the competition with a focus on Microsoft's abuse of dominant 

position in its market in IT and operating system which covers the entire world market.  

 

A central question is whether a dominant platform manufacturers can promote their own 

additional products (complementary products) in their virtual infrastructure, the so-called 

tying, without this constituting an abuse of a dominant position. Examples of platform 

manufacturers, Microsoft (Windows) and Google (Android). Both producers have additional 

products to their platform. Microsoft, for example, Windows Media Player and Google with 

their own applications. Competition law's main purpose is considered to satisfy consumer 

benefit. It will therefore require a detailed research to examine how consumers and not only 

professionals affected by the dominant platform manufacturers occupy dominant position in 

the market.  

 

IT production is still a rather new field, which makes it difficult from a competition 

perspective to investigate and determine what exactly constitutes an abuse of dominant 

position. The starting point of this paper is a critical study of the legal case T-201/04 

Microsoft v Commission. There is also reason to analyze the implications of the judgment 

may be for the future.  

 

Dominated platform companies such as Microsoft have a competitive limited impact on the 

market, but also contributes independently to the overall economic growth in the community, 

making the legal assessment of what constitutes market difficult to assess. 
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