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Sammanfattning 

Europeiska unionens (EU) konkurrenslagstiftning syftar till att upprätthålla effektiv konkurrens 

på EU:s inre marknad. På en marknad där det råder effektiv konkurrens sätts priserna av utbud 

och efterfrågan. En oligopolmarknad kännetecknas av att oligopolföretagen är ömsesidigt bero-

ende av varandra och att det endast finns ett fåtal verksamma aktörer. På en oligopolmarknad kan 

fenomenet tyst samordning uppstå som innebär att oligopolföretag samordnar sina beteenden, 

utan att en uttrycklig överenskommelse har skett. Konsekvensen av tyst samordning är att oligo-

polföretagen kan höja sina priser, vilka blir högre än priserna på en marknad där det råder effek-

tiv konkurrens. 

 

I rättspraxis, från både koncentrationsmål och mål om artikel 102 Fördraget om Europeiska un-

ionens funktionssätt (FEUF), har begreppet kollektiv dominerande ställning utvecklats. Det har i 

praxis fastslagits att begreppet “flera företag” i artikel 102 FEUF i innebär att två eller flera före-

tag, som är oberoende av varandra i juridiskt hänseende, tillsammans kan uppträda eller agera 

ekonomiskt som en kollektiv enhet på marknaden. I analysen i denna uppsats framkommer föl-

jande för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga: De berörda företagen ska kunna 

uppträda eller agera som en kollektiv enhet vilket kräver att det föreligger ekonomiska bindningar 

mellan dem och dessa bindningar ska medföra att företagen kan agera oberoende av konkurren-

ter, kunder och konsumenter på marknaden. De ekonomiska bindningarna kan utgöras av struktu-

rella bindningar, exempelvis avtal. Vidare krävs det ett genomförande av exempelvis ett avtal 

som får till följd att företagen kan agera som en kollektiv enhet. De ekonomiska bindningarna 

kan även utgöras av ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen. Två eller flera företag 

kan således inneha och missbruka en dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF.  

 

Begreppet kollektiv dominerande ställning aktualiserar ofta en diskussion om artikel 101:s FEUF 

tillämpningsområde och förutsätter ofta en bedömning av tyst samordning. Tyst samordning är ett 

problem på oligopolmarknader eftersom det hämmar effektiv konkurrens, och det har sedan länge 

varit svårt för EU att hantera detta problem. Av analysen i denna uppsats framkommer att kriteri-

erna för begreppet dominerande ställning är otydliga och svåra att bevisa. Vidare framkommer av 

analysen att dagens rättsläge inte medför att inriktningen på att förbjuda en dominerande ställning 

är ett effektivt sätt för att hindra konkurrensskadligt beteende på oligopolmarknader.    
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Dessa begrepp ha samma betydelse i upp-

satsen när de används av författarna. När 

EU-domstolen och Tribunalen använder 

dessa två begrepp omfattas deras uttalan-

den inte av författarnas definition. 

Europeiska unionen 

Europeiska gemenskapen 

Tribunalen och EU-domstolen 

Fördraget om Europeiska unionens funkt-

ionssätt 

Tribunalen 

Kollektiv dominerande ställning är ett be-

grepp från lagtexten medan kollektiv do-

minans är ett vedertaget begrepp i doktrin. 

I denna uppsats har begreppen samma in-

nebörd. 

Europeiska kommissionen 

Marknadsdomstolen
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En marknad med endast ett fåtal aktörer kallas för en oligopolmarknad. För företag som är 

verksamma på en oligopolmarknad råder fåtalskonkurrens, vilket innebär att ett relativt litet 

antal stora företag tillhandahåller likvärdiga produkter samtidigt som de har god kännedom 

om de andra företagen på oligopolmarknaden. Dessutom är företagen ofta ömsesidigt bero-

ende av varandras beslut och anpassar ofta sitt handlande utifrån hur de kommer att påverka 

konkurrenternas handlande.1 Effektiv konkurrens kan således hindras på en oligopolmarknad 

vilket exempelvis kan påverka priserna och i sin tur konsumenterna. För att hindra att konkur-

rensen hämmas på Europeiska unionens (EU) inre marknad finns en omfattande konkurrens-

lagstiftning. 

 

Konkurrenslagstiftningen syftar bland annat till att upprätthålla effektiv konkurrens. I EU:s 

konkurrenslagstiftning finns två viktiga artiklar beträffande upprätthållandet av effektiv kon-

kurrens, närmare bestämt artikel 101 FEUF2 och artikel 102 FEUF3. Artikel 101 förbjuder 

konkurrensbegränsande avtal och artikel 102 förbjuder missbruk av dominerande ställning. 

Dominerande ställning leder till att marknadsstrukturen påverkas på så vis att en innehavare 

av en dominerande ställning gör det svårare att upprätthålla en fri konkurrens, genom att den 

kan agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och konsumenter. Artikel 102 

förbjuder enbart missbruk av dominerande ställning; det är däremot inte förbjudet att inneha 

en dominerande ställning.4 

 

Artikel 102 tillämpas i normala fall på ett eller flera företags ageranden. Det innebär att även 

koncerner och grupper av företag, vilka ekonomiskt sett agerar som en enhet, omfattas av 

förbudet.5 I rättspraxis har det från och med 1992 kommit ett antal rättsfall angående begrep-

pet dominerande ställning. EU-domstolen6 och Tribunalen7 har i dessa rättsfall, vilka berör 

                                                
1 Bernitz, Ulf (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundva-
lar. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 49. 
2 Artikel 101 återfanns tidigare i artikel 81 i EG-fördraget och i artikel 85 i EEG-fördraget. När endast `artikel 101´ nämns 
avses `artikel 101 i FEUF´. Med `artikel 101´ avses även artiklarna de tidigare artiklarna 81 och 85. Artikel 101 återges i sin 
helhet i bilagan i slutet av denna uppsats.  
3 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 102 återfanns tidigare i EG-fördraget som artikel 82 och i EEG-
fördraget som artikel 86. När endast `artikel 102 nämns nedan i denna uppsats avses `artikel 102 i FEUF´.  Med `artikel 
102´avses i denna uppsats även de tidigare artiklarna 82 och 86. Artikel 102 återges i sin helhet i bilagan i slutet av denna 
uppsats. 
4 Bernitz, s. 139-144. 
5 Ibid. s. 145. 
6 ’EU-domstolen’ avser i denna uppsats `EU-domstolen´ och föregångaren EG-domstolen. När `Domstolen´ används avses 
både EU-domstolen och föregångaren EG-domstolen. 
7 ’Tribunalen’ avser i denna uppsats Tribunalen och föregångaren Förstainstansrätten. 
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både mål angående företagskoncentrationer och missbruksmål om artikel 102, konstaterat att 

flera företag, som är helt inbördes fristående, tillsammans kan inneha en dominerande ställ-

ning. Det benämns kollektiv dominerande ställning. Begreppet kollektiv dominerande ställ-

ning aktualiserar ofta en bedömning av tyst samordning och en diskussion om artikel 101:s 

tillämpningsområde, vilket är en svår gränsdragning. Trots den praxis som finns på området 

är det inte helt klart när flera företag, oberoende av varandra, kan anses inneha dominerande 

ställning. 

 

1.2 Problemformulering 

-‐ Vad krävs för att en kollektiv dominerande ställning i enlighet med artikel 102 ska fö-

religga?  

-‐ Medför innehav av en kollektiv dominerande ställning att effektiv konkurrens på 

oligopolmarknader hämmas?  

-‐ Är tillämpningen av begreppet kollektiv dominerande ställning ett effektivt sätt för EU 

att hantera konkurrensbegränsande beteenden på oligopolmarknader? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte som författare är att utreda begreppet kollektiv dominerande ställning och vad som 

krävs för att företag ska inneha en kollektiv dominerande ställning. Vidare är syftet att under-

söka hur begreppet kollektiv dominerande ställning omfattas av artikel 102:s tillämpningsom-

råde. Avseende de två sist nämnda frågeställningarna i avsnitt 1.2 är syftet att belysa och föra 

en diskussion om dessa. Denna uppsats riktar sig främst till juridiskt kunniga personer. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är begränsad till EU-rätt, närmare bestämt till artikel 102. Även artikel 101 i, 

koncentrationsförordningen8, parallellt uppträdande och andra relevanta områden kommer 

emellertid att behandlas i den mån de har koppling till begreppet b dominerande ställning. 

Således görs inga utförliga redogörelser av de relevanta områdena. Principen om EU-rättens 

företräde har fastslagits i rättspraxis och innebär att EU-rätt har företräde framför all nationell 

rätt i medlemsstaterna, vilket även fastslås i artikel tre i Konkurrensförordningen9. EU:s kon-

kurrensrätt har företräde och är vägledande för hur svensk konkurrensrätt ska tolkas. Följakt-

                                                
8 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 
9 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 
81 och 82 i fördraget. 
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ligen kommer vi endast att behandla EU:s konkurrensrätt i denna uppsats och således inte 

svensk konkurrensrätt.  

 

1.5 Metod och material 

Utgångspunkten i denna uppsats är fördrag, förordningar, praxis och doktrin inom EU:s kon-

kurrensrätt. Huvudfokus är att analysera den rättspraxis som finns på området vilken i viss 

mån kompletteras med kommentarer från doktrin om EU:s konkurrensrätt. Vi använder en 

rättsdogmatisk metod, vilket innebär att vi tolkar och systematiserar gällande rätt genom att 

analysera rättskällor. Ämnet som denna uppsats behandlar har sitt ursprung i och har utveck-

lats i praxis, varför praxis är den huvudsakliga informationskällan. Den praxis som framställs 

i denna uppsats är inte uttömmande utan det är ett urval av de mest relevanta målen på områ-

det. Även relevant litteratur avseende andra områden kommer att behandlas eftersom dessa 

har betydelse för ämnet för denna uppsats. Artikel 101, parallellt uppträdande och andra rele-

vanta områden behandlas uteslutande för att belysa problematiken kring begreppet kollektiv 

dominerande ställning. Doktrin inom EU:s konkurrensrätt och en redogörelse för koncentrat-

ionsförordningen används för att kunna förstå praxis på området. Litteratur avseende ekono-

misk teori används för att förstå grunderna i hur marknaden fungerar och syftet med EU:s 

konkurrenslagstiftning. Vidare används praxis, doktrin och litteratur om ekonomisk teori för 

att diskutera hur problem på oligopolmarknader behandlas. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2 görs en kortfattad redogörelse för EU och dess konkurrensbestäm-

melser. I kapitel 3 behandlas grundläggande antaganden inom ekonomisk teori och inom ut-

bud- och efterfrågeanalys. I kapitel 4 redogörs för tre grundläggande marknadsformer, med 

fokus på oligopolmarknader, och spelteori. Kapitel 5 behandlar artikel 101 rörande konkur-

rensbegränsande avtal och samordnade förfaranden. Vidare redogör kapitel 5 för fenomenet 

tyst samordning och parallellt uppträdande. Kapitel 6 redogör för företagskoncentrationer och 

hur dessa regleras i koncentrationsförordningen. Därefter behandlar kapitel 7 dominerande 

ställning i artikel 102 och kort om missbruk av dominerande ställning. Kapitel 8 redogör för 

den rättspraxis som finns om begreppet kollektiv dominerande ställning. Slutligen presenteras 

en analys av begreppet kollektiv dominerande ställning utifrån den rättspraxis som presente-

rats samt en diskussion kring dagens rättsläge.  
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2. EU:s inre marknad 

EU är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap som för en gemensam handelspolitik mot om-

världen. Det sker genom att medlemsländerna har förbundit sig, genom att ha godkänt union-

ens fördrag, att bedriva en ekonomisk politik “i överensstämmelse med principen om en öp-

pen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning”.10 EU 

och dess medlemsländer tillämpar således det marknadsekonomiska systemet, vilket regleras 

av ett ramverk uppbyggt av rättsregler. 

 

Ett huvudsyfte med EU:s inre marknad är att befria den från nationella handelshinder. Den 

inre marknaden ska upprätthålla en effektiv konkurrens genom att varor och tjänster får röra 

sig fritt mellan medlemsländerna, dvs. inom unionen.11 För att säkerställa fri och effektiv 

konkurrens på marknaden finns det flertalet regleringar som ska motverka och undanröja 

konkurrensbegränsningar. De viktigaste regleringarna är förbudet mot missbruk av domine-

rande ställning, som regleras i artikel 102, och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal 

som regleras i artikel 101 samt kontrollen av företagskoncentrationer i koncentrationsförord-

ningen.12 Utöver huvudsyftet att upprätthålla effektiv konkurrens syftar EU:s konkurrenslag-

stiftning även till att skydda konsumenterna.13   

 

Eftersom EU är en marknadsekonomi medför det bland annat en grundläggande konkurrens-

frihet för företag att konkurrera med varandra på marknaden. Principen om konkurrensfrihet 

stadgas i artikel 120 FEUF och är en grundsten i EU:s konkurrensrätt. EU:s konkurrensregler 

bygger på den grundläggande konkurrensteorin. Teorin innehåller en teoretisk modell vars 

syfte är att förklara prisbildningsmekanismen som styrs av utbud och efterfrågan. Teorin be-

tecknar denna modell med termen fri eller fullständig (perfekt) konkurrens, vilken upprätt-

hålls inom EU genom att EU försöker undanröja konkurrensbegränsningar.14 Det kommer i 

nästa kapitel att redogöras för grunderna i ekonomisk teori för att kunna förstå varför EU 

strävar efter att undanröja konkurrensbegränsningar på den inre marknaden.  

 

  

                                                
10 Bernitz, s. 22. 
11  ”En marknad utan gränser”, EU, 2016, http://europa.eu/pol/singl/index_sv.htm. 
12 Artiklarna 101 och 102 samt koncentrationsförordningen återges i sin helhet i bilagorna i slutet av uppsatsen. 
13 ”En marknad utan gränser”. 
14 Bernitz, s. 47. 
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3. Ekonomisk teori 
3.1 Inledning 

Eftersom EU-rätten strävar efter en marknad med fri och effektiv konkurrens bygger dess 

regelverk till stor del på ekonomisk teori om marknader, närmare bestämt ekonomiska mo-

deller. För att förstå hur en marknadsekonomi fungerar används ekonomisk analys. Ekono-

misk analys inom nationalekonomi består till stor del av förenklingar av verkligheten med 

hjälp av ekonomiska begrepp och antaganden som kan vara främmande för en jurist.  

 

3.2 Grundläggande antaganden inom ekonomisk teori  

Några grundläggande antaganden i nationalekonomi är nödvändiga förenklingar av verklig-

heten, att alla aktörer agerar ekonomiskt rationellt och att de är konkurrensutsatta på mark-

naden. Aktörernas rationella agerande innebär att de reagerar på incitament som till exempel 

innebär att om priset på en viss vara höjs kommer köparna att vilja köpa ett billigare alterna-

tiv. Nationalekonomi handlar även om att människor gör val utifrån de knappa resurser som 

finns och bjuds ut i världen, vilket betecknas som utbud. Människan gör sina val utifrån sina 

preferenser, vilket betecknas som efterfrågan, för att maximera tillfredsställandet av person-

liga preferenser. Konsumenterna antas vilja ha den enligt dem bästa produkten till det bästa 

priset och företagen antas vilja maximera sina vinster.15 

 

3.3 Utbud- och efterfrågeanalys 

En viktig grundpelare i ekonomisk analys är utbud- och efterfrågeanalys. Med denna analyse-

ras priser för olika typer av varor och tjänster genom att granska hur utbud och efterfrågan 

förändras i takt med förändringar på marknaden. Analysen beskriver varför en vara har ett 

visst pris. Utbud- och efterfrågeanalys används för att analysera hur resurserna fördelas i en 

marknadsekonomi men den avspeglar inte verkligheten fullt ut. Analysen ska leda till slutsat-

ser som kan tillämpas på olika ekonomiska problem. Ett ekonomiskt problem kan exempelvis 

vara frågan om varför priset på en viss vara stiger eller sjunker.16  

 

Det första steget i utbud- och efterfrågeanalysen är att analysera marknaden för en viss vara. 

Det enda som kan ändra efterfrågan på varan i denna analys är förändringar av dess pris. I 

                                                
15 Dobson, Stephen & Palfreman, Susan (2002). Grundläggande nationalekonomi. 1. uppl. Malmö: Liber eko-
nomi, s. 15. 
16 Eklund, Klas (1995). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 5., [rev. och uppdaterade] uppl. 
Stockholm: Tiden.  
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utbud- och efterfrågeanalysen finns det två kurvor: efterfrågekurvan (E) visar efterfrågan,17 

och utbudskurvan (U) visar utbudet.18  

 

E illustrerar sambandet mellan pris och kvantitet. U visar mängden av en viss vara som säljar-

na vill tillverka till ett visst pris. När E och U sätts ihop inträffar jämviktspriset (P1) vilket 

sker i punkten där kurvorna skär varandra. I jämviktspriset efterfrågar konsumenterna exakt 

samma mängd av en viss vara som säljaren tillverkar (K1).19 

 
På en fri marknad kan det, med vissa antaganden, bevisas att marknaden söker sig till ett jäm-

viktspris.20 Det är således utbud och efterfrågan som styr i utbud- och efterfrågeanalysen, men 

denna bygger som sagt på förenklingar av verkligheten och förutsätter perfekt konkurrens.21 I 

verkligheten föreligger det inte alltid ett jämviktspris eftersom graden av konkurrens kan styra 

prissättningen och priset styrs inte enbart av utbud och efterfrågan.  

 

3.4 Sammanfattning 
Genom att studera utbud- och efterfrågeanalys kan förståelse erhållas för hur priserna på 

marknaden sätts. Priserna påverkas av vilken typ av marknadsform som föreligger. Nedan 

kommer det att redogöras för tre vanliga marknadsformer i ekonomisk teori som är förenk-

lingar av verkligheten men som är mycket användbara för att förklara hur olika grad av kon-

kurrens på marknaderna påverkar prissättningen.  

 

 

 

                                                
17 “[d]en mängd av en viss vara eller tjänst som köpare är villiga att köpa vid ett visst pris.” 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/efterfrågan sökord: efterfrågan. 
18 “[v]anligen den mängd varor eller tjänster som finns till försäljning till ett visst 
pris.”http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utbud, sökord: utbud. 
19 Dobson, s. 58 f. 
20 Ibid. s. 59. 
21 Se avsnitt 4.2 nedan. 
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4. Marknadsformer 
4.1 Inledning 

Marknadsstrukturen22 påverkar hur företag agerar. Beroende på vilken marknad företag är 

verksamma på har de olika stora möjligheter att påverka pris och volym. Företags uppträdan-

den på en marknad kan indikera hur stor konkurrens som råder på marknaden. En marknad 

med stor konkurrenskraft innebär att företag har liten eller ingen möjlighet att påverka mark-

nadspriset och andra faktorer.23 Det kommer nedan att redogöras för tre olika marknadsmo-

deller vilka illustrerar marknader med olika grad av konkurrens och hur priset på respektive 

marknad påverkas av konkurrensen. Dessa är perfekt konkurrens, monopol och oligopol.  

 

4.2 Perfekt konkurrens 

Den ekonomiska marknadsmodellen perfekt konkurrens är ett ytterlighetsfall som innebär att 

det råder fullständig konkurrens på marknaden. Eftersom marknaden är konkurrenskraftig 

medför det att företagen inte har någon makt att påverka priset, utan de måste acceptera det 

pris som sätts av utbud och efterfrågan. De kallas därför pristagare.24 

 

Perfekt konkurrens är en extrem modell som baseras på att ett antal antaganden är uppfyllda:  

-‐ Det finns ett så pass stort antal säljare och köpare att de inte kan påverka priset. 

Deras enskilda beteende och förändrade efterfrågan påverkar inte marknadspri-

set som istället sätts av utbud och efterfrågan,25 

-‐ företagen producerar och erbjuder en homogen produkt, vilket innebär att kö-

parna ska uppfatta de olika företagens produkter som identiska och utbytbara,26 

-‐ säljare och köpare har full tillgång till all information om priserna på produk-

terna och dess egenskaper samt att företagen har kännedom om den tillgäng-

liga tekniken,27 och 

-‐ det är fritt in- och utträde på marknaden, vilket innebär att vem som helst ska 

ha möjlighet att börja bedriva verksamhet på marknaden och att alla kan träda 

ur marknaden.28 
                                                
22 “[e]genskaper eller villkor som karakteriserar en marknad och förblir relativt oförändrade under en tidspe-
riod.” http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsstruktur, sökord: marknadsstruktur 
23 Jermsten, Rikard & Jonsson, Therese (1997). Kollektiv dominans: en studie av regleringen av oligopolisters 
parallella marknadsuppträdande enligt artikel 86 i EG-fördraget och artikel 2 i koncentrationsförordningen. 
Stockholm: Juristförl. [distributör], s. 14. 
24 Ibid. s. 14 f. 
25 Ibid. s. 16. 
26 Ibid. 
27 Ibid. s. 15. 
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Eftersom företagen är pristagare och saknar marknadsmakt anpassar de sig till marknadsför-

ändringar genom att ändra sin produktionsvolym. En fördel med perfekt konkurrens är att den 

hårda konkurrens som föreligger mellan företagen leder till innovation. De måste utveckla 

nya produkter för att inte tvingas träda ur marknaden och ett företag som inte är innovativt 

och effektivt kommer att slås ut. De företag som tar ett högre pris än marknadspriset kommer 

att locka nya aktörer till marknaden, vilket pressar ner priset igen.29 Således kan slutsatsen 

dras att på en marknad där det råder perfekt konkurrens kommer priset på varorna att sättas av 

jämviktspriset.30 Det är viktigt att påpeka att trots sina många fördelar är en perfekt konkur-

rensmarknad som sagt en extrem teoretisk modell som praktiskt taget aldrig existerar i verk-

ligheten. De flesta marknader har inslag av konkurrensbegränsningar och således föreligger ej 

fri konkurrens i betydelsen fullständig konkurrens. 

 

4.3 Monopol 

Motsatsen till perfekt konkurrens är monopol som innebär att det endast finns ett företag (mo-

nopolist) som står för hela utbudet av en viss produkt på marknaden.31 Produkten som mono-

polisten säljer har inget nära substitut, vilket innebär att produkten inte kan ersättas med nå-

gon annan produkt.32 Monopolisten dominerar helt marknaden i och med att dennes mark-

nadsmakt är så stor.33 Monopolisten är marknaden och kan bestämma priset själv genom att 

den producerar en viss volym och begränsar utbudet. Det leder till att efterfrågan höjs som 

leder till att priset kan höjas. Det som möjliggör för monopolisten att utöva sin monopolmakt 

är etableringshinder som utesluter andra företag i branschen från att träda in på marknaden. 

Etableringshinder innebär att monopolisten inte utsätts för konkurrens.34 Om andra företag 

träder in på en monopolmarknad kan de inte konkurrera med monopolisten på lika villkor. 

Monopol är skadligt för konkurrensen dels genom att det stänger ute andra företag som vill ta 

sig in på marknaden, dels genom att det fråntar konsumenterna deras valmöjligheter. Den 

konkurrensskadliga effekten av monopol har EU försökt att begränsa genom att förbjuda 

                                                                                                                                                   
28 Jermsten & Jonsson, s. 16.  
29 Ibid. s. 15 f. och se avsnitt 3.3 ovan för vidare förklaring av utbud och efterfrågan. 
30 Bishop, Simon & Walker, Mike (2010). The economics of EC competition law: concepts, application and 
measurement. 3. ed. London: Sweet & Maxwel, s. 22. 
31 Jermsten & Jonsson, s. 17. 
32 Dobson & Palfreman, s. 136. 
33 Jermsten och Jonsson, s. 14. 
34 Dobson & Palfreman, s. 136. 
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missbruk av en dominerande ställning på marknaden.35 

 

4.4 Oligopol 

4.4.1 Oligopolmarknader 

På en oligopolmarknad producerar eller säljer endast ett fåtal företag en viss produkt.36 En 

form av oligopol är duopol, vilket innebär att det endast finns två konkurrerande företag.37 

Oligopol är en marknadsform som ligger mellan perfekt konkurrens och monopol.38 På en 

oligopolmarknad har inget företag tillräcklig marknadsmakt för att vara ensamt dominerande. 

Däremot kan beteendet hos oligopolföretag tillsammans likställas med beteendet hos en mo-

nopolist.39 Ett exempel på en oligopolmarknad är marknaden för bensin och olja.40 Oligopol 

bygger på att ett antal antaganden är uppfyllda: 

- Ett fåtal stora företag (ofta tre eller fyra) dominerar oligopolmarknaden,41 

- företag skyddas från konkurrens genom etableringshinder,42 vilket gör att oligopolet 

existerar,43 och 

- produkterna som företag på oligopolmarknaden producerar är antingen differentierade 

eller homogena.44  

 

Produkterna på en oligopolmarknad är vanligtvis differentierade. En differentierad produkt är 

till exempel joggingskor, där vissa kunder föredrar märket Nike framför Adidas. Det är i 

grunden samma slags produkt men det finns egenskaper som skiljer dem åt, vilka kan ha upp-

stått på grund av att företagen har marknadsfört skorna på olika sätt, exempelvis genom att 

framhäva särskilda egenskaper. I och med att oligopolföretagens produkter vanligtvis är diffe-

rentierade har de makt att bestämma över priset på sina produkter. Det föreligger således ing-

en perfekt konkurrens dels eftersom produkterna inte är homogena, dels eftersom företagen 

har marknadsmakt.45 

 

                                                
35 Jermsten & Jonsson s. 17 f. 
36 Ibid. s. 18. 
37  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/duopol, sökord: duopol. 
38 Dobson & Palfreman, s. 143. 
39 Jermsten & Jonsson, s. 18. 
40 Bernitz, s. 49. 
41 Dobson & Palfreman, s. 143. 
42 Definition av etableringshinder: “[f]örutsättningar för nya aktörer att komma in på marknaden…” 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konkurrens, sökord: konkurrens. 
43 Dobson & Palfreman, s. 143. 
44 Ibid. 
45 Ibid. s. 143. 
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4.4.2 Teorin om oligopolisters ömsesidiga beroende  

Teorin om oligopolisters ömsesidiga beroende är utmärkande för oligopolmarknader. Teorin 

beskriver oligopolisters beslutsfattande när de sätter priser och när de bestämmer sin produkt-

ionsnivå. Eftersom det på en oligopolmarknad endast finns ett fåtal stora företag är de alla 

medvetna om sin relativa storlek och därmed att konkurrenterna torde reagera på deras hand-

lande, exempelvis genom att höja priset. Företag som är aktiva på en oligopolmarknad måste 

därmed beakta hur deras konkurrenter kommer att reagera innan de fattar sina beslut.46 Det 

ska dock påpekas att det även finns oligopolmarknader där konkurrensen är intensiv.47 Kon-

kurrensen inom oligopolmarknader kan således variera avsevärt.  

 

Teorin visar även att det, mellan oligopolföretag, ofta uppvisas ett medvetet parallellt bete-

ende.48 Företagen är medvetna om att de är ömsesidigt beroende av varandra och att de kan 

påverkas av konkurrenternas beslut, vilket medför att oligopolföretag i hög grad övervakar 

vad konkurrenterna gör.49 Oligopolföretag varken sänker eller höjer priserna ofta. Om ett fö-

retag sänker priset, kommer konkurrenterna också att göra det eftersom de inte vill låta det 

första företaget öka sin försäljning och ta marknadsandelar. Om ett företag höjer priset, kom-

mer dess försäljning att minska om de andra oligopolföretagen fortsätter att sälja till ett lägre 

pris.50 Det ömsesidiga beroendet kan leda till att oligopolföretagen samverkar.  

 

4.4.3 Spelteori 

Till skillnad från modellerna perfekt konkurrens och monopol tar oligopolmodellen hänsyn 

till hur konkurrensen i de flesta fall ser ut på marknaden. I verkligheten måste företag vanligt-

vis ta hänsyn till konkurrenternas beteende, vilket gör den till en mer realistisk modell jämfört 

med perfekt konkurrens och monopol. Det är främst affärsbeslut gällande planerad produktion 

och pris som påverkar oligopolföretags handlande.51 

 

För att kunna förklara och förstå hur och varför oligopolföretag agerar som de gör, har den 

ekonomiska spelteorin Nash equilibrium utvecklats. Nash equilibrium är en strategikombinat-

                                                
46 Dobson & Palfreman, s. 143. 
47 Jones, Alison & Sufrin, Brenda (2014). EU competition law: text, cases, and materials. 5. ed. Oxford: Oxford 
University Press, s. 672. 
48 Jermsten & Jonsson, s. 19. 
49 Svensson, Erik (2010). Missbruk av kollektiv dominans - Särskilt om tyst samordning på oligopolmarknader. 
Examensarbete, Lunds universitet., s. 13. 
50 Dobson & Palfreman, s. 144. 
51 Jones & Sufrin, s. 660f. 
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ion inom spelteori som innebär att det finns en jämvikt i agerandet på marknaden. Denna 

jämvikt existerar när, givet alla andra företags beteende på marknaden, inget annat företag vill 

ändra sitt beteende, dvs. att varje företag maximerar sin vinst. För att illustrera konceptet av 

denna spelteori används ett känt spel som kallas för Fångarnas dilemma.52 Fångarnas di-

lemma är ett scenario i vilket två fångar, som tillsammans har begått ett brott, sitter i olika 

celler och har ett dilemma huruvida de ska erkänna brottet eller inte. Spelet kan appliceras på 

oligopolmarknader, närmare bestämt på duopolmarknader. I figuren nedan illustreras hur de 

olika utfallen för två företag på en duopolmarknad kan bli om de väljer att samarbeta respek-

tive att inte samarbeta.53 

 

 
Figuren är hämtad från s. 662 i Jones och s. 158 i Bergh. 

 

Siffrorna i bilden ovan står för företagens vinst vid de olika kvadraterna (handlingsalternati-

ven). Modellen kan ses till företagens enskilda eller sammanlagda utfall och företagen kan 

välja att sätta ett högt eller ett lågt pris.54 Den vänstra siffran i varje handlingsalternativ står 

för företag A:s vinst, den högra siffran för företag B:s vinst. Om A och B väljer handlingsal-

ternativet längst ner till vänster, kommer B:s vinst att bli lägre än A:s eftersom A har ett lägre 

pris. Det benämns som att A fuskar; A sätter ett lägre pris än B och samarbetar således inte. 

Produkterna på oligopolmarknader antas vara antingen homogena eller differentierade. Det 

torde stödja att konsumenterna inte kommer att handla av företag B, när de till ett billigare 

pris kan uppnå samma tillfredsställelse genom att handla en differentierad produkt av företag 

A.55 Det finns således ett incitament till att fuska i och med att företaget enligt detta alternativ, 

enskilt, går med maximal vinst. Det totala utfallet för företagen, om den ena parten fuskar, 

                                                
52 Jones & Sufrin, s. 661. 
53 Bergh, Roger Van den & Camesasca, Peter D. (2006). European competition law and economics: a compara-
tive perspective. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, s. 157 f. 
54 Jones & Sufrin, s. 662. 
55 Van den Bergh & Camesasca, s. 158. 
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blir 37 (15 + 22, alternativt 22 + 15).56 

 

Det bästa totala utfallet blir däremot när företagen samordnar sina beteenden (samarbetar) och 

väljer att sätta ett högt pris. Det totala utfallet blir i det fallet 40 (20 + 20), vilket visar ett 

Nash equilibrium. Det torde inte vara rimligt att båda företagen skulle välja att sätta ett lågt 

pris eftersom det totala utfallet blir lägre (17+17 = 34). Det styrks av de ekonomiska mo-

dellerna i vilka aktörerna antas vilja maximera sin vinst. Nash equilibrium illustrerar att före-

tag på en viss marknad inser att de är beroende av de andra företagens ageranden för att kunna 

vinstmaximera. De inser således att det är bättre att, istället för att konkurrera och sätta låga 

priser, samordna sina beteenden och sätta högre priser vilket ger en högre vinst.57 

 

Om spelet spelas endast en gång är det bättre för exempelvis företag B att ta ett lägre pris om 

A tar ett högt pris. Däremot finns det på lång sikt, med återkommande interaktion mellan fö-

retagen på marknaden, ett incitament att samordna sina beteenden och tillämpa högre priser. 

Denna samordning är lättare på vissa marknader än andra eftersom marknadsstrukturen tillå-

ter det. Ett exempel på en sådan marknad är en oligopolmarknad eftersom den har färre aktö-

rer som har likartade produkter.58 Om ett företag genomför enstaka prissänkningar, dvs. att 

det fuskar genom att inte samarbeta, får det positiv effekt för det enskilda företaget men spel-

teorin bevisar att ett långsiktigt samarbete mellan företagen ger det bästa totala utfallet.  

 

4.5 Sammanfattning 

Marknadsstrukturen påverkar graden av konkurrens, vilket i sin tur påverkar prissättningen. 

Oligopol är ett mellanting mellan monopol och perfekt konkurrens. Marknadsstrukturen på 

oligopolmarknader underlättar för företagen att samordna sina beteenden. Aktörerna är få, 

produkterna är differentierade eller homogena och det finns inträdeshinder för nya konkurren-

ter. Om oligopolföretagen samordnar sina beteenden, vilket det finns incitament till för aktö-

rer på oligopolmarknader att göra leder det till att konkurrensen sätts ur spel. EU vill genom 

sin konkurrenslagstiftning motverka att effektiv konkurrens hämmas vilket bland annat sker 

genom förbuden i artikel 101 och artikel 102. Begreppet kollektiv dominerande ställning, en-

ligt artikel 102, aktualiserar ofta en diskussion även beträffande artikel 101. Således kommer 

det i det följande att redogöras för både artikel 101 och artikel 102.  

                                                
56 Jones & Sufrin, s. 661-663. 
57 Ibid, s. 662 f. 
58 Ibid. s. 663. 
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5. Artikel 101 och dess förhållande till problem på oligopolmarknader 

5.1 Inledning 

Det finns ett incitament för oligopolföretag att samordna sina beteenden, vilket framgår av 

teorin om oligopolisters ömsesidiga beroende och spelteorin. Det kan ske genom en uttrycklig 

överenskommelse (explicit collusion) eller genom en tyst överenskommelse, även kallat tyst 

samordning (tacit collusion).59 Både uttryckliga och tysta överenskommelser har samma ef-

fekt på marknaden eftersom de skadar konkurrensen och därmed i sista hand även konsumen-

terna. Dessa två konkurrensbegränsande beteenden hanterar EU på olika sätt.60  

 

Uttryckliga överenskommelser regleras av konkurrenslagstiftningen genom förbudet i artikel 

101. Artikel 101 reglerar konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden. De är 

förbjudna i den mån de hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen på den inre mark-

naden.61 För att förstå varför en bedömning av begreppet kollektiv dominerande ställning en-

ligt artikel 102 ibland även aktualiserar en diskussion kring artikel 101, är det nödvändigt att 

förstå den huvudsakliga skillnaden mellan artikel 101 och artikel 102 och dess tillämpnings-

områden. Tillämpningsområdena återfinns i artiklarnas respektive syfte. Artikel 102 förbjuder 

det ensidiga dominerande beteendet av ett eller flera företag medan artikel 101 förbjuder av-

tal och samordnade förfaranden mellan företag i den mån det leder till skadliga konkurrens-

begränsningar.62  

 

5.2 Artikel 101 och parallellt marknadsuppträdande 

5.2.1 Samordnat förfarande 

Begreppet “samordnade förfaranden” jämställs i artikel 101 med avtal mellan företag.63 Detta 

begrepp infördes för att även komma åt samverkan som har en lösare form än ett avtal. Defi-

nitionen av ett samordnat förfarande är att: “två eller flera företag tillämpar ett visst förfa-

rande i samförstånd utan att det föreligger något avtal mellan dem”.64 Ett samordnat förfa-

rande är således förbjudet enligt artikel 101.  

 

                                                
59 Jones & Sufrin, s. 660.  
60 Ibid. s. 673. 
61 Artikel 101 återges i sin helhet i bilagan i slutet av uppsatsen.  
62 För fullständig lagtext se bilagan i slutet av uppsatsen. 
63 Bernitz, s. 88. 
64 Ibid. s. 94-96.  
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Samordnade förfaranden sker ofta genom lösare och dolda kontakter. I målet ICI mot Kom-

missionen, även kallat Dyestuffs,65 har domstolen definierat ett samordnat förfarande som “en 

form av samordning mellan företag som utan att det har lett fram till att det ingåtts ett egent-

ligt avtal medvetet ersätter den fria konkurrensens risker med ett praktiskt inbördes samar-

bete” [vår kursivering].66 Domstolen fortsatte i ett senare avgörande med att uttala “att aktö-

rerna har rätt att rationellt anpassa sig till sina konkurrenters konstaterade eller förväntade 

beteende”.67 Således får företagen inte ha direkta eller indirekta kontakter som leder till att 

konkurrensvillkoren inte längre är normala. Det föreligger i så fall ett otillåtet samordnat för-

farande.68 Det är däremot tillåtet för företag att anpassa sig efter sina konkurrenters beteende, 

vilket kallas för parallellt uppträdande.  

 

5.2.2 Parallellt uppträdande 

Uttalandena i Dyestuffs visar att det finns en gråzon och det är därmed svårt att sätta en gräns 

mellan samordnat förfarande och parallellt uppträdande, vilket inte kommer att utredas utför-

ligt i denna uppsats. Parallellt uppträdande är tillåtet och omfattas inte av förbudet i artikel 

101. Parallellt uppträdande innebär att företagen på marknaden uppträder likartat men det sker 

helt utifrån deras egna bedömningar och det sker ingen samordning mellan dem. Det är resul-

tatet av normal konkurrens.69  

 

5.2.3 Tyst samordning 

Fenomenet tyst samordning omfattas inte heller av artikel 101:s tillämpningsområde. Oligo-

polister kan, om de samarbetar, öka sina långsiktiga vinster genom att producera samma vo-

lym som en monopolist kan göra. Samma resultat kan uppnås om de samordnar sina beteen-

den som innebär att de inte har någon uttrycklig överenskommelse men agerar som att en så-

dan finns.70 Konsekvensen blir att oligopolföretagen agerar enligt den tysta överenskommel-

sen och begränsar producerad kvantitet och sätter högre priser. Fenomenet går under beteck-

ningen tyst samordning. Tyst samordning förekommer oftast på oligopolmarknader som en 

konsekvens av marknadsstrukturen på oligopolmarknader. Effekten av tyst samordning blir, 

liksom vid monopol, att konkurrensen sätts ur spel och att priserna blir högre.71 Priset sätts 

                                                
65 Mål 48/69, ICI mot kommissionen, REG 1972 s. 619. 
66 Ibid. p 64. 
67 Mål C-199/92 P, Hüls AG mot kommissionen, REG 1999 s. 4287, p. 160. 
68 Ibid. 
69 Bernitz, s. 96-99. 
70 Jermsten & Jonsson, 1997, s. 18. 
71 Jones & Sufrin, s. 659-660. 



 19 

således inte av utbud och efterfrågan, vilket det gör vid perfekt konkurrens där dessa faktorer 

styr helt.72 

 

5.2.4 Förutsättningar för tyst samordning 

För att tyst samordning ska vara möjlig mellan företag måste några marknadsvillkor vara upp-

fyllda. Företagen måste kunna interagera med varandra över en längre tid, samordna sina be-

teenden gällande pris och produktionsvolym, upptäcka avvikelser från den gemensamma stra-

tegin enkelt och snabbt samt att det måste finnas repressalier om något företag avviker från 

den gemensamma strategin. Slutligen ska den gemensamma pris- och produktionsstrategins 

förväntade resultat inte kunna motverkas av reaktioner från konkurrenter, kunder och konsu-

menter.73 

 

Det är följaktligen lättare att samordna sina beteenden på vissa marknader än andra. Ju färre 

aktörer och ju fler gemensamma intressen de har, exempelvis produktion av homogena pro-

dukter, desto rimligare är det för företagen att samordna sina beteenden. Stabila marknader 

som inte är dynamiska och innovativa underlättar också tyst samordning. På stabila mark-

nader är det lättare att veta vilken kvantitet som efterfrågas och således vilken volym företaget 

behöver producera (utbud). På en marknad där efterfrågan istället ändras mycket är det svårt 

för företagen att veta om en nedgång i efterfrågan för deras produkter beror på minskad efter-

frågan eller på att en annan aktör har avvikit från den gemensamma strategin. Avvikelsen sker 

genom att en aktör har sänkt sina priser. Om efterfrågan dessutom har en låg elasticitet kom-

mer inte en prishöjning att leda till att konsumenterna och kunderna byter till en annan pro-

dukt.74 

 

Sannolikheten är också större för tyst samordning om det finns stora inträdeshinder för poten-

tiella konkurrenter på marknaden. Annars skulle de kunna träda in på marknaden och mot-

verka prisökningar. Det ska som ovan nämnts vara enkelt att snabbt upptäcka och bestraffa ett 

avvikande beteende för att upprätthålla en tyst samordning. Om en avvikelse snabbt upptäcks 

kommer nämligen de andra aktörerna också att sänka sina priser och det finns inga fördelar 

med att avvika. Det är lättare att upptäckta ett avvikande beteende ju mer transparent och 

koncentrerad, dvs. desto färre aktörer, marknaden är. Bestraffningarna (repressalierna) vid 

                                                
72 Se avsnitt 3.3 och 4.2 ovan. 
73 Jones & Sufrin, s. 663. 
74 Ibid. s. 664-665. 
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avvikande beteende måste vara tillräckligt avskräckande, dvs. skapa en tillräckligt avskräck-

ande inkomstförlust för att det ska vara ett incitament att inte avvika från den gemensamma 

strategin. Det bör påpekas att endast på grund av att en marknad har dessa egenskaper innebär 

det inte att det föreligger en tyst samordning.75 Förutsättningarna för att tyst samordning ska 

kunna föreligga överensstämmer således med oligopolmarknadens kännetecken.  

 

I likhet med parallellt uppträdande omfattas inte fenomenet tyst samordning av artikel 101:s 

tillämpningsområden. Problemet med tyst samordning är att den kan skapa konkurrensbe-

gränsande effekter, precis som samordnat förfarande, eftersom företagen inte uppträder helt 

självständigt och begränsar konkurrensen i viss mån.76  

 

5.3 Avslutande kommentarer 

Tyst samordning förekommer ofta på oligopolmarknader. Eftersom tyst samordning begränsar 

konkurrensen, genom att skapa samma konkurrensskadliga effekt som uttryckliga överens-

kommelser, är oligopolmarknader ett av de största bekymren inom EU:s konkurrensrätt och 

framförallt hur det ska hanteras inom konkurrenslagstiftningen. Eftersom tyst samordning inte 

omfattas av artikel 101:s tillämpningsområde har EU-domstolen och Tribunalen bedömt att 

tyst samordning under vissa omständigheter kan omfattas av artikel 102:s tillämpningsområde 

under begreppet kollektiv dominerande ställning.  

 

 

 

  

                                                
75 Jones & Sufrin, s. 663-665.  
76 Ibid. s. 673. 
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6. Koncentrationsförordningen 
6.1 Inledning 

Begreppet kollektiv dominerande ställning har utvecklats genom både missbruksmål om arti-

kel 102 och koncentrationsmål. I den rättspraxis som finns om begreppet kollektiv domine-

rande ställning har mål om företagskoncentrationer fått stor betydelse för utvecklingen av 

begreppet kollektiv dominerande ställning även enligt artikel 102. För att kunna förstå denna 

rättspraxis kommer därför koncentrationsförordningen kort att beskrivas.  

 

6.2 Koncentrationsförordningens syfte 

Koncentrationsförordningen har till syfte att kontrollera stora företagsförvärv och fusion av 

företag inte får en skadlig inverkan på konkurrensen.77 Kontrollen sker innan någon företags-

koncentration har skett, till skillnad från artikel 102 som tillämpas först i efterhand. Artikel 2 i 

koncentrationsförordningen anger att: “[e]n koncentration som påtagligt skulle hämma den 

effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i 

synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras oför-

enlig med den gemensamma marknaden.” [vår kursivering]78 Att en koncentration är ofören-

lig med marknaden innebär att den ska förbjudas. För att avgöra om denna förordning är till-

lämplig används tröskelvärden. Ett företag ska anmälas till kommissionen för granskning om 

en företagskoncentration uppfyller i förordningen fastställda tröskelvärden, annars ska nation-

ell rätt tillämpas.79 

 

6.3 Företagskoncentrationer och dominerande ställning 

En koncentration som förstärker eller skapar en dominerande ställning ska, enligt koncentrat-

ionsförordningen, förbjudas. Även här återfinns således begreppet dominerande ställning, 

precis som i artikel 102. Det sker en bedömning av huruvida koncentrationen leder till att ef-

fektiv konkurrens hämmas och om marknadsstrukturen varaktigt förändras. Det innebär att 

företag som är verksamma på en stark oligopolmarknad, på vilken samförstånd mellan dem 

inte sker uttryckligen men att konkurrensen på marknaden efter koncentrationen inte anses bli 

tillräcklig, omfattas av förordningen.80 Vid avgörandet om koncentrationen påtagligt kan 

hämma konkurrensen är det alltid fråga om en helhetsbedömning.81  
                                                
77 Bernitz, s. 170. 
78 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, artikel 2 p. 3. 
79 Bernitz, s. 170-173. 
80 För vidare förklaring av relevant marknad, se avsnitt 5.2 ovan. 
81 Bernitz, s. 176f. 
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6.4 Sammanfattning 

Anmälan om företagskoncentration ska ske innan en koncentration genomförs. Det är således 

en förebyggande åtgärd jämfört med exempelvis artikel 101, vilken tillämpas i efterhand. I 

praxis som det kommer att redogöras för i avsnitt 8 har det konstaterats att en företagskon-

centration som kommer skapa eller förstärka en b dominerande ställning ska förbjudas. Mål 

om företagskoncentrationer har därför haft betydelse för utvecklingen av innebörden av be-

greppet kollektiv dominerande ställning. 
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7. Dominerande ställning i artikel 102  
7.1 Inledning  

Förutom att förbjuda företagskoncentrationer som förstärker eller skapar en dominerande 

ställning och avtal och samordnade förfaranden i artikel 101 förbjuder EU missbruk av domi-

nerande ställning i artikel 102.82 Bestämmelserna utgör delar av EU:s kärna för att förhindra 

konkurrensskadligt beteende och upprätthålla effektiv konkurrens på den inre marknaden. Ett 

viktigt påpekande är att det inte är förbjudet att inneha en dominerande ställning utan det är 

förbjudet att missbruka denna. För att artikel 102 ska vara tillämpbar måste samhandelskrite-

riet vara uppfyllt, vilket innebär att handeln mellan medlemsstaterna ska påverkas. Nedan 

kommer redogöras för tillämpning av artikel 102, vilka utgör grundläggande kunskaper för att 

förstå begreppet kollektiv dominerande ställning. 

 

7.2 Relevant marknad 

För att kunna avgöra huruvida ett företag innehar en dominerande ställning måste företagets 

relevanta marknad bestämmas. Den relevanta marknaden består av två delar: relevant pro-

duktmarknad och relevant geografisk marknad.83 Det är dock alltid fråga om en helhetsbe-

dömning i det enskilda fallet där en sammanvägning av samtliga faktorer ska göras.84 

 

Helt avgörande, i de flesta fall, för bedömningen  

av om överträdelse av artikel 102 har skett är avgränsningen av den relevanta produktmark-

naden. Avgörande för att bestämma den relevanta produktmarknaden är att bedöma företagets 

produkters substituerbarhet (utbytbarhet). De produkter som är inbördes utbytbara med ut-

gångspunkt i egenskaper, pris, användning, funktion och konsumentens uppfattning anses 

tillhöra samma produktmarknad. Bedömningen sker främst utifrån konsumenternas uppfatt-

ning om vad som är en substituerbar vara.85 När den relevanta produktmarknaden har fast-

ställts kan den geografiska marknaden fastställas. Det geografiska området där de berörda 

företagen tillhandahåller de relevanta produkterna utgör den relevanta geografiska mark-

naden. När den relevanta geografiska marknaden ska fastställas bedöms likheterna och skill-

naderna i konkurrensvillkoren mellan de berörda företagen. När den relevanta produktmark-

naden och den relevanta geografiska marknaden har fastställts utgör de tillsammans den rele-

vanta marknaden. Marknadsavgränsningarna görs ofta relativt snävt, vilket medför att ju 
                                                
82 Artikel 102 återges i sin helhet i bilagan i slutet av uppsatsen. 
83 Westin, Jacob (2007). Europeisk konkurrensrätt. Lund: Studentlitteratur, s. 123f. och Bernitz, 2015, s. 142. 
84 Westin, s. 124. 
85 Ibid. s. 123. 
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mindre marknaden bedöms vara desto större är risken för att ett företag anses inneha en do-

minerande ställning.86 

 

7.3 Dominerande ställning 

Dominerande ställning, enligt artikel 102, anses föreligga när företag innehar en sådan eko-

nomisk stark position att de i betydande omfattning kan agera oberoende av sina kunder och 

konkurrenter. Det avgörande för bedömningen är företagets marknadsinflytande. Även om det 

på marknader förekommer konkurrens kan företag ändå, om de har ett starkt marknadsinfly-

tande, agera oberoende av konkurrensen. Den starka positionen och marknadsinflytandet möj-

liggör för företaget, eller företagsgruppen, att hindra effektiv konkurrens på marknaden. Sär-

skild betydelse för avgörandet om företaget innehar en dominerande ställning har marknads-

andelen, vilken utgörs av företagets procentuella andel av marknaden. Olika procentuella ni-

våer indikerar på olika grader av dominerande ställning. Ett monopolistiskt företag är exem-

pelvis alltid dominant.87  

 

7.4 Missbruk av dominerande ställning  

Artikel 102 förbjuder missbruk av dominerande ställning. Det är, som sagt, inte förbjudet att 

inneha en dominerande ställning utan det är förbjudet att missbruka denna. I detta avsnitt 

kommer det kort att redogöras för i de i artikel 102 uppräknade huvudtyperna av missbruk av 

dominerande ställning. De uppräknade huvudtyperna i artikel 102 är inte uttömmande utan 

utgör endast exempel på missbruk. Två huvudformer av missbruk kan urskiljas: (1) när det 

dominerande företaget till egen fördel särskilt utnyttjar den egna marknadsställningen, och (2) 

när det dominerande företaget försvårar konkurrenssituationen för konkurrerande företag. 

Dessa missbruk benämns exploaterande missbruk respektive exkluderande missbruk. Exploa-

terande missbruk räknas upp i a) och b) i artikel 102. Exkluderande missbruk räknas upp i c) 

och d) i artikel 102.88 

 

Exploaterande missbruk kan förekomma genom att det dominerande företaget tar ut mono-

polpriser, vilket denne kan göra i och med att produkterna inte är utsatta för effektiv konkur-

rens.89 Exploaterande missbruk kan även förekomma genom att det dominerande företaget 

tillämpar exklusivitetsbestämmelser i sina avtal. Tillämpandet av sådana bestämmelser inne-
                                                
86 Bernitz, s. 142. 
87 Ibid. s. 144 f. 
88 Bernitz. s. 148 och se bilaga av artikel 102 i slutet av denna uppsats.  
89 För vidare förklaring av monopol, se avsnitt 4.3 ovan. Se bilaga av artikel 102 i slutet av denna uppsats 
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bär att dominerande företag binder distributionskanaler eller leverantörer vilket försvårar 

konkurrensmöjligheter för konkurrenterna och kan eventuellt stänga ute dessa. Exklusivitets-

bestämmelserna kan omfattas av artikel 101, men för att exklusivitetsbestämmelserna ska 

omfattas av artikel 102 krävs det exempelvis ett ensidigt agerande som sätter press på att 

andra företag ska förhålla sig på ett visst sätt. Exkluderande missbruk kan utgöras av kopp-

lingsförbehåll. Kopplingsförbehåll innebär att det dominerande företaget ställer villkor på den 

andra parten, för att ingå avtal, att denne ska åta sig ytterligare förpliktelser. Förpliktelserna 

har inte något samband med det föremål som avtalet avser, varken enligt handelsbruk eller till 

sin natur.90  

 

7.5 Sammanfattning 

Det är tydlig skillnad på att inneha en dominerande ställning och att missbruka den. Utifrån 

kriterierna i artikel 102 kan det fastställas att företag kan inneha en dominerande ställning 

men det innebär inte per automatik att slutsatsen kan dras att missbruk av den sker. Begreppet 

kollektiv dominerande ställning har, genom praxis, konstaterats kunna omfattas av artikel 102 

och för att en sådan ska föreligga måste kriterierna i artikel 102 vara uppfyllda. Konstateran-

det av artikel 102:s tillämpbarhet på begreppet kollektiv dominerande ställning har inte varit 

helt oproblematiskt. Kriterierna för begreppet kollektiv dominerande ställning har successivt 

utvecklats i praxis. 

  

                                                
90 Bernitz, s 148 ff.  
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8. Begreppet kollektiv dominerande ställning i rättspraxis 

8.1 Inledning 

Ordalydelsen “flera företags missbruk av en dominerande ställning” i artikel 102 indi-

kerar att en dominerande ställning även kan innehas kollektivt av flera juridiskt obero-

ende företag, vilket både Tribunalen och EU-domstolen har tolkat in i denna lydelse. I 

doktrinen har det diskuterats om denna vida tolkning av artikel 102 kan vara ett sätt för 

EU att hantera flera företags konkurrensbegränsande beteende, främst problem med 

tyst samordning.91 Begreppet kollektiv dominerande ställning fastslogs för första 

gången år 1992 i Tribunalen och innebörden av detta begrepp har sedan dess succes-

sivt utvecklats.92 Begreppet kollektiv dominerande ställning förekommer både i artikel 

102 och i koncentrationsförordningen i artikel 2.2 och 2.3, vilket har fastslagits genom 

praxis och begreppet står således inte uttryckligen i någon av bestämmelserna. Samt-

liga rättsfall, vilka presenteras i detta kapitel, har haft betydelse för utvecklingen av 

vad som krävs för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga både enligt arti-

kel 102 och enligt koncentrationsförordningen. EU-domstolarna har i rättsfallen hänvi-

sat till praxis från både koncentrationsmål och missbruksmål om artikel 102. Nedan 

kommer den rättspraxis som finns om begreppet kollektiv dominerande ställning att 

redogöras för i kronologisk ordning. 

 

8.2 Kollektiv dominerande ställning introduceras 

Begreppet kollektiv dominerande ställning behandlades i EU för första gången under 1970-

talet, bland annat i målet Hoffmann- La Roche mot kommissionen.93 I Hoffmann-målet hade 

kommissionen i sitt beslut fällt de berörda företagen för att inneha kollektiv dominerande 

ställning enligt artikel 102, vilket EU-domstolen sedan avvisade. Domstolen konstaterade att 

innehavet av dominerande ställning måste skiljas från parallellt beteende. Parallellt beteende 

är karakteristiskt för oligopolmarknader i det hänseendet att oligopolföretag är ömsesidigt 

beroende av varandra och agerar därefter. Domstolen fastställde således att oligopolföretags 

parallella beteende måste skiljas från enskilt innehav av dominerande ställning eftersom ett 

företag som är innehavare av en dominerande ställning i stor mån kan bestämma sitt agerande 

själv.94 Bailey och Whish tolkar Domstolens dom som att den avvisade kommissionens beslut 

                                                
91 Whish, Richard & Bailey, David (2015). Competition law. 8. ed. Oxford: Oxford University Press. 
92 Callery, Craig, Considering the oligopoly problem, European Competition Law Review 32(3), 2011, s. 142. 
93 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1979 s. 461. 
94 Ibid. 
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om att artikel 102 skulle vara ett sätt att hantera oligopolföretags parallella beteende. Vidare 

menar Bailey och Whish att Domstolens uttalanden indikerar att när oligopolföretag beter sig 

på ett identiskt sätt, på grund av oligopolmarknaders struktur, borde de inte anses skyldiga till 

missbruk av dominerande ställning om oligopolisternas beteende endast är ett rationellt age-

rande på marknaden. Bailey och Whish menar även att Domstolen troligen dessutom grun-

dade sitt beslut på att oligopolföretags beteende, när de har ingått avtal eller har samordnat ett 

förfarande, istället kan omfattas av artikel 101. Vidare menar Bailey och Whish att Domstolen 

inte var redo att karaktärisera tyst samordning som ett missbruk enligt artikel 102 när det inte 

är samverkan, dvs. avtal eller samordnat förfarande, som omfattas av artikel 101.95  

 

Målet Italian Flat Glass96 visade dock att Domstolens inställning i Hoffman- La Roche senare 

skulle komma att ändras eftersom Tribunalen fastslog innebörden av begreppet kollektiv do-

minerande ställning i Italian Flat Glass. Ett beslut av kommissionen hade överklagats till Tri-

bunalen för ogiltigförklaring. I kommissionens beslut hade tre bolag, vilka tillverkade 

planglas, ansetts ha överträtt artikel 101 och artikel 102.97 Av intresse i rättsfallet är den av 

kommissionen påstådda överträdelsen av artikel 102 eftersom bolagen ansågs ha missbrukat 

sin kollektivt dominerande ställning. Efter prövning ogiltigförklarade Tribunalen beslutet.98 

 

Tribunalen inledde med att påpeka att enligt artikel 102 kan en dominerande ställning miss-

brukas av “flera företag”.99 Den konstaterade därefter att det i praxis är fastslaget att begrep-

pen avtal och samordnade förfarande mellan företag, enligt sin betydelse i artikel 101, inte 

innefattar de avtal och samordnade förfaranden mellan företag som ingår i samma koncern 

om de bildar en ekonomisk enhet (ekonomiska enhetens princip). Följaktligen avses med av-

tal och samordnade förfaranden mellan “företag” i artikel 101 de förbindelser mellan två eller 

flera ekonomiska enheter som har möjlighet att konkurrera med varandra, till skillnad från 

företag inom en ekonomisk enhet. Tribunalen fortsatte med att konstatera att begreppet “före-

tag” har samma innebörd i artikel 102 som i artikel 101.100 

 

Ett viktigt uttalande i domen, gällande missbruk av en kollektiv dominerande ställning, var att 

det inte är tillräckligt att påvisa en överträdelse av artikel 102 genom att återanvända de om-
                                                
95 Bailey & Whish, s. 609 f. 
96 Mål T-68/89 m.fl., Società Italiana Vetro SpA mot kommissionen, REG 1992 s. II-1403.  
97 Ibid. p.1. 
98 Ibid. p. 367-369. 
99  Ibid. p. 357. 
100 Ibid. p. 357-358. 
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ständigheter som lett till en överträdelse av artikel 101. Det innebar att de som tillsammans 

har haft ett avtal eller samordnat förfarande, vilket har ansetts förbjudet enligt artikel 101, får 

inte som slutsats av enbart detta förhållande anses inneha en kollektiv dominerande ställ-

ning.101 Tribunalen byggde sedan vidare på resonemanget genom uttalandet att:  

 

”[m]an kan i princip inte utesluta att två eller flera oberoende ekonomiska enheter på en viss 

marknad är förenade av sådana ekonomiska bindningar att de, på grund härav, tillsammans 

har en dominerande ställning i förhållande till övriga aktörer på samma marknad. Detta skulle 

till exempel kunna vara fallet om två eller flera oberoende företag tillsammans, genom avtal 

eller licenser, har ett teknologiskt försprång som tillåter dem att i betydande omfattning agera 

oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter”102 [vår kursi-

vering]. Tribunalen fastslog genom detta viktiga uttalande att begreppet kollektiv domine-

rande ställning existerar och är tillämpbart.  

 

Trots att begreppet kollektiv dominerande ställning nu hade fastslagits i praxis var det fortfa-

rande mycket som var oklart kring dess innebörd och vilka förutsättningar som skulle vara 

uppfyllda för att en kollektiv dominerande ställning skulle föreligga.103  

 

8.3 Rättsläget efter Italian Flat Glass 

Tribunalens dom i Italian Flat Glass skapade ett oklart rättsläge och olika tolkningar uppstod i 

doktrin, främst gällande vad som innefattades i begreppet “ekonomiska bindningar”. Tribuna-

len nämnde avtal och licenser men en vidsträckt tolkning efter domen var att de ekonomiska 

bindningarna möjligen även kunde skapas av en marknadsstruktur som tillåter de ekonomiskt 

oberoende enheterna att tyst samordna sitt beteende på marknaden. Dock tydde exemplifie-

ringen “avtal och licenser” på att det krävdes mer kontraktuella och strukturella bindningar, 

än enbart tyst samordning. Det ledde till frågan om vad begreppet kollektiv dominerande 

ställning i så fall bidrog med eftersom sådana kontraktuella bindningar redan regleras i artikel 

101 som uttryckliga överenskommelser, dvs. avtal och samordnade förfaranden. Rättsläget 

utvecklades dock i praxis i takt med att fler domar på området kom.104 

 

                                                
101 Mål T-68/89 m.fl., p. 360.  
102 Ibid, p. 358.  
103 Jones & Sufrin, s. 717 f. 
104 Ibid. s. 718.  
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8.4 Begreppet band introduceras 

I målet Almelo105 hade en nederländsk domstol begärt ett förhandsavgörande avseende hur 

bland annat artikel 102 skulle tolkas. Lokala bolag förbjöds genom avtal med de regionala 

bolagen att inom sitt territorium importera elektricitet på grund av att det i de allmänna villko-

ren fanns en exklusiv inköpsklausul för leverans av elektricitet till kommuner med eget distri-

butionsbolag. I Nederländerna försåg fyra regionala distributionsbolag de lokala bolagen med 

elektricitet inom ett område som de har blivit tilldelade.106  

 

Domstolen anförde i målet att en dominerande ställning ska anses innehas om “företaget till-

hör en grupp av företag som kollektivt har en dominerande ställning.” 107 Domstolen anförde 

vidare att det, för att en kollektiv dominerande ställning ska anses föreligga, måste föreligga 

en tillräcklig sammanbundenhet mellan företagen i gruppen för att kunna uppträda likartat på 

marknaden. Dock skulle den nationella domstolen avgöra om det fanns tillräckligt starka band 

mellan parterna för att en kollektiv dominerande ställning skulle anses föreligga.108 

  
Målet var alltså inte avgjort i sak i Domstolen, utan resten skulle avgöras i den nationella 

domstolen, men målet bidrog med uttalanden om kollektiv dominerande ställning. Domstolen 

konstaterade att banden mellan företagen var en förutsättning för att en kollektiv dominerande 

ställning ska föreligga men utvecklade inte detta ytterligare.  

 

Målet Frankrike mot kommissionen,109 vilket även är känt under namnet “Kali und Salz”, av-

såg en planerad företagskoncentration mellan bolagen Mitteldeutsche Kali AG (MdK) och 

Kali und Salz AG (Kali und Salz).110 I domen fastslogs att koncentrationsförordningen är klart 

tillämplig på fall av en kollektiv dominerande ställning som uppkommer till följd av en kon-

centration.111 Domstolen framhöll att ifråga om begreppet kollektiv dominerande ställning 

måste det, utifrån en analys av referensmarknadens kommande utveckling, ske en bedömning 

av koncentrationen. Vidare måste det undersökas om:  

 

”den koncentration som undersökningen gäller kan ge upphov till en sådan situation som 

                                                
105 Mål C-393/92, Almelo mot NV Energiebedrijf Ijsselmij, REG 1994. 
106 Ibid. p. 1-6. 
107 Ibid. 41. 
108 Ibid. p. 41-43. 
109 Förenade målen C-68/94 och C-30/95, Frankrike och SCPA och EMC mot kommissionen, REG 1998. 
110 Ibid. p. 1. 
111 Ibid. p. 171-172. 
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medför att den effektiva konkurrensen på den ifrågavarande marknaden påtagligt hämmas av 

de företag som är parter i koncentrationen och av ett eller flera företag som står utanför kon-

centrationen, men som tillsammans, bland annat på grund av vissa band dem emellan, kan 

inta samma hållning på marknaden och i betydande omfattning uppträda utan att behöva ta 

hänsyn till andra konkurrenter, kunder och, slutligen, konsumenter” [vår kursivering].112  

 

Domstolen framhöll förekomsten av band även i detta mål, liksom i Almelo, men förklarade 

inte vad det mer specifikt innebar. Till skillnad från Almelo framhöll Domstolen att banden 

mellan företagen skulle medföra att de kunde agera på ett visst sätt, dvs. effekten av banden. 

Domstolen fastslog även att en bedömning av marknaden hade betydelse för begreppet kol-

lektiv dominerande ställning. 

 

8.5 Innebörden av beroendeförhållande mellan företag 

I målet Gencor mot kommissionen113 förbjöds en planerad företagskoncentration mellan Gen-

cor och Lonrho, vilka båda var moderbolag i sina respektive koncerner. Den planerade före-

tagskoncentrationen mellan Gencor och Lonrho och dess konkurrent ACC:s planerade inne-

hav i Lonrho fick till följd att kommissionen förbjöd koncentrationen. Kommissionen ansåg 

att förhållandet utgjorde en dominerande duopolställning.114 

 

Tribunalen, till vilken kommissionens beslut överklagades, konstaterade i sina domskäl att 

omfattande marknadsandelar har stor betydelse vid bedömningen av dominerande ställning 

och att marknadsandelarna i vissa fall kan utgöra ett bevis för att en dominerande ställning 

föreligger.  På en oligopolmarknad, i synnerhet på en duopolistisk marknad och om motsatsen 

inte kan bevisas, kan innehavet av en stor marknadsandel utgöra ett indicium på att en kollek-

tiv dominerande ställning föreligger. Koncentrationen mellan Gencor och Lonhro skulle med-

föra att företagen skulle inneha en marknadsandel om 80 procent, vilket är en mycket stor 

sådan och konkurrensen på marknaden skulle bli för svag.115 

 

Tribunalen anförde vidare att för att kunna avgöra om det föreligger en kollektiv dominerande 

ställning ska den kommande utvecklingen på den relevanta marknaden analyseras. Analysen 

ska ge svar på om koncentrationen påtagligt kan hämma effektiv konkurrens genom att det 
                                                
112 Förenade målen C-68/94 och C-30/95, p. 221. 
113 Mål T-102/96, Gencor mot kommissionen, REG 1999.  
114 Ibid. p. 20. 
115 Ibid. p. 201-207. 
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mellan företagen i koncentrationen och företag som inte är med i koncentrationen finns för-

bindelser på den relevanta marknaden. Den effektiva konkurrensen kommer att hämmas på så 

sätt att företagen, genom bindningarna emellan dem, kan inta samma hållning på marknaden 

och i betydande omfattning kan agera oberoende till konkurrenter, kunder och konsumen-

ter.116  

 

Gencor ansåg, med hänvisning till Italian Flat Glass117, att en kollektiv dominerande ställning 

förutsätter strukturella bindningar.118 Tribunalen delade inte Gencors uppfattning. Tribunalen 

fastslog att strukturella bindningar inte är ett nödvändigt kriterium. Tribunalen fastslog att två 

eller flera självständiga ekonomiska enheter, som förenas av ekonomiska förbindelser på en 

viss marknad, kan inneha en dominerande ställning.119 Tribunalen anförde vidare att:  

 

“I juridiskt eller ekonomiskt hänseende finns det inte någon anledning att från begreppet eko-

nomiska bindningar utesluta ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan deltagarna i ett be-

gränsat oligopol inom vilket de på en marknad med lämpliga egenskaper - bland annat i fråga 

om marknadskoncentration och produktens överblickbarhet och homogenitet - kan förutse 

varandras uppträdande och därför är starkt benägna att samordna sitt beteende på marknaden 

för att bland annat maximera sin gemensamma vinst genom att begränsa produktionen i syfte 

att höja priserna. I ett sådant sammanhang vet varje aktör att en starkt konkurrenspräglad åt-

gärd från hans sida i syfte att öka hans marknadsandel (exempelvis en prissänkning) skulle 

framkalla samma åtgärd hos de andra aktörerna, så att han inte skulle få någon fördel av sitt 

initiativ. Samtliga aktörer skulle drabbas av den sänkta prisnivån.”[vår kursivering]120   

 

Domen visade att det i begreppet ekonomiska bindningar inryms ett ömsesidigt beroendeför-

hållande. I bedömningen av en kollektiv dominerande ställning ska således ett ömsesidigt 

beroendeförhållande tas i beaktande.  

 

8.6 Vertikal kollektiv dominans fastslås 

Irish Sugar121 är ett mål från Tribunalen, i vilket ett beslut av kommissionen hade överklagats. 

                                                
116 Mål T-102/96, p. 163. 
117 Se avsnitt 8.2 ovan. 
118 Mål T-102/96, p. 264. 
119 Ibid. p. 273-274. 
120 Ibid. p. 276. 
121 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, REG 1999 s. II-2969. 
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I detta beslut hade sockerproducenten Irish Sugar dömts för överträdelse av artikel 102, när-

mare bestämt missbruk av både individuell och kollektiv dominerande ställning.122 Irish Sugar 

var sammanlänkat med två andra bolag bland annat genom aktieinnehav och styrelserepresen-

tation i dessa. Det ena bolaget ansvarade för att köpa och distribuera delar av Irish Sugar’s 

socker vilket medförde att de hade ett nära förhållande.123 

 

Domstolen hänvisade till målet Frankrike mot kommissionen124 avseende uttalandet angående 

band mellan företagen.125 Tribunalen bedömde att de band som förelåg mellan bolagen, ex-

empelvis ägarförhållandena och att SDL ansvarade för Irish Sugar’s distribution, hade tillåtit 

de två bolagen att föra samma handlingslinje på marknaden vilket medförde att de innehade 

en vertikal kollektiv dominerande ställning.126 Domstolen konstaterade dessutom att det inte 

fanns något i rättspraxis som tyder på att begreppet kollektiv dominerande ställning inte var 

tillämpligt på två eller flera företag som är i ett vertikalt förhållande.127 I sin dom i Irish Sugar 

fastslog således Tribunalen att en kollektiv dominerande ställning även kan föreligga vertikalt 

mellan två eller flera företag, till skillnad från de tidigare målen i praxis kring begreppet kol-

lektiv dominans när det har rört sig om horisontella förhållanden.128 Irish Sugar är dock ett 

kritiserat mål. Vissa hävdar att eftersom domstolen uttalade att de två bolagen i viss mån var 

verksamma på samma marknad medförde det att deras förhållande därmed var delvis horison-

tellt.129 Domstolen hade således inte behövt skapa det nya konceptet vertikal kollektiv domi-

nans.  

 

8.7 Begreppet “flera företag” i artikel 102 

I målet Compagnie Maritime Belge130 hade tre företag Compagnie Maritime Belge (CMB), 

Compagnie Maritime Belge Transports SA (CMBT) och Dafra-Lines A/S (Dafra) överklagat 

en dom från Tribunalen till Domstolen. Bolagen hade överklagat kommissionens beslut till 

Tribunalen.131 Bolagen var medlemmar i linjekonferensen Associated West Africa Lines 

                                                
122 Mål T-228/97, p. 1.  
123 Ibid, p. 52. 
124 Förenade målen C-68/94 och C-30/95. 
125 Mål T-228/97, p. 46. 
126 Ibid, p. 59.  
127 Ibid, p. 63. 
128 Jones & Sufrin, 2014, s. 725. 
129 Mål T-228/97, p. 62.  
130 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports m.fl. mot kommission-
en, REG 2000. 
131 Ibid. p. 1. 
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(Cewal) som gick mellan hamnar i Europa och Afrika.132  

 

I sitt beslut hade kommissionen bedömt att tre linjekonferenser, inklusive deras medlemsföre-

tag, hade brutit mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 101. En av dessa tre 

linjekonferenser var Cewal och Kommissionen ansåg att företagen som ingick i Cewal även 

hade missbrukat en kollektiv dominerande ställning.133 Cewal och dess medlemsföretag hade 

således överträtt både artikel 101 och artikel 102.  

 

Domstolen gjorde ett viktigt uttalande avseende vad som krävs för att begreppet ”flera före-

tag” i artikel 102 ska vara uppfyllt: ”[E]n dominerande ställning kan innehas av två eller flera 

ekonomiska enheter som i juridiskt hänseende är oberoende av varandra, förutsatt att de upp-

träder eller agerar tillsammans ekonomiskt på en särskild marknad, som en kollektiv enhet. 

Det är på detta sätt som uttrycket "kollektiv dominerande ställning", som härefter kommer att 

användas, skall förstås” [vår kursivering].134 Domstolen konstaterade således att det för att 

begreppet ”flera företag” i artikel 102 ska vara uppfyllt förutsätts att de ekonomiska enheterna 

uppträder eller agerar tillsammans ekonomiskt, att de är oberoende av varandra i juridiskt 

hänseende och att det sker på en särskild marknad.  

 

Domstolen konstaterade även att det, för att kunna göra en bedömning enligt artikel 102, är 

nödvändigt att göra en undersökning om de berörda företagen ”tillsammans utgör en kollektiv 

enhet i förhållande till sina konkurrenter, sina handelspartner och konsumenterna på en viss 

marknad.” [vår kursivering]135 Om de berörda företagen konstateras utgöra en kollektiv enhet 

ska det därefter undersökas om de faktiskt innehar en dominerande ställning och om denna i 

sin tur har missbrukats enligt bestämmelserna i artikel 102.136 De berörda företagen måste 

således utgöra en kollektiv enhet, annars kan en kollektiv dominerande ställning inte före-

ligga. 

 

För att kunna konstatera att de berörda företagen utgör en kollektiv enhet anförde Domstolen, 

med hänvisning till målen Almelo137 och Frankrike mot kommissionen138, att en undersökning 

                                                
132 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, p. 3-5. 
133 Ibid. p. 5. 
134 Ibid. p. 36. 
135 Ibid. p. 39. 
136 Ibid. 
137 Mål C-393/92. 
138 Förenade målen C-68/94 och C-30/95. 
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avseende de ekonomiska banden eller förhållandena mellan de berörda företagen ska genom-

föras.139 Undersökningen ska ge svar på om de ekonomiska banden ger företagen möjlighet 

att agera oberoende av sina konkurrenter, konsumenter och kunder. Ett avtal, en företags-

sammanslutning eller ett beslut som avses i artikel 101, vilket förenar två eller flera företag, är 

inte en omständighet i sig som är tillräcklig för att kunna konstatera att ekonomiska band 

finns mellan företagen.140 Det krävs således något mer än ett avtal för att ekonomiska band 

ska anses föreligga. 

 

Domstolen konstaterade sammanfattningsvis att ”[e]n kollektiv dominerande ställning kan 

således vara resultatet av ett avtals beskaffenhet och villkor, sättet för dess genomförande 

samt de band eller förhållanden mellan företagen som följer av detta. Det är emellertid inte 

nödvändigt med ett avtal eller andra juridiska band för att en kollektiv dominerande ställning 

skall kunna konstateras. Ett sådant konstaterande kan vara resultatet av andra förhållanden 

och bero på en ekonomisk bedömning och, i synnerhet, en bedömning av marknadsstrukturen” 

[vår kursivering].141 Genom uttalandet förtydligade Domstolen vilka effekter de ekonomiska 

banden kan ge.  

 

Målet visar att det kan vara resultatet av ett avtal, och dess följder, som kan ge upphov till en 

kollektiv dominerande ställning. Det krävs dock i första hand att de berörda företagen utgör 

en kollektiv enhet. Domstolen gav däremot inte svar på frågan vad som mer konkret krävs för 

att kravet ekonomiska band ska vara uppfyllt. Rättsfallet visar även att ett förfarande kan 

bryta mot bestämmelserna i både artikel 101 och 102.  

 

8.8 Tyst samordning vid bedömningen av begreppet kollektiv dominerande ställning 

inom koncentrationsförordningen 

Målet Airtours142 gällde en överklagan av kommissionens beslut i vilket en planerad företags-

koncentration mellan två resebolag hade förbjudits. Bolaget Airtours ville förvärva sin kon-

kurrent First Choice.143 Kommissionen förklarade i sitt beslut att koncentrationen var ofören-

lig med den gemensamma marknaden eftersom de två bolagen i koncentrationen skulle skapa 

en kollektiv dominerande ställning tillsammans med två andra konkurrenter på den relevanta 

                                                
139 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, p. 41. 
140 Ibid. p. 42f. 
141 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, p. 45. 
142 Mål T-342/99, Airtours plc mot Kommissionen, REG 2002 s. II-2585. 
143 Ibid. p. 1-2.  
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marknaden. Det skulle påtagligt hämma konkurrensen på den inre marknaden.144 Efter kon-

centrationen skulle det endast vara tre stycken stora researrangörer kvar vilket enligt kom-

missionen skulle eliminera deras incitament att konkurrera med varandra.145 Airtours överkla-

gade beslutet till Tribunalen för ogiltigförklaring. Kommissionens beslut kritiserades hårt av 

Tribunalen som ogiltigförklarade stora delar av kommissionens analys eftersom den var grun-

dad på, enligt Tribunalen, felaktiga bedömningar.146 

 

Tribunalens dom i Airtours-målet blev avgörande för den fortsatta bedömningen av företags-

koncentrationer på oligopolmarknader genom fastställandet av de viktiga Airtours-

kriterierna.147 I målen Kali und Salz148 och Gencor149 fastställdes en bred definition av be-

greppet “ekonomiska bindningar” som ska föreligga mellan de inblandade företagen. Det in-

nebär att bindningarna kan utgöras av ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företag i ett 

begränsat oligopol.150 Tribunalen byggde vidare på detta i Airtours genom att uttala att en 

kollektiv dominerande ställning kan skapas av en företagskoncentration om den “skulle resul-

tera i att varje företag som ingår i det dominerande oligopolet skulle anse att det var möjligt, 

ekonomiskt rationellt och således att föredra att varaktigt anta samma marknadsstrategi i syfte 

att sälja till priser som är högre än de konkurrensmässiga utan att behöva ingå ett avtal eller 

samordna ett förfarande … och utan att de faktiska eller potentiella konkurrenterna, eller 

kunderna och konsumenterna, på ett effektivt sätt skulle kunna reagera” [vår kursivering].151 

Redan här kan tydas en koppling till fenomenet tyst samordning. 

 

Tribunalen fortsatte med att konstatera att tre villkor ska vara uppfyllda för att en kollektiv 

dominerande ställning ska kunna skapas av en företagskoncentration (Airtours-kriterierna). 

Det första villkoret är att det ska finnas tillräcklig insyn (transparens) på marknaden för de 

inblandade företagen i oligopolet att kunna följa de andra aktörernas beteenden på mark-

naden. Det innebär att företagen i det dominerande oligopolet måste kunna få kännedom om 

de andra företagens ageranden för att kunna veta huruvida de antar samma strategi och om de 

                                                
144 Mål T-342/99, p. 9. 
145 Kommissionens beslut IV/M.1524, Airtours/First Choice, 1999, s. 1-33, p. 169-172. 
146 Overd, Alan, 2002, After the Airtours appeal, European Law Review 23(8), s. 375-377.  
147 Ibid. s. 375-377.  
148 Förenade målen C-68/94 och C-30/95. 
149 Mål T-102/96. 
150 Mål T-342/99, p. 60. 
151 Ibid. p. 61.  
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avviker från denna. Den gemensamma strategin är att begränsa utbudet och således ha högre 

priser än vid normal konkurrens.152   

 

Det andra villkoret är att det ska finnas incitament för företagen att inte frångå den gemen-

samma strategin, det vill säga att den tysta samordningen mellan dem måste kunna bestå. Som 

beskrivits ovan om ömsesidigt beroende och spelteori153, är företagen i ett oligopol medvetna 

om att de bara kan dra nytta av det parallella beteendet om de alla vidhåller det. Följaktligen 

ska det finnas avskräckande faktorer (repressalier) som ska fungera som ett bestående incita-

ment att inte avvika från den gemensamma strategin. Företagen vet då att ett agerande som 

syftar till att försöka öka sin marknadsandel endast kommer leda till samma åtgärd från de 

andra aktörerna och företaget får således ingen fördel av sitt avvikande beteende.154 

  
Det tredje och sista villkoret, som måste uppfyllas för att visa att en kollektiv dominerande 

ställning kommer att skapas av den undersökta koncentrationen och således kunna förbjudas, 

är att de faktiska och potentiella konkurrenternas samt konsumenternas, förutsedda reaktion 

på beteendena inom den gemensamma strategin inte kommer motverka den gemensamma 

strategins förväntade fördelar.155 Rättsfallet gör det således mycket klart, genom att ställa upp 

de tre Airtours-kriterierna, att begreppet kollektiv dominerande ställning innehåller en be-

dömning av tyst samordning. Dessa kriterier stämmer nämligen överens med de kriterier som 

ska vara uppfyllda enligt ekonomisk teori för att tyst samordning ska föreligga.156 Detta kon-

centrationsfall lämnade dock frågan om dessa kriterier även kan tillämpas på en kollektiv do-

minerande ställning enligt artikel 102 obesvarad.157   

 

8.9 Betydelsen av brist på effektiv konkurrens mellan aktörer 

I målet TACA158 hade ett beslut från kommissionen överklagats till Tribunalen. Målet rörde, 

precis som i Compagnie Maritme Belge159, en linjekonferens160. TACA (Trans Atlantic Con-

                                                
152Mål T-342/99, p. 62 
153 Se avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 
154 Mål T-342/99, p. 62.  
155 Ibid. p. 62.  
156 Se avsnitt 5.2.4. 
157 Overd, s. 375-377. 
158 Förenade målen T-191/98 och T-212/98 till T-214/98, Atlantic Container Line AB m.fl. mot kommissionen, 
REG 2003 s. II-3275.   
159 Se avsnitt 8.6. 
160 Förenade målen T-191/98 och T-212/98 till T-214/98, p. 7. för definition av linjekonferens. 
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ference Agreement) var ett avtal mellan några rederier avseende linjetransporter.161 Kommiss-

ionen hade i sitt beslut bedömt att överträdelse av artikel 102 hade skett genom missbruk av 

en kollektiv dominerande ställning.162 Tribunalen hänvisade till målet Compagnie Maritme 

Belge och till uttalandet att “linjekonferenser på grund av sin beskaffenhet och med hänsyn 

till sina syften kan kvalificeras som en kollektiv enhet som uppträder som en sådan på mark-

naden i förhållande till såväl användare som konkurrenter”[vår kursivering].163  

 

Vidare hänvisade Tribunalen även till målet Kali und Salz164 avseende band mellan företagen 

som tillåter dem att inta samma hållning på den relevanta marknaden. Tribunalen hänvisade 

även till målen Gencor och Airtours165 och uttalade att de berörda företagen kan inta samma 

hållning på marknaden “om dessa företag kan förutse varandras uppträdande och därför är 

starkt benägna att samordna sitt beteende på marknaden för att bland annat maximera sin 

gemensamma vinst genom att begränsa produktionen i syfte att höja priserna” [vår kursive-

ring].166 Tribunalen konstaterade även att det endast krävs att de berörda företagen har haft 

möjligheten att föra samma handlingslinje på marknaden.167 

 

Ett viktigt uttalande i TACA var att bristen på effektiv konkurrens mellan företagen i ett på-

stått dominerande oligopol spelar en viktig roll vid avgörandet av om det föreligger en kollek-

tiv dominerande ställning. Det ska således ske en bedömning av huruvida den effektiva kon-

kurrensen mellan företagen är begränsad. Denna begränsning sker när företagen anpassar sitt 

konkurrensbeteende efter varandra, dvs. samordnar sina beteenden. Domstolen fastslog slutli-

gen att det dock inte krävs, för att bevisa att en kollektiv dominerande ställning föreligger, att 

all konkurrens mellan de berörda företagen undanröjs.168  

 

8.10 Tyst samordning och begreppet kollektiv dominerande ställning 

I Laurent Piau-målet169 mellan Laurent Piau mot kommissionen och Internationella fotbolls-

förbundet (FIFA), vilket utgörs av dess medlemmar i nationella sammanslutningar, hävdade 

Laurent Piau att FIFA:s reglemente för spelagenters verksamhet var oförenligt med EU:s 
                                                
161 Förenade målen T-191/98 och T-212/98 till T-214/98, p. 32-35. 
162 Ibid. p. 67. 
163 Ibid. p. 601. 
164 Se avsnitt 8.4. 
165 Se avsnitt 8.5 och 8.8. 
166 Förenade målen T-191/98 och T-212/98 till T-214/98, p. 652.  
167 Ibid, p. 631. 
168 Förenade målen T-191/98 och T-212/98 till T-214/98, p. 653-654. 
169 Mål T-193/02, Laurent Piau mot kommissionen, REG 2005 s. II-209.  
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konkurrensbestämmelser.170 FIFA:s tillämpningsförordnings stadgar föreskrev att spelagenter 

skulle inneha en agentlicens, vilken utfärdades av FIFA. För att erhålla denna licens krävdes 

det att agenterna uppfyllde ett antal villkor.171 FIFA genomförde förändringar i reglementet, 

vilket medförde att kommissionen ansåg att reglementet var förenligt med konkurrensregler-

na.172 Laurent Piau var skiljaktig till denna uppfattning och överklagade därför kommission-

ens beslut till Tribunalen. Kommissionen ansåg i sitt beslut att artikel 102 inte var tillämp-

bar.173  

 

Beträffande artikel 102 och kollektiv dominerande ställning diskuterade Tribunalen inled-

ningsvis innebörden av begreppet ”flera företag” i artikel 102. Med hänvisning till målet 

CMB174 fastslog domstolen att begreppet ”flera företag” innebär att en dominerande ställning 

kan ”innehas av två eller flera ekonomiska enheter som i juridiskt hänseende är oberoende av 

varandra, förutsatt att de ur ekonomisk synvinkel uppträder eller agerar tillsammans på en 

särskild marknad, som en kollektiv enhet.”175  

 

Tribunalen anförde att de tre Airtours-kriterierna176 ska vara uppfyllda för att kollektiv domi-

nerande ställning ska föreligga.177 Tribunalen anförde även, med hänvisning till CMB178 att 

”[g]enomförandet av ett sådant beslut som FIFA:s reglemente om spelaragenters verksamhet 

kan få till följd att företag som är verksamma på marknaden i fråga, det vill säga klubbarna, 

förenas på ett sådant sätt vad gäller deras agerande på en viss marknad att de uppträder som 

en kollektiv enhet på denna marknad i förhållande till sina konkurrenter, sina handelspartner 

och konsumenterna” [vår kursivering].179 Tribunalen konstaterade att fotbollsklubbarna och 

FIFA utgjorde en kollektiv enhet. Tribunalen konstaterade däremot att något missbruk av en 

kollektiv dominerande ställning inte hade skett.180 Tribunalen konstaterade således att effek-

ten av genomförandet av reglementet får till följd att klubbarna uppträder som en kollektiv 

enhet. Det visar således att det inte var själva reglementet i sig som skapade en kollektiv do-

minerande ställning utan effekterna av det. I Airtours-målet konstaterades att begreppet kol-
                                                
170 Mål T-193/02, p. 1 och 8. 
171 Ibid. p. 4-6. 
172 Ibid. p. 13-19. 
173 Ibid. p. 21-23. 
174 Förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P. 
175 Ibid. p. 110. 
176 Se Mål T-342/99 och avsnitt 8.8 ovan för redogörelse av Airtours-kriterierna. 
177 Mål T-193/02, p. 111. 
178 Se avsnitt 8.7 ovan.  
179 Mål T-193/02, p. 113. 
180 Ibid. p. 112-117. 
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lektiv dominerande ställning kräver en bedömning av tyst samordning, vilket bekräftades i 

Laurent-Piau-målet. 

 

8.11 Kopplingen mellan tyst samordning och Airtours -kriterierna 

Impala-målet181 är ett koncentrationsmål från Domstolen. Organisationen Impala hade över-

klagat kommissionens beslut och väckt talan hos Tribunalen om ogiltigförklaring av beslutet. 

I kommissionens beslut hade en föreslagen företagskoncentration, mellan företagen Sony och 

Bertelsmann, ansetts vara förenlig med den gemensamma marknaden.182 Tribunalen ogiltig-

förklarade kommissionens beslut. Sony och Bertelsmann yrkade att Domstolen skulle upp-

häva Tribunalens dom.183 

 

Av intresse i Impala-målet är de uttalanden Domstolen gjorde angående bedömningen av be-

greppet kollektiv dominerande ställning och kopplingen till tyst samordning. Domstolen hän-

visade till Compagnie Maritme Belge- målet184 i vilket det hade konstaterats att banden mel-

lan de berörda företagen i en påstådd kollektiv dominerande ställning även kan vara resultatet 

av en bedömning av marknadsstrukturen. Domstolen hänvisade till Kali und salz185, och utta-

lade att kommissionen är skyldig att utreda om den undersökta koncentrationen kan leda till 

en situation där den effektiva konkurrensen påtagligt hämmas av företagen i koncentrationen 

eller konkurrenter som står utanför den men som genom vissa band dem emellan kan inta 

samma hållning på marknaden och dra nytta av en ekonomisk maktställning utan att konkur-

renter, kunder eller konsumenter kan reagera på ett effektivt sätt. Domstolen uttalade dessu-

tom att med dessa band avses särskilt ett ömsesidigt beroendeförhållande på ett begränsad 

oligopolmarknad eftersom dessa marknader kan ha särskilda egenskaper, vilka tillåter dem att 

förutse konkurrenternas uppträdanden och därmed underlättar en tyst samordning.186  

 

Domstolen uttalade att en kollektiv dominerande ställning som hämmar den effektiva konkur-

rensen kan uppkomma som en följd av en företagskoncentration vilket leder till att mark-

nadens egenskaper förändras. Följden blir att företagen i oligopolet, efter koncentrationen, på 

grund av marknadens nya egenskaper skulle anse det ekonomiskt rationellt att föra samma 

                                                
181 Mål C-413/06 P, Bertelsmann AG och Sony Corporation of America mot Impala, REG 2008 s. I-4951. 
182 Ibid. p. 11 f. 
183 Ibid. p. 1 och p. 20. 
184 Se avsnitt 8.7. 
185 Se avsnitt 8.4. 
186 Mål C-413/06 P, p. 119-121. 
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marknadsstrategi. Företagen skulle vidare inte behöva ingå avtal eller samordna ett förfarande 

för att kunna föra samma marknadsstrategi. Domstolen fortsatte med att fastställa vissa krite-

rier för att en kollektiv dominerande ställning/tyst samordning ska föreligga, vilka domstolen 

ansåg vara förenliga med Airtours-kriterierna.187 

 

Det är genom målet tydligt att de kriterier och egenskaper som Domstolen ställde upp i do-

men är desamma som de förutsättningar som enligt ekonomisk teori ska finnas på en marknad 

för att tyst samordning ska kunna föreligga. De stämmer även överens med spelteorin och 

teorin om oligopolisters ömsesidiga beroende.188 Domstolen bekräftade således i Impala-

målet att de tre Airtours-kriterierna är nödvändiga för att fastställa skapandet eller förstärkan-

det av en kollektiv dominerande ställning och att marknadens egenskaper måste tillhandahålla 

bevis för dessa kriterier. Det blev i detta mål tydligt att en kollektiv dominerande ställning 

kommer skapas på en marknad där marknadsstrukturen uppmuntrar företagen att samordna 

sina beteenden och där banden mellan företagen är sådana att tyst samordning kan förväntas 

på marknaden.189 Det är tydligt att en sådan marknad kan vara en oligopolmarknad.  

 

8.12 Avsaknad av inträdeshinder och betydelsen av en stabil marknad 

EFIM mot kommissionen190 är ett mål från Tribunalen där ett beslut från kommissionen hade 

överklagats. Ett klagomål hade inkommit till kommissionen i vilket det hävdades att fyra till-

verkare av bläckstråleskrivare överträdde artikel 102 genom att inneha en kollektiv domine-

rande ställning. Kommissionen avslog klagomålet och beslutet överklagades till Tribunalen, 

men talan ogillades av Tribunalen.191 Tribunalen hänvisade återigen till de tre Airtours-

kriterierna för att en kollektiv dominerande ställning ska kunna föreligga. Vidare konstaterade 

Tribunalen att marknadsstrukturen på marknaden för bläckstråleskrivare inte var tillräckligt 

främjande för tyst samordning. Marknadsandelarna för huvudtillverkarna av originaldelar 

hade varierat mycket och en konkurrent hade trätt in på marknaden. Det visar att det inte var 

en stabil marknad och att den inte hade betydande inträdeshinder.192 Följaktligen strider 

marknadens egenskaper i målet mot förutsättningarna för tyst samordning och kännetecken 

för en oligopolmarknad.193 

                                                
187 Mål C-413/06 P, p.122-124. 
188 Se avsnitt 4.4.2- 4.4.3 och 5.2.4. 
189 Jones & Sufrin, s. 719.  
190 Mål T-296/09, EFIM mot kommissionen, REG 2011 s. II-425. 
191 Ibid. 
192 Bailey & Whish, s. 615. 
193 Se avsnitt 4.4 och 5.2.4. 
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8.13 Avslutande kommentarer  

Genom praxis har begreppet kollektiv dominerande ställning vuxit fram och det har successivt 

förtydligats vad som krävs för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga. Rättsläget 

är idag trots det inte helt klart. Utifrån rättspraxis kan ett antal faktorer urskiljas som ska tas i 

beaktande vid bedömningen av huruvida en kollektiv dominerande ställning ska anses före-

ligga. Det framkommer av praxis vad som krävs för att en kollektiv dominerande ställning ska 

föreligga. Generellt krävs följande: Innehavarna av en kollektiv dominerande ställning ska 

vara ekonomiska enheter som i juridiskt hänseende är oberoende av varandra, vilka ska vara 

bundna till varandra genom ekonomiska bindningar. De ekonomiska enheterna ska vara ak-

tiva på en marknad med lämpliga egenskaper. Vidare ska de ekonomiska enheterna kunna 

agera oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter. Slutligen ska de ekonomiska en-

heterna utgöra en kollektiv enhet. I nästa kapitel, analysen,  kommer innehållet i dessa krite-

rier att diskuteras och analyseras. 
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9 Analys 

9.1 Inledning 

Fokus i denna analys är innebörden av begreppet kollektiv dominerande ställning enligt arti-

kel 102. Begreppet kollektiv dominerande ställning i koncentrationsförordningen har, som 

ovan nämnts, också haft betydelse för utvecklingen av begreppet enligt artikel 102. Rätts-

praxis på området är omfattande men EU-domstolen och Tribunalen har endast gjort mycket 

generella uttalanden om vad som krävs för att en kollektiv dominerande ställning ska före-

ligga. Efter analys och tolkning av rättspraxis kan det konstateras att EU-domstolen och Tri-

bunalen är försiktiga i sina uttalanden avseende kraven för begreppet kollektiv dominerande 

ställning. Eftersom utvecklingen av begreppet kollektiv dominerande ställning har skett ge-

nom både koncentrationsmål och mål om artikel 102 uppstår svårigheter att fastställa en sam-

lad bild av de kriterier som krävs för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga, men 

ett antal kriterier kan identifieras som måste vara uppfyllda för att en kollektiv dominerande 

ställning ska föreligga.  

 

Det framgår även av praxis att en kollektiv dominerande ställning oftast föreligger på en 

oligopolmarknad. Följaktligen kommer det i analysen att diskuteras huruvida en kollektiv 

dominerande ställning förhåller sig till oligopolmarknader och hur effektiv konkurrens påver-

kas. 

 

9.2 Krav för att en kollektiv dominerande ställning i artikel 102 ska föreligga  

För att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga krävs att: 

a) den kollektiva dominerande ställningen ska innehas av två eller flera självständiga 

ekonomiska enheter, 

Tidigare tolkades begreppet “flera företag” i artikel 102, i enlighet med ekonomiska enhetens 

princip, som företag inom en och samma ekonomiska enhet. Det fastslogs tidigt att det är 

skillnad på företag som är inom samma ekonomiska enhet och därmed betraktas som en en-

het, exempelvis en koncern, och på ekonomiskt självständiga enheter, vilka är företag som 

kan konkurrera med varandra. Begreppet “flera företag” i artikel 102 förutsätter emellertid två 

eller flera ekonomiska enheter som är självständiga. Att företag är självständiga ekonomiska 

enheter innebär att de i juridiskt hänseende är oberoende av varandra. Det innebär att två eller 

flera självständiga ekonomiska enheter kan inneha en kollektiv dominerande ställning i och 

med att begreppet “flera företag” i artikel 102 fick en ny innebörd. Med självständiga ekono-
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miska enheter avses de berörda företag som är föremål för bedömning om en kollektiv domi-

nerande ställning föreligger. 

b) det föreligger ekonomiska bindningar mellan de självständiga ekonomiska enheterna, 

Begreppet ekonomiska bindningar är ytterligare ett kriterium som ska vara uppfyllt för att en 

kollektiv dominerande ställning ska föreligga. En kollektiv dominerande ställning kräver att 

två eller flera självständiga ekonomiska enheter är bundna till varandra genom ekonomiska 

bindningar. Av praxis kan slutsatsen dras att ekonomiska bindningar är ett övergripande be-

grepp och att ekonomiska bindningar kan utgöras av olika typer av band.194 Banden ska med-

föra att de berörda företagen har en tillräcklig sammanbundenhet. Ekonomiska bindningar kan 

exempelvis utgöras av avtal eller licenser vilket således är av mer kontraktuellt och struktu-

rellt slag. I målet CMB utgjordes de ekonomiska bindningarna av ett avtal mellan tre stycken 

juridiskt oberoende företag. Det räcker däremot inte att det endast finns ett avtal, en företags-

sammanslutning, ett beslut eller ett samordnat förfarande enligt artikel 101 för att bevisa att 

en kollektiv dominerande ställning föreligger. Det är vidare inte tillräckligt att återanvända de 

omständigheter som har lett till en överträdelse av artikel 101 för att påvisa en överträdelse av 

artikel 102. Band kan, utöver avtal och licenser, även utgöras av ett ömsesidigt beroendeför-

hållande mellan deltagarna i ett begränsat oligopol.195  

 

c) den kollektiva dominerande ställningen föreligger på en marknad med lämpliga egen-

skaper, vilka överensstämmer med tyst samordning, 

För att ett ömsesidigt beroendeförhållande ska föreligga mellan deltagarna i ett begränsat 

oligopol krävs en marknad med lämpliga egenskaper. Airtours-målet fastställde kriterier för 

vilka de lämpliga egenskaperna är som ger upphov till ett ömsesidigt beroendeförhållande:  

 

För det första ska det finnas tillräcklig insyn, dvs. transparens, på marknaden för att företagen 

i oligopolet ska kunna följa de andra företagens uppträdande. För det andra det ska finnas 

incitament att inte frångå den gemensamma strategin, dvs. det finns repressalier om de be-

rörda företagen avviker från den gemensamma strategin. En sådan repressalie är att företagens 

vinst kommer att minska och följaktligen skapa en inkomstförlust till följd av avvikandet. För 

det tredje ska den förutsedda reaktionen från faktiska och potentiella konkurrenter samt kon-

sumenter inte motverka de förväntade fördelarna av den gemensamma strategin. Begreppet 

kollektiv dominerande ställning förutsätter således en bedömning av huruvida tyst samord-
                                                
194 Band och bindningar används med samma innebörd i denna uppsats. 
195 Se avsnitt 4.4 ovan om oligopol. 
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ning föreligger eftersom Airtours-kriterierna överensstämmer med förutsättningarna för tyst 

samordning. Det är dessa kriterier som utgör de lämpliga egenskaperna på marknaden för att 

ett ömsesidigt beroendeförhållande ska kunna föreligga. Det är på en marknad med dessa 

egenskaper som ett begränsat oligopol kan föreligga.196   

 

d) de ekonomiska bindningarna ska medföra effekten att de självständiga ekonomiska 

enheterna tillsammans kan agera oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter,  

Det är effekten av banden mellan de självständiga ekonomiska enheterna som får till följd att 

en kollektiv dominerande ställning kan föreligga. Det innebär att banden ska ge företagen 

möjlighet att tillsammans agera oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter. Vidare 

innebär det att banden ska tillåta de berörda företagen att inta samma hållning på marknaden, 

dvs. föra en gemensam handlingslinje. De självständiga ekonomiska enheterna kan inta 

samma hållning på marknaden om de kan förutse varandras uppträdande, vilket marknads-

strukturen möjliggör enligt de i c) anförda kriterierna, och är därmed starkt benägna att sam-

ordna sitt beteende. Syftet med samordningen för de självständiga ekonomiska enheterna är 

att maximera sin gemensamma vinst genom att begränsa produktionen och därmed höja pri-

serna. Det är den gemensamma handlingslinjen mellan de självständiga ekonomiska enheter-

na som de för på marknaden gentemot andra konkurrenter, kunder och konsumenter. De 

självständiga ekonomiska enheterna uppträder således tillsammans ekonomiskt.  

 

Det är således resultatet av ett avtals beskaffenhet och villkor, sättet för dess genomförande 

samt de band eller förhållanden mellan företagen som följer av detta som medför att en kol-

lektiv dominerande ställning kan föreligga. Följaktligen är det tydligt att det inte är tillräckligt 

att det föreligger ett avtal eller andra bindningar mellan företagen vilka inte får till effekt att 

företagen kan agera oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter. Konstaterandet att 

en kollektiv dominerande ställning föreligger kan således vara resultatet, dvs. effekten, av 

avtal och andra juridiska band mellan självständiga ekonomiska enheter. En kollektiv domine-

rande ställning kan även vara resultatet av andra förhållanden och ha sin grund i en ekono-

misk bedömning samt en bedömning av marknadsstrukturen. Bedömningen av marknads-

strukturen är av särskild vikt, exempelvis avseende marknadskoncentration och produktens 

överblickbarhet och homogenitet. 

 

 
                                                
196 Se avsnitt 4.4, 5.2.4 och 8.8 ovan. 
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e) och de självständiga ekonomiska enheterna ska tillsammans utgöra en kollektiv en-

het. 

För att begreppet “flera företag” i artikel 102 ska vara uppfyllt krävs dels att det är två eller 

flera ekonomiska enheter som är oberoende av varandra i juridiskt hänseende, dels att de be-

rörda företagen utgör en kollektiv enhet. För att kunna fastställa att de självständiga ekono-

miska enheterna tillsammans utgör en kollektiv enhet ska en undersökning av de ekonomiska 

bindningarna eller förhållandena genomföras. Om denna undersökning visar att de självstän-

diga ekonomiska enheterna på grund av bindningarna kan agera oberoende av sina konsumen-

ter, konkurrenter och kunder utgör de tillsammans en kollektiv enhet. De självständiga eko-

nomiska enheterna agerar som en kollektiv enhet i förhållande till sina konkurrenter, kunder 

och konsumenter på en särskild marknad. En särskild marknad torde i detta sammanhang in-

nebära att marknaden ska ha en viss marknadsstruktur och särskilda egenskaper. Härefter kan 

en bedömning av huruvida den kollektiva enheten innehar en dominerande ställning göras 

enligt artikel 102. 

 

9.3 Slutsats  

För att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga krävs att två eller flera självständiga 

ekonomiska enheter genom ekonomiska bindningar tillsammans kan agera oberoende av kon-

kurrenter, kunder och konsumenter som en kollektiv enhet på en marknad med lämpliga egen-

skaper. Det är dock alltid fråga om en helhetsbedömning, enbart förekomsten av en omstän-

dighet i sig är inte tillräcklig för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga. Vidare 

är det inte förbjudet att inneha en kollektiv dominerande ställning, utan det är förbjudet att 

missbruka den enligt artikel 102. 

 

De ekonomiska bindningarna, vilka ska föreligga mellan de självständiga ekonomiska enhet-

erna i den kollektiva enheten, ska tillåta dem att agera oberoende av sina konkurrenter, kunder 

och konsumenter samt möjliggöra för dem att inta samma hållning på marknaden. De ekono-

miska enheterna ska vara oberoende av varandra i juridiskt hänseende.  

 

9.4 Problem med oligopolmarknader och dess förhållande till begreppet kollektiv domi-

nerande ställning 

För att främja och säkerställa effektiv konkurrens har EU förbjudit olika konkurrensskadliga 

beteenden och försöker genom förbud mot dessa beteenden motverka att det uppstår konkur-

rensbegränsningar. Det finns däremot marknader där det är svårt att motverka konkurrens-
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skadligt beteende eftersom marknadsstrukturerna i fråga tillåter ett visst beteende, exempelvis 

oligopolmarknader. Av redogörelsen dels för ekonomisk teori om oligopol, utbud- och efter-

frågeanalys och spelteori, dels för praxis om begreppet kollektiv dominerande ställning fram-

går att det finns ett tydligt samband mellan begreppet kollektiv dominerande ställning och 

oligopolmarknaders egenskaper. Det finns således incitament för oligopolföretag att samordna 

sina beteenden på en oligopolmarknad. 

 

Eftersom spelteorin om Nash equilibrium kan tillämpas på oligopolmarknader finns det en 

tydlig koppling mellan spelteorin och teorin om oligopolisters ömsesidiga beroende. Spelteo-

rin visar tydligt, när den tillämpas på oligopolmarknader, hur oligopolföretag kan agera för att 

maximera sina vinster. Eftersom oligopolföretag är medvetna om att de är ömsesidigt bero-

ende av varandra kan de föra en gemensam pris- och produktionsstrategi. Därmed kommer de 

att maximera sina vinster eftersom det enligt spelteorin framgår att oligopolföretagen kommer 

välja det alternativ som maximerar det totala gemensamma utfallet, dvs. vinsten. Oligopol-

företagen kan, till följd av den gemensamma pris- och produktionsstrategin, välja att sätta ett 

lika högt eller lika lågt pris som de andra oligopolföretagen. Genom att koppla spelteorin till 

grundläggande ekonomiska antaganden framgår att det inte skulle vara ekonomiskt rationellt 

att välja det lägre priset eftersom samtliga oligopolföretag antas vilja maximera sina vinster. 

Oligopolföretag samordnar sina beteenden genom att föra en gemensam pris- och produkt-

ionsstrategi. Det ömsesidiga beroendet mellan oligopolföretag är en förutsättning för att den 

gemensamma strategin ska vara möjlig att genomföra eftersom det annars inte skulle finnas 

ett incitament för oligopolföretag att samordna sina beteenden. Oligopolföretagen avviker inte 

från den gemensamma strategin eftersom de vet att ett avvikande kommer leda till att deras 

vinst minskar. Fenomenet att oligopolföretag samarbetar och samordnar sina beteenden be-

nämns tyst samordning.197 

 

För att tyst samordning ska vara möjlig mellan företag måste ett antal marknadsvillkor vara 

uppfyllda. Dessa villkor har bekräftats i rättspraxis och de introducerades i fallet Airtours.198 

Det var tydligt i Airtours att de villkor som Tribunalen ställde upp för begreppet kollektiv 

dominerande ställning överensstämde med förutsättningarna för tyst samordning.199 Härav 

kan slutsatsen dras att det på vissa marknader är lättare att samordna sina beteenden än på 

                                                
197 Se avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 
198 Se avsnitt 8.8.  
199 Se avsnitt 5.2.4. 
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andra marknader. Tyst samordning är uppenbarligen inte möjligt varken på monopolmark-

nader eller på marknader med perfekt konkurrens eftersom de inte har de egenskaper som 

förutsätts för att tyst samordning ska kunna föreligga. Tyst samordning uppstår bevisligen 

lättast på oligopolmarknader i och med att en oligopolmarknads kännetecken överensstämmer 

med de förutsättningar som krävs för att tyst samordning ska kunna föreligga. Det är viktigt 

att påpeka att tyst samordning inte behöver föreligga endast på grund av den omständigheten 

att en marknad har dessa egenskaper eftersom en marknad med dessa egenskaper ändå kan ha 

en fungerande konkurrens. I målet EFIM mot kommissionen200 hade den relevanta marknaden 

inte de egenskaper som främjar tyst samordning. Därmed ansåg Tribunalen att företagen inte 

innehade en kollektiv dominerande ställning. Målet visar betydelsen av att den aktuella mark-

naden ska ha vissa egenskaper som främjar tyst samordning för att en kollektiv dominerande 

ställning ska kunna föreligga. Dessa egenskaper är bland annat stabilitet, låg elasticitet och 

transparens. 

 

Liksom det har visats ovan samordnar oligopolföretag ofta sina beteenden. Det är således tyd-

ligt att både tyst samordning och oligopolmarknader är konkurrensbegränsande. Vid tyst sam-

ordning, som oftast förekommer på oligopolmarknader, begränsas konkurrensen eftersom 

företagen inte agerar självständigt utan istället anpassar sina beteenden efter hur de andra fö-

retagen uppträder på marknaden. Det sker därmed ingen effektiv konkurrens mellan dem och 

priserna sätts inte efter utbud och efterfrågan, vilket sker på en marknad med effektiv konkur-

rens. På grund av den gemensamma pris- och produktionsstrategin som förs vid tyst samord-

ning sätts priserna istället högre än vid effektiv konkurrens. I samtliga fall i rättspraxis om 

begreppet kollektiv dominerande ställning har de berörda företagen varit verksamma på en 

oligopolmarknad. Följaktligen dras slutsatsen att en kollektiv dominerande ställning före-

kommer på en marknad som förutsätter såväl oligopol som tyst samordning. Således kan en 

kollektiv dominerande ställning utgöra ett konkurrensskadligt beteende.  

 

9.5 Kan tillämpningen av artikel 102 på begreppet kollektiv dominerande ställning vara 

ett effektivt sätt för EU att hantera problem med oligopolmarknader? 

I och med att begreppet kollektiv dominerande ställning infördes under begreppet “flera före-

tag” i artikel 102 kan missbruk av en kollektiv dominerande ställning förbjudas inom EU. 

Således har flera företags konkurrensskadliga beteende kunnat förbjudas och artikel 102:s 

tillämpningsområde har utvidgats. Till en början ansåg inte EU-domstolen att begreppet kol-
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lektiv dominerande ställning behövde införas i artikel 102 eftersom den ansåg att oligopol-

företags parallella uppträdande var en naturlig reaktion av marknadsstrukturen och ett ound-

vikligt beteende. Bailey och Whish har tolkat EU-domstolens dom i det tidiga målet Hoffman-

La Roche mot kommissionen som att oligopolföretags beteende i de flesta fall kunde omfattas 

av artikel 101 som avtal eller samordnat förfarande, istället för av artikel 102.201 Av senare 

praxis om begreppet kollektiv dominerande ställning framgår att EU-domstolens ursprungliga 

uppfattning har ändrats.  

 

Den yttre gränsen mellan förbjudet samordnat förfarande i artikel 101 och tyst samordning är 

inte helt klarlagd. Därmed omfattas inte oligopolföretags beteende alltid nödvändigtvis av 

artikel 101:s tillämpningsområde. Följaktligen är det inom EU osäkert hur oligopolföretags, 

ofta konkurrensskadliga, beteende ska hanteras inom lagstiftningen. Tyst samordning är up-

penbarligen ett problem på oligopolmarknader och eftersom det kan hämma effektiv konkur-

rens torde EU vilja motverka att detta beteende förekommer. Användning av begreppet kol-

lektiv dominerande ställning kan enligt vår mening vara ett sätt för EU att hantera problem 

med oligopolmarknader. Genom införandet av begreppet kollektiv dominerande ställning kan 

det möjliggöra för EU att fånga in olika konkurrensskadliga beteenden som förekommer på 

oligopolmarknader. För att kunna motverka konkurrensskadliga beteendena av företag på 

oligopolmarknader och fälla dem enligt artikel 102 måste de konkurrensskadliga beteendena 

utgöra ett missbruk av en kollektiv dominerande ställning. Om företagen inte fälls enligt arti-

kel 102 kommer det konkurrensskadliga beteendet att kunna bestå och fortsätta hämma effek-

tiv konkurrens. Redan innehavet av en kollektiv dominerande ställning utgör, enligt vår me-

ning, konkurrensskadligt beteende eftersom det förutsätter såväl en oligopolmarknad som en 

bedömning av tyst samordning. Men det är, som sagt, endast missbruket av en kollektiv do-

minerande ställning som är förbjudet och det krävs en fällande dom för att de berörda företa-

gens beteende ska kunna tvingas upphöra. Således kan konkurrensskadligt beteende fortfa-

rande förekomma på oligopolmarknader trots införandet av begreppet kollektiv dominerande 

ställning i artikel 102.  

 

Det finns relativt lite praxis om begreppet kollektiv dominerande ställning och det har fram-

förallt inte kommit några nya mål de senaste åren. Enligt vår mening kan det bero på att det 

torde vara enklare att yrka på att oligopolisters tysta samordning ska omfattas av artikel 101 

som samordnat förfarande. Således hade Domstolen i Hoffman-La Roche-målet en viktig po-
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äng när den ansåg att tyst samordning inte kan omfattas av artikel 102 utan istället i största 

mån borde falla inom artikel 101:s tillämpningsområde. Domstolens ursprungliga uppfattning 

tyder på att tyst samordning inte nödvändigtvis ska falla inom artikel 102:s tillämpningsom-

råde som ett missbruk av en kollektiv dominerande ställning. Det bör uppmärksammas att 

Hoffman- La Roche är ett gammalt mål och praxis har utvecklats sedan dess, framförallt ge-

nom de redovisade kriterierna. 

 

Det är svårt att bevisa att en kollektiv dominerande ställning föreligger enligt artikel 102 ef-

tersom flertalet kriterier ska vara uppfyllda. Kriterierna är svåra att bevisa eftersom EU-

domstolen och Tribunalen endast har gjort mycket generella uttalanden om krav för att en 

kollektiv dominerande ställning ska föreligga. Liksom har framförts ovan är kriterierna202 

dessutom många och omfattande. Användningen av begreppet kollektiv dominerande ställ-

ning är enligt vår uppfattning en början för EU att fånga in oligopolföretags konkurrensskad-

liga beteende inom konkurrenslagstiftningen. Det krävs emellertid ytterligare praxis på områ-

det och att kraven för en kollektiv dominerande ställning förtydligas för att begreppet kollek-

tiv dominerande ställning ska vara ett effektivt sätt för EU att hantera problem på oligopol-

marknader. Dagens rättsläge medför inte att begreppet kollektiv dominerande sätt är ett effek-

tivt sätt för att hindra konkurrensskadligt beteende på oligopolmarknader, främst på grund av 

de i praxis otydliga och svårbevisade kriterierna för en kollektiv dominerande ställning i arti-

kel 102.   
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Bilaga: utdrag ur fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

Artikel 101 i FEUF 

1. Följande är oförenligt med den inre marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, 
beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln 
mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 
konkurrensen inom den inre marknaden, särskilt sådana som innebär att 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, 

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom 
dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det ställs 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. 

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga 

- på avtal eller grupper av avtal mellan företag, 

- beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 

- samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, 

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tek-
niskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig 
andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte 

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, 

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i 
fråga. 
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Artikel 102 i FEUF 

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, oför-
enligt 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. 
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Bilaga: utdrag ur rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncent-
rationer av den 20 januari 2004  

Artikel 2 

2. En koncentration som inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom 
den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en 
dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras förenlig med den gemen-
samma marknaden. 

3. En koncentration som påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den 
gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en 
dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras oförenlig med den gemen-
samma marknaden. 
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