
Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Rättsvetenskap C 
Uppsats 10 poäng 
Ht 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurrensrätt 
- 

Innebörden av kopplingsförbehåll i 
artikel 82 EGF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av: Ida Jansson och Sofia Ottosson  
Handledare: Hedvig Bernitz 

 



 2 

Innehållsförteckning 

 
Förkortningar ...................................... ......................................... 4 

 
1. Introduktion.................................... .......................................... 5 

1.1 Inledning ...................................... .................................................... 5 
1.2 Syfte och problemställningar ................... ...................................... 6 
1.3 Metod.......................................... ...................................................... 6 
1.4 Avgränsningar .................................. ............................................... 6 
1.5 Disposition.................................... ................................................... 6 

 
2. Historik ........................................ ............................................. 7 

 
3. Dominerande ställning........................... ................................. 8 

3.1 Företag ........................................ ..................................................... 8 
3.2 Dominans ....................................... .................................................. 9 

3.2.1 Definition av den relevanta marknaden........ .......................................... 9 
3.2.1.1  Relevanta produktmarknaden.......................................................... 9 
3.2.1.2 Relevanta geografiska marknaden................................................. 10 

3.2.2 Dominerande ställning........................ ................................................... 11 
3.2.3 Kollektiv dominans........................... ...................................................... 12 
3.2.4 Väsentlig del av den gemensamma marknaden .... .............................. 12 

3.3 Missbruk....................................... .................................................. 12 
3.3.1 Utnyttjande av dominerande ställning......... ......................................... 13 
3.3.2 Befäster eller förstärker dominansen ......... .......................................... 13 

3.4 Samhandelskriteriet ............................ .......................................... 14 
3.5 Sanktioner..................................... ................................................. 15 

 
4. Kopplingsförbehåll.............................. .................................. 16 

4.1 Olika typer av kopplingsförbehåll .............. .................................. 16 
4.2 Kriterier för ett förbjudet kopplingsförbehåll . ............................. 16 
4.3 Utestängning på marknaden...................... ................................... 18 

4.3.1 Effekter på marknaden........................ ................................................... 18 

 
5. Rättspraxis ..................................... ........................................ 20 

5.1 Tetra Pak ...................................... .................................................. 20 
5.1.1 Bakgrund..................................... ............................................................ 20 
5.1.2 Relevanta produktmarknaden ................... ............................................ 20 
5.1.3 Relevanta geografiska marknaden .............. ......................................... 21 
5.1.4 Tvisten...................................... ............................................................... 21 
5.1.5 Utnyttjande av kopplingsförbehåll............ ............................................ 22 
5.1.6 Slutsats Tetra Pak ........................... ....................................................... 23 



 3 

5.2 Hilti .......................................... ....................................................... 23 
5.2.1 Bakgrund..................................... ............................................................ 23 
5.2.2 Missbruk..................................... ............................................................. 24 
5.2.3 Relevanta produktmarknaden ................... ............................................ 24 
5.2.4 Relevanta geografiska marknaden .............. ......................................... 24 
5.2.5 Dominerande ställning........................ ................................................... 25 
5.2.6 Kopplingsförbehåll........................... ...................................................... 25 
5.2.7 Effekt på gemensamma marknaden ............... ...................................... 25 
5.2.8 Slutsats ..................................... .............................................................. 26 

5.3 Microsoft ...................................... .................................................. 26 
5.3.1 Slutsats ..................................... .............................................................. 27 

5.4 Kommissionens beslut angående De Poste - La Pos te .............. 28 
5.4.1 Slutsats ..................................... .............................................................. 29 

5.5 Michelin France ................................ ............................................. 29 
5.5.1 Slutsats ..................................... .............................................................. 30 

5.6 Telia Sonera ................................... ................................................ 31 
5.7 SAS/Eurobonus .................................. ........................................... 31 
5.8 Konkurrensverkets beslut angående CalComp...... ..................... 31 

 
6. Analys.......................................... ........................................... 33 

 
7. Summary ......................................... ....................................... 35 

 
Källförteckning .................................... ...................................... 36 



 4 

Förkortningar 
 
Art  Artikel 
C  Curia (avgöranden från EG-domstolen) 
T  Tribun (avgöranden från Förstainstansrätten) 
ECJ  European Court of Justice 
EG   Europeiska Gemenskapen 
EGF  Europeiska gemenskapernas fördrag  
EU  Europeiska Unionen 
Förstainstansrätt Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt 
KL  Konkurrenslagen (1993:20) 
MD  Marknadsdomstolen 
OJ  Official Journal 
Prop.  Proposition 
REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol 

och Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt  



 5 

1. Introduktion 
 
1.1 Inledning  
Ordet konkurrera har latinskt ursprung, concurrere, och betyder ”löpa samman” eller 
”kapplöpa”. Företag uppmuntras att kasta sig in i dagens tuffa marknad och 
konkurrera då konkurrensen leder till att priserna pressas och kvaliteten på 
produkterna höjs. För att kunna vara med och tävla krävs effektivitet och kunskap. 
Den perfekta konkurrensen uppkommer då marknadskrafterna (utbud och efter-
frågan) fastställer pris och kvantitet av varje vara. För att kunna ha en konkurrens så 
måste det såsom exempelvis i idrott finnas regler. Vi har valt att se djupare på de 
regler som behandlar missbruk av dominerande ställning, då de företag som är 
dominerande på en viss marknad har ett speciellt ansvar att inte genom sitt beteende 
skada en effektiv konkurrens inom den gemensamma marknaden. Det missbruk vi 
kommer att behandla är kopplingsförbehåll, som innebär att företag ställer som krav 
att kunden måste köpa ytterligare en produkt för att erhålla den huvudsakliga 
produkten. 
 
På det nationella planet kan man till stor del urskilja två huvudsyften med 
konkurrensrätten, nämligen att säkerställa en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan 
företagen på marknaden och att skydda konsumenterna. På EU-nivån tillkommer det 
centrala syftet att främja rörelsefrihet och ökad integration på EU:s inre marknad. 
EG:s konkurrenslagstiftning har två materiella huvudbestämmelser; förbudet mot 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag i artikel 81 EGF (art 81) och 
förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 82 EGF (art 82). Innebörden 
av dominansbegreppet är inte definierat i lagtexten utan den har utvecklats i praxis. 
För frågan om ett företag är dominerande eller inte är det av grundläggande 
betydelse hur den relevanta marknaden bestäms. Det gäller att avgöra dels den 
relevanta produktmarknaden där man särskilt ser till varornas inbördes utbytbarhet, 
och dels den relevanta geografiska marknaden där det uttalas i lagtexten att det är 
tillräckligt att en dominerande ställning existerar på en väsentlig del av den 
gemensamma marknaden. När den relevanta marknaden har fastställts, ska en 
bedömning göras om det aktuella företaget är i dominerande ställning på denna 
marknad och det avgörs framför allt av företagets marknadsandel. 
 
Art 82 som behandlar just missbruk av dominerande ställning har direkt effekt1 inom 
EU och utgör härigenom även en del av den interna rättsordningen i medlems-
länderna, då även i Sverige genom EU-medlemskapet år 1995. För att EG:s 
konkurrensregler ska vara tillämpliga krävs att det konkurrensbegränsande 
samarbetet eller beteendet kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.2 
Samhandelskriteriet för alltså bort sådana konkurrensbegränsningar från EG-
reglernas område som bara har verkningar inom endast ett EU-land. I Sverige har vi 

                                                 
1 Principen om direkt effekt går ut på att fördrag, direktiv och beslut tagna inom ramen för EU-samarbetet är 
direkt tillämpbara för medborgarna.  Begreppet direkt effekt har utvecklats genom EG-domstolens domar och är 
centralt inom gemenskapsrätten ( se mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, REG 
[1963], sid. 1.). Principen stödjer sig bland annat på kravet på enskildas rättssäkerhet. För att en regel ska kunna 
ha direkt effekt ska regeln vara tillräckligt klar, entydig och ovillkorlig så att det går att utläsa rättigheter för 
enskilda. 
2 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, Norstedts Juridik 2002, sid. 269. 
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konkurrenslagen (KL)3 som reglerar dessa fall, och det känns därför relevant att 
under arbetets gång även nämna den svenska lagstiftningen. 
 
1.2 Syfte och problemställningar 
Vi avser i denna uppsats att undersöka och kommentera tillämpningen av EG:s 
konkurrensregler på situationer med missbruk av dominerande ställning. Vi har valt 
att inrikta oss på kopplingsförbehåll och dess innebörd. Vad faller innanför/utanför 
begreppet och vad menas egentligen med objektiva skäl?   
 
1.3 Metod 
Vid redogörelse av gällande rätt har vi använt oss av en rättsdogmatisk metod, 
innebärande tolkning av lagtext, sekundärrätt, rättspraxis och doktrin. 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats för avsikt att undersöka och kommentera tillämpningen av 
EG:s konkurrensregler på situationer då företag missbrukar sin dominerande 
ställning genom kopplingsförbehåll enligt art 82. Vi kommer inte att gå in djupare på 
den svenska lagstiftningen. Vi har valt att ge den grundläggande genomgången av 
art 82 dess plats, då vi anser att det behövs för att förstå hur man bedömer fall av 
kopplingsförbehåll. 
 
I och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget den 1 maj 1999 erhöll artiklarna i 
EGF en ny numrering. Den nuvarande art 82, som reglerar missbruk av dominerande 
ställning, ersatte den tidigare art 86. Det innebär att art 82 motsvarar den gamla 
versionens art 86. Vi kommer i vår uppsats vid citat från tidigare rättsfall enbart 
använda oss av art 82 som är den nu gällande numreringen. 
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen består av en inledande beskrivande del som bland annat tar upp de 
grundläggande konkurrensreglerna inom EU med fokus på artikel 82. Vi kommer att 
gå igenom hur bedömningen går till för att avgöra om ett företag är i dominerande 
ställning. Därefter har vi ett avsnitt som belyser kopplingsförbehållet och dess 
problematik. Vi kommer att ta upp olika kriterier för när ett kopplingsförbehåll skall 
anses vara ett missbruk. Sedan presenteras praxis på området då vi börjar med en 
djupare genomgång av två rättsfall, Tetra Pak och Hilti. Fler rättsfall följer, med en 
koncentration på själva kopplingsförbehållet. Ett analysavsnitt följer därefter med 
diskussion angående det framförda. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 
(summary). 
 

                                                 
3 Konkurrenslagen (1993:20). 
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2. Historik 
 
Konkurrensregleringen inom EU har till stor del sina rötter i Förenta Staterna, där den 
sedan gammalt väl utvecklade antitrustregleringen är en central del av 
rättsordningen. Konkurrensreglerna föddes på 1700-talet genom Adam Smiths 
”Wealth of Nations” där han beskrev hur en marknadsekonomi fungerar. EU:s 
konkurrenspolitik utgör en hörnsten i integrationen. Det framgår tydligt i art 3 EGF, 
som fastslår att för att uppnå Gemenskapens mål ska man säkerställa att 
konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. Huvudtanken bakom den inre 
marknaden är att det ska råda en effektiv konkurrens mellan varor och tjänster som 
ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna och produceras där det är 
lämpligast. EGF, också kallat Romfördraget, slog fast år 1957 ett grundläggande 
förbud mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning, då 
det tidigare i Europa var tolererat med kartellavtal och avtalsfriheten ansågs vara 
viktigare än konkurrensrätten.4  
 

                                                 
4 Wetter, C, Karlsson, J, Rislund, O, Östman, M, Konkurrensrätt – en handbok, Thomson Fakta 2004. 
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3. Dominerande ställning 
 
För att kunna förstå sammanhanget för hur man bedömer om ett företag har 
missbrukat sin ställning genom ett kopplingsförbehåll, kommer vi att gå igenom olika 
kriterier som måste uppfyllas enligt art 82. Detta för att förstå varför ett kopplings-
förbehåll ibland anses vara tillåtet och andra gånger inte. Det ska enbart tas upp kort 
för att sedan gå vidare med kopplingsförbehåll. Art 82 stadgar att:  
 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den 
gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån 
det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den 
gemensamma 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. 

  
Uppräkningen av missbruk i artikeln är dock inte uttömmande. Omfattningen av 
förbudet måste analyseras utifrån rättspraxis. Vid en bedömning enligt art 82 
granskas först och främst om det anses vara ett företag, har det en dominerande 
ställning, missbrukar företaget denna ställning och påverkar det samhandeln.   
 
 
3.1 Företag 
Med företag avses enligt 3 § konkurrenslagen en fysisk eller juridisk person som 
driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Det är i överensstämmelse 
med EG-rätten som omfattar ”varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, 
oavsett dess rättsliga form och oavsett hur den finansieras” (vår kursivering).5 
Termen företag används i en mycket vid betydelse för att beteckna alla rättssubjekt 
som faller under lagstiftningen. Det finns inget krav på att verksamheten ska drivas i 
vinstsyfte. Också enskilda fysiska personer som driver näringsverksamhet omfattas. 
Exempel på fysiska personer som kan utgöra företag mot bakgrund av EG-rätten kan 
bland annat nämnas artister, uppfinnare och professionella idrottsmän.6 Såsom 
företag räknas också statliga och kommunala organ som driver ekonomisk 
verksamhet, så länge det inte är fråga om myndighetsutövning.7 Art 82 riktar sig mot 
konkurrensbegränsande agerande av sådana företag som inte möter någon effektiv 
konkurrens, till skillnad från art 81 som reglerar samordnade förfarande mellan 
företag.  

                                                 
5 EG-domstolens definition i Höfner målet: C-41/90, Höfner och Elser mot Macroton GmbH, REG [1991], sid. I-
1979, p. 21 
6 Ulf Bernitz, Den svenska konkurrenslagen, Norstedts Juridik 1996, sid. 24 
7 Konkurrenslagen (SFS 1993:20) 3§ 1 st. 
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3.2 Dominans 
EG-domstolen har i målet United Brands8 definierat dominans enligt följande: 
 

”Med begreppet dominerande ställning i artikel 82 avses den 
situationen att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning 
att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på den 
relevanta marknaden genom att företagets ställning tillåter det 
att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till 
sina konkurrenter, kunder och, i sista hand, konsumenter.”9 

 
Dominanskriteriet delas upp i tre olika steg. Först ska man definiera den relevanta 
marknaden genom att försöka avgränsa vilka produkter och konkurrenter som utgör 
den. Sedan ska man undersöka om företaget befinner sig i en dominerande ställning 
på den relevanta marknaden. För det tredje ska man undersöka om den eventuella 
dominerande ställningen är på en väsentlig del av den gemensamma marknaden. 
För att art 82 skall vara tillämplig, måste samhandeln ha påverkats och företaget ska 
inneha en dominerande ställning som är på en väsentlig del av den gemensamma 
marknaden.10 Av rättspraxis framgår även att delar av ett land kan utgöra en 
väsentlig del.11 
 
 
3.2.1 Definition av den relevanta marknaden 

För att kunna bestämma om ett företag befinner sig i en dominerande ställning måste 
man, som tidigare nämnts, bestämma den relevanta marknaden. Detta är mycket 
betydelsefullt då ett företag som är relativt litet, blir stort om den relevanta marknaden 
är väldigt snäv. Kommissionen har i ett tillkännagivande angivit riktlinjer för 
bedömningen av den relevanta marknaden.12 För att bestämma marknaden tittar 
man på den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska 
marknaden.13  
 
 
3.2.1.1  Relevanta produktmarknaden 

Första steget för att fastställa de faktiska konkurrenterna är att definiera produkt-
marknaden. Kommissionen har i sitt tillkännagivande angivit: 

 
                                                 
8 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978] 
sid.207 – Målet handlar om United Brands som handlar med Chiquita bananer. Bananer ansågs utgöra en egen 
produktmarknad, då domstolen ansåg att bananer hade vissa specialegenskaper. Apelsiner exempelvis kunde inte 
användas som substitutvara då många användare inte kunde av allergiska eller andra skäl byta produkt. 
9 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978] 
sid.207, p 65. 
10 Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt, Norstedts Juridik, 2005, sid. 150 
11 Mål 40-48 m.fl./73, Coöperatieve Vereniging ”Suiker Unie” UA m. fl. mot Kommissionen, REG [1975], sid. 
1663, se mer angående ”Sockermålet” i Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt, sid. 151 
12 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997. 
13 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 1. 
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"En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster 
som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta 
användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara."14 

 
Genom att granska utbytbarheten på varor kan den relevanta produktmarknaden 
fastställas. Det görs genom att titta på utbytbarheten på efterfrågesidan respektive 
utbudssidan. På efterfrågesidan undersöker man hypotetiskt hur lätt kunderna 
övergår till substitutvaror eller byter leverantör vid en liten (5-10 %) men varaktig 
ökning av priset.15 Detta test kallas för SSNIP-testet16. Finner man att de kan skiftas 
är de utbytbara och tillhör samma produktmarknad på efterfrågesidan. 
 

”… i samband med definieringen av den relevanta marknaden 
utgör utbytbarheten på efterfrågesidan den mest omedelbara 
och effektiva begränsningen för leverantörer av en viss produkt, 
särskilt i fråga om prissättning.”17 

 
Vad gäller utbytbarheten på utbudssidan tittar man på om andra företag på 
angränsande marknader till följd av den prisökning, som nämndes ovan, skulle kunna 
lägga om sin produktion tämligen snabbt utan större tilläggskostnader.18 Uppfylls 
detta villkor anser man att marknaden på utbudssidan är större och inkluderar även 
de företag som säljer andra typer av varor. De befinner sig på samma marknad och 
konsekvensen är att en marknadsandel inte blir lika stark när det finns angränsande 
marknader. Det indikerar att företaget har mycket mindre marknadskraft än om det 
inte fanns företag som kunde lägga om sin produktion.19 
 
 
3.2.1.2 Relevanta geografiska marknaden 

Det andra steget är att klargöra den relevanta geografiska marknaden. Den 
definieras som det område där företaget huvudsakligen tillhandahåller sina produkter 
och där konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade. Det kan särskiljas från 
angränsande områden främst på grund av väsentliga skillnader i dessa konkurrens-
villkor. Det handlar om att finna en geografisk marknad där konkurrensvillkoren är 
homogena och att se vilka aktörer som utövar ett konkurrenstryck på de företag som 
undersöks.20  
 

”Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område 
inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta 

                                                 
14 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 7. 
15 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 17. 
16 SSNIP-testet – Small but Significant Non-transatory Increase in Price (Sv: En varaktig betydelsefull 
prisökning) 
17 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 13. 
18 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 20. 
19 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 20-23. 
20 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 28-31. 
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produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är 
tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande 
geografiska områden framför allt på grund av väsentliga 
skillnader i konkurrensvillkoren."21 

 
 
3.2.2 Dominerande ställning 

EG-domstolen har, som tidigare nämnts, definierat en dominerande ställning i United 
Brandts målet angående Chiquita bananer.22 Företag som har en ställning där de i 
betydande omfattning är självständiga i förhållande till sina konkurrenter, sina kunder 
och till sina konsumenter anses enligt EG-domstolen inneha dominerande ställning.23 
Företaget har en sådan ekonomisk maktställning att det kan hindra effektiv 
konkurrens på den relevanta marknaden, vilket gör att de är självständiga till viss 
grad. Man ser till helhetsbilden av marknadens sätt att fungera.24 För att konkret 
avgöra ett företags dominerande ställning på marknaden används marknadsandelar. 
Detta säger en viss del om företagets storlek på marknaden, eller andelen av 
marknaden. Har man över 50-55 % i marknadsandelar finns en presumtion att 
företaget befinner sig i en dominerande ställning.25 Sjunker sedan marknads-
andelarna beror dominansen på storleken av konkurrenter. Är det en stor skillnad i 
marknadsandelar mellan det dominerande företaget och konkurrenterna kan man 
argumentera för att företaget är i en dominerande ställning. Likaså om förekomsten 
av alternativa produkter är ringa.26 Ett problem i sammanhanget är att 
marknadsandelar inte förklarar varför företaget är i dominerande ställning. Även 
andra faktorer spelar in vid dominansbedömningen, bland annat beaktas finansiell 
styrka, teknologi och immaterialrättigheter.27 Det är fastslaget i praxis att ett 
dominerande företag har ”ett särskilt ansvar att inte genom sitt beteende skada en 
effektiv och icke snedvriden konkurrens inom den gemensamma marknaden” (vår 
kursivering).28 
 
Även om företaget har gjort förluster under flera år kan likväl betyda att företaget 
befinner sig i en dominerande ställning. Konjunkturcykeln inverkar inte på den här 
bedömningen utan man tittar på de faktiska omständigheterna. De flesta rättsfall 
gällande art 82 har sin upprinnelse i att det träder in en ny konkurrent på marknaden. 
Denna utmanar det dominerande företaget som använder sin dominerande ställning 
för att slå tillbaka.  

                                                 
21 Tillkännagivande från kommissionen om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, OJ C 372/5, 09/12/1997, p 8. 
22 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978], sid. 
207. 
23 United Brands har genom att införa ett affärssystem, som innebar en kombination av förbudet mot att sälja 
gröna bananer, av diskriminerande priser och av mindre leveranser än de mängder som beställts, allt i syfte att 
framkalla en strikt avskärmning av de nationella marknaderna, vidtagit sådana åtgärder som bolaget visste eller 
borde ha vetat, stred mot förbudet i art 82 i fördraget. 
24 Mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], sid. 416. 
25 Mål C-62/86 AKZO Chemie BV mot Kommissionen, REG [1991], sid. I-3359. 
26 Leif Gustavsson, Jacob Westin, Clara Wrangel, Carl Bökwall, Svensk konkurrensrätt, Norstedts Juridik 2004, 
andra upplagan, sid. 110. 
27 Se bland annat mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, 
REG [1978], sid. 207, mål C-333/94 Tetra Pak mot Kommissionen, REG [1996], sid. I-5951 och mål C-53/92 P 
Hilti AG mot Kommissionen, REG [1994], sid. 1667. 
28 Se mål 322/81 Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot Kommissionen, REG [1983], sid. 3461, p 57. 
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3.2.3 Kollektiv dominans 

Enligt art 82 kan även flera företag missbruka en gemensam dominans, även kallad 
kollektiv dominans. För att kollektiv dominans ska anses föreligga krävs det att flera 
företag uppträder som en kollektiv enhet eller att det finns ett gemensamt beteende 
på något sätt. Det krävs vissa strukturella länkar mellan företagen så som att de är 
förenade av ekonomiska bindningar, även om de är ekonomiska oberoende enheter 
på marknaden, som tillsammans har en dominerande ställning. I målet Italian Flat 
Glass29 fastslog domstolen att kollektiv dominans förelåg mellan tre italienska 
planglasföretag. De missbrukade sin kollektiva ställning då de hade 95 % av 
marknadsandelarna tillsammans och kunde uppträda oberoende på marknaden då 
de agerade som en enhet och inte som tre individuella företag. 
 
 
3.2.4 Väsentlig del av den gemensamma marknaden 

Den dominerande ställningen måste vara på en väsentlig del av den gemensamma 
marknaden enligt art 82. Definitionen är inte kopplad till den relevanta geografiska 
marknaden och det finns inget krav på viss storlek eller procentsats utav den 
gemensamma marknaden. Ofta är det en hel medlemsstat som utgör en väsentlig del 
och ibland kan även enskilda regioner inom en medlemsstat utgöra en väsentlig del 
av den gemensamma marknaden. Domstolen har funnit att exempelvis hamnar och 
flygplatser kan vara enskilda regioner som utgör en väsentlig del30, då de är typer av 
infrastruktur som är viktiga för handeln.  
 
 
3.3 Missbruk   

EG-domstolen har uttalat att ett företag i en dominerande ställning har ett särskilt 
ansvar för hur det beter sig på marknaden.31 På en marknad där det finns 
dominerande företag är konkurrensen redan begränsad. Ifall det dominerande 
företaget beter sig på ett aggressivt sätt mot sina konkurrenter skulle det leda till 
ytterligare snedvridning av konkurrensen.  
 
För att art 82 ska vara tillämplig måste det dominerande företaget missbruka sin 
ställning. Bedömningen som görs för att fastställa vad som ska anses utgöra 
missbruk sker på objektiva grunder.32 Man kan urskilja två typer av missbrukande 
beteende; utnyttjande av den dominerande ställningen (exploaterande beteende) och 
befästande eller förstärkning av den dominerande ställningen genom utestängning 
(exkluderande missbruk). Vi kommer nedan att kort gå igenom några olika missbruk 
för att sedan fortsätta med missbruket kopplingsförbehåll. 

                                                 
29 Förenade målen T-68/89, T-77/89 och T-78/89 Società Italiano Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA och PPG 
Vernante Pennitalia SpA mot Kommissionen, REG [1992], sid. II-1403. 
30 Mål C-179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli, REG [1991], 1-5889, p 15. 
En hamn i Genova ansågs utgöra väsentlig del av marknad, på grund av dess stora betydelse för handeln till och 
från Italien. Kommissionens beslut av den 14.01.1998 om ett förfarande för tillämpning av artikel 86 i EG-
fördraget (IV/34.801 FAG — Flughafen Frankfurt/Main AG), sid. 30-50. Tillkännagivande från Kommissionen, 
riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget, OJ 2004/C 101/07, p 97-98. 
31 Mål 322/81, Michelin mot Kommissionen, REG [1983], sid. 3461, p 57. 
32 Mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], sid. 416, p 91.  
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3.3.1 Utnyttjande av dominerande ställning 

Det finns olika sätt på vilket ett företag kan utnyttja sin dominerande ställning. 
Överprissättning är den typ av missbruk av dominerande ställning där ett oskäligt 
högt pris tas ut för produkten. Detta kan göras eftersom att det inte finns en effektiv 
konkurrens på marknaden. Priset saknar skälig relation till den tillhandahållna 
produktens ekonomiska värde.33   
 
Kopplingsförbehåll innebär att det dominerande företaget ställer upp krav på att 
kunden måste åta sig ytterligare förpliktelser, exempelvis köpa produkter som inte 
har något samband med den ursprungliga produkten.34 Företaget är exploaterande 
om det utnyttjar kundens beroende av en produkt, för att tvinga denne att köpa en 
ytterligare produkt från en annan marknad. 
 
Att ett företag tillämpar olika priser eller villkor för olika kunder och/eller områden 
innebär en diskriminering. Vanligast är prisdiskriminering i olika medlemsländer. 
Företagen ser att det är möjligt att sätta ett dyrare pris för vissa kunder. Att det finns 
en prisdifferens mellan olika medlemsländer är inte i sig avgörande för diskriminering. 
Det finns olika faktorer som spelar in, t.ex. godtas fraktkostnad och prisstruktur för 
olika prissättning.35 
 
 
3.3.2 Befäster eller förstärker dominansen   

Att förstärka sin dominerande ställning är ett agerande som är riktat mot 
konkurrenterna. Genom olika typer av missbruk kan företaget stänga ute andra 
konkurrenter som i sin tur befäster dominansen. Detta snedvrider konkurrensen ännu 
mer. 
 
Företag kan genom kopplingsförbehåll upprätthålla och förstärka sin dominanta 
position. Genom att kunden tvingas köpa en annan produkt tillhörande en annan 
marknad, kan företaget stänga ute andra företag som representerar produkt nummer 
två. Detta är ett sätt att använda sin makt på en produktmarknad, för att stärka sin 
dominans även på en annan produktmarknad. Detta har en utestängande effekt.36 
 
Många företag ger sina kunder olika typer av rabatter för att de handlar av just dem. 
När det finns en koppling mellan rabatten och kvantiteten är den tillåten.37 Att ge en 
kund rabatt enbart för att denne köper av det dominerande företaget leder dock till en 
utestängning av konkurrenterna.38 Denna typ av beteende kallas för lojalitetsrabatt.  

                                                 
33 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978], sid. 
207. 
34 Mål C-333/94 Tetra Pak mot Kommissionen, REG [1996], sid. I-5951, p 34-38. 
35 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978], sid. 
207. 
36 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 215. 
37 Carl Wetter, Johan Karlsson, Olle Rislund, Marie Östman, Konkurrensrätt – en handbok, Thomson Fakta 
2004, sid. 613. Se även mål T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin mot Kommissionen, 
REG [2003], sid. II-04071, p 73, och mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], 
sid. 416, p 90. 
38 Mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], sid. 416, p 89. 
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Det händer att företag stryper leveranserna till sina kunder, så kallad leveransvägran. 
Avtalsfriheten är visserligen en grundläggande ekonomisk princip som ger rätt att 
ingå, avstå eller avbryta förbindelser efter avtalets slut.39 Frågan är om detta även 
gäller för ett företag i dominerande ställning. Enligt både KL 19 § p 2 och art 82.2 b 
får det dominerande företaget inte ”begränsa produktion… till nackdel för 
konsumenterna”. Av praxis på området framgår att dominerande företag kan vara 
skyldiga att tillhandahålla sina produkter eller tjänster.40 Leveransvägran kan yttra sig 
på två sätt, antingen genom att rikta sig mot konkurrenterna för att eliminera dem från 
marknaden eller för att disciplinera sina kunder för att förmå dem att vara lojala mot 
företaget. 
 
Genom underprissättning (rovprissättning eller predatory pricing på eng.) försöker det 
dominerande företaget konkurrera ut sina konkurrenter genom att sänka priset på sin 
vara under produktionskostnaderna. På så sätt kan företaget minska konkurrensen, 
det vill säga avlägsna mindre företag från marknaden eller motverka ett 
marknadsinträde. Företaget kan sedan sätta ett monopolpris på sin produkt. Det är 
inte otillåtet i sig att sätta ett lågt pris på sin produkt, men EG-domstolens 
bedömningsprincip är att skydda konkurrensen som sådan och inte de enskilda 
konkurrenterna.41   
 
Nödvändiga faciliteter, som till exempel hamnar, pipelines, el, telenät eller datornät, 
är sådana varor som är i det dominerande företagets kontroll, men som det är 
nödvändigt för utomstående företag att ha tillgång till för att kunna bedriva en 
konkurrerande verksamhet.42 
 
 
3.4 Samhandelskriteriet 
Samhandelskriteriet är självständigt i gemenskapslagstiftningen och måste bedömas 
separat i varje enskilt fall.43 Det är en jurisdiktionsnorm som måste uppfyllas för att 
art 82 skall vara tillämpbar. Missbruket av det dominerande företaget är det som skall 
påverka samhandeln, vilket innebär att man gör en helhetsbedömning.44 Vid 
utestängande missbruk, exempelvis om ett dominerande företag ser till att andra blir 
utestängda från marknaden i Sverige, uppstår en effekt på samhandeln45 då det blir 
svårare för konkurrenter att ta sig in och etablera sig på den svenska marknaden. Vid 
exploaterande missbruk, det vill säga då ett dominerande företag exempelvis sätter 
överpriser på en vara, påverkar det samhandeln genom att andra aktörer inte får 

                                                 
39 Carl Wetter, Johan Karlsson, Olle Rislund, Marie Östman, Konkurrensrätt – en handbok, Thomson Fakta 
2004, sid. 626. 
40 Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978], sid. 
207, och förenade målen 6 och 7-73 ICI och Commercial Solvents Corporation mot Kommissionen, REG [1974], 
sid. 223. 
41 Mål C-62/86, AKZO Chemie BV mot Kommissionen, REG [1991], sid. 3359. 
42Tillträdesvillkor för betalsystem- skillnader för små och stora banker. Konkurrensverkets rapportserie: 2006:1, 
sid. 53. 
43 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget, OJ 2004/C 101/07, p 12. 
44 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget, OJ 2004/C 101/07, p 17. 
45 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget, OJ 2004/C 101/07, p 75 och 93. 
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möjligheten att komma in på marknaden och utmana genom lägre priser.46 För att det 
skall anses kunna påverka samhandeln måste det i en tillräckligt hög grad, direkt 
eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kunna påverka handelsmönstret mellan 
medlemsstaterna.47 
 
 
3.5 Sanktioner 
Art 82 förbjuder missbruk av dominerande ställning, men förbjuder inte dominerande 
ställning som sådan.  Kommissionen får förbjuda missbruk av dominerande ställning 
och begära att företag med sådan ställning upphör med missbruket. Kommissionen 
kan förelägga företaget att vidta åtgärder för att avhjälpa situationen, till exempel 
strukturåtgärder om detta krävs för att överträdelsen ska upphöra. Enligt 
proportionalitetsprincipen får åtgärderna inte gå utöver vad som krävs för att 
överträdelsen ska upphöra. Det föreskrivs i sekundärrätten48 att de berörda företagen 
ska ha tillfälle att yttra sig över kommissionens anmärkningar när den avser att 
ålägga dem böter. Det är genom sina synpunkter på hur länge överträdelsen pågått, 
hur allvarlig den är och förutsebarheten av överträdelsens konkurrensbegränsande 
verkan som de berörda företagen garanteras rätt till försvar gentemot kommissionen 
vad gäller fastställandet av bötesbeloppet. 

                                                 
46 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget, OJ 2004/C 101/07p 74 och 95. 
47 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 
fördraget, OJ 2004/C 101/07, p 23. 
48 I Artikel 19.1 i förordning nr 17 (nu ersatt av konkurrensförordningen 1/2003) och artikel 7.1 i förordning nr 
99/63 
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4. Kopplingsförbehåll  

 
När man analyserar utestängande missbruk under art 82, är det konkurrensen som 
ska värnas för att säkerställa konsumenternas välfärd och en effektiv allokering av 
resurser. Konkurrenterna ska inte skyddas från företag i dominerande ställning som 
har en genuin konkurrens som baseras på hög kvalitet, nya produkter, innovationer 
eller andra bättre prestationer. Däremot ska konkurrensen skyddas från dominerande 
företags missbruk. Som vi har sett tidigare kan missbruken vara av olika slag och 
nedan kommer en fördjupning angående kopplingsförbehåll. 
 
Ett exempel på kopplingsförbehåll är om en köpare, för att få köpa en produkt, 
tvingas köpa även en annan produkt eller tjänst som köparen annars inte skulle vilja 
erhålla.49 Finns det ett naturligt samband mellan tilläggsprodukten och huvud-
produkten kan kopplingen vara tillåten. I allmänhet accepteras bara kopplingar som 
är motiverade av starka tekniska eller kvalitetsmässiga skäl.50 Kopplingsförbehåll kan 
ha det vidare konkurrensbegränsande syftet att genom utestängning försvåra 
etablerings- och utvecklingsmöjligheter för konkurrenterna. Det kan även vara 
exploaterande och användas för att utnyttja kundens beroende av en produkt för att 
tvinga denne att köpa ytterligare en. Undantaget i art 82.2 d och KL 19 § p 4 för 
handelsbruk tar särskilt sikte på fall där det föreligger ett naturligt samband mellan 
huvudvaran och den kopplade produkten. 
 
 
4.1 Olika typer av kopplingsförbehåll 
Kontraktuellt kopplingsförbehåll innebär att det dominerande företaget fråntar kunden 
möjlighet att erhålla den huvudsakliga produkten utan att få med den kopplade 
produkten. Tekniskt kopplingsförbehåll uppstår när huvudprodukten är fysiskt 
integrerad med den kopplade produkten. Det dominerande företaget vägrar 
därigenom att utge garantier om inte kunderna använder deras komponenter, 
förbrukningsvaror eller service.51 Vid kommersiellt kopplingsförbehåll vill företaget 
uppnå samma resultat som vid kontraktuellt kopplingsförbehåll genom att ge kunden 
bonus, rabatter, avdrag eller något annat kommersiellt övertag för att få kunden att 
köpa den kopplade produkten.52 Genom att exempelvis ge olika rabatter till de 
kunder som köper produkterna separat och de som köper dem ihop kan ett företag 
uppnå ett kopplingsförbehåll.53  
 
 
4.2 Kriterier för ett förbjudet kopplingsförbehåll 
I Kommissionens diskussionsskrivelse54 tas olika kriterier upp för när ett kopplings-
förbehåll ska vara förbjudet;  
 
                                                 
49 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 215. 
50 Se vidare avsnitt 5.1 Tetra Pak.  
51 Se vidare avsnitt 5.1 Tetra Pak och 5.2 Hilti.  
52 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 182. Se vidare avsnitt 5.4 Kommissionens beslut angående De Poste- La Poste. 
53 Se vidare 5.6 Telia Sonera. 
54 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 183. 
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(1) Företaget ska vara dominant på huvudproduktens marknad. 
(2) Huvudprodukten och den kopplade produkten ska vara två 
välavgränsade produkter.  
(3) Kopplingsförbehållet leder troligen till en utestängande effekt  
(4) Kopplingsförbehållet är inte godtagbart ur ett objektivt perspektiv eller 
av effektivitetsvinster. 

 
(1) Företaget ska vara dominant på huvudproduktens marknad55, annars kan det 
svårligen lyckas med att tvinga konsumenterna att köpa den kopplade varan. 
Dominerande företag har rätt att sälja två produkter ihop, missbruket uppstår först när 
kunderna tvings acceptera kopplingsförbehållet mot sin vilja. Det är inte nödvändigt 
att företaget är dominant på den kopplade marknaden.56 Vid bedömningen är det 
även av vikt vilken marknadsställning dess konkurrenter har.57 Om det finns många 
starka konkurrenter påverkas inte marknaden i lika stor utsträckning, då köparna har 
tillräckligt många alternativ för att köpa den produkt som omfattas av 
kopplingsförbehållet. (2) Huvudprodukten och den kopplade produkten ska vara två 
välavgränsade produkter. För att art 82 ska vara tillämplig krävs det att de 
hopkopplade produkterna är separata och att de utgör två olika produktmarknader.58 
Man är överens om att en bil och dess däck utgör en produkt och att skor och 
skosnören utgör detsamma, men i vissa fall är det svårt att veta vad som faller inom 
en och samma marknad. För att få ett svar krävs en analys av produkterna och att 
man ser till dess natur om de är självständiga. Exempelvis får ju antas att en 
tvättmaskin är självständig och att kunder ska kunna använda vilken typ av 
tvättmedel de önskar och inte vara tvungna att köpa tvättmedel från leverantören till 
tvättmaskinen. (3) Kopplingsförbehållet leder troligen till en utestängande effekt (se 
mer nedan under 4.3 Utestängning på marknaden). (4) Kopplingsförbehållet är inte 
godtagbart ur ett objektivt perspektiv eller av effektivitetsvinster. Kopplingsförbehållet 
måste vara objektivt motiverat av varans art eller handelsbruk för att det inte ska 
innebära missbruk. Kombinationer av olika slag har blivit accepterad praxis därför att 
produktens art gör det tekniskt svårt att leverera en produkt utan att leverera en 
annan. Exempelvis vill kunder köpa skor med skosnören, och det har därför blivit 
handelsbruk för skotillverkare att leverera skor med skosnören. Effektivitetsvinster 
kan också vara ett skäl för det dominerande företaget att använda kopplingsförbehåll, 
genom att besparingar sker i produktion, distribution och transportkostnader.59 
 
Kopplingsförbehåll kan i vissa fall vara godtagbart för ett dominerande företag. De 
effektivitetsvinster som vi nyss nämnde kan vara ett skäl för det dominerande 
företaget att använda ett kopplingsförbehåll. I kommissionens diskussionsskrivelse60 
anser man att dessa kriterier ska vara uppfyllda för att kopplingsförbehåll möjligtvis 
skall vara godtagbart: 

(1) Att effektiviteten är ett resultat eller troligtvis ett resultat från det aktuella 
beteendet. 

                                                 
55 Se vidare avsnitt 3.2 Dominans 
56 Faull, J, Nikpay, A, The EC Law of Competition, Oxford University Press 2004, sid. 166-169. 
57 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 220. 
58 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 216. 
59 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005. 
60European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 84. 
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(2) Att det aktuella beteendet var absolut nödvändigt för effektivitetsvinsten. 
(3) Att effektiviteten kommer konsumenterna till handa. 
(4) Att konkurrensen för en betydande/ väsentlig del av de berörda produkterna 

inte är eliminerade. 

Om återförsäljare regelbundet kan få tag på samma eller motsvarande produkt med 
liknande eller bättre förutsättningar än de som kommer med den kopplade produkten, 
kan man anse att kopplingsförbehållet utgör ett missbruk.61 Företag får inte utnyttja 
sin dominerande ställning och sin starka marknadsposition, men det bör kommas 
ihåg att det ibland handlar om stora belopp att tjäna för det dominerande företaget.  
 
 
4.3 Utestängning på marknaden 
Kopplingsförbehållet har en utestängande effekt genom att det dominerande 
företaget försöker att utestänga, disciplinera eller marginalisera en konkurrent i 
dennes tillgångskedja. Det sker genom att tillgången till kunder avskärmas. Det 
dominanta företaget kan genom sin dominans och kopplingsförbehållet utestänga 
konkurrenter från sin huvudmarknad och indirekt också den kopplade marknaden. På 
så sätt reducerar företaget mängden potentiella kunder för konkurrenterna på den 
kopplade marknaden. Detta kan som sagt leda till att konkurrenter trängs undan eller 
utestängs på den kopplade marknaden vilket även skapar inträdeshinder för nya 
företag. Genom denna utestängning kan det dominerande företaget uppnå högre 
förtjänst på den kopplade marknaden. Det kan även leda till vissa kvalitets-
begränsningar och högre priser än under normala konkurrensförhållanden.62 I fallet 
Masterfoods63 fann EG-domstolen det otillåtet att ett dominerande företag som hyrde 
ut glassboxar till butiker och kiosker hade som villkor att endast det dominerande 
företagets egna glassar lagrades i boxarna, vilket utestängde andra glass-
producenter. 
 
Kopplingsförbehåll är dock vanligt förekommande och har ofta ingen konkurrens-
begränsande effekt. Det används ofta för att erbjuda kunden de bästa produkterna 
eller för att det är kostnadseffektivt. Kopplingsförbehåll kan leda till effektivitetsvinster 
i produktion, distribution och transaktionskostnader. Företag kan också använda 
kopplingsförbehåll som motiv för ökad kvalitet, höja sitt rykte och främja 
användningen av deras maskiner. Ett exempel kan vara en extra produkt som är 
kopplad till en tidning. För att ett kopplingsförbehåll skall godtas måste åtminstone 
vissa effektivitetsvinster komma konsumenterna till godo.64 
 
 
4.3.1 Effekter på marknaden 

Den uppenbara följden av kopplingsförbehåll är, som sagts ovan, den möjliga 
utestängningen på marknaden för den kopplade varan. För att veta utestängningens 
effekt på den kopplade marknaden kan man se på två saker.65 (1) Först måste man 

                                                 
61 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 206. 
62 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 217. 
63 Mål C-344/98 Masterfoods mot HB Ice Cream, REG 2000  
64 Tillkännagivande från Kommissionen, riktlinjer om vertikala begränsningar, OJ C 291/1, 13/10/2000, p 222. 
65 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 188. 



 19 

undersöka vilka kunder som är kopplade för att få veta om konkurrenter till det 
dominerande företaget kan konkurrera. (2) För det andra måste man fastställa om 
kunderna bildar en tillräckligt stor del av den kopplade marknaden. Man får göra en 
generell uppskattning av möjlig utestängning tillsammans med en analys av 
verksamheten, utbredning på marknaden och den dominerande styrkan. I vissa fall 
kan man beräkna tillväxtkostnaden av det dominerande företaget. Genom att titta på 
en konkurrent kan man jämföra deras kostnader med det dominerande företagets 
kostnader, om inte konkurrenten är mindre effektiv.66 För det andra måste man 
fastställa om den relevanta marknaden i sin helhet kan anses utestängande. Flera 
faktorer måste iakttas och generellt kan antas att desto högre säljprocent den 
kopplade varan har på marknaden, desto större utestängningseffekter. Den totala 
styrkan av det dominerande företaget på både huvudmarknaden och den kopplade 
marknaden ska betraktas. Man måste också identifiera kunderna. För nya företag 
som ska in på marknaden kan vissa kunder vara viktiga därför att de är mest troliga 
att nappa på erbjudanden. Även vissa kunders geografiska läge kan vara särskilt 
lämpligt för ett företags inträde på marknaden. De kan också vara kunder för 
specifika konkurrenter.67 
 
Det är viktigt att se till hur många kunder det är som verkligen köper produkten med 
kopplingsförbehåll (båda produkterna). Om enbart en liten del av kunderna köper 
produkten med ett kopplingsförbehåll, blir det troligtvis inte till någon större ute-
stängning. Kopplingsförbehåll kan dock ha en stor betydelse om företagets kunder är 
särskilt viktiga på marknaden ur en inträdesmässig synvinkel.68  
 
Den utestängande effekten kan bli starkare då det finns stordrift, olika 
inlärningskurvor, nätverkseffekter eller inträdeshinder till den kopplade marknaden. 
Konkurrerande företag klarar inte av att stanna på marknaden, på grund av dessa 
faktorer, eftersom det dominerande företaget utestänger en del av marknaden 
genom kopplingsförbehållet. Likaså kan nätverkseffekter få marknaden att tippa över 
till det dominanta företagets fördel genom kopplingsförbehållet och beröva 
konkurrenterna deras chans att erhålla egna nätverkseffekter genom de kopplade 
kunderna. Desto starkare nätverkseffekten är, desto större chans till utestängning.69 
När en kunds värde på en produkt ökar genom att andra använder produkten, blir det 
svårare för konkurrenter att konkurrera med den kopplade produkten då de måste 
göra avdrag på sina produkter för att kompensera avsaknaden av nätverk.70  
 

                                                 
66 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 191. 
67 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 196. 
68 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 198. 
69 Se vidare om nätverkseffekter under 5.3 Microsoft.  
70 European Commission, DG Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, Brussels 2005, p 199 
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5. Rättspraxis 
 
Vad gäller rättsfall från EG-domstolen som behandlar kopplingsförbehåll finns 
framförallt två mål som är framträdande, Tetra Pak och Hilti. Dessa kommer att 
behandlas mer utförligt för att klargöra de olika steg som måste tas för att komma 
fram till att ett kopplingsförbehåll skall anses utgöra ett missbruk av en dominerande 
ställning. Sedan kommer ett fåtal andra rättsfall tas upp och även beslut från 
kommissionen rörande kopplingsförbehåll. 
 
 
5.1 Tetra Pak 
I EG-domstolens praxis är fallet Tetra Pak71 ett välkänt mål. Domstolen fann att Tetra 
Paks förfarande att koppla användningen av Tetra Paks kartongförpackningar till ett 
krav på att endast Tetra Paks förpackningsmaskiner fick användas var ett förbjudet 
kopplingsförbehåll. Anledningen var att de två produkterna saknade nödvändigt 
samband.  
 
 
5.1.1 Bakgrund 

Tetra Pak International SA innehade en dominerande ställning på marknaderna för 
aseptiska maskiner och förpackningar avsedda för flytande livsmedel inom EU, 
exempelvis för mjölk, juice eller soppor72. De hade olika försäljningsvillkor som bland 
annat innefattade en ensamrätt på leverans av reservdelar till maskinerna samt ett 
förbud för köparen att flytta maskinen eller förse den med några tillbehör. Köparen 
var också skyldig enligt avtal att använda enbart Tetra Paks förpackningsmaterial till 
maskinerna. Garantin på den sålda utrustningen gällde bara under förutsättning att 
alla avtalsklausuler iakttagits. De flesta villkoren strävade efter en maximal 
förstärkning av banden mellan Tetra Pak och kunden.  
 
Inom kartongförpackning av färska flytande livsmedel var Elopak Tetra Paks främsta 
konkurrent. Elopak, som var verksamt i Italien, lämnade in ett klagomål till 
kommissionen mot Tetra Pak då de ansåg att Tetra Pak under de gångna åren hade 
försökt minska Elopaks konkurrenskraft i Italien genom affärsmetoder som de ansåg 
vara missbruk i den mening som avses i art 82. Dessa metoder bestod enligt Elopak 
huvudsakligen i försäljning av Tetra Paks förpackningar till underpriser och illojala 
villkor för leverans av fyllningsmaskiner till dessa förpackningar73.  
 
 
5.1.2 Relevanta produktmarknaden 

Produktmarknaden ska enligt väl fastställd rättspraxis avgränsas med hänsyn till hela 
det ekonomiska sammanhanget, så att man kan bedöma det berörda företagets 
faktiska ekonomiska styrka. För att bedöma om ett företag har möjlighet att i 

                                                 
71 Mål T-83/91, Tetra Pak International SA mot Kommissionen, REG [1994], sid. II-755, och mål C-333/94, 
Tetra Pak International SA mot Kommissionen, REG [1996], sid. I-5951. 
72 Vad gäller utbudsstrukturen inom aseptiska system för kartongförpackning av flytande livsmedel i EU framgår 
det att Tetra Pak vid tiden för beslutet innehade 90-95% av denna sektor. 
73 Efter diskussioner med kommissionen angående de punkter som var omtvistade förband sig Tetra Pak att ge 
upp sitt system med exklusiv inköpsskyldighet och kopplingsförbehåll och ändrade sina standardavtal. 
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väsentlig omfattning uppträda oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder 
och konsumenter, är det viktigt att först fastställa vilka produkter som är tillräckligt 
utbytbara mot företagets produkter. Hänsyn bör tas till produkternas objektiva 
egenskaper, samt konkurrensförhållandena och efterfråge- och utbudsmönstret på 
marknaden.74 Både aseptiska och icke-aseptiska maskiner och förpackningar 
kännetecknades av ett jämförbart utbuds- och efterfrågemönster, oavsett vad de 
användes till, eftersom alla tillhörde samma verksamhetsområde. Det vill säga 
förpackning av flytande livsmedelsprodukter. Vare sig de användes till förpackning av 
mjölk eller andra produkter hade de aseptiska och icke-aseptiska maskinerna och 
förpackningarna inte enbart samma produktionsegenskaper, de tillgodosåg även 
samma ekonomiska behov. I motsats till vad Tetra Pak hävdade, fanns enligt 
förstainstansrätten ingen anledning att fastställa att det för förpackningssystem av 
samma slag finns särskilda delmarknader beroende på om de användes till 
förpackning av den ena eller andra produktkategorin. 
 
 
5.1.3 Relevanta geografiska marknaden 

Tetra Pak bestred vidare att den relevanta geografiska marknaden omfattade hela 
EU. Företaget menade att de olika medlemsstaterna utgjorde separata marknader för 
de berörda produkterna eftersom de objektiva konkurrensvillkoren inte är desamma 
för alla ekonomiska aktörer i EU. Vidare påstod Tetra Pak att konsumenternas 
efterfrågan på förpackade flytande livsmedel skiljde sig åt mellan de olika medlems-
staterna. Prisskillnaderna på maskiner och förpackningar mellan medlemsstaterna 
visade, enligt Tetra Pak, att EU inte utgjorde den relevanta geografiska marknaden. 
Kommissionen i sin tur ansåg att den geografiska marknaden omfattade hela EU. 
Alla berörda typer av förpackningar och maskiner förekom enligt kommissionen i 
betydande utsträckning i samtliga medlemsstater och prisskillnaderna förklarades av 
att det förelåg en sorts monopolsituation eller en avskärmning av marknaderna. 
 
Förstainstansrätten menade att den geografiska marknaden enligt systematiken i art 
82 skulle avgränsas för att fastställa om det berörda företaget innehade en 
dominerande ställning inom EU eller en väsentlig del av denna. Avgränsningen av 
den geografiska marknaden ska därför, enligt Förstainstansrätten, i likhet med 
produktmarknaden göras utifrån en ekonomisk bedömning.  Den geografiska 
marknaden kan således definieras som det område där konkurrensförhållandena för 
samtliga ekonomiska aktörer är lika i fråga om just de berörda produkterna. 
Förstainstansrätten fann att den relevanta geografiska marknaden i förevarande fall 
omfattade hela EU. 
 
 
5.1.4 Tvisten 

Enligt kommissionen bestod överträdelserna huvudsakligen i en försäljningspolitik 
som lett till en påtaglig begränsning av utbudet samt att köparna påtvingades ett 
flertal avtalsklausuler vars huvudsakliga syfte var att otillbörligen knyta dessa 
användare till Tetra Pak som på så sätt försökt få den potentiella konkurrensen ur 
spel. 
 

                                                 
74 Se mål 322/81, Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot Kommissionen, REG [1983], sid. 3461, p 37. 



 22 

Tetra Pak i sin tur menade att företaget inte innehade en dominerande ställning i den 
mening som avses i art 82. De godtog dessutom inte den definition av produkt-
marknaden som gjorts av kommissionen och kritiserade även definitionen av den 
geografiska marknaden. För att vederlägga den definition av de relevanta 
produktmarknaderna som gjorts i beslutet har Elopak hävdat att kommissionen 
särskilt borde ha undersökt om de olika förpackningssystem som fanns på 
marknaden var tillräckligt utbytbara för varje kategori av flytande livsmedel med 
särskilda förpackningsbehov. Definitionen av den relevanta marknaden var enligt 
Tetra Pak för snäv i och med att marknaderna för aseptiska förpackningssystem 
avskiljs från marknaderna för icke-aseptiska system och marknaderna för system 
som använder kartong avskiljs från marknaderna för system som använder andra 
material.75 Tetra Pak menade vidare att kommissionen hade fastställt de relevanta 
marknaderna uteslutande med hänvisning till konsumenternas efterfrågan. 
Efterfrågan skapas emellertid inte av konsumenterna utan av detaljisterna och 
förpackningsföretagen, ansåg Tetra Pak. 
 
 
5.1.5 Utnyttjande av kopplingsförbehåll 

Tetra Pak hävdade att varken skyldigheten att använda enbart Tetra Paks 
förpackningsmaterial på dess maskiner eller skyldigheten att köpa förpacknings-
material uteslutande från Tetra Pak, kunde betraktas som missbruk i form av 
koppling. Den förpackningsutrustning som Tetra Pak sålde var både till sin natur och 
enligt handelsbruk kompletta system som omfattade maskin, förpackningsmaterial, 
utbildning och kundservice. Försäljningen av kompletta förpackningssystem var enligt 
Tetra Pak sakligt motiverat med hänsyn till skyddet av den allmänna hälsan och 
företagets anseende, då de på så sätt hade hela förpackningsprocessen under 
kontroll. Det innebar en mindre risk för tekniska fel som kunde orsaka allvarliga 
problem.  
 
Kommissionen hävdade att kopplingsförbehållet vid försäljningen av maskiner och 
förpackningsmaterial utgjorde missbruk av dominerande ställning i den mening som 
avses i art 82.2 d i fördraget. Det fanns enligt kommissionen klara bevis för att det 
kunde användas förpackningsmaterial av annat märke i maskinerna. 
 
En undersökning av rådande handelsbruk visade inte att maskiner avsedda för 
förpackning av en produkt hör oupplösligt ihop med förpackningsmaterialet. Därför 
ansåg Förstainstansrätten att kopplingen av fyllningsmaskiner och förpacknings-
material inte var förenlig med rådande handelsbruk. Ett bruk som kan godtas under 
normala omständigheter på en konkurrensutsatt marknad kan inte godtas när det är 
fråga om en marknad där konkurrensen redan är begränsad. Det var tydligt enligt 
Förstainstansrätten att klausulerna om kopplingsförbehåll hade till syfte att förstärka 
Tetra Paks dominerande ställning genom att öka kundernas ekonomiska beroende 
av företaget. Dessa klausuler var helt orimliga inom ramen för skydd av den allmänna 
hälsan och överskred den rätt som ett företag i dominerande ställning erkänns för att 
skydda sina affärsintressen. 
 
 

                                                 
75 Mål T-83/91, Tetra Pak International SA mot Kommissionen, REG [1994], p 48. 
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5.1.6 Slutsats Tetra Pak 

Det är inte helt klarlagt i rättspraxis hur det ska fastställas vad som ska anses tillhöra 
samma produktmarknad. Många faktorer spelar in och det kan vara svårt att avgöra 
vart gränsen ska dras. Enligt tidigare fastställd rättspraxis ska produktmarknaden 
avgränsas med hänsyn till hela det ekonomiska sammanhanget. Det innebär att 
hänsyn även måste tas till produkternas utbytbarhet och efterfråge- och 
utbudsmönstret på marknaden. Först måste fastställas den relevanta produkt-
marknaden sedan den relevanta geografiska marknaden. I detta fall menar 
Förstainstansrätten att ett bruk som under normala omständigheter kan godtas, 
måste ses med andra ögon när konkurrensen på marknaden är mycket begränsad.  
Tetra Pak ansåg att deras förpackningsutrustning var både till sin natur och enligt 
handelsbruk kompletta system. Förstainstansen ansåg att enligt rådande 
handelsbruk hör inte maskiner som är avsedda för förpackning av produkter 
oupplösligt ihop med förpackningsmaterialet. Klausulerna om kopplingsförbehåll 
hade till syfte att förstärka Tetra Paks dominerande ställning genom att öka 
kundernas ekonomiska beroende av företaget. Företag som innehar dominant 
ställning har en viktig roll när det gäller att föregå med gott exempel och inte 
missbruka sin ställning på marknaden. Deras starka marknadsposition kan leda till att 
konkurrenter inte lyckas ta sig in på marknaden eller helt enkelt inte klarar att 
ekonomiskt hålla sig kvar. Det är inte bara viktigt för konkurrenter att konkurrensen är 
sund, utan även för kunden som annars förlorar sin möjlighet att välja inköpskälla. 
Tetra Pak ansåg att deras förpackningsutrustning var både till sin natur och enligt 
handelsbruk kompletta system. Förstainstansen ansåg emellertid att enligt rådande 
handelsbruk hör inte maskiner som är avsedda för förpackning av produkter 
oupplösligt ihop med förpackningsmaterialet. Klausulerna om kopplingsförbehåll 
hade, enligt Förstainstansrätten, till syfte att förstärka Tetra Paks dominerande 
ställning genom att öka kundernas ekonomiska beroende av företaget.  
 
 
 
5.2 Hilti 
Ett annat välkänt mål vad gäller dominerande ställning inom gemenskapsrätten är 
Hilti-målet76. Företaget hade genom sin starka ställning på marknaden kopplat spikar 
till sina spikpistoler. Förstainstansen ansåg att förfarandet var att anse som missbruk 
av dominerande ställning, något som även EG-domstolen fastställde. 
 
 
5.2.1 Bakgrund 

Företaget Hilti hade en stark ställning på marknaden och var Europas största 
tillverkare av PAF77 spikpistoler, patronremsor och spikar. De var registrerade i 
Liechtenstein där mesta delen av produktionen låg. Eurofix och Bauco var två företag 
från Förenade kungariket som producerade spikar till Hiltis spikpistoler. Enligt dem 
hade Hilti för avsikt att utestänga dem från marknaden. Kommissionen startade en 
undersökning mot Hilti efter klagomålen från Eurofix och Bauco där de i sitt beslut 
angav att Hilti hade en dominerande ställning på marknaden och att de även 

                                                 
76 Mål T-30/89 Hilti AG mot Kommissionen, REG [1991], sid. I-3359 och C-53/92 P Hilti AG mot 
Kommissionen, REG [1994], sid. 1667. 
77 PAF betyder power-actuated fastening. 
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missbrukat denna ställning. Kommissionen dömde ut böter på 6 000 000 euro och 
beordrade Hilti att sluta med missbruket. Hilti överklagade kommissionens beslut till 
förstainstansen. 
 
 
5.2.2 Missbruk  

Hilti missbrukade sin dominerande ställning genom att sätta upp ett 
kopplingsförbehåll till spikpistolerna där kunderna var tvungna att köpa de tillhörande 
spikarna från Hilti. Då andra spikar än Hiltis hade används i spikpistolerna vägrade 
Hilti att infria garantier för spikpistolerna. De nekade konkurrerande spiktillverkare att 
tillhandahålla patronremsor. Även andra beteenden som prisdiskriminering och 
leveransvägran av patronremsor förekom då man misstänkte parallellhandel. Detta 
gav konsekvensen att producenter för spikpistoler och patronremsor inte gavs 
tillträde till förbrukningsvaror på marknaden.  
 
 

5.2.3 Relevanta produktmarknaden 

Kommissionen ansåg att eftersom det fanns separata producenter till spikar och 
patronremsor tillhörde de inte samma marknad. Den relevanta produktmarknaden var 
den för spikpistoler, den för patronremsor och den för spikar. De tillhörde olika 
marknader som hade olika tillgång och efterfrågan. Förstainstansen gick på 
kommissionens linje och fastställde att de tillhörde tre olika produktmarknader. 
Förstainstansen framhöll att:  

”avgränsningen av den relevanta marknaden är av väsentlig 
betydelse, eftersom möjligheten till konkurrens inte kan 
bedömas annat än i förhållande till de aktuella produkternas 
utmärkande egenskaper, egenskaper som gör produkterna 
särskilt lämpade att svara mot ett oföränderligt behov och 
endast i begränsad utsträckning göra dem utbytbara mot andra 
produkter.” 78 

 
I EG-domstolen påstod Hilti att förstainstansen inte hade tagit i beaktande om PAF-
systemet var utbytbart mot andra produkter inom samma användningsområde. För 
att förstainstansen skulle kunna finna att det fanns en separat marknad för Hiltis 
spikar, måste de ha funnit att köparna av spikar inte var samma köpare som av 
spikpistoler. EG-domstolen ansåg att det inte fanns någon grund i Hiltis åberopande 
om att förstainstansen inte beaktat utbytbarheten av produkter.  
 
 
5.2.4 Relevanta geografiska marknaden 

Vad gäller den relevanta geografiska marknaden ansåg kommissionen att hela EU-
området är relevant. De dokument som lagts fram inför Förstainstansen visade att 
det fanns stora prisskillnader mellan olika medlemsstater och att transportkostnader 
för spikar var låga. Utifrån detta bedömde Förstainstansen det sannolikt att 

                                                 
78 Mål T-30/89 Hilti AG mot Kommissionen, REG [1991], sid. I-3359, p 64, citat från mål 6/72 Europemballage 
Corporation och Continental Can Company Inc. mot Kommissionen, REG [1973], sid. 215, p 32. 
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parallellhandel förekommer mellan medlemsstaterna, vilket gör hela EU till den 
relevanta marknaden. 
 
 
5.2.5 Dominerande ställning 

Det är sedan tidigare klarlagt att ett företag i dominerande ställning med en 
ekonomisk styrka kan stävja effektiv konkurrens på den relevanta marknaden. 
Genom sitt beteende kan de handla självständigt gentemot konkurrenter, kunder och 
konsumenter.79 Hilti hade en dominerande ställning på marknaden med sina 55 % i 
marknadsandelar vad gäller spikpistoler. Det finns, som nämnts, en presumtion om 
dominerande ställning vid marknadsandelar över 50 % (se avsnitt 3.2.2 Dominerande 
ställning). Förstainstansen ansåg att Hiltis teknologiska försprång genom olika patent 
och upphovsskyddat material stärkte deras dominerande position. På marknaden för 
patronhylsor och spikar fann kommissionen att även där hade Hilti en stark 
dominans. Förstainstansen gick helt på kommissionens beslut.  
 
 
5.2.6 Kopplingsförbehåll 

Hilti försvarade kopplingsförbehållet med argumentet att det kan innebära en 
säkerhetsrisk att använda andra spikar eller patronhylsor i Hiltis spikpistoler. Hilti 
ansåg att deras missbruk därigenom var objektivt godtagbart, på grund av dessa 
säkerhetsrisker, då syftet inte var att förstärka företagets position på marknaden. 
Kommissionen fann inte någon objektivt grund för Hiltis beteende och menade att det 
inte var godtagbart att ett dominerande företag på eget initiativ eliminerade andra 
produkter som inte höll samma säkerhet. Förstainstansen gick även här på 
kommissionens linje och ansåg att det inte var godtagbart att ett företag i 
dominerande ställning som Hilti använde sådana metoder för att upprätthålla 
säkerheten. Förstainstansen menade att Hilti borde ha kontaktat olika myndigheter 
för att komma till rätta med säkerhetsproblemet, eftersom det inte är det 
dominerande företagets uppgift att genom egna initiativ undanröja produkter som kan 
innebära en säkerhetsrisk eller försämra kvalitén på deras egna produkter. 
 
 
5.2.7 Effekt på gemensamma marknaden 

Hilti menade att inte något av de missbruk de var anklagade för hade effekt på den 
gemensamma marknaden, såsom föreskrivs i art 82. De mellanhänder som gjorde 
spikar var inte kompatibla enligt Hilti. På detta vis menade Hilti att dessa spikar inte 
kunde anses vara en del av marknadsstrukturen. Dessa mellanhänder hade 
dessutom sina produkter enbart på Förenta Kungarikets marknad och skulle oavsett 
Hiltis kopplingsförbehåll endast bedriva handel på denna marknad. Kommissionen 
svarade med att det fanns spikleverantörer utanför Förenta Kungariket och att Hiltis 
beteende hade en utestängande effekt som påverkade handeln mellan 
medlemsstaterna. Förstainstansen menar att Hilti tog sådana steg för att förhindra 
försäljningen av Hilti kompatibla spikar att det med största sannolikhet fick 
efterverkningar på handeln mellan medlemsstaterna. Beteendet som satte 
inträdeshinder för tillverkare skadade inte bara kommersiella intressen i Förenta 

                                                 
79 Se mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Kommissionen, REG [1978], 
sid. 207 och mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], sid. 416. 
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Kungariket, utan påverkade även exporten som kunde ha inverkat på de 
prisskillnader som fanns mellan medlemsstaterna. 
 
 
5.2.8 Slutsats 

Hilti har liksom Tetra Pak en stark ställning och position på marknaden. Hiltis 
garantier av spikpistoler gällde endast då spik och patronremsor använts som 
producerats av Hilti. Konsumenterna hade här ingen möjlighet att själv välja 
producent, vilket innebar att konkurrensen hämmades. Förstainstansrätten ansåg att 
de olika produkterna tillhörde olika marknader. Att Hilti hade använt kopplings-
förbehållet för att skydda konsumenterna ansågs inte som något objektivt godtagbart 
av Förstainstansen. Ett företag kan inte på egen hand bestämma att andra produkter 
än deras egna innebär en säkerhetsrisk. Detta är upp till olika myndigheter att 
avgöra. Hiltis beteende utestängde andra leverantörer från marknaden, vilket gav en 
effekt på den gemensamma marknaden. EG-domstolen fastslog Förstainstansens 
beslut. 
 
 
 
5.3 Microsoft 

Kommissionen har under fem år gjort en utredning om Microsoft Corporation80 har 
brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning. Microsoft hade en dominerande ställning 
enligt art 82 som även missbrukats genom att avsiktligt begränsa kompabiliteten 
mellan operativsystemet Windows på persondatorer och servrar som inte hade 
Microsofts operativsystem. De hade även kopplat Windows Media Player, som var en 
konkurrensutsatt produkt, till det allmänt utbredda operativsystemet Windows. 
Genom att Microsoft kopplat Windows Media Player till operativsystemet utestängde 
de konkurrenterna från marknaden och gav även konsumenterna mindre 
valmöjlighet. Nedan kommer vi enbart att behandla kopplingsförbehållet. 
 
Kommissionen gick igenom olika steg vid sin utredning för att se om 
kopplingsförbehållet skulle anses vara förbjudet enligt art 82;81 (1) Kopplings-
förebehållet och den tillkopplade produkten är två separata produkter. Vid 
utredningen ansåg kommissionen att Windows Media Player och operativsystemet är 
separata produkter, men att Windows Media Player var integrerad i mjukvaran.82 
(Liknande test utfördes vid Hilti och Tetra Pak då produkterna inte ansågs vara 
integrerade). (2) Företaget i fråga ska vara dominant på marknaden för den 
kopplande produkten. Det var inget tvivel om att Microsoft var i dominerande ställning 
på marknaden gällande operativsystemet Windows, som var den kopplande 
marknaden, med sina dryga 93,8 % i marknadsandelar.83 Vid utredningen om 
Microsofts dominans påpekade kommissionen att man som dominerande företag har 
ett särskilt ansvar, men att ansvaret bör vara än mer omfattande för ett företag som 
har en överväldigande dominans.84 (3) Företaget ger inte kunden en chans att välja 

                                                 
80 Kommissionens beslut av den 24.03.2004 om ett förfarande enligt artikel 82 I EG-fördraget, COMP/C-
3/37.792 - Microsoft. (Nedan benämnd Kommissionens beslut angående Microsoft).  
81 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 794. 
82 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 804. 
83 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 431 och 799.  
84 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 435. 



 27 

att få huvudprodukten utan den kopplade produkten. Microsoft gav inte kunderna 
någon valmöjlighet angående mediaspelaren, utan tillsammans med Windows följde 
även Windows Media Player.85 Återförsäljarna som licenserade operativsystemet 
skulle samtidigt förinstallera Windows Media Player. Kunderna var i och för sig fria att 
installera andra mediaspelare, men dessa blev en utökning av mediaspelare utöver 
Windows Media Player. Kunderna hade ingen valmöjlighet gällande Windows Media 
Player. (4) Kopplingsförbehållet utestänger konkurrensen.86 I tidigare praxis87 har det 
fastslagits att uppförande som tenderar att utestänga konkurrensen är missbruk 
oavsett om den har den effekten eller inte. På operativsystemsmarknaden hade 
Microsoft en marknadsandel på nästan 94 %, och Windows Media Player var överallt 
förekommande. Enligt kommissionens undersökning var det mycket svårare att sälja 
mediaspelare över exempelvis Internet, än genom en förinstallerad Windows Media 
Player.88 Microsofts marknadsandel på marknaden för mediaspelare ökade enormt 
under perioden då Windows Media Player var kopplad till Windows. Kommissionen 
ansåg att Microsoft hade använt operativsystemet till att distribuera Windows Media 
Player på ett ofördelaktigt sätt gentemot konkurrenterna. Detta skyddar Microsoft från 
konkurrenter som potentiellt har bättre säljande mediaspelare.89 Kommissionen hyste 
en oro över att Microsoft använder kopplingsförbehåll som en allmän affärsmodell, 
som skulle kunna hämma kundernas valmöjligheter och förhindra tekniska 
innovationer. 
 
 
5.3.1 Slutsats 

Precis som i Hilti och Tetra Pak, anses Microsofts produkter tillhöra separata 
produktmarknader. Microsoft är dessutom i dominerande ställning då de har en 
marknadsandel på över 90 %. Det gör att de har vissa skyldigheter som att inte 
missbruka denna ställning på marknaden. Företaget ger inte kunden någon möjlighet 
att välja operativsystemet Windows utan den tillkopplade media spelaren, vilket 
utestänger konkurrensen. Denna typ av kopplingsförbehåll kan dessutom förhindra 
teknisk utveckling. Microsoft vägrade i detta fall att lämna ut nödvändig teknisk 
information så att konkurrenterna inte skulle kunna konkurrera på marknaden. Det 
kan konstateras att ärendet rymmer ett antal svårbedömda konkurrensrättsliga 
frågeställningar, bland annat vad gäller avgränsningen av relevant marknad och vad 
som kan anses utgöra missbruk på marknaden. Enligt Thomas Wallander90 kan det 
konstateras att Microsoft-ärendet är ett av det mest omfattande missbruksärenden 
som kommissionen avgjort framförallt just av de grunderna. 
 
 
 

                                                 
85 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 826-834. 
86 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 835-842. 
87 Se mål T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mot Kommissionen, REG [2003], sid. II-
04071, p 239. 
88 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 841. 
89 Kommissionens beslut angående Microsoft, p 842. 
90 Europarättslig tidskrift, Nr 3/2004 (372), Kommissionen mot Microsoft: Kommissionen finner att Microsoft 
gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning, Thomas Wallander & Ola Bergström 
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5.4 Kommissionens beslut angående De Poste - La Pos te 
I kommissionens beslut De Poste-La Poste (La Poste) kommer vi enbart att titta på 
det missbrukande beteendet. La Poste är ett självständigt offentligt företag registrerat 
enlig belgisk lag som innehar lagligt monopol på posttjänster. La Poste ingick ett 
samarbete med ABB (Air Business Belgium) 1998, som erbjöd posttjänster bland 
annat till finans- och försäkringsföretag.  
 
Hays är ett belgiskt dotterbolag registrerat i Förenade Kungariket, som 1975 
lanserade posttjänsten ”från företag till företag”, där mottagaren var garanterad 
posten på morgonen dagen efter inlämnande. Hays tjänst utvecklades och spreds till 
Irland, Frankrike och Belgien. I Belgien är det främst försäkringsbolag som anslutit 
sig. UPEA (Union Professionnelle des Compagnies d’Assurance) ingick ett avtal med 
Hays 1982 angående tjänsten ”från företag till företag”. 
 
UPEA var även kund hos La Poste genom tjänsten ”från företag till enskilda”, där 
UPEA fick reducerade priser om de åtog sig X försändelser per år. De fick en så 
kallad ”förmånstaxa”. La Poste/ABB presenterade efter sammanslagningen tjänsten 
”från företag till företag” till UPEA. Tjänsten var intressant för UPEA men efter 
undersökningar drog de slutsatsen att Hays erbjudande var mer fördelaktigt 
angående ”från företag till företag”, än erbjudandet från La Poste/ABB. UPEA 
meddelade La Poste/ABB och förklarade sin vilja att fortsätta med avtalet om 
”förmånstaxor” och fördjupa och utveckla det samarbetet. La Poste/ABB svarade 
med att avsluta avtalet om ”förmånstaxorna” utan vidare motivering. 
 
Kommissionen ansåg att företag som befinner sig i en dominerande ställning på en 
marknad och som erbjuder olika produktgrupper, i princip inte kan knyta en 
tarifförmån som beviljas för försäljningen på en marknad till ett försäljningsmål på en 
annan marknad.91 
 
La Poste/ABB:s posttjänst ”från företag till enskilda” och den andra tjänsten ”från 
företag till företag” utgör separata tjänster. Genom att La Poste sa upp avtalet om 
förmånstaxor på ”från företag till enskilda” när UPEA tackade nej till erbjudandet av 
”från företag till företag”, har La Poste/ABB tvingat dem att godta den ytterligare 
förpliktelsen för post ”från företag till företag”.92 Därigenom ansåg kommissionen att 
La Poste/ABB hade missbrukat sin dominerande ställning. Förhandlingarna rörande 
”från företag till företag” fördes under ständiga hot från La Poste/ABB att 
”förmånstaxan” inte skulle förnyas. Uppsägandet av avtalet (förmånerna) var ingen 
isolerad handling som inte påverkade UPEA:s val av avtal, utan en åtgärd som 
genom detta hot var ett kraftigt incitament till att underteckna avtalet ”från företag till 
företag” som La Poste/ABB erbjöd. La Poste/ABB har inte lagt fram någonting annat 
till kommissionen som förklarar hävandet av avtalet, förutom att knyta ”förmånstaxan” 
till avtalet ”från företag till företag”. Kommissionen anser att det ifrågavarande 
beteendet utgör konkurrenshämmande överträdelser till sin art och syfte. Det har gett 
effekter på en specifik verksamhet med specifika behov och som begränsas till en 

                                                 
91 Kommissionens beslut av den 05.12.2001 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget, COMP/37.859 - 
De Post - La Poste. s. 32 – 53, p 54 (nedan benämnd Kommissionens beslut angående La Poste). Se även mål 
322/81, Nederlandsche Banden Industrie Michelin mot Kommissionen, REG [1983], sid. 3461, p 92- ff. 
92 Kommissionens beslut angående La Poste, p 55. 
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medlemsstat. Kommissionens slutsats är att beteendet utgör en allvarlig 
överträdelse.93 
 
 
5.4.1 Slutsats  

Företag som befinner sig i en dominerande ställning på en marknad och som 
erbjuder olika produktgrupper, kan inte knyta exempelvis en tarifförmån som beviljas 
för försäljningen på en marknad till ett försäljningsmål på en annan marknad. Då får 
företaget anses använda sig av kopplingsförbehåll. Kommissionen anser att 
beteendet utgör missbruk då La Poste häver ett avtal på grund av att ett företag inte 
accepterar kopplingsförbehåll och önskar välja den tjänst som är mest förmånlig för 
just dem. Denna typ av beteende menar kommissionen hämmar konkurrensen på 
marknaden.  
 
 
 
5.5 Michelin France  
I målet Michelin94 utreddes om vissa rabatter som företaget givit skall anses utgöra 
missbruk av dominerande ställning. Michelins huvudsakliga verksamhet är 
tillverkning av däck för olika fordon. I Frankrike tillverkar och säljer företaget bland 
annat nya regummerade däck för tunga fordon. Kommissionen inledde ett förfarande 
på eget initiativ då den ansåg att Michelin France missbrukade sin dominerande 
ställning på den franska marknaden för ersättningsdäck för tunga fordon genom att 
gentemot återförsäljarna tillämpa orättvisa handelsvillkor. Detta var framför allt 
baserat på ett system av rabatter med syftet att knyta återförsäljarna nära till sig. 
Michelin hade en dominerande ställning både på marknaden för nya ersättningsdäck 
samt marknaden för regummerande däck i Frankrike. Enligt kommissionen har 
Michelin missbrukat sin dominerande ställning på båda dessa marknader genom att 
föra en affärsstrategi och en prisstrategi gentemot återförsäljarna som grundade sig 
på ett komplicerat system av bonuserbjudanden, rabatter och diverse ekonomiska 
förmåner i syfte att vinna deras lojalitet och bevara sina marknadsandelar.  
 
Förstainstansrättens uppgift blev att utreda om servicebonusen var ett instrument 
som gjorde det möjligt att genomföra kopplingsförbehåll. Genom denna bonus kunde 
Michelin utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för nya däck till tunga 
fordon i syfte att stärka sin ställning på en marknad som gränsar till regummering. 
Kommissionen drog slutsatsen att servicebonusen innebär missbruk inte enbart på 
grund av dess inslag av orättvisa, utan även på grund av inslaget av krav på lojalitet 
och medförande av kopplande försäljningar. 
 
Michelin gjorde gällande att alla rabatter har krav på lojalitet, eftersom de lockar 
köparna att köpa mer från den som ger rabatten. För att en överträdelse av art 82 
ska kunna konstateras måste kommissionen bevisa att rabatterna kan leda till 
bestående skada för konkurrensstrukturen på marknaden och att konsumenterna i 
slutändan lider skada. Eftersom syftet med konkurrensrätt just är att uppmuntra 

                                                 
93 Kommissionens beslut angående La Poste, p 89. 
94 Mål T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mot Kommissionen, REG [2003], sid. II-
04071. 
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priskonkurrens ansåg Michelin att ett rabattsystem kan anses som missbruk endast 
om det har utestängningseffekter eller om det på längre sikt minskar konkurrensen 
och låter ett företag i dominerande ställning uppväga de kostnader för rabattsystem 
som det har ådragit sig. 
 
Förstainstansrätten erinrar om att ”missbruksbegreppet enligt fast rättspraxis är ett 
objektivt begrepp. Det omfattar sådana beteenden av ett företag i dominerande 
ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där konkurrensen redan är 
försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens och som genom att 
andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens och varor och 
tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas transaktioner medför att hinder 
läggs i vägen för att den på marknaden ännu existerande konkurrensen upprätthålls 
eller utvecklas” (vår kursivering). 95 
 
Vad särskilt gäller rabatter från ett företag i dominerande ställning, följer det av 
rättspraxis96 att en lojalitetsrabatt, som ges i utbyte mot ett åtagande från kunden att 
uteslutande eller i princip uteslutande göra inköp från ett företag i dominerande 
ställning, strider mot art 82. En sådan rabatt innebär nämligen att företaget genom 
ekonomiska förmåner söker hindra sina kunder från att göra inköp från dess 
konkurrenter.  
 
Ur allmän synvinkel anses ett rabattsystem, som har utestängningseffekter på 
marknaden, strida mot art 82 om det tillämpas av ett företag i dominerande ställning. 
Ett rabattsystem där rabatten ökar i takt med inköpsvolymen strider inte mot art 82 
om inte kriterierna och sättet för beviljandet av rabatten visar att systemet inte bygger 
på en ekonomiskt motiverad motprestation, utan att det i likhet med en lojalitetsrabatt 
syftar till att hindra kunder att köpa in från konkurrerande tillverkare. Första-
instansrätten erinrar om att sökanden under en lång tid har gjort sig skyldig till en 
allvarlig överträdelse av art 82. 
 
 
5.5.1 Slutsats 

Rabattsystem kan vara en typ av kopplingsförbehåll då ett företag genom 
ekonomiska förmåner försöker hindra sina kunder från att göra inköp från deras 
konkurrenter. Är ett företag i dominerande ställning och missbrukar det genom att 
stänga ute andra företag från marknaden, bör böter utgå enligt Förstainstansen. För 
att vara en överträdelse enligt art 82, som anses förekomma i detta mål, måste 
bevisas att rabatterna kan leda till bestående skada för konkurrensen på marknaden 
och att konsumenterna i framtiden kan bli lidande. Servicebonusen i detta mål gjorde 
det möjligt för Michelin att utnyttja sin ställning på marknaden för nya däck och 
stärkte även deras ställning på marknaden för regummering. 
 
 
 

                                                 
95 Mål T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin mot Kommissionen, REG [2003], sid. II-
04071, p 54. 
96 Bland annat mål 40-48 m.fl./73, Coöperatieve Vereniging ”Suiker Unie” UA m. fl. mot Kommissionen, REG 
[1975], sid. 1663, p 518 och mål 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Kommissionen, REG [1979], sid. 416, 
p 89-90. 
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Nedan följer några rättsfall där vi kan se svårigheterna med bevisbördan och 
gränsdragning. Trots ett till synes utpräglat kopplingsförbehåll måste vissa kriterier 
vara uppfyllda för att missbruk av dominerande ställning ska anses föreligga. 
 
5.6 Telia Sonera 
I svensk domstol har Marknadsdomstolen granskat företaget Telia Sonera.97 Telia 
Sonera hade erbjudit sina privatkunder en prisreduktion på fast telefoni förutsatt att 
kunderna köpte bredband från Telia Sonera. Detta förfarande utgjorde ett missbruk 
av Telia Soneras dominerande ställning enligt 19 § KL samt art 82, ansåg 
Bredbandsbolaget. Erbjudandet utgjorde enligt Bredbandsbolaget ett olagligt 
kopplingsförbehåll i form av så kallad mixed bundling. Detta innebar att Telia Sonera 
erbjöd mer förmånliga villkor vid samtidigt inköp av två eller flera tjänster än när 
tjänsterna inköptes separat. Kopplingsförbehållet hade, enligt Bredbandsbolaget, 
syftet att utnyttja Telia Soneras dominerande ställning på marknaden för fast telefoni 
och för att stärka Telia Soneras ställning på en annan marknad, nämligen Internet. 
Bredbandsbolaget uppskattade i sin talan att Telia Sonera hade en marknadsandel 
som översteg 50 %. Marknadsdomstolen konstaterade däremot att det med ledning 
av det tillgängliga materialet inte med säkerhet kunde fastställa marknadsandelen. 
För att 19 § KL och art 82 ska anses aktuella måste vissa kriterier vara uppfyllda. I 
detta fall uppfylldes enligt domstolen inte kriterierna. Marknadsdomstolen fann inte att 
det var helt klarlagt att Telia Sonera hade en dominerande ställning på marknaden 
för fast telefoni, och därför ogillades talan. 
 
 
 
5.7 SAS/Eurobonus 
I det svenska målet SAS/Eurobonus98 handlar det om rabattkonstruktioner och 
bonusavtal riktade mot resenärer, resebyråer och företag. Gentemot de två senare 
kategorierna använde sig SAS av sådana trohetsskapande rabatter som i tidigare 
rättsfall bedömts utgöra missbruk. Rabatterna ändrades under ärendets hand-
läggning varför beslut och följande domstolsprocess i huvudsak handlade om 
bonussystemet Eurobonus, som riktades mot resenärerna. Såväl Konkurrensverket 
som Marknadsdomstolen fann att bonuskonstruktionen hade en inlåsande effekt och 
utgjorde missbruk. SAS tillåts dock fortsätta att använda Eurobonus, men under vissa 
restriktioner. 
 
 
 
5.8 Konkurrensverkets beslut angående CalComp 
I Sverige har konkurrensverket fattat beslut om företaget CalComp99 som tillverkar 
termoplotter. Det är en skrivare som utnyttjar en teknik liknande telefax och används 
främst till att framställa arbetsritningar. CalComp hade en marknadsandel på 80 % av 
den svenska marknaden. CalComp hade i sina avtal med kunder stadgat att endast 
”Papper, pennor, tusch och andra tillbehör som används tillsammans med 

                                                 
97 MD 2005:29 Telia Sonera AB (Dnr: A 7/04) 
98 MD 2001:4 SAS/Eurobonus (Dnr 902/1998) 
99 Konkurrensverkets beslut, dnr. 65/94, 1995-07-18 
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maskinprodukterna skall vara i överensstämmelse med CalComps specifikationer" 
(vår kursivering).100  Även i ett underhållsavtal angavs att avtalet aldrig täckte bränt 
eller slitet termohuvud som inte tillhörde CalComp original. Enligt förarbetena101 till 
Konkurrenslagen anges att endast starka kvalitets- eller tekniska skäl bör vara skäl 
till att det anses föreligga ett naturligt samband mellan huvudprodukten och den 
kopplade produkten. ”Kopplingsförbehåll är konkurrensbegränsande eftersom det 
påverkar köparens frihet att hitta ett bättre substitut för den kopplade produkten eller 
erhålla bättre köpvillkor någon annanstans. Förbehållen hindrar också utomstående 
säljares möjligheter att få sälja sina produkter, eftersom köparen på grund av 
kopplingen inte är fri att köpa från dem.” (vår kursivering)102 Enligt Konkurrensverkets 
bedömning kunde det krav på användning av originalmaterial, som CalComp tidigare 
krävde, utgöra ett kopplingsförbehåll som stod i strid med 19 § KL. CalComp utfäste 
sig att snarast ändra de serviceavtal som innehöll ett kopplingsförbehåll. 

                                                 
100 Konkurrensverkets beslut, dnr. 65/94, 1995-07-18 
101 Prop. 1992/93:56 
102 Konkurrensverkets beslut, dnr. 949/93, 1993-12-02 
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6. Analys  

 
Konkurrens på marknaden skapas bäst av företagen själva. Marknadsekonomin 
förutsätter att företagen i tävlan med varandra söker avsättning för sina produkter, 
och att företagen därmed i princip har frihet att besluta i fråga om produktionen och 
distributionen. För att marknadsekonomin ska fungera är det viktigt att företagen 
genom sina åtgärder inte får sätta konkurrensen ur spel. Företag har idag stora krav 
på sig när det gäller produktmarknaden då produkter tävlar rent tekniskt, men även i 
kvalitet och pris. Konkurrensen får anses vara sund då den bidrar till utveckling av 
nya produkter. Den ser också till att de produkter som finns på marknaden är starka 
och av bra kvalitet, då svagare produkter slås ut av en fungerande konkurrens. EU 
arbetar hårt för att se till att varor och tjänster kan röra sig fritt mellan medlems-
länderna och att de produceras där det är lämpligast och mest förmånligt. Art 82, 
som förbjuder missbruk av dominerande ställning, ska se till att konkurrensen inom 
den inre marknaden inte snedvrids. Problem uppstår ibland vid tolkning då artikeln 
inte är uttömmande och måste kompletteras med tidigare rättspraxis.  
 
Det finns vissa viktiga frågor som konstant uppkommer när det gäller bedömningen 
av om ett dominerande företag har missbrukat sin ställning genom kopplings-
förbehåll. Allra först måste konstateras att företaget är dominant på huvudproduktens 
marknad. För att fastställa detta är det flera saker som måste uppfyllas. Vi tog under 
kapitel 3 upp att det ska vara ett företag, att det har en dominerande ställning, att det 
missbrukar denna ställning och att det påverkar samhandeln. Kopplingsförbehåll kan, 
som även det framhållits tidigare, se ut på många olika sätt, men den gemensamma 
nämnaren är tvånget. Det är detta tvång som binder konsumenter och kunder till ett 
visst företag. Gränsen för vad som ska anses utgöra kopplingsförbehåll är hårfin. 
Diskussionen gäller till stor del vad som ska anses tillhöra samma produktmarknad 
samt vilken den relevanta geografiska marknaden ska anses vara. Att döma av Hilti 
och Tetra Pak är det svårt att få till stånd en gemensam produktmarknad för en vara 
och dess tillbehör. En orsak kan vara att domstolarna vill betona vikten av effektiv 
konkurrens, eftersom det leder till bra produkter och lägre priser. Det ska finnas 
mycket goda skäl till att ett företag utnyttjar sin dominerande ställning och utesluter 
andra företag från marknaden. Att godkänna en vid produktmarknad skulle öppna 
dörrarna för många företag att producera produkter som endast kan användas ihop 
med företagets egna tillverkade tillbehör. På så sätt godtas ett kopplingsförbehåll. 
Vad man bör ha i åtanke är att förbuden i art 82 inte är uttömmande och sådant 
missbruk som kopplingsförbehåll kan trots att det finns en naturlig länk eller ett 
handelsbruk vara förbjudet om det inte är objektivt godtagbart.103 
 
När det gäller produktmarknaden så kan det vara svårt att avgöra om två produkter 
utgör samma marknad eller inte. Här gäller det att göra en analys av produkterna, se 
till dess natur och om de är självständiga. I rättsfallet Hilti bedömdes marknaden för 
spikpistoler, patronremsor och spikar utgöra samma marknad, då produkterna inte 
ansågs vara välavgränsade. I kommissionens beslut angående Microsoft ansågs 
operativsystemet Windows och Windows Media Player utgöra två separata 
produkter, men som integrerade i varandra. Detta var inte fallet i målet Hilti. 
Integrationen var dock inte tillräckligt i Microsoft målet för att anse att de inte skulle 
vara två avgränsade produkter. Kommissionen tittade även på i Microsoft målet om 
                                                 
103 Mål T-83/91, Tetra Pak International SA mot Kommissionen, REG [1994], sid. II-755, p. 37. 
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företaget gav kunden en chans att få huvudprodukten utan den kopplade produkten. 
Kunderna var i det målet fria att köpa andra mediaspelare, men dessa blev en 
utökning av mediaspelare. På så sätt blev kunderna tvingade till den kopplade 
produkten. Även om detta inte kostade kunderna något extra, gör det att många nöjer 
sig med Windows Media Player, även om det finns bättre alternativ på marknaden. 
På så sätt får inte Microsofts konkurrenter en chans att sälja sina produkter. 
 
Genom inträdeshinder kan det dominerande företag skydda sig från potentiella rivaler 
på den kopplade marknaden. Vid större särskiljning mellan produkter på den 
kopplade marknaden kan den utestängande effekten minska, och konkurrenter kan 
troligtvis överleva på marknaden. Marknadsandelar används frekvent för att se om ett 
företag är i dominerande ställning. Det används även för att se om kopplings-
förbehållet kan ha bidragit till en utestängande effekt genom en jämförelse mellan det 
dominerande företagets marknadsandelar på den kopplade marknaden och 
konkurrenternas marknadsandelar på samma marknad. Har konkurrenternas 
marknadsandelar blivit väsentlig mindre efter det dominerande företagets kopplings-
förbehåll, är sannolikheten stor att kopplingsförbehållet gett en utestängande effekt.  
 
Det dominerande företaget kan argumentera att det är objektivt nödvändigt att koppla 
ihop produkterna på grund av kvalitetsskäl eller för att felaktigt användande av 
produkten kan innebära säkerhetsrisker för kunderna. I både Tetra Pak och Hilti 
försökte företagen rättfärdiga sitt beteende med argumentet att man vill säkra 
kvaliteten och förhindra olyckor. Domstolarna fann dock inga belägg för att 
användandet av andra tillbehör skulle kunna vara en fara för hälsan eller orsaka 
någon skada. Det påpekades även i Hilti att dessa säkerhetsbeslut skall tas av 
berörda myndigheter i medlemsländerna. Vi har påpekat tidigare att ett dominerande 
företag har en särskild viktig roll genom att föregå med gott exempel. Det kan 
argumenteras för att ett dominerande företag såsom Hilti försökte föregå med gott 
exempel, genom att tänka på kundernas säkerhet. Det som Förstainstansen ansåg i 
Hilti målet, var att företaget tog för stor frihet att bedöma vad som utgjorde en 
säkerhetsrisk. Genom detta säkerhetstänkande rättfärdigade Hilti sitt kopplings-
förbehåll, något som Förstainstansen avvisade.  
 
Kopplingsförbehåll är svårt att komma till rätta med, men trots vissa undantag måste 
man påminna sig om att konkurrens sporrar företag att prestera och vara effektiva. 
Kunskap och strategi är två ledord för framgång. Priset i denna oerhört tuffa 
konkurrenstävling är höga försäljningsintäkter och ett starkt varumärke. I och med 
EU:s frammarsch kommer marknaden att utvecklas vidare och så även de regler som 
behandlar detta. Rättspraxis växer i rask takt och framtiden får utvisa hur 
konkurrensreglerna kommer att påverkas.  
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7. Summary 
 
The competition policy in the EU should guarantee that the competition is not 
distorted in the way that would prevent or create difficulties for the free mobility of 
goods and services between Member states. It is prohibited for companies to abuse 
their dominant position according to Article 82, if it affects trade. The essence of 
Article 82 is control of market power. The perfect competition results when supply 
and demand appoint the price and quantity of a product. Firms are encouraged to 
compete then it results in efficiency, quality products and lower prices. Dominance 
can be assessed only in relation to three essential variables: the product market, the 
geographical market and the temporal factor. The determination of the relevant 
product market is crucial. The general approach of the Commission and the Court to 
the definition of the product market has been to focus upon interchangeability, the 
extent to which the product is interchangeable with other products. From the demand 
side interchangeability requires investigation of cross-elasticities of the product. The 
existence of high cross-elasticities indicates that the products are part of the same 
market.  
 
There are different types of abuse, for example price discrimination, refusal to supply 
and predatory pricing. In Tetra Pak the ECJ held that the company that was a world 
leader in the manufacture of aseptic cartons for liquid and semi-liquid food had 
abused its dominant position on the market for aseptic cartons. Tetra Pak asserted 
that only their products could be used in production when using their machines. Their 
behaviour, according to ECJ, was abusive then they tried to tie-in consumers and 
customers. This way of behaviour could also be seen in the Hilti-case concerning nail 
guns.  
 
Tying occurs when the supplier makes the sale of one product (the tying product) 
conditional upon the purchase of another distinct product (the tied product) from the 
supplier or someone designated by the latter. Tying is common practice that often 
has no anticompetitive consequences. The foreclosure of the tied market may allow 
the dominant company to achieve larger profits in the tied market.  
 
We can see the importance of case-law, when the definition of Article 82 is broad. 
For example have the United Brands-case and Akzo-case determined the 
presumption for market share and dominant position. The case-law will grow larger 
through the years and we think it will be clearer for companies what is allowed and 
forbidden. The problem today is that the competition law is rather indistinct.  
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