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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
”The thing is programmed to eliminate competition!” said Lisa. 

”You mean like Microsoft?” said Bart.  

”Exactly!” said Lisa. 

- Bart och Lisa Simpson i en diskussion om en leksak som är 

programmerad att förstöra andra leksaker. The Simpsons, 1999. 

 

I en mycket uppmärksammad dom fälldes Microsoft år 2007 i EU-domstolen 

för missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF, för att man 

genom ett kopplingsförbehåll hade bundit Windows Media Player till sitt 

operativsystem Microsoft Windows.1 Fallets utgång blev mycket omskrivet 

och kritikerna menar att testet som används för att fastställa ett missbruk är 

förlegat och saknar plats i den moderna ekonomin.2 Sedan domen mot 

Microsoft har de högteknologiska industrierna fortsatt utvecklas i en rasande 

hastighet. Efter PCn kom Smartphonen som nästa representant av den 

ekonomiska karaktären hos många high tech-industrier, med en primär 

marknad för en mjukvaruplattform och en sekundär marknad för 

applikationer och program. De högteknologiska industrierna är idag mer 

gränsöverskridande än någonsin tidigare och kommer framöver att bemöta 

kopplingsförbehållets problematik i en ökande omfattning.3  

 

När nu kommissionen under en tid har riktat sin uppmärksamhet mot Google 

för att utreda om kopplandet av Google Search och Google Chrome till deras 

                                            
1 Beslut COMP C-3/37.792 Microsoft och mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen. 
2 Ahlborn, Evans och Padilla, The Antitrust Economics of Tying, s. 3. 
3 Au, Anticompetitive Tying and Bundling Arrangements in the Smartphone industry, s. 194. 
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öppna, mobila operativsystem Android är lagligt ställs bedömningen i 

Microsoft-målet åter under lupp.4 Google förväntas bli bötfällda till nya 

rekordbelopp och under de rådande omständigheterna bör man därför fråga 

sig om den nuvarande bedömningen av ett lagstridigt kopplingsförbehåll 

verkligen är anpassad till utvecklingen och tillfredsställer konkurrensrättens 

slutliga mål.5 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kopplingsförbehållets roll 

som en form av missbruk av dominerande ställning enligt fördragets artikel 

102 samt hur en bedömning bör se ut i framtiden vid den händelse att en 

förändring krävs för att passa den moderna ekonomin. Uppsatsens utveckling 

har sammanfallit med kommissionens omfattande utredning av Google, som 

misstänks ha använt sig av ett olagligt kopplingsförbehåll och författarens 

intention har därefter varit att kunna presentera ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt vid bedömningen av kopplingsförbehållet i fall liknande 

Googles. Det ska också noteras att särskild uppmärksamhet i uppsatsen 

tillägnas de högteknologiska industrierna på grund av deras mer och mer 

frekventa integrering av produkter i form av kopplingsförbehåll samt den 

ofta komplexa utformningen av marknaden som aktörerna figurerar på. Inom 

ramen av detta kan följande frågor utläsas: 

 

1.  Hur förhåller sig kopplingsförbehållet som konkurrensrättsligt institut 

till den moderna marknadsekonomin? 

2.  Hur bör bedömningen se ut vid den händelse att den nuvarande 

bedömningen är utdaterad? 

                                            
4 European Commission - Press release, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Google 
on Android operating systems and applications, 20 april 2016, Brussels.  
5 Barr, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-15/google-faces-record-eu-antitrust-fine-
search-limits-telegraph, Google faces record EU antitrust fine, 15 maj, 2016. 



 7 

1.3 Avgränsningar 
Kopplingsförbehållet konstitueras som missbruk inte enbart under artikel 102 

FEUF utan även under artikel 101 FEUF. Med hänsyn till den ofta dominerande 

ställning som innehas av de större aktörerna inom tech-industrierna har jag valt 

att avgränsa uppsatsen till att enbart beröra artikel 102 FEUF, nämligen när ett 

kopplingsförbehåll kan tänkas utgöra ett missbruk av dominerande ställning. 

Uppsatsen är heller ingen komparativ studie med USA:s antitrustbedömning, och 

även om två rättsfall från USA:s underinstanser och ett från högsta domstolen 

berörs så är inte poängen att i uppsatsen jämföra de två rättssystemen.  

 

Kort ska också nämnas de ekonomiska teorierna som berörs av denna uppsats. 

Läsaren av denna uppsats ska inte förvänta sig att få en omfattande genomgång 

av de ekonomiska teorierna som präglar konkurrensrätten, utan jag har valt att 

redogöra för de teorier som är relevanta för kopplingsförbehållets roll inom 

konkurrensrätten. Detta för att ge läsaren en förståelse för hur det nuvarande 

rättsläget har präglats och hur det framtida rättsläget kommer att präglas av 

ekonomisk teori.  

1.4 Metod och material 
En traditionell rättsdogmatisk metod är en nödvändig utgångspunkt för att 

förstå kopplingsförbehållets roll inom konkurrensrätten. Rättskällor i form av 

främst EU-rättslig lagstiftning och doktrin, samt rättspraxis från 

kommissionen och EU-domstolen kommer att ligga till grund för analysen. 

Även ett par fall från den amerikanska antitrustbedömningen får utrymme i 

analysen för att ge läsaren ett bredare synsätt på kopplingsförbehållets 

bedömning. Rättsläget de lege lata kommer sedan att kompletteras med en de 

lege ferenda-diskussion där en alternativ bedömning av kopplingsförbehållet 

diskuteras för att undersöka om det finns möjlighet att förbättra utgångsläget 

för konkurrensrätten i den moderna ekonomin. 
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Den rättsdogmatiska metoden kompletteras samtidigt av en ekonomisk 

analys som kommer att löpa parallellt genom uppsatsen. De ekonomiska 

teorierna blir som konsekvens också ett verktyg för att presentera en 

alternativ bedömning de lege ferenda som ligger i linje med relevant 

ekonomisk teori. Sammanfattningsvis är uppsatsen främst präglad av en 

rättsdogmatisk metod men med rättsekonomiska influenser. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i nio kapitel. Inledningsvis i kapitel ett redogörs för 

uppsatsens bakgrund, frågeställningar och syfte. Kapitel två sätter 

konkurrensrätten i en ekonomisk kontext och i avsnittet redovisas de essentiella 

ekonomiska teorierna och hur de har präglat konkurrensrätten till dagens 

utformning. Avsnittet ger också läsaren förståelse för att de ekonomiska teorierna 

sätter stark prägel på hur bedömningen kring kopplingsförbehåll har utformats, 

och att de också kommer att bidra till den framtida utformningen.  

 

Kapitel tre belyser de konkurrensrättsliga bakomliggande målen på den inre 

marknaden, nämligen konsumentens välfärd. Genom att bryta ner definitionen av 

konsumentens välfärd ges läsaren en tydlig uppfattning om hur konkurrensrättens 

rättsliga instrument är tänkta att fungera och till vilket syfte.  

 

Kapitel fyra behandlar regelverket i syfte att ge en generell förståelse för vad som 

konstituerar ett missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF. I 

kapitel fem ges läsaren förståelse för varför företag använder sig av 

kopplingsförbehållet, samtidigt som det utvärderas som konkurrensrättsligt 

institut. Avslutningsvis redovisas för varför kopplingsförbehållet kan vara 

otillåtet och vilka konkurrenshämmande effekter det kan tänkas få.  

Den rättsliga utvecklingen inom EU belyses sedan under kapitel sex. Här ges en 

inblick i EU-domstolens sätt att tänka och hur man har valt att bedöma 
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kopplingsförbehållet som en form av missbruk av dominerande ställning. 

Microsoftdomen får ett stort utrymme och dissekeras på detaljnivå i syfte att 

diskutera de ofta mycket kritiserade slutsatserna som domstolen kommer till i 

målet. Sedan sätts denna diskussion i kontexten av de högteknologiska 

industrierna i kapitel sju. Här redovisas för den komplexa marknaden som många 

av IT-jättarna agerar på, varför kopplingsförbehållet också får en slags 

särställning i just dessa branscher vilket är nödvändigt att förstå vid 

bedömningens utformning.  

 

I kapitel åtta redovisar jag för en alternativ bedömning av kopplingsförbehållet 

som står i relation till modernt ekonomiskt tänkande i allmänhet och den 

moderna teknologiska marknaden i synnerhet. Avslutningsvis sammanfattar jag i 

kapitel nio kärnan av mitt syfte med uppsatsen och hur frågeställning besvarades.  
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2 Den ekonomiska teorins roll i 

konkurrensrätten 

2.1 Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att belysa de viktigaste bakomliggande ekonomiska 

teorierna till konkurrensrätten vilket är nödvändigt av två anledningar. Till att 

börja med ligger de ekonomiska teorier som avhandlas nedan till grund för den 

europeiska konkurrensrätten och har hjälpt till att forma den till hur den ser ut 

idag.6 Vidare kommer de beskrivna teorierna användas för att utvärdera dels 

förbudet mot kopplingsförbehåll i sig samt hur domstolen och kommissionen har 

gått till väga i praxis.   

 

Konkurrensrättens syfte är att vägleda marknadsaktörer för att förhindra 

ageranden som är skadliga antingen för konkurrenter eller för konsumenter.7 

Ekonomisk teori beskriver, värderar och förutspår hur individer och företag 

agerar.8 Eftersom ekonomisk teori används som ett verktyg för att förstå hur en 

aktör på en marknad kommer att agera, får det sedermera stor betydelse för hur 

den konkurrensrättsliga lagstiftningen utformas.9 Därför är det nödvändigt att ha 

förståelse för grundläggande ekonomiska skolor på området, i synnerhet inom 

området av konkurrensrätt och mer specifikt i bedömningen av 

kopplingsförbehållet. Samtidigt uttrycker europeisk rätt en bred variation av 

konkurrensteorier, så att förstå de underliggande skillnaderna mellan de olika 

teorierna är att förstå regelverket.10  

                                            
6 Bastidas, Promoting innovation? A legal and Economic Analysis of the Application of Article 101 TFEU 
to Patent Technology Transfers Agreements, s. 45 
7 Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten, s. 34. 
8 Bastidas, s. 45.  
9 Gölstam, s. 34. 
10 Bastidas, s. 45. 
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Inledningsvis kommer den ordoliberala skolan att redovisas för, eftersom den till 

stora delar utgör grunden för hur konkurrensrätten inom EU har kommit att se ut 

och präglar således EU-domstolen i hög utsträckning än idag.11 Vidare diskuteras 

Chicagoskolans mer moderna ekonomiska teori och kommissionens försök att 

närma sig detta synsätt i artikel 102 FEUF genom att försöka förflytta sig mot en 

mer effektbaserad analys av konkurrensen.12 Avslutningsvis redogörs för Post-

Chicago och denna ekonomiska skolas kritik av Chicago för en nyanserad bild av 

dagens rådande uppfattning.  

2.2 Den ordoliberala skolan 
Från universitetet i Freiburg kommer en av de ekonomiska teorier som kommit 

att starkt prägla utvecklingen av den europeiska konkurrensrätten.13 Den 

Freiburgska skolan, i själva verket mer känd som den ordoliberala skolan kom att 

ta form under 1930-talet i ett Tyskland under brinnande mellankrigstid, präglat 

av en ekonomisk kris som man i stora delar skyllde på företags missbruk av den 

totala ekonomiska frihet som tidigare rådde.14   

 

När ordoliberala teoretiker diskuterade liberala värderingar, vilket var centralt i 

deras ideologiska ståndpunkt, syftade de till hur konkurrens och affärsfrihet 

skulle vara vägledande i uppbyggnaden av ett samhälle.15 En distinktion gjordes 

mellan ekonomisk frihet och människans frihet, och för att uppnå sina mål ansåg 

ordoliberalerna att omfattande statlig inblandning behövdes för att skydda 

individers frihet från andra individer som hade ett starkt inflytande på marknaden 

och i staten.16 Utgångspunkten för den ordoliberala skolan är att konkurrensen 

sätts ur spel när marknaden lämnas oreglerad, och genom att skapa ett rigoröst 

                                            
11 Ahlborn och Evans, The Microsoft Judgment and its Implications for Competition Policy towards 
Dominant Firms in Europe, s. 16. 
12 Bastidas, s. 45 
13 Ibid, s. 49. 
14 Gölstam, s. 74. 
15 Bastidas, s. 49. 
16 Gölstam, s. 74. 
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regelverk så strävade man efter total konkurens, som för ordoliberalerna nåddes 

genom oförhindrad marknadsåtkomst där aktörerna anpassade sig till 

marknadens priser i stället för att sätta sina egna. Förenklat kan sägas att ingen 

aktör skulle kunna ha en sådan ekonomisk makt att man genom tvång, coercion, 

kunde tvinga andra företag på marknaden att agera på ett visst sätt. Genom statlig 

inblandning var detta uppnåbart.17 

 

Den ordoliberala modellen har beskrivits som att den skyddar så kallad 

prestandabaserad konkurrens. Inga typer av tvång skulle förekomma. Det enda 

som fick avgöra hur priset sattes på marknaden var kvaliteten på produkten. Det 

var visserligen möjligt att ta ut ett lägre pris än konkurrenten, men det var en 

snäv gränsdragning mot underprissättning. Av ett sådant resonemang följer också 

naturligt att all typ av konkurrens som kan betraktas som hindrande gick emot 

den prestandabaserade konkurrensen och var därför olaglig. Lojalitetsrabatter, 

underprissättningar och kopplingsförbehåll var för de ordoliberala teoretikerna 

typiskt hindrande konkurrens. Exempelvis kunde ett avtal mellan två företag som 

innebar en ekonomisk effektivisering men som skulle minska den ekonomiska 

friheten hos marknadens aktörer förbjudas.18 Detta innebar att större aktörer på 

marknaden var tvungna att agera som om de var utsatta för konkurrens,19 något 

som har kritiserats eftersom att resonemanget gynnar konkurrenter framför 

konsumenter och begränsar den ekonomiska friheten.20 Ordoliberalismen har 

bidragit en stor del till rättsutvecklingen i EU och synsättet på 

marknadsdominanter får också uttryck i artikel 102 FEUF, som kräver ett 

speciellt ansvar av en dominant aktör att inte förvränga marknaden till sin fördel.  

                                            
17 Ibid, s. 75. 
18 Bastidas, s. 49. 
19 Gölstam, s. 76. 
20 Gölstam, s. 76. 
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2.3 Chicagoskolan 
Chicagoskolan stod i stark kontrast till den ordoliberala skolan. Chicagoskolans 

grundpelare bestod av främjande av ekonomisk effektivisering, främjandet av 

producenternas och konsumenternas ekonomiska intresse samt de faktiska 

effekter som en marknad utsatt för konkurrens kunde få, och inte bara 

konkurrensen i sig.21 Den ekonomiska effektiviteten tog sig uttryck för 

Chicagoekonomerna genom en ökad konsumentvälfärd, som bestod av kostnad- 

och produktionseffektivitet.22 Statlig inblandning, menade man, skulle endast 

leda till ineffektivitet och en övergripande reducering av den allmänna 

välfärden.23 Statens roll i marknadsekonomin skulle endast sträcka sig till ett 

mycket begränsat regelverk, eftersom man menade att den fria marknaden erbjöd 

ett bättre skydd för individen än vad staten kunde.  

 

Chicagoskolan menade att konsumenter var fullt kapabla till att samla all 

information nödvändig för att ranka marknadens aktörer och sedan välja det bästa 

alternativet av dem. Genom dessa medvetna val menade anhängarna till 

Chicagoskolan att konsumenterna kunde ”disciplinera” aktörerna på marknaden 

till att sänka sina priser eller att förbättra kvaliteten på sina produkter.24 På så sätt 

skulle marknaden vara flytande och reglera sig själv. Genom att låta marknaden 

vara självreglerande minskades statlig inblandning.25 Aktörer överlever genom 

att vara ”störst” och ”starkast”, och slutsatsen blir att konkurrensrätten präglas av 

att olika arrangemang, så som kopplingsförbehåll är tillåtna, något som 

motiverades genom att transaktionskostnader minskar och produktionseffektivitet 

ökar.26  

 

                                            
21 Cseres, Competition law and Consumer Protection, s. 46. 
22 Gölstam, s. 72. 
23 Bastidas, s. 47. 
24 Gölstam, s. 72. 
25 Bastidas, s. 48. 
26 Gölstam, s. 73. 
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Genom introduceringen av 2004 års moderniseringsreformer kan man se 

Chicagoskolans influenser, som tar sitt uttryck genom att kommissionen stryker 

under att en mer effektbaserad approach ska anammas i den konkurrensrättsliga 

bedömningen.27  

2.4 Post-Chicago 
I kölvattnet av Chicagoskolans okomplicerade natur växte kritik fram från 

ekonomer som kom att betecknas Post-Chicago.28 Post-Chicagoteoretikerna 

kom att definiera sig till stor del genom att lägga ett hölje av strategiskt 

tänkande i ett försök att göra ekonomisk teori mer komplex och 

verklighetsförankrad än vad den ”renläriga” Chicagoskolan ansåg.29 Post-

Chicago förstod vikten av den fria marknaden men ansåg också att 

marknaden inte är effektiv per automatik, utan influeras av politiska, 

samhällsekonomiska och juridiska faktorer vars verklighet måste tas i 

beaktning.30 Post-Chicago och Chicagoskolan enades visserligen i deras höga 

tankar kring ekonomisk effektivitet och innovation, men den tidigare ansåg 

att konsumenten var mycket mer skyddsvärd mot att få betala överpriser till 

aktörer som genom konkurrensstrategiska aktioner uppnått sin 

marknadsmakt ”illegalt”.31  

                                            
27 Bastidas, s. 56. 
28 Gölstam, s. 73. 
29 Cseres, s. 56. 
30 Gölstam, s. 73. 
31 Cseres, s. 56. 
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3 De konkurrensrättsliga målen inom EU 

3.1 Ekonomisk effektivitet 
De viktigaste målsättningarna inom EU anses vara att främja ekonomisk 

effektivitet på marknaden, rättvis konkurrens och ekonomisk integration.32  

 

Den rådande uppfattningen av vad som utgör rättvis konkurrens är när skyddet 

för konsumenternas intressen kan uppnås, det vill säga en ökad 

konsumentvälfärd.33 Vad som följer med detta är att beskyddandet av små eller 

medelstora företag och samtidigt ge konsumenterna de bästa möjliga 

förutsättningarna på marknaden kan gå stick i stäv, eftersom att konsumenterna 

likaväl kan gynnas av att marknaden istället domineras av stora företag som är 

ekonomiskt effektiva.34 För konsumenten spelar det ju ingen roll vilket företag 

som levererar vad, så länge konsumenten kan få den bästa kvaliteten till billigast 

pris. Oavsett företagens storlek menar kommissionen att det är en stark 

ekonomisk effektivitet som leder till en ökad konsumentvälfärd.35 

 

Under senare år har denna ekonomiska effektivitet, också influerad av 

Chicagoskolans teorier, fått ett större inflytande som det grundläggande syftet 

bakom konkurrensrätten.36 Begreppet ”rättvis konkurrens” har hamnat i 

skymundan, eftersom ekonomisk effektivitet menar man leder till en ökad välfärd 

för konsumenten.37 

                                            
32 Gölstam, s. 58. 
33 Ibid, s. 59. 
34 Ibid, s. 59. 
35 Ibid, s. 59.  
36 Ibid, s. 62. 
37 Riktlinjer om Vertikala begränsningar, p. 7. 
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3.2 Konsumentens välfärd 
I sammanhanget är det av vikt att tolka begreppet ’konsumentens välfärd’, 

eftersom det är brett och ofta misstolkas i den konkurrensrättsliga litteraturen.38 

Vid en närmare granskning av den europeiska rättspraxisen inom konkurrensrätt i 

allmänhet och missbruk genom kopplingsförbehåll i synnerhet så pekar det mesta 

på att man försökt gå mot en mer ekonomisk approach till konkurrensrätten och 

även artikel 102.39 Som noterat i avsnitt 3.1 menar man att när större tyngd ska 

läggas vid konsumentens välfärd är det en Chicagoinspirerad approach som bör 

vidtas där ekonomisk effektivitet är den dominerande kraften.40 Det gäller inte 

bara för artikel 102, utan kommissionen menar att det också är grunden för de 

konkurrensrättsliga målen i allmänhet.41  

 

Konsumentens välfärd definieras i denna uppsats som maximeringen av 

konsumentöverskottet, som i sin tur är delen av det totala överskottet som ges till 

konsumenten. Maximeringen mäts genom direkta och explicita ekonomiska 

fördelar, nämligen ett bra pris, ett brett utbud och en god kvalitet vid 

konsumentens köp av en viss produkt.42 Som behandlades under avsnitt 2 finns 

det inom den europeiska konkurrenslitteraturen en rad olika tankar kring hur man 

bäst uppnår välfärd för konsumenten. Exempelvis menar den ordoliberala skolan 

att vägen dit är företags totala ekonomiska frihet, medan Chicagoskolan alltså 

sätter konsumentens intresse först genom ekonomisk effektivitet. Med den 

rådande uppfattningen som domineras av Chicagoskolans approach är det 

nödvändigt att titta långsiktigt på växande företag som en bidragande faktor till 

konsumentens välfärd, där även dominanta aktörer genom ekonomisk effektivitet 

kan öka konsumentens välfärd. 43 

                                            
38 Cseres, s. 56. 
39 European Commission: DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty, s. 4. 
40 Ibid, s. 4.  
41 Se bland annat 2005 års rapport från EAGCP: An economic approach to article 82. 
42 Ahlborn, Denicolò, Geradin och Padilla, Implications of the Proposed Framework and Antitrust rules 
for Dynamically Competitive industries, s. 27. 
43 Gölstam, s. 62. 
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4 Gällande rätt 

4.1 Artikel 102 FEUF 

4.1.1 Artikel 102 FEUF och dess definitioner 
Genom regleringar som främjar en rättvis konkurrens på den inre marknaden 

uppnås ökad produktionseffektivitet och förbättrad allokering av samhällets 

resurser,44 som alltså i sin tur ökar konsumenternas ekonomiska välfärd. En väl 

fungerande inre marknad som är optimerad för konsumenten karaktäriseras av 

låga inträdesbarriärer för nya aktörer, ett brett utbud och låga priser för 

konsumenterna.45. En sådan marknad är i sin tur optimerad för att uppnå de 

konkurrensrättsliga målen inom EU, nämligen en stark konsumentvälfärd.46 En 

central bestämmelse för att upprätthålla målen inom EU är artikel 102. Artikeln 

är riktad mot företag som missbrukar en dominerande ställning på en marknad, 

och tillämpas ofta i situationer där organisationer och företag har en närmast 

monopolistisk ställning på en marknad eller delar av marknaden som de sedan 

utnyttjar på ett otillbörligt och otillåtet sätt.  

 

Av Artikel 102 följer: 

 

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

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

handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och 

förbjudet. 

 

                                            
44 Cseres, s. 56. 
45 Goyder, Goyder, Albors-Llorens, Goyder’s EC competition law, s. 10.  
46 Ibid, s. 10. 
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Någon närmare förklaring av de olika definitionerna av begreppen i artikeln 

framkommer egentligen enbart genom praxis, som glädjande på detta område är 

mycket omfattande. Artikel 102 tolkas sedermera i princip bara utifrån praxis. Ur 

artikeln går att utläsa en rad begrepp som genom tidigare domare alltså fått en 

relativt tydlig definition.  

 

Inledningsvis bör begreppet företag definieras. Även om ordet företag, och i den 

engelska versionen ”undertaking” omnämns, så definieras det i varken artikel 

101 eller 102. Däremot finns det omfattande rättspraxis där EU-domstolen har 

definierat det oerhört brett. Ett företag omfattar i princip alla former av 

organisationer som agerar som egen juridisk person.47 
 

Vidare är det nödvändigt att definiera den relevanta marknaden, som domstolen 

tittar på för att avgöra ett företags marknadskraft. Den relevanta marknaden delas 

upp i dels den relevanta produktmarknaden och dels den geografiska marknaden. 

Genom att göra en sådan uppdelning utmärker sig produkternas respektive 

egenskaper tydligare, där produkten säljs och dess ”lokala” marknad ligga till 

grund för bedömningen av vilka de egentliga konkurrenterna är.48  
 

Slutligen måste företaget befinna sig i en dominerande ställning på marknaden. 

Inte heller detta har en tydlig juridisk definition i lagtext, utan har tolkats med 

hjälp av praxis, främst genom domen i United Brands.49 I målet sade domstolen 

att med begreppet dominerande ställning ”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 i att betydande omfattning agera oberoende i förhållande till sina 

konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter”. Bedömningen görs inte 

abstrakt utan man tittar på en rad konkreta faktorer, där marknadsandelar är 
                                            
47 Mål C-41/90, Höfner och Elser mot Macrton GmBh, (1991). . 
48 Se domstolens resonemang i Mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV 
mot Kommissionen (1978), p. 10. 
49 Ibid, p. 65.  
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visserligen betydande men alltså inte det enda man tittar på. Vad som kort kan 

sägas angående marknadsandelar är att utifrån praxis så föreligger en presumtion 

över ett företags marknadsdominans om aktören äger minst 50-55 % av 

marknaden.50  

 

4.1.2 Missbruksbegreppet i artikel 102 FEUF 
En dominerande ställning i sig är naturligtvis ingenting som kan utgöra ett 

missbruk. Andra stycket av artikel 102 innehåller en uppräkning av exempel på 

fall som kan anses vara ett missbruk av dominerande ställning: 

 

”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 konkurrens-nackdel, 

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.” 

 

Listan är inte uttömmande. Missbruksbegreppet är ett objektivt kriterium som 

definieras närmare i Kommissionens diskussionspapper som utkom 2005.51 Här 

menar Kommissionen att det centrala i begreppet är när en dominant aktör har 

agerat på ett sätt på marknaden som med stor sannolikhet kan få en utestängande 

effekt på konkurrensen.52 Kopplingsförbehållet är ett så kallat exkluderande 

                                            
50 Mål C-62/86 AKZO Chemie BV mot Kommissionen (1991), p. 60. 
51 European Commission: DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty. 
52 Ibid, s. 4.  
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beteende, som är när en aktion av en dominant aktör leder till antingen en 

utestängning av en konkurrent på en marknad eller att inträdesbarriärerna blir 

högre för en konkurrent.53 En form av exkluderande beteende som dels omnämns 

i artikel 102 och även definieras i diskussionspapperet är kopplingsförbehållet 

som vi nu ska titta närmare på.  

                                            
53 Ibid, s. 4. 



 21 

5 Allmänt om kopplingsförbehåll 

5.1 Begreppet kopplingsförbehåll 
Inledningsvis är det nödvändigt att göra en distinktion mellan de olika typerna av 

kopplingsförbehåll som kan ge upphov till konkurrensrättsliga diskussioner. Den 

första typen av kopplingsförbehåll är när en försäljare endast genom ett köp av 

produkt A tillgängliggör köpet av produkt B. Kunden villkoras alltså genom köp 

av produkt A att köpa produkt B.54 I sammanhanget är det viktigt att notera att 

produkt B alltid går att köpa separat. Ett sådant kopplingsförbehåll kallas i den 

engelska litteraturen för tying,55 och det är vad jag i uppsatsen kommer att åsyfta 

när jag framgent diskuterar kopplingsförbehållet.   

 

Den andra formen av kopplingsförbehåll, s.k. bundling och i denna uppsats 

buntning,56 uppstår då produkt A endast kan köpas ihop med produkt B och 

tvärtom. Produkterna kan med andra ord endast köpas tillsammans.57 

 

Den tredje och sista formen av kopplingsförbehåll är s.k. mixed bundling, eller 

blandad buntning.58 Blandad buntning uppstår när både produkt A och produkt B 

går att förvärva var för sig men där priset blir betydligt bättre om du köper dem 

båda tillsammans.59 De tre olika formerna utgör var för sig en typ av 

kopplingsförbehåll, men fokus i min uppsats kommer att vara på den första 

formen, tying. Genom uppsatsen kommer jag att använda termen 

kopplingsförbehåll när tying avses.  

                                            
54 Gölstam, s. 294. 
55 Schmidt, Competition, Innovation and Antitrust, An Analysis of Tying and Technological Integration, s. 
9. 
56 Schmidt, s. 9. 
57 Gölstam, s. 294. 
58 Schmidt, s. 9. 
59 Gölstam, s. 294. 
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5.2 Kopplingsförbehåll som missbruk enligt 

artikel 102 FEUF 
Ett kopplingsförbehåll utgör ett missbruk enligt artikel 102 FEUF när fem krav är 

uppfyllda.60 Det krävs dels att i) aktören i fråga är i dominerande ställning på den 

kopplande marknaden, ii) att de kopplade produkterna är två distinkt skilda 

produkter, iii) att det ska finnas ett element av tvång för konsumenten, iv) att 

kopplingsförbehållet är troligt att ha en marknadsförvrängande, utestängande 

effekt och v) att kopplingsförbehållet inte kan legitimeras genom objektiva skäl.61 

 

För att i) ska vara uppfyllt krävs en marknadsdominans på den kopplande 

marknaden. Det krävs ingen dominans på den kopplade marknaden, även om det 

är mer troligt att ett agerande konstituerar ett missbruk om så är fallet.62 För att ta 

reda på huruvida dominans föreligger är det nödvändigt att avgöra vad som 

konstituerar de relevanta marknaderna för produkterna som anses vara 

kopplade.63 

 

Krav ii), om de kopplade produkterna är separata produkter, bestäms utifrån 

efterfrågan hos konsumenten. Skulle konsumenten fått valet att köpa de två 

produkterna separat och sedan också gjort det i frånvaro av ett kopplingsförbehåll 

så uppfylls kravet för vad som kan anses vara separata produkter.64  

 

Det tredje kravet är att det ska föreligga någon form av tvång för konsumenten 

att köpa både produkt A och B. Det ska alltså inte vara möjligt att köpa endast 

produkt A, utan det kan endast göras om konsumenten också köper produkt B.  

 
                                            
60 Schmidt, s. 60. 
61 European Commission: DG Discussion Paper on the Application of article 82 of the Treaty to 
Exclusionary 
Abuses, s. 55. 
62 Ibid, s. 56. 
63 Ibid, s. 56. 
64 Ibid, s. 56. 
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Det fjärde kravet är att kopplingsförbehållet ska få utestängande effekter på 

marknaden, vilket också är den konkurrensvridande aspekten av 

kopplingsförbehållet. Bedömningen kan sägas bestå av två delar, dels att fastslå 

vilka konsumenter som är ”bundna” till aktören så att konkurrerande aktörer inte 

kan tävla om deras köpkraft, och dels att dessa konsumenter sedan utgör en så 

stor del av köpkraften på marknaden att kopplingsförbehållet får exkluderande 

effekter.65 Diskussionspapperet som kommissionen tog fram är emellertid inte 

helt sanningsenligt med den faktiska bedömningen, eftersom det har i praxis visat 

sig ta en mycket mer generell utformning, där man nästan svepande konstaterat 

att kopplingsförbehållet lett till exkluderande effekter, något som kommer att 

behandlas mer ingående i kapitel 6. 

 

Det femte och sista steget i bedömningen om huruvida det föreligger ett otillåtet 

kopplingsförbehåll enligt artikel 102 är att kopplandet inte får vara försvarbart på 

objektiva grunder. Den dominanta aktören kan som försvar till att man har 

kopplat två av sina produkter exempelvis argumentera för att det är en objektiv 

nödvändighet ur en kvalitetssynpunkt att koppla de två produkterna, eller för 

kundens hälsa eller säkerhet.66 En sådan objektiv nödvändighet måste vara 

baserat på objektiva faktorer som gäller för alla aktörer på marknaden. På en 

sådan grund måste sedan den dominanta aktören visa att produkten utan 

kopplingsförbehållet inte kan distribueras eller produceras på marknaden.67 I 

diskussionspapperet från 2005 stryker kommissionen emellertid under att det inte 

är aktörens roll att ta egna initiativ för att eliminera produkter som aktören menar 

är osäkra eller sämre än sina egna produkter.68  

                                            
65 Ibid, s. 57. 
66 Ibid, s. 60. 
67 Ibid, s. 25. 
68 Ibid, s. 25. 
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5.3 Kopplingsförbehållets fördelar 

5.3.1 Produktförbättring 
Bryter man ner vad ett kopplingsförbehåll är för något är det lätt att syssla med 

hårklyverier, eftersom i princip alla produkter kan delas upp i mindre delar och 

ett kopplingsförbehåll uppstår som följd. För att använda ett par drastiska 

exempel så säljer inte bilförsäljaren en bil utan tillhörande däck, en skoförsäljare 

säljer inte bara en av de två skorna i ett par och så vidare. Ett kopplingsförbehåll 

kan alltså motiveras genom smidigheten av att konsumenten får de kopplade 

produkterna som endast en produkt, summan av dess delar är helt enkelt värd 

mer än delarna individuellt.  

5.3.2 Minskade produktion- och distribueringskostnader  
Kopplingsförbehållet kan både ge viktiga stordriftsfördelar samt effektivisera 

produktion- och distributionsled.69 Tillverkningen kan exempelvis maximeras för 

att skapa två eller fler produkter, något som tillåter producenten att minska 

storleken eller komplexiteten i sina fabriker.70 Vidare tillåter en sådan 

maximering av tillverkningen att producenten kan kombinera produkter i ett 

kopplingsförbehåll på ett mer effektivt sätt än vad slutanvändaren kan göra. 

Återigen kan exemplet tas med ett par skor, där det omgående kan konstateras att 

i princip alla konsumenter endast köper ett par eller ingen alls. I ett sådant fall är 

även den minsta minskningen av kostnader i produktion ett incitament för 

företaget att sälja skoparet tillsammans.71  För inte alls länge sedan såldes 

elektriska köksvaror separat från deras sladdar som kopplades in i väggen, något 

som varken kan betraktas som användarvänligt eller effektivt. En koppling 

mellan de två produkterna redan hos producenten tillåter därför dels en minskad 

produktionskostnad och dels en ökad konsumentvälfärd.72 

 
                                            
69 Ahlborn, Evans och Padilla, s. 43. 
70 Ibid, s. 43.  
71 Schmidt, s. 13. 
72 Ibid, s. 13. 
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Marknad- och distributionskostnader reduceras också när produkter eller 

servicetjänster kombineras. Ett exempel som återkommer i litteraturen är 

mediamarknadens aktörer som kan kombinera bredband, kabel-TV och telefoni i 

ett köp.73 Mjukvaruindustrin är likaså ett strålande exempel på hur 

kopplingsförbehållet hjälper till att spara in pengar för producenterna. 

Kopplandet av mjukvaruprodukter genom integrering i varandra gör aktörerna 

mer effektiva i att de kan utveckla och tillverka produkterna tillsammans, 

produkter som annars skulle distribueras separat. 74 

5.3.3 Minskade transaktionskostnader 
Att försöka hitta den bästa kombinationen av produkter kan för aktörer vara 

kostsamt, i synnerhet i mjukvaruindustrin där produkter är integrerade på en hög 

nivå och det inte är helt självklart vilka av dessa produkter som kunderna 

värdesätter högst.75 Långt bort är tiden där mjukvaruteknologier som ljud, 

toolbars och energihantering var separata produkter. Idag erbjuds de tillsammans, 

kopplade till operativsystemet. Anledningarna till att koppla produkter inom 

mjukvaruindustrin är många, men den viktigaste är kanske användarvänligheten 

och konsumentens behov av det smidiga alternativet att få allt kombinerat.76  

5.3.4 Kvalitetsförsäkran 
Att upprätthålla kvalitetsnormer är en essentiell del av varför företag väljer att 

använda sig av kopplingsförbehåll.77 Kunskapen, erfarenheten och skickligheten 

som producenterna tar till bordet är inte att underskatta. Aktören har ofta en 

högre kunskap än vad konsumenten har, och att låta konsumenten sätta ihop sin 

egen bil, komplett med däck, bromsar och växellåda är ett alternativ som kan 

vara skadligt både för konsumenten och producenten.78 Att därför låta 

producenten stå för den hela integrerade produkten kan vara nödvändigt för att 

                                            
73 Ahlborn, Evans och Padilla, s. 43. 
74 Ibid, s. 44.  
75 Ibid, s. 44. 
76 Ibid, s. 44. 
77 Gölstam, s. 324. 
78 Ibid, s. 325. 
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tillförsäkra att kvaliteten är god på hela produkten. Ett kopplingsförbehåll är ett 

effektivt sätt att se till så att kvalitéten håller den standarden som aktören har 

avsett för produkten.79 Ett bra exempel på detta är när ett företag vill koppla 

samman en kopieringsmaskin med bläckpatroner. Förklaringen ligger i att om 

något skulle gå sönder så kommer konsumenten naturligt att skylla på 

kopieringsmaskinen även om felet skulle kunna bero på dåliga bläckpatroner.80 

Kvaliteten och innovationsmöjligheterna kan höjas väsentligt när tillverkare har 

möjlighet att integrera sina produkter obehindrat med varandra.81  

5.4 Hur kan kopplingsförbehållet hämma 

konkurrensen? 

5.4.1 Allmänt 
Även om det i teorin kan låta vackert att kopplingsförbehåll endast används i 

praktiska syften för att säkra god kvalitet eller för att öka kostnadseffektivitet, så 

kan kopplingsförbehållet användas i rent konkurrensstrategiska syften.82 De två 

kategorierna överlappar naturligtvis, eftersom att exempelvis kunna effektivisera 

produktionen genom ett kopplingsförbehåll kan leda till lägre priser och 

därigenom är effektiviseringen också konkurrensstrategisk. Detta är också vad 

som gör bedömningen av när ett kopplingsförbehåll är olagligt så komplex.  

 

Kopplingsförbehållet kan användas till att knyta upp produkter i vertikala 

avtalsled så att tillgången på viktiga varor för producenter eller försäljare 

begränsas. Vidare kan ett kopplingsförbehåll höja inträdesbarriärerna för 

konkurrenter som vill ta sig in på den kopplade marknaden och eventuellt också 

användas som hävstång för att erövra en kopplad marknad. Härnäst följer en 

                                            
79 Schmidt, s. 14. 
80 Ibid, s. 15. 
81 Gölstam, s. 324. 
82 Nalebuff, DTI Economics Paper No.1, Bundling, Tying and Portfolio Effects, s. 19. 
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redogörelse för de negativa aspekter som finns med kopplingsförbehållet och hur 

användandet av det kan leda till en snedvriden konkurrens.  

5.4.2 Utökande av monopolet - leverageteorin 
Inom EU har kopplingsförbehållet och dess potentiella negativa effekter 

diskuterats flitigt.83 Man menar att ett kopplingsförbehåll kan få utestängande 

effekter, leda till prisdiskriminering och vid stark marknadsdominans också leda 

till högre priser i förhållande till vad som anses vara marknadsmässigt.84 På 

frågan om vilken av de negativa effekter av kopplingsförehållet som utgör den 

främsta oron hos skeptiker är emellertid svaret den omdiskuterade 

leverageteorin.85 Den går ut på att ett företag med en stark marknadsposition på 

marknad A försöker använda sig av positionen för att utöka sitt inflytande på en 

andra konkurrenskraftig marknad, marknad B. Företaget skulle alltså använda sin 

marknadsandel som hävstång, leverage, för att få ett inflytande på marknad B 

genom att påtvinga ett kopplingsförbehåll mellan produkten på marknad A och 

en produkt på marknad B på sina kunder. Ett sådant agerande, menar 

ekonomerna som kan sägas präglas av ordoliberala influenser är problematiskt 

och sätter konkurrensen ur spel.86 Synsättet ger uttryck för en relativt kortsiktig 

bedömning – finns det en dominans på marknad A så är det högst troligt enligt 

anhängarna till leverageteorin att konkurrensen begränsas. Fokus ligger på att 

konkurrensen i sig begränsas. Mycket liten vikt läggs vid de faktiska 

konsekvenserna för konsumenten. 

 

Chicagoskolan kritiserade starkt leverageteorin och dess hållbarhet.87 

Chicagoskolan menade att i en hypotetisk situation där en säljare, monopolisten, 

har en stark marknadsposition genom produkten på marknaden A, och säljer 

produkt B genom ett kopplingsförbehåll på en andra, konkurrenskraftig marknad, 

                                            
83 Se b.la. DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty. 
84 European Commission: DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty, s. 54. 
85 Nalebuff, s. 19. 
86 Gölstam, s. 315. 
87 Ibid, s. 315. 
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så kan visserligen monopolisten på så sätt ”utöka” sin monopolställning eftersom 

försäljningen av produkt B nu kommer att öka. Dock, eftersom monopolisten 

redan bör ha satt ett pris för produkt A som maximerar förtjänsten på produkt A 

bör han inte ha ett intresse i att tvinga konsumenten att också köpa produkt B.88 

Detta eftersom att när ett monopol föreligger så ökar visserligen priset på en vara 

men vid en viss prisnivå så förlorar företaget istället pengar eftersom 

försäljningen minskar.89 Man kan uttrycka det så att genom att öka priset, eller att 

försöka använda sin marknadsdominans på marknad A för marknad B, så görs en 

dubbelberäkning av monopolvinsten.90 Har säljaren tagit ut det fulla värdet av 

produkt A finns det inget egenintresse i att tvinga konsumenten till att köpa 

produkt B, som ökar kundens kostnader men som samtidigt understiger kundens 

uppskattade värde av produkt B. För monopolisten får en sådan situation i stället 

en effekt som kan liknas vid en prishöjning, eftersom man nu har kopplat två 

produkter som en proportion av kunderna inte anser är förbättrande i förhållande 

till prisökningen. Det i sin tur leder till minskad försäljning och minskad vinst.91 

Chicagoskolans teoretiker menade i stället att kopplingsförbehåll endast gjordes i 

syfte att göra effektivitetsvinster och säkra kvaliteten, något som skulle leda till 

en ökad konsumentvälfärd.92 

 

Chicago-skolans argumentation är kraftfull och enkel och slår till synes hål på 

den största oron som skeptikerna har vad gäller kopplingsförbehållet. Med 

Chicagoskolans synsätt finns det inget som är illegitimt med ett 

kopplingsförbehåll, eftersom det inte kan användas i ett sådant syfte utan att 

monopolisten tar egen ekonomisk skada. Det är i sammanhanget värt att notera 

att amerikansk rätt, ända upp i högsta domstolen, har i större omfattning börjat 

omfamna Chicagoskolans resonemang.93 I bedömningen av kopplingsförbehållet 

har de ekonomiska effekterna av aktörens agerande på marknaden fått utrymme 
                                            
88 Bishop och Walker, The Economics of EC Competition Law, s. 282. 
89 Nalebuff, s. 20. 
90 Gölstam, s. 315. 
91 Ibid, s. 20. 
92 Ahlborn, Evans och Padilla, s. 42. 
93 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 mot Hyde, 466 U.S. 2 (1984). 
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och rent affärsmässiga argument som introducering av nya produkter och 

kvalitetsförsäkran anses utgöra ursäktande argument för ett kopplingsförbehåll.94 

Den länge dominerande Leverageteorin kom sedermera att hamna något i 

skymundan i den amerikanska antitrustbedömningen. 

 

Konkret kritik mot Chicagoargumenten kom från Post-Chicagoskolan som 

menade att det bara är sant att det inte finns någon nytta med att försöka använda 

sin marknadsposition som hävstång endast under ett par antaganden, nämligen att 

marknaden för produkt B måste vara konkurrensutsatt samt att produkt A och 

produkt B används i fasta proportioner.95 Post-Chicago väcker definitivt 

väsentliga frågor kring Chicagoskolans så kallade single monopoly profit-tanke 

men trots det stödjer inte dessa ekonomiska teoretiker ett totalförbud av 

kopplingsförbehållet. Sammanfattningsvis kan sägas att Chicagoskolans teori 

visade på varför ett kopplingsförbehåll inte bör vara illegitimt av princip, medan 

Post-Chicago visade att det visst kan få konkurrenshämmande konsekvenser men 

för den sakens skull inte kan betraktas som illegitimt per se.96 Post-

chicagoskolans ekonomer är även dem av uppfattningen att kopplingsförbehållet 

tvärtom kan styrka konsumentens välfärd genom effektivitetsvinster och ökad 

kvalitet på produkten.97 

5.4.3 Prisdiskriminering 
Prisdiskriminering var egentligen från början något som Chicagoskolan myntade 

som ett alternativ till leverageteorin och varför företag ägnar sig åt 

kopplingsförbehåll.98 Som nämnt ovan, när kopplingsförbehållet används ur 

effektivitetssynvinkel får det också som konsekvens att priset på en vara kan 

pressas ner. I doktrinen är man dock enig om att en sådan effekt på marknaden 

kan ha både positiva och negativa sidor på konsumentens välfärd.99 

                                            
94 United States mot Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). Refereras till som Microsoft III. 
95 Gölstam, s. 316. 
96 Ibid, s. 316. 
97 Ahlborn, Evans och Padilla, s. 55. 
98 Schmidt, s. 18. 
99 Bishop och Walker, s. 278. 
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Den typiska monopolisten har ett dilemma när det kommer till att prissätta sin 

produkt för att tillfredsställa alla sina kunder. Om priset sätts för högt förlorar 

monopolisten kunder, medan om det sätts för lågt så förlorar företaget för mycket 

pengar i vinst. Samtidigt finns det kunder som är villiga att betala betydligt mer 

än vad produkten för tillfället är värd. Detta är problematiskt för monopolisten, 

eftersom det nu finns kunder som köper produkten för ett värde betydligt lägre än 

vad de är beredda att betala.  Så hur bör monopolisten bära sig åt för att ta reda 

på exakt hur högt pris de kan ta från de kunder som är beredda att betala mer?  

 

Ta exempelvis en TV-spelkonsol som kräver ett tv-spel för att kunna användas. 

Om monopolisten kopplar försäljningen av den kopplade produkten (spelet i 

detta fall) till den kopplande produkten (TV-spelkonsolen), kan han använda 

försäljningen av den kopplade produkten för att öka priset för de konsumenter 

som använder TV-spelkonsolen i större utsträckning, medan de som använder 

den kopplande produkten i mindre utsträckning försvinner.100 På detta sätt kan 

monopolisten kategorisera användarna efter hur mycket de använder produkten 

och i sin tur hur mycket de är beredda att betala. Genom att använda sig av ett 

kopplingsförbehåll kan en aktör på ett sådant sätt göra en prisdiskriminering, och 

det var också detta som Chicagoskolan menade var syftet med att använda sig av 

det, och alltså inte att utöka sitt monopolistiska inflytande på en annan 

marknad.101 I doktrinen är tankarna delade, eftersom kopplingsförbehållet på det 

här sättet är fullt kapabelt till att gynna konsumenten och den sociala 

välfärden.102 Eftersom försäljningen av den kopplande produkten ökar, menar 

man på att det generellt sätt leder till en förbättrad välfärd.103 Samtidigt betyder 

en sådan här form av prisdiskriminering att själva möjligheten att ta olika betalt 

av olika grupper att de som betalar mer inte kan byta till en konkurrent, vilket i 

                                            
100 Gölstam, s. 321. 
101 Ibid, s. 321. 
102 Gölstam, s. 321. 
103 Bishop och Walker, s. 278. 
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sig insinuerar att företaget har en stark ekonomisk makt.104 Det i sin tur kan leda 

till att den teknologiska utvecklingen hämmas eftersom det möjliggör för 

monopolisten att ha ensamställning på två marknader.105 

5.4.4 Resande av inträdeshinder 
Ett företag som har marknadskraft i fråga om två produkter, A och B, kan genom 

att koppla ihop dessa göra det svårare för en konkurrent som bara har en av 

produkterna att ta sig in och konkurrera på marknaden.106 Kopplingsförbehållet 

tillåter nämligen företaget med marknadsdominans på två marknader att 

”försvara” de två produkterna utan att behöva sänka priset för produkterna var 

för sig. Det leder till en höjd inträdesbarriär för konkurrenten.  Se till exempel att 

en konkurrent till ett företag som har en stark marknadsdominans på både 

marknad A och B vill ta sig in på marknad B. Konkurrenten kan visserligen 

mycket väl fortfarande konkurrera genom att använda sig av ett liknande 

kopplingsförbehåll, dock krävs det nu i stället för att kunna erbjuda en bättre och 

billigare produkt på marknad B, att företaget nu också kan konkurrera på 

marknad A.107 Även om detta är görbart är det typiskt sett mycket svårare, 

eftersom konkurrenten som vill in på marknaden måste kunna producera både 

produkt A och produkt B av bättre kvalitet alternativt till ett mycket bättre pris.108 

Även detta avvisas av Chicagoskolan, som menar att det är en variant på 

leverageteorin och att inget intresse finns att resa inträdeshinder om det inte är 

möjligt att göra monopolvinster.109 Föreligger monopolställning redan på ett 

område är det inte möjligt att utöka detta till ett annat. 

                                            
104 Gölstam, s. 321. 
105 Ibid, s. 321. 
106 Ibid, s. 317. 
107 Ibid, s. 317. 
108 Nalebuff, s. 45. 
109 Gölstam, s. 317. 
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5.5 Kopplingsförbehållet: En sammanfattning 
Vid en närmare genomgång av kopplingsförbehållet, varför det används och om 

det leder till positiva eller negativa konsekvenser för konsumentens välfärd, så 

kan det konstateras att det finns påtagliga effektivitetsfördelar med ett 

kopplingsförbehåll. I synnerhet vid produktintegrering, något som är vanligt i de 

högteknologiska industrierna. Vi kan också se att nackdelarna som ett 

kopplingsförbehåll kan innebära inte nödvändigtvis är så självklara som de först 

verkar, utan tvärtom kan enligt de nyare ekonomiska teorierna, bland annat 

Chicagoskolan och Post-Chicago, många av kopplingsförbehållens effekter leda 

till en bättre konkurrens och en stärkt välfärd för konsumenten. 

 

Den så kallade leverageteorin och huruvida kopplingsförbehållet leder till ett 

ökat inflytande på den kopplade marknaden är som noterat omdiskuterat. 

Chicagoskolans kritik låg bland annat i att det inte fanns någon lönsamhet i att 

försöka använda sin marknadsposition som hävstång. I stället är 

kopplingsförbehåll snarare ett instrument för att effektivisera sina produktionsled 

genom att sänka transaktionskostnader och säkra produktens kvalitet.  Att det 

finns företagsekonomiska fördelar som också förbättrar konsumenternas välfärd 

är sant, men Post-Chicago visade också att det med en mer dynamisk syn på 

företag och dess strategiska beslut visst kunde vara konkurrensbegränsande.  

 

Den ekonomiska analysen av kopplingsförbehållet ovan visar emellertid att 

kopplingsförbehållet inte nödvändigtvis leder till skada på konkurrensen eller 

välfärden, utan tvärtom kan styrka dem. Att fastslå ett konkurrensstrategiskt 

agerande från en aktör på marknaden är inte detsamma som att fastslå att sagda 

agerande har lett till skada för konsumenten och dennes välfärd.110 Det kan 

konstateras att EU-domstolen måste vara flexibel och visa sig mottaglig för mer 

komplexa lösningar inom området för kopplingsförbehåll, och betrakta varje 

enskilt fall under sina speciella omständigheter för att analysera om agerandet har 
                                            
110 Ibid, s. 336. 
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lett till skadliga eller de facto nyttiga konsekvenser för konsumentens välfärd i 

stort.  
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6 Rättsutvecklingen inom EU 

6.1 En översikt 
Kopplingsförbehållets utveckling i EU:s rättspraxis har visserligen inte varit 

enhetlig genom åren, men det är starkt att mena att det har skett några radikala 

förändringar. Inledningsvis var EU-domstolen extremt fientlig och restriktiv mot 

kopplingsförbehåll. På 1980-talet introducerades vad man betraktade då som en 

mer ”liberal” inställning till kopplingsförbehållet när det generella, absoluta per 

se-förbudet mot kopplingsförbehållet introducerats. Det absoluta per se-förbudet 

betydde att det räckte med att påvisa att handeln mellan medlemsstater 

påverkades. Det krävdes alltså inte att kopplingsförbehållet hade en exkluderande 

effekt eller påverkade marknaden negativt.111 Idag, i ljuset av en rad domar och 

sist men inte minst Microsoft, ser bedömningen annorlunda ut och har blivit 

något mer liberaliserad, men inte nödvändigtvis så mycket som många kritiker 

hade önskat. 

6.2 Per Se-förbudet: Hilti 
Under 1980-talets början och den europeiska konkurrensrättens gryning låg den 

strikt formalistiska och absoluta per se-bedömningen till grund för alla 

uppkomna fall av kopplingsförbehåll. Det var vid den här tiden inte nödvändigt 

att visa på några utestängande effekter av kopplingsförbehållet på den kopplade 

marknaden, utan det räckte med att endast påvisa att ett dominant företag hade 

kopplat samman två produkter som påverkade samhandeln mellan länderna inom 

unionen.112  

                                            
111  Se Beslut 88/518 Napier Brown mot British Sugar (1988) och Mål 311/84 Télémarketing mot CLT 
(1985). 
112 En rad fall finns med formalistiska per se-bedömningar. Se bland annat Beslut 88/518 Napier Brown 
mot British Sugar (1988) och Mål 311/84 Télémarketing mot CLT (1985). 
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Under 1990-talet fick mindre statiska ekonomiska teorier, bland annat 

chicagoskolan, mer genomslag i den europeiska konkurrensrätten. Att mena att 

kommissionen i någon större utsträckning rörde sig från de ordoliberala 

influenserna skulle dock vara en överdrift, men domstolen öppnade åtminstone 

upp för ett något mer effektbaserat per se-förbud, som sedermera kom att 

betecknas som det modifierade per se-förbudet. Det modifierade förbudet gav 

utrymme för att ”affärsmässiga skäl” och andra möjliga rättfärdiganden kunde 

legitimera ett kopplingsförbehåll av en dominant aktör. De två framstående 

målen under denna långsamma revolution var främst Hilti- och Tetra Pak II-

målen.113 Bedömningen av de två målen är på många sätt lika, varför endast 

Hilti-målet får utrymme i uppsatsen. 

 

Hilti-målet berörde ett kopplingsförbehåll mellan bultpistoler och spikar 

kompatibla med dessa bultpistoler.114 Moderna bultpistoler tillåter användaren att 

”skjuta” fler spikar, oftast tio, utan att behöva ladda om genom användningen av 

patronband. Patronerna exploderar när de används, så patronbanden är 

engångsvaror. Tio spikar kräver således tio patroner. För kunden krävs det alltså 

både patroner och spikar för att använda bultpistolen. Hilti var den stora 

tillverkaren i EU av bultpistoler och hade patent på bultpistolerna, patronerna och 

spikarna.  

 

Eftersom Hilti hade en så stor andel av marknaden för bultpistolerna fanns det 

naturligtvis oberoende spiktillverkare som ville sälja spikar anpassade till Hiltis 

bultpistoler. Hilti hade under en tid villkorat köpet av sina patroner som 

behövdes för bultpistolerna med att köparen också skulle köpa spikar från dem, 

och fortsatte köparen att köpa spikar från Hilti rabatterades dem. Konkurrenterna 

klagade hos kommissionen och menade att ett sådant beteende hämmade 

konkurrensen, detta eftersom kunder i ett sådant fall hellre köpte spikar från 
                                            
113 Mål C-333/94, Tetra Pak Int’ SA mot Kommissionen (1996). 
114 Mål T-30/89 Hilti AG mot Kommissionen (1991). 
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Hilti. Kommissionen kom inledningsvis fram till att Hiltis andel av marknaden 

för Hiltikompatibla spikar och Hiltikompatibla patroner var tillräckligt stor för att 

räknas som dominant. Kommissionen bedömde sedermera att Hilti hade kopplat 

spikförsäljningen med försäljningen av patroner genom att ha villkorat en 

försäljning av ett samma antal spikar. Utan någon noggrannare analys ansåg 

kommissionen att Hilti hade allvarligt begränsat inträdesmöjligheterna för 

tillverkare av Hilti-kompatibla patroner och spikar.115 I samma punkt menar 

kommissionen att detta agerande hade företagits av Hilti för att utöka sin 

dominanta ställning till Hilti-kompatibla spikar.116  

 

Kommissionens utläggning ger uttryck för den ovan beskrivna leverageteorin, 

alltså att Hilti hade kopplat spikarna till patronerna för att genom sin 

marknadsdominans på bultpistolerna och patronerna bygga marknadsdominans 

även på marknaden för spikar.117 Kommissionen gjorde ingen extensiv analys av 

fallet, och det finns ett par frågetecken kring det något slentrianmässiga 

konstaterandet att Hilti hade missbrukat sin dominanta ställning.118 

 

Om det någonsin skulle finnas ett fall där leverageteorin kontra Chicagoskolans 

motargument skulle prövas så var det Hilti. Ett tiopack patroner krävde precis tio 

spikar. Användaren behövde både patroner och spikar för att kunna använda 

Hiltis bultpistol och både patronerna och spikarna är engångsvaror. Vid ett 

antagande att Hilti hade den dominanta positionen på marknaden för patroner på 

grund av sitt patent skulle det tillåtit Hilti att prissätta sina patroner på en 

monopolnivå. Vid dessa förutsättningar verkar det inte som att det finns någon 

försämring för konsumentens välfärd på grund av kopplingsförbehållet, något 

som också har kritiserats i litteraturen.119 Hilti skulle nämligen inte kunna tjäna 

något på att exempelvis öka priset på spikarna och sedan koppla dem till en lågt 

                                            
115 Beslut 88/138/EEC Hilti L65/19, p. 74. 
116 Ibid, p. 74. 
117 Nalebuff, s. 19. 
118 Mål T-30/89 Hilti AG mot Kommissionen (1991), p. 125. 
119 Nalebuff, s. 20. 
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prissatt patron, eller vice versa. Eftersom det är ett fixerat nummer av spikar som 

används med varje patron finns det ingen möjlighet för Hilti att ta ut ett 

monopolpris på endera av produkterna eftersom det skulle öka priset på hela 

paketet som köps. I detta fall är det kristallklart att kunden inte skulle kunna 

värdesätta de två produkterna olika eftersom båda är lika nödvändiga, och ett 

försök att ta ut ett monopolpris skulle således resultera i att kunderna skulle sluta 

köpa de kopplade produkterna ihop. Vidare menar Nalebuff i sin analys att det 

inte är troligt att Hilti kunnat exkludera konkurrenter på spikmarknaden genom 

att koppla sina egna spikar till patronerna eftersom det finns många andra 

användningsområden för spikar i sin helhet, och Hiltis bultpistoler endast var en 

liten del.120 

 

Hilti menade genomgående att man hade kopplat spikarna till patronerna för att 

dels behålla sitt kvalitativa rykte och dels att man gjorde det ur 

säkerhetssynpunkt. Man menade helt enkelt att Hiltis egna spikar var kvalitativt 

bättre och säkrare och att de med den vetskapen också kunde garantera en god 

kvalitet,121 ett argument som kommissionen nonchalerade. 

  

Sammanfattningsvis är det svårt att se exakt på vilket sätt Hilti tjänade på att 

koppla spikarna till sina patroner. Hiltis agerande passar exemplariskt in i 

Chicagoskolans teori om hur aktörer agerar på marknaden. Det var aldrig möjligt 

att förvränga konkurrensen genom en monopolistisk prissättning och det är inte 

tydligt hur de har skadat konkurrensen eller i slutändan konsumenten eftersom de 

inte har kunnat använda sitt kopplingsförbehåll enligt leverageteorin eller på 

något annat sätt försvåra för konkurrenter på spikmarknaden. Fallet ger uttryck 

för att Chicagoskolans argumentation absolut bör ha beaktats i större 

utsträckning och att säkerheten samt kvalitetsryktet som Hilti gjorde gällande 

som försvar för kopplingsförbehållet borde ha fått gehör.122 

                                            
120 Ibid, s. 21. 
121 Beslut 88/138/EEC Hilti L65/19, p. 52. 
122 Nalebuff, s. 21. 
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6.3 Idag: Microsoft  

6.3.1 Introduktion 
Den 15 september 1998 skickade Sun Microsysystems ett brev till Microsoft.  I 

brevet krävde man av Microsoft ”all information nödvändig” för att Suns 

operativsystem skulle kunna interagera med Microsofts operativsystem.  Fyra 

månader senare lämnade Sun Microsystems in en officiell klagan till den 

Europeiska kommissionen som ledde till en omfattande utredning av Microsoft. 

Det skulle dröja till mars år 2004 innan den Europeiska Kommissionen skulle ta 

ett beslut. Kommissionen hade funnit Microsoft skyldig till två fall av missbruk 

av dominerande ställning genom sin marknadsdominans på marknaden för 

operativsystem.123  Den ena överträdelsen bestod i att Microsoft ansågs ha vägrat 

att lämna ut viss interoperabilitetsinformation som skulle tillåta konkurrerande 

företag på marknaden för server-operativsystem att interagera med Windows 

klienter och servrar. Det andra övertrampet bestod i att Microsoft genom att ha 

kopplat Windows Media Player till sitt operativsystem Microsoft Windows hade 

använt sig av ett otillåtet kopplingsförbehåll och därigenom missbrukat sin 

dominerande ställning. Microsoft överklagade kommissionens beslut, men i 

september 2007 fastställde domstolen i Luxembourg kommissionens beslut på i 

princip alla punkter och dömde ut ett rekordstort bötesbelopp på 497 miljoner 

euro.124 

 

Den del av domen som berörde kopplingsförbehållet handlade alltså om 

Windows Media Player, Microsofts egen mediaspelare. Kommissionens oro 

bestod i att eftersom 90 % av alla PCs som fanns på marknaden för tillfället hade 

operativsystemet Windows, betydde det att ett kopplingsförbehåll mellan 

Windows och Windows Media Player skulle garantera WMP en konstant närvaro 

på marknaden som inte nödvändigtvis återspeglade produktens kvalitet.125 Enligt 

                                            
123 Beslut COMP C-3/37.792 Microsoft och mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen. 
124 Ibid. 
125 Mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 1038. 
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kommissionen skulle ett sådant konkurrensövertag leda till att de som skapar 

innehåll för mediaspelarna skulle i övervägande mån koda sitt innehåll att passa 

för Microsoft-kompatibla format.126 Kommissionens slutsats blev således att 

dessa så kallade network-effekter skulle i slutändan leda till att marknaden för 

mediaspelare hamnade i Microsofts favör. 
 

6.3.2 Första instansens bedömning 
Som vi har sett i ovan omskrivna rättspraxis så finns det en rad fall på området 

kopplingsförbehåll och artikel 102. I fallen har vi sett att kopplingsförbehållet är 

subjekt till en så kallad per se-bedömning, som görs i fyra steg: (i) att det finns 

en dominerande ställning på den kopplande marknaden, (ii) att den kopplande 

produkten samt den kopplade produkten utgör separata produkter, (iii) att det 

finns ett element av tvång mot konsumenten och v), att kopplingsförbehållet 

utestänger konkurrensen.127 

 

Med hänsyn till tidigare rättspraxis på området så kan visserligen domslutet 

tyckas okontroversiellt. Microsoft var de facto dominanta på marknaden för 

operativsystem, något som man också erkände, (i). Det var heller ingen 

diskussion kring huruvida konsumenten tvingades att också få med, visserligen 

gratis, mediaspelaren Windows Media Player vid ett köp av Microsoft Windows 

(iii). Det som dock kom att bli ett uppseendeväckande resonemang i domen och 

som sedermera har kritiserats på en rad fronter,128 berörde (ii), nämligen huruvida 

de två produkterna verkligen var separata produkter. En annan intressant 

invändning som Microsoft kom med var att kopplingsförbehållet inte utestängde 

konkurrenterna, enligt steg fyra i bedömningen, något som tidigare varit i princip 

generellt antaget.129 Eftersom att det fanns konkurrerande mediaspelare som 

kunde laddas ner helt gratis från internet, ansåg kommissionen att något unika 

                                            
126 Ibid, p. 1061. 
127 Ibid, p. 794. 
128 Se bland annat Ahlborn och Evans, s. 2. 
129 Mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 839. 
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omständigheter förelåg och att det inte var helt självklart att Microsofts 

kopplingsförbehåll var exkluderande mot konkurrensen. Kommissionen valde 

sedermera att frångå den traditionella, nästintill slentrianmässiga per-se 

bedömningen och gjorde i stället en omfattande analys i vad som får 

kategoriseras som ett rule of reason-resonemang.130 Kommissionens diskussion 

kommer att ingående behandlas nedan, men vad som sedermera kan konstateras 

var att Första Instansen i Luxembourg endast valde att bekräfta kommissionens 

slutsats att det faktiskt hade varit ett utestängande av konkurrensen. Däremot 

menade man att ingen effektbaserad rule of reason-approach var nödvändig även 

om kommissionen ansåg det.131 

 

6.3.3 En modifierad per se-bedömning? 
Kommissionen frångick alltså den traditionella, formbaserade approachen till 

kopplingsförbehåll som hade sin grund i tidigare rättspraxis. I stället öppnade 

man upp för en effektbaserad approach. Kommissionen strök till och med under i 

sin efterföljande pressrelease att man hade approcherat rättsläget med ett rule of 

reason-resonemang.132 

 

För att ta reda på om Microsoft hade de facto exkluderat konkurrensen genom 

kopplingsförbehållet, gav sig kommissionen in i ett resonemang om 

kopplingsförbehållets effekter. Bedömningen som gjordes kan för enkelhetens 

skull delas upp i en trestegs-analys. Inledningsvis började kommissionen med att 

jämföra WMPs distributions system, det vill säga plattformen och 

operativsystemet Microsoft Windows, med de distributionssystem som användes 

av rivaliserande mediaspelare. Man kom till slutsatsen att det var omöjligt för de 

konkurrerande mediaspelarna att nå samma genomslag på marknaden.133 Sedan 

övervägde man de effekter som ett sådant övertag hade på konkurrenterna på 
                                            
130 Ibid, p. 841, 858-859. 
131 Ibid, p. 1089-90. 
132 Kommissionens pressrelease den 24 Mars, 2004, “Commission concludes on Microsoft investigation, 
imposes conduct remedies and a fine”, IP/04/382. 
133 Mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 843-859. 
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marknaden för mediaspelare; här kom kommissionen till slutsatsen att WMPs 

ständiga närvaro genom Microsoft Windows gjorde det mindre troligt för den 

genomsnittlige användaren att använda alternativa mediaspelare, vilket i sin tur 

skulle leda till att de som erbjuder ”content” för mediaspelarna förmodligen 

skulle anpassa sig till Windows Media Player i högre utsträckning.134 Detta 

genom att koda applikationer och utveckla mjukvara primärt för WMP. 

Avslutningsvis bedömde man om huruvida en sådan marknadsutveckling skulle 

leda till marknadsfördelar för Microsoft. Det var först när dessa tre frågor var 

besvarade med ett jakande svar som kommissionen kom att dra slutsatsen att 

kopplingsförbehållet ledde till ett utestängande av konkurrensen.135 

 

Som jag nämnde ovan så bortsåg första instansen helt från kommissionens 

extensiva analys som skulle ha gått på djupet i bedömningen om 

kopplingsförbehållet verkligen utgjorde någon faktiskt skada för konsumenternas 

välfärd och valde i stället den traditionella per se-approachen. För första 

instansen räckte det med att för att tillfredsställa kravet på att 

kopplingsförbehållet utestänger konkurrensen, så behövdes det endast visas att 

det fanns ett övertag mot konkurrenter som inte kunde göra samma typ av 

kopplingsförbehåll. När det hade etablerats så gällde antagandet att 

kopplingsförbehållet i sin tur ledde till skada på konkurrensen samt 

konsumenternas välfärd, utan någon verklig bedömning om så faktiskt var 

fallet.136 

 

Domstolen tog ett ytterligare steg från kommissionens rule of reason-

resonemang när man skrev att ”Visserligen ökar antalet OEMs som fortsätter att 

lägga till mediaspelare från tredje part, samtidigt som oberoende mediaspelare 

blir både fler och bättre. Detta spelar emellertid ingen roll för kommissionens 

                                            
134 Ibid, p. 858-871. 
135 Ibid, p. 946. 
136 Ahlborn och Evans, s. 14.  
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slutsats att kopplingsförbehållet förmodligen skulle leda till en försvagad och 

utestängd konkurrens.”137  

 

Argumentationslinjen tagen av första instansen kan tyckas märklig. Det krävs i 

princip inte ens visas att kopplingsförbehållet leder till konkurrenshämmande 

effekter, utan det konstateras snarare omgående utan någon närmare granskning. 

Det verkar heller inte spela någon roll att den dominanta aktören kommer med 

flera bevis som pekar på att konkurrensens faktiskt är hälsosam, eftersom enligt 

första instansen så skulle konkurrensen i ett sådant fall helt enkelt kunna vara än 

mer hälsosam.  
 

6.3.4 Separata produkter-testet 
Förutom den konkurrensrättsliga frågan om exkludering, var den andra 

invändningen av Microsoft om hur tolkningen av ”separat produkt”-testet skulle 

göras, det andra steget av kommissionens fyra i avgörandet om 

kopplingsförbehållet konstituerade ett missbruk av dominerande ställning.  

Kommissionen, menade att WMP och Windows var separata produkter utifrån 

det faktum att konsumenterna laddade ner mediaspelare separat från och 

oberoende av operativsystemet.138 Microsoft utmanade detta synsätt och menade 

på att kommissionen först var tvungna att etablera att det fanns en signifikativ 

efterfrågan för ett ”naket” operativsystem, det vill säga Microsoft Windows utan 

WMP. Skulle det vara fallet, menade Microsoft att det skulle vara en indikator 

för att det skadar konsumentens välfärd, eftersom det förminskar konsumentens 

val i större utsträckning än vad ett sådant kopplingsförbehåll gynnar den 

övergripande efterfrågan.139 I kontexten går att utläsa att Microsoft bör vara av 

meningen att motsatsen gäller; finns det inget som tyder på att efterfrågan är 

större för det ”nakna” operativsystemet gynnas i stället konsumentens välfärd av 

                                            
137 COMP C-3/37.792 Microsoft och mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 1055. 
138 Mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 800-825. 
139 Mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 958. 
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kopplingsförbehållet, eftersom bekvämligheten i ett sådant läge uppenbarligen 

skulle trumfa valmöjligheten.140 

 

Första instansen bortsåg emellertid från Microsofts argumentation om 

konsumenternas efterfrågan, och fokuserade i stället återigen på marknaden, och 

följde därigenom tidigare rättspraxis på området. Domstolen kom fram till att 

oberoende företag som specialiserar sig inom utvecklingen och tillverkningen av 

den kopplade produkten, i detta fall mediaspelare, och deras närvaro på 

marknaden visar tydligt att produkten utgör en de facto separat produkt.141  

 

Det ska emellertid noteras att första instansen gjorde en mindre parantes när man 

tog upp att IT och kommunikationsindustrin utvecklas i en mycket hög fart och 

att separata produkter över tid kommer att ses som integrerade eller rent av 

samma produkt.142 Resonemanget är intressant och bör i sammanhanget ges ett 

större utrymme. Det hindrade dock inte första instansen från att konstatera att 

distinktionen mellan produkterna kunde göras genom ”den tekniska och faktiska 

situationen vid tidpunkten av det förmodade skadliga kopplingsförbehållet”.143 

Domstolens leverantörsorienterade bedömning står i direkt relation till den 

betoning som domstolen lägger på utestängandet av konkurrensen på marknaden 

för mediaspelare, och går som sagt väl i hand med oviljan att flytta sig närmare 

en lösning som utforskar vad som verkligen påverkar konsumentens välfärd.  

 

I doktrinen har det skrivits spaltmeter om det separata produkttestet, och 

domstolens resonemang har fått kritik.144 Faktumet att det på marknaden redan 

finns oberoende tillverkare av den kopplade produkten bör inte i sig självt leda 

till att testet för separata produkter är uppfyllt. Ställer man argumentet på sin 

spets får det absurda slutsatser: skor med dess skosnören är inte samma produkt. 

                                            
140 Ahlborn och Evans, s. 21. 
141 Se Mål C-333/94, Tetra Pak Int’ SA mot Kommissionen, 1996. 
142 COMP C-3/37.792 Microsoft och mål T-201/04 R Microsoft Corp. mot Kommissionen, p. 913. 
143 Ibid, p. 914. 
144 Ahlborn, Denicolò, Geradin och Padilla, s. 42. 
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Inte heller är bilar och däck, datorer och hårddiskar eller Dagens Nyheter och 

dess korsord samma produkt. Enligt det nuvarande testet har en aktör engagerat 

sig i kopplingsförbehåll så fort de erbjuder produkt AB utan att också erbjuda A 

och B separat. Därför missar det nuvarande testet för separata produkter att fånga 

den faktiska kopplingsförbehållen som orsakar konkurrensförvridning. Finns det 

ingen faktisk efterfrågan efter produkt A kan det ju omöjligt få några 

konkurrensvridande konsekvenser att inte erbjuda produkt A separat. Det kan 

med fog anses att en del av testet bör vara huruvida kopplingsförbehållet ger 

några fördelar för konsumenten i form av exempelvis bekvämlighet eller kvalitet 

för att passa dels modern ekonomisk teori, men också de slutliga målen med 

konkurrensrätten: konsumentens välfärd. 

6.5 The Rule of Reason - Microsoft III 
Kort ska nu nämnas ett fall från 1998 som uppdagades i den amerikanska 

konkurrensrätten, där den så kallade Rule of Reason-bedömningen fick sitt 

uttryck för första gången på allvar, där Microsoft på ett liknande sätt som i EU-

fallet hade kopplat webbläsaren Internet Explorer med sitt operativsystem.145 

Efter överklagande i första instans hamnade domen hos The D.C. Circuit, The 

Court of Appeals. Där refuserades per se-testet för första gången på allvar och 

domstolen konstaterade att en mjukvaruplattform som Microsofts operativsystem 

borde bedömas enligt en rule of reason där en balansering mellan 

effektivitetsvinster och de faktiska konkurrenshämmande effekterna 

analyseras.146 Vidare konstaterade man att integreringen av en ny funktion till en 

mjukvaruplattform är en naturlig utveckling och en stelbent användning av per 

se-reglerna skulle försämra innovationsmöjligheterna inom 

informationsteknologin.147 Domstolen för sedan vidare resonemanget och går in 

                                            
145 United States mot Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). Refereras till som Microsoft III. 
146 Microsoft III, p. 159.  
147 Ibid, p. 159.  
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på den högteknologiska industrins speciella utformning och den höga frekvensen 

av integrerade produkter. Domstolen går in på kriteriet om separata produkter.148  

 

I det amerikanska fallet mot Microsoft i The D.C. Circuit diskuterades det fyra 

stegs-test som använts precis som i EU-rätt i amerikansk rätt, och mer specifikt 

tittade man på testet för separata produkter och dess kompatibilitet med den 

högteknologiska branschen.149 The D.C. Circuit fann substans i att testet för 

separata produkter skulle förminska innovationsviljan, något som sedan skulle bli 

skadligt för konsumenten. Detta eftersom att all ny funktionalitet som 

introducerades på operativsystemen skulle kunna falla bort så länge det fanns 

efterfrågan för den nya funktionen separat från operativsystemet. Domstolen 

menade att ett sådant resonemang skulle allvarligt kunna förhindra innovation 

som leder till en stärkt konsumentvälfärd.150 

 

Avslutningsvis lade domstolen fram två i synnerhet viktiga kriterier som 

käranden i fallet var tvungen att visa på var uppfyllda för att konkurrensen kunde 

ansetts blivit hämmad, som kan sägas ingå i rule of reason-resonemanget.151 

i) Käranden måste kunna visa på att kopplingsförbehållet har lett till 

märkbart begränsad konkurrens. 

ii) Att de konkurrenshämmande nackdelarna med kopplingsförbehållet 

märkbart överväger de fördelar som uppstår. 

6.4 Sammanfattning och slutsatser  
Som påvisat tidigare, var rättspraxis från EU på det konkurrensrättsliga området 

stelbent. En ovilja att göra en förändring från olaglighet enligt per se-principen 

till en mer effektanpassad, modifierad per se-princip eller till och med en 

bedömning enligt rule of reason har lyst igenom domstolens praxis på området 

                                            
148 Ibid, p. 89. 
149  Ibid, p. 89.  
150  Ibid, p. 159. 
151  Ibid, p. 96. 
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för kopplingsförbehåll. En stark per se-bedömning har i stället fortsatt att ligga 

till grund för EUs rättspraxis, som kan sammanfattas i att en dominant aktörs 

kopplingsförbehåll utgör ett missbruk enligt artikel 102 när ett 

kopplingsförbehåll används mellan två produkter och aktören samtidigt är 

kommersiellt framgångsrik.   

 

När Microsofts mål togs upp av kommissionen, fanns ens strålande möjlighet att 

utveckla rättsläget till att vara anpassat till de ekonomiska förutsättningarna av 

det moderna samhället, men det var en chans man inte tog. Kritiker menar att det 

inte bör ses som någon överraskning, men om det fanns någon vilja hos EU-

domstolen att förflytta sig från en förlegad bedömning till en effektbaserad 

bedömning med konsumenternas välfärd som främsta prioritet, var Microsoft-

målet knappast ett steg i rätt riktning.152 Vad detta kommer att få för 

konsekvenser för konkurrensrätten och kopplingsförbehållet är oklart. Vad som 

är klart är emellertid att den nuvarande bedömningen av kopplingsförbehållet står 

i ett motsatsförhållande till modernt ekonomiskt tänkande och även de mer 

omfattande EU-rättsliga målen på det konkurrensrättsliga området.153  

 

Hårdrar man första instansens resonemang i Microsoft-målet på de ovan 

redovisade punkterna så ser man att ett mycket litet utrymme har skapats för 

dominanta aktörer att integrera sina produkter med varandra, vilket är 

synnerligen vanligt i mjukvarubranschen, telekombranschen och andra 

högteknologiska branscher. Ett alltför stort svängrum finns nu för att ge 

illegitimitet till affärsmetoder som på något sätt, i den kortare framtiden, ger 

negativa effekter på marknaden i form av priser eller dylikt. En sådan utveckling 

kan stagnera den tekniska utvecklingen, minska innovationsviljan och därmed 

försämra konsumentens välfärd.154 Som Chicagoskolans och Post-Chicagoskolan 

har visat så bör man se till effekterna av kopplingsförbehållet i stället för 

                                            
152 Ahlborn och Evans, s. 30. 
153 Ibid, s. 30.  
154 Hatch, Antitrust in the digital age, s. 20 
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konkurrensen som sådan. Synsättet är också något som kommissionen har strävat 

efter att uppnå. Det är således oklart varför domstolen, i enlighet med en per se-

bedömning, i princip anser det vara illegitimt med ett kopplingsförbehåll som 

visserligen eliminerar konkurrens, men som inte skadar den riktiga konkurrensen 

eller konsumentens välfärd. Här görs det till synes ingen distinktion i den första 

instansen. I relation till detta står dessutom den tidiga Microsoftdomen i USA, 

där man valde att frångå per se-bedömningen och öppna upp för en rule of 

reason-bedömning och visade att en förändring var möjlig. 
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7 Kopplingsförbehållets roll i de 

högteknologiska industrierna 

7.1 En dynamisk marknad 
Produkter som smartphones eller datorer har skapat sekundära marknader för 

tredje parter ända sedan smartteknologin såg dagens ljus. Datorer med sina 

operativsystem öppnade upp en oändlig marknad för tjänster användaren skulle 

kunna tänkas vilja ha till sin dator som till exempel spel, ordbehandlingsprogram 

eller mediaspelare. Smartphones fungerar på samma sätt och har om möjligt 

expanderat marknaden ytterligare. Gemensamt för dessa två plattformar är att de 

har skapat en stor sekundär marknad på sina produkter samtidigt som de har 

skapat ett värde i att integrera funktionerna av många olika produkter som 

tidigare endast varit tillgängliga separat.155 Här lyser på många sätt de 

effektivitetsfördelar som kopplingsförbehållet leder till igenom: När de större 

aktörerna kunnat integrera sina olika produkter på ett smidigt sätt har 

innovationen och tillväxt tagit fart.156  

 

Industrier som karaktäriseras av en snabb innovationscykel är ofta inte per 

definition optimala för konkurrensen. Eftersom användarna av telefonen typiskt 

sett bara har en sådan applikation som utgör den faktiska applikationsmarknaden, 

exempelvis Apples ”App Store”, finns det risk för att pristransparensen minskar 

och att kostnaden för applikationer utvecklade av tredje part ökar.157 Ett sådant 

hämmande av konkurrensen är svårare att upptäcka eftersom det i den 

konkurrensrättsliga teorin inte finns något som kan likställas med 

                                            
155 Au, Anticompetitive Tying and Bundling Arrangements in the Smartphone Industry, s. 190.  
156 Ahlborn, Denicolò, Geradin och Padilla, s. 6.  
157 Au, s. 191. 
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innovationshastigheten i dessa industrier, vilket gör det svårt att se om den 

hämmas.158 

7.2 Teknisk integration 
Teknisk integration finns visserligen på flera marknader, exempelvis bilar som 

säljs med en motor eller mobiler med tillhörande kameror. Dessa exempel faller 

dock aldrig på samma sätt inom artikel 102 FEUF eftersom de existerar på 

marknader som är utsatta för konkurrens utan tydligt dominanta aktörer.159 I 

litteraturen menar man att produktintegrering är en naturlig del av utvecklingen i 

högteknologiska industrier.160 Vidare råder det konsensus om att 

kopplingsförbehållet kan leda till ett incitament för innovation och utveckling av 

produkten i högre omfattning, eftersom det tillåter utvecklaren att optimera den 

kopplade produkten.161 Det är därför nödvändigt att inte bemöta 

kopplingsförbehållet som ett villkorslöst konkurrenshämmande gift, utan att 

faktiskt se till dess konsekvenser, och om det kan leda till en positiv eller negativ 

utveckling av konsumentens välfärd. 

 

Det kan vara värt att notera att bilindustrin, som en gång ansågs vara en 

högteknologisk industri men som nu har mognat till en mer stadig marknad, 

fortfarande i hög grad utvecklar bilar genom teknisk integrering.162 Ett exempel 

är bilstereon som först sågs som en separat produkt men som med tiden blev en 

standardiserad del av bilen.  

!

För att kunna på allvar möta de utmaningar som de högteknologiska industrierna 

kommer att ställas inför är det därför nödvändigt att moderna ekonomiska teorier 

får influera konkurrensrätten och artikel 102 FEUF. En stelbent syn på 

                                            
158 Ibid, s. 197. 
159 Schmidt, s. 37. 
160 Ibid, s. 38. 
161 Ibid, s. 38. 
162 Ibid, s. 38. 
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integrerade produkter och konkurrenshämmande effekter som i Microsoftdomen 

tycks därför i sammanhanget vara bortom rimlighet i en bransch som mer och 

mer ser denna typ av problematik. En sådan bedömning gjordes trots att man 

flera gånger har strukit under att man vill röra sig mot en mer fri och 

effektbaserad bedömning som främst kan sägas vara influerad av Chicagoskolan 

och Post-Chicagoskolans ekonomiska teorier.  
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8 Kopplingsförbehållets framtid 

8.1 En anpassning framstår som viktig 
Det har visat sig genom den ovan förda diskussionen att en riktig bedömning om 

ett kopplingsförbehåll i den tekniska industrin är konkurrenshämmande inte är en 

lätt uppgift. En tillämpning av förlegade ekonomiska teorier och slentrianmässiga 

slutsatser på marknader med hög andel av integrerade produkter kan leda till att 

innovationsviljan stryps och istället minskar konsumenternas välfärd i form av ett 

minskat utbud.163 De ovan diskuterade ekonomiska fördelarna med 

kopplingsförbehållet och i ljuset av modernt ekonomiskt tänkande visas att 

kopplingsförbehållet inte längre bör betraktas som ett per se illegitimt agerande, 

utan tvärtom något som till och med kan främja konkurrensen och konsumentens 

totala välfärd.  

 

Den föråldrade inställningen till den högteknologiska industrin tar sig särskilt 

uttryck genom domstolens test i Microsoftmålet för separata produkter som visar 

på naivitet inför den högteknologiska industrin och dess dynamik. Trots EU-

domstolens erinran om att man försöker gå mot en effektbaserad bedömning 

menar jag därför att den förlegade per se-bedömningen som härstammar i de 

tidiga ordoliberala ekonomiska strömningarna kvarstår. Den formalistiska 

bedömningen skyddar primärt företags ekonomiska frihet, konkurrenter och 

marknadsstrukturer, något som jag och många i litteraturen uppfattar som 

förlegat, och som inte återspeglar de målen man har med EU:s konkurrensrätt.164  

 

                                            
163 Hatch, s. 20.  
164 Bastidas, En effektbaserad kontra en formbaserad bedömning av missbruk enligt artikel 102 FEUF - 
Tribunalens avgörande i Intel, s. 46. 
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Låter man den nuvarande bedömningen influeras av bland annat Chicagoskolan 

och Post-Chicago, bortom den nuvarande rigorösa lagstiftningen är jag av 

uppfattningen att låga priser, stark innovationskraft och i sin tur en starkare 

konsumentvälfärd är uppnåbar. Den nuvarande per se-bedömningen får 

avskräckande effekter för aktörer på marknaden att använda sig av affärsmetoder 

som i själva verket är bra för marknaden och konsumenterna på lång sikt.165 En 

formalistisk bedömning resulterar således i försämrad konkurrens på marknaden, 

och en effektorienterad ändring är absolut nödvändig.  

8.2 En ny bedömning av kopplingsförbehållet 
Rule of reason-approachen är enligt min uppfattning rimlig. De ekonomiska 

teorierna på senare år i form av Chicagoskolan och även Post-Chicago har visat 

att det inte kan finnas en presumtion att ett kopplingsförbehåll är negativt, inte 

ens då det företas av monopolister. Trots att Post-Chicago påvisat att det kan leda 

till en hämmad konkurrens är det i verkligheten så att det oftast leder till en stärkt 

konsumentvälfärd och större vinster för aktören i sig. Samtidigt blir i synnerhet 

de högteknologiska marknaderna mer och mer dynamiska, gränsöverskridande 

och integrerade. Därför är det nödvändigt att inte betrakta kopplingsförbehållet 

som ett konkurrenshämmande gift, utan snarare tvärtom som en naturlig del av 

marknaden. 

 

Den uppenbara logistiska nackdelen av ett så pass ostrukturerat vågmästartest är 

emellertid att det kan vara svårt att direkt anpassa för EU-domstolen, en oro som 

också uttryckts i litteraturen.166  Att väga nyttan med ett kopplingsförbehåll mot 

dess nackdelar är en komplex sak och även om de moderna ekonomiska teorierna 

tydligt kan beskriva dess fördelar så erbjuder de ingen tydlig rät linje för exakt 

när det vänder och kan anses vara negativt.167 Det skapas osäkerhet kring när och 

                                            
165 Ibid, s. 46. 
166 O´Donoghue och Padilla, The Law and Economics of Article 102 TFEU, s. 512. 
167 Schmidt, s. 187. 
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vad som är olagligt, något som inte är att föredra i fall som dessa.168 Vidare är ett 

sådant test oerhört tidskrävande.169 Jag vill därför föreslå något som kan betraktas 

som relativt radikalt och vad som kan sägas vara en omvänd per se-bedömning, 

där kopplingsförbehållet presumeras lagligt om inte motsatsen kan bevisas endast 

genom att käranden visat på tydligt konkurrenshämmande nackdelar, något som 

kan sägas influeras av rule of reason-bedömningen.170  

 

En omvänd utformning av per se-testet kräver också att testet för separata 

produkter i fyra stegs-bedömningen finns kvar, och här kan ytterligare inspiration 

från amerikansk rättspraxis hämtas, där man har ändrat förutsättningarna för 

testet främst vid teknologiska kopplingsförbehåll.171 Vid tekniska 

kopplingsförbehåll har en kärande i USA behövt visa att svaranden integrerat 

produkterna enbart i syfte att förvränga konkurrensen, i stället för att förbättra 

användarvänligheten eller generellt nå ett förmånligt tekniskt resultat.172 Om 

säljarens integrering av produkterna inte på något sätt skapar någon nytta för 

konsumenten anses produkterna således vara separata.173 Ett sådant test anser jag 

ger utrymme för aktörerna att våga vara innovativa, samtidigt som det återspeglar 

ett mer långsiktigt tänkande där ekonomisk effektivitet får stå i fokus och är 

därför att föredra framför kommissionens nuvarande test. 

 

Utifrån denna redogörelse skulle således bedömningen för kopplingsförbehållet 

se ut som följande: 

i) Företaget måste befinna sig i en dominerande ställning. 

ii) De kopplade produkterna måste visas vara separata och att 

integreringen inte leder till någon som helst förbättring för 

konsumenten. 

iii) Det ska finnas ett element av tvång mot konsumenten. 
                                            
168 Ibid, s. 187. 
169 Ibid, s. 187.  
170 Ibid, s. 185. 
171 Hylton och Salinger, Tying Law and Policy: A Decision Theoretic Approach, s. 15.  
172 Response of Carolina Inc. mot Leasco Response., 537 F.2d 1307 (Fifth Cir. 1976), p. 56. 
173 Ibid, p. 56. 
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iv) Käranden måste visa att de konkurrenshämmande nackdelarna med 

kopplingsförbehållet märkbart överväger de fördelar som uppstår och 

att konkurrensen utestängs.  

 

Den uppenbara kritiken mot en så drastisk förändring är att det är en mycket 

komplex uppgift att väga fördelar och nackdelar med ett kopplingsförbehåll 

som potentiellt utestänger konkurrensen. Som jag genomgående diskuterat i 

uppsatsen är det ingen enkel sak att bevisa när och hur en aktion på 

marknaden är konkurrensbegränsande, något som jag dock menar talar mer 

för saken att ett kopplingsförbehåll ska vara legitimt ur en principiell 

synvinkel än tvärtom. Eftersom en beviströskel på grund av det omvända 

testet blir hög, kan det också leda till att en rad olagliga kopplingsförbehåll 

släpps igenom. Dessutom kan det bli mycket kostsamt för käranden att 

försöka bevisa att något felaktigt agerande skett, eftersom det som ju bekant 

är mycket svårt att faktiskt bevisa hur konkurrensen hämmas, i synnerhet på 

marknader med en komplex produktintegration. 

 

Att vissa kopplingsförbehåll som vid en närmare granskning inte hade klarat 

det ovan uppställda testet i stället slinker igenom på grund av den komplexa 

och tunga bevisbördan för käranden menar jag emellertid är ett pris 

nödvändigt att betala för att företag ska kunna använda sig av 

kopplingsförbehållet och dess många fördelar utan att behöva oroa sig för att 

bli felaktigt fällda i en domstolsprocess som ofta tar oerhört lång tid och är 

mycket kostsam. I uppsatsen har jag visat varför ett kopplingsförbehåll är 

någonting som mer ofta än sällan gynnar konsumentens välfärd och därför är 

ett legalt per se-test det rimligaste sättet att göra bedömningen av när ett 

kopplingsförbehåll utgör missbruk av dominerande ställning i artikel 102 

FEUF.  
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9 Avslutande sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om den nuvarande bedömningen av 

kopplingsförbehållet i artikel 102 FEUF dels tillfredsställde de 

konkurrensrättsliga målen på den inre marknaden i form av en ökad 

konsumentvälfärd och dels om den främjade konkurrensen på det bästa sättet 

möjligt. För att ta reda på det krävdes det att sätta sig in de ekonomiska teorier 

som styr den moderna ekonomin, förstå bakomliggande rättspraxis och vad 

kopplingsförbehållet kan få för effekter. Avslutningsvis var det nödvändigt att 

granska de högteknologiska industrierna specifikt på grund av deras frekventa 

användning av kopplingsförbehållet genom produktintegrering. 

 

I kapitel två och tre beskrevs de bakomliggande ekonomiska teorierna och målen 

för konkurrensrätten av idag, och hur den rådande uppfattningen ser ut på 

området. De moderna ekonomiska teorierna i form av Chicagoskolan och Post-

Chicago har nått en särställning i doktrinen om att vara i framkant när det gäller 

konkurrensen på marknaden, och hur man på bäst sätt når en ökad välfärd för 

konsumenterna. Teorierna beskriver en relativt öppen konkurrens där ett 

långsiktigt tänk får ligga till förmån för det kortsiktiga hämmandet av 

marknaden, och en reglering som främst åsyftar att nå snabba ”fixes” på 

marknaden är inte att föredra. 

 

Av kapitel fem framgår sedan att det inte är någon självklarhet att 

kopplingsförbehållet, när det är observerat i ljuset av modern ekonomisk teori, 

utgör ett konkurrenshämmande instrument. Tvärtom pekar mycket på att det ofta 

kan leda till konkurrensfrämjande på lång sikt och i slutändan att välfärden ökar 

för konsumenterna på den inre marknaden. Kapitel sex avslöjare sedan att den 

nuvarande bedömningen i europeisk rättspraxis inte alls följer det nästintill 

allmänt vedertagna synsättet på kopplingsförbehållet. I de redovisade fallen visar 
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kommissionen och EU-domstolen att man i princip har använt sig av en per se-

bedömning genom att lägga mycket lite tyngd vid de faktiska 

konkurrenshämmande effekterna av kopplingsförbehållet. Resultatet av detta är 

att själva beteendet som aktören ägnar sig åt får en dominerande roll, snarare än 

de effekterna som kopplingsförbehållet får. Bedömningen är på dessa grunder 

stelbent och formbaserad, och när kapitel sex ställs i relation till kapitel fem och 

två, framgår att den per se-illegalitet som den nuvarande bedömningen utgör är 

otillräcklig för att hantera de komplexa kopplingsförbehållen företag använder 

sig av, i synnerhet när det är berör teknisk integration. Genom att sedan ställa det 

i förhållande till de svårmanövrerade teknologiska industrierna som redovisas i 

kapitel sju skapas en tydlig bild av att en bedömning som är mer flexibel och 

verklighetsanpassad än den nuvarande är nödvändig. 

 

På grund av de slutsatser som nås genom kapitel två till sju presenteras 

avslutningsvis en alternativ bedömning till kopplingsförbehållet i kapitel åtta där 

en mer effektbaserad approach ges utrymme. Den nya bedömningen 

tillfredsställer i min mening de mål som finns på den inre marknaden, genom att 

anamma modern ekonomisk teori och beakta de faktiska effekterna av 

kopplingsförbehållet samtidigt som man kraftfullt bemöter de komplicerade 

utmaningarna på de dynamiska marknaderna.  
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