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A merger that under normal circumstances would be prohibited under EU competition rules 

due to its anti-competitive effect may in certain situations be permitted if the failing firm 

defence can be applied. When a firm is on the brink of liquidation a merger may function as a 

rescue measure. There are usually benefits to be attained from this, for both stakeholders and 

the society.  However, competition authorities in the Member States, and the European 

commission have demonstrated certain reluctance in accepting and applying the defence.  The 

legal framework used when assessing mergers are found both in European legislation and in 

national legislation and depending on the details of the merger it may be caught by various 

different jurisdictions within the Member States. This essay will scrutinise the evolution of 

the failing firm doctrine in the EU and analyse the strict criteria that needs to be fulfilled in 

order for the defence to be accepted. Recent case law from the Member States and the 

European commission suggests that the strict criteria’s when applying the filing firm defence 

may have been relaxed. This potential new approach will be examined.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera tillämpningen av failing firm doktrinen både på nationell 

nivå i Sverige och på EU-nivå. Under de senaste åren har både EU-kommissionen och 

Konkurrensverket bedömt företagskoncentrationer med hänvisningar till failing firm begreppet 

antingen genom att parterna har åberopat doktrinen eller som en del i deras undersökningar. Den 

annars väldigt strikta doktrinen har i dessa fall direkt eller indirekt föranlett att koncentrationerna har 

godkänts vilket lyfter frågan om det nu har blivit lättare att få igenom ett godkännande på dessa 

grunder. Denna uppsats kommer granska om så är fallet. 

1.3 Avgränsning 

Failing firm doktrinen appliceras av EU-kommissionen på EU-nivå men även av medlemsländerna 

och deras nationella konkurrensmyndigheter vid koncentrationsprövningar. Denna uppsats analyserar 

endast tillämpningen av doktrinen på EU-nivå och nationell nivå i Sverige. Inga andra jurisdiktioner 

kommer analyseras då detta skulle innebära en allt för bred frågeställning som inte skulle rymmas 

inom ramen för denna uppsats. 

Vidare analyseras en avancerad konkurrensrättslig frågeställning vilket innebär att grundläggande 

konkurrensrätt och konkurrensrättsliga termer inte förklaras mer än övergripligt då mer tonvikt lagts 

på att uppnå uppsatsens syfte samt att besvara frågeställningen.  



 

 

4 

 

1.4 Metod 

Metoden som har använts för att författa denna uppsats är en traditionell juridisk metod 

kombinerat med en rättshistorisk metod. Initialt formulerades frågeställningen om huruvida 

EU-kommissionen och Konkurrensverket börjat applicera ett mer holistisk förhållningssätt till 

failing firm doktrinen. Därefter har författaren gått vidare med att fastställa rättsläget genom 

att i tur och ordning undersöka den praxis som finns. Efter respektive beslut redovisas 

författarens egna kommentarer och betraktelser. 

Metoden traditionell juridisk metod innebär att rättskällor granskas så som förarbeten, lagar, 

praxis och doktrin för att sedan tolka dess innebörd för att förstå regeln i det särskilda fallet.
1
 

Genom att kritiskt kommentera varje beslut efter att de granskats och genom att utforska 

huruvida beslutet stämmer överrens med frågeställningen har metoden traditionell juridisk 

metod använts på ett konsekvent sätt. 

En traditionell juridisk metod inkluderar rättskälleläran. Det vill säga vilka rättskällor som 

man ska, bör, samt får beakta. Dock innehåller traditionell juridisk metod mer än så och 

innefattar exempelvis även rättsprinciper.  

Förutom att använda en traditionell juridisk metod har även en rättshistorisk metod använts 

genom att undersöka utvecklingen av failing firm doktrinen över tid och studera förändringar 

över dess applicering över tiden i kronologisk ordning. Genom att titta på uppsatsens 

frågeställning och se till failing firm doktrinens historiska utveckling kan läsaren då få en 

bättre förståelse för regeln eller i det här fallet doktrinen och vilken ställning den har i 

rättssystemet.  

Uppsaten innehåller även komparativt element även om detta inte är en uttrycklig metod som 

använts vid författandet. Jämförelser har gjorts mellan den svenska lagstiftningen och EU-rätt 

samt i viss utsträckning med amerikanskt rätt. Detta har dock främst gjorts i syfte att förstå 

den historiska utveckling som failing firm doktrinen har genomgått. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd så att läsaren får följa utvecklingen av failing firm 

doktrinen i både lagstiftning och praxis i kronologisk ordning. Efter varje ny utveckling följer 

                                                      
1
 Håkan Hydén och Therese Hydén. Rättsregler. En introduktion till juridiken. Lund: 

Studentlitteratur (2001) 
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en analytisk del med författarens egna kommentarer och slutsatser. Uppsatsen är uppdelad i 

två delar där man först får följa utvecklingen inom EU och sedan inom Sverige. 

Uppsatsens inledande del presenterar förbudet i koncentrationsförordningen som utgör 

grundprincipen, att konkurrensbegränsande företagskoncentrationer ska förbjudas. Därefter 

presenteras failing firm doktrinen som ett undantag till förbudsregeln samtidigt som failing 

firm doktrinens historia med dess rötter i den amerikanska antitrustlagstiftningen introduceras. 

Läsaren får därefter följa utvecklingen av principen i den EU-lagstiftning som ratificerar den 

praxis som gradvis utvecklats av EU-kommissionen och EU-domstolen. Vidare jämförs 

utvecklingen av principen inom EU med utvecklingen av principen i Sverige. Den svenska 

Konkurrenslagen innehåller en liknande skrivelse som i EU:s koncentrationsförordning som 

innebär att konkurrensbegränsande företagskoncentrationer ska förbjudas. I 

Konkurrensverkets tidiga beslut hänvisar Konkurrensverket till EU-lagstiftning, till den 

amerikanska antitrustlagstiftningen samt till EU-kommissionens praxis. Långt om länge så 

inkluderas dock begreppet failing firm även i Konkurrensverkets vägledning för anmälan och 

prövning av företagskoncentrationer som uppdaterades i början av 2015. Även i uppsatsens 

andra del som analyserar den svenska delen av utvecklingen följer en analytisk del med 

författarens egna kommentarer och slutsatser. 

2. Inledning 

En företagskoncentration som under normala omständigheter är förbjudna enligt EU:s 

konkurrensregler på grund av dess konkurrensbegränsande effekt kan i vissa situationer vara 

tillåtna om failing firm doktrinen kan appliceras. Doktrinen kan liknad vid en räddningsåtgärd 

för företag som är nära att gå i konkurs. I korthet är frågan som en konkurrensmyndighet har 

att ta ställning till, om huruvida koncentrationsscenariot är mer skadligt för konkurrensen på 

marknaden än det som kan väntas uppstå om koncentrationen inte ägde rum.
2
 Det kan finnas 

ekonomiska och sociala fördelar som kan uppnås genom att tillåta koncentrationen både för 

parterna och för samhället. Trots detta har konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna visat 

viss ovilja att acceptera och tillämpa doktrinen. Den rättsliga ramen för bedömningen av 

företagskoncentrationer finns både i EU: s lagstiftning och i medlemsstaternas egna nationella 

lagstiftningar. Denna uppsats kommer att granska utvecklingen principen om 

räddningsförvärv både inom EU och Sverige samt analysera de strikta kriterier som måste 

vara uppfyllda för att principen om räddningsförvärvet ska kunna accepteras.  

                                                      
2
 Johan Karlsson och Marie Östman, Konkurrensrätt - en handbok,  Karnov Group 2014, 5:e upplagan  s 910 
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2.1 Failing Firm doktrinen 
 

Failing firm doktrinen myntades i USA på grund av problem i fråga om ekonomisk politik 

och företagseffektivitet och det första målet där principen accepterades i praxis var år 1930 i 

målet International Shoe Co. v FTC
3
.  Failing firm doktrinen ratificerades längre fram och 

finns nu stadgad i the Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice’s Horizontal 

Merger Guidelines. Det bör dock noteras att EU-kommissionens kriterier för att bedöma 

failing firm doktrinen skiljer sig från de amerikanska kriterierna och det amerikanska 

tillvägagångsättet, exempelvis så tar EU-kommissionen ingen hänsyn till om företaget kan 

omstruktureras såsom krävs enligt 11 kapitlet i the Bankruptcy Act vilket är att jämföra med 

det svenska företagsrekonstruktionsförfarandet.  

2.3 Failing Division  
Ett liknande försvarsargument som vid ett failing firm kan föras för failing divisions. I vissa 

fall är det inte hela företaget som anses vara ”failing” utan endast en division eller ett 

verksamhetsområde av företaget. Detta ställer frågan om failing firm doktrinen kan användas i 

de fall där endast en division är ”failing”. Koncentrationsförordningen ger ingen vägledning i 

denna fråga, dock har frågan diskuterats i olika kommissionsbeslut och utvecklingen i praxis 

har allt eftersom lett till att även failing division försvar har godkänts av EU-kommissionen. I 

tidigare praxis från EU-kommissionen så var försvaret inte tillåtet i de fall där moderbolaget i 

teorin fortsättningsvis kunde bidra med finansiellt stöd till divisionen även fast det inte var 

ekonomiskt försvarbart.
4
 Denna ståndpunkt har dock frångåtts mer och mer och det första 

kriteriet i failing firm testet, att företaget inom en snar framtid kommer tvingas bort från 

marknaden om det inte övertas av ett annat företag, kan uppfyllas även på en divisionsnivå.  

EU-kommissionen har dock fastställt stränga gränser för användningen av denna typ av 

försvar. Fokus har varit inriktat på huruvida det finns ett äkta ekonomiskt misslyckande av 

divisionen eller om uppdelningen misslyckas på grund av ett ledningsbeslut. 

                                                      
3
 International Shoe Company v Federal Trade Commission, 280 U.S. 291 (1930). 

4
 Ruchit Patel, Development of the European Commission’s Decisional Practice on Failing Division Defences, 

World Competition 38, no, 3 (2015) sida 423 
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2.4 Failing firm doktrinen i EU-lagstiftning 

2.4.1 EU:s koncentrationsförordning 

 

Enligt koncentrationsförordningen har EU-kommissionen en skyldighet att beakta alla 

företagskoncentrationer med en gemenskapsdimension för att bedöma deras förenlighet med 

den gemensamma marknaden. Syftet med koncentrationsförordningen är att upprätthålla en 

väl fungerande inre marknad genom att se till att företagens omorganisationer i form av 

fusioner och förvärv inte resulterar i konkurrensbegränsande effekter på marknaden. 

Enligt artikel 2(3) av EU:s koncentrationsförordning 139/2004 så skall:  

”en koncentration som påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom 

den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till följd av 

att en dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras oförenlig med 

den gemensamma marknaden”
5
  

Negativa effekter till följd av en företagskoncentration kan få allvarliga konsekvenser för en 

väl fungerande konkurrens på marknaden. Företagskoncentrationen kan skada strukturen på 

en marknad som i sin tur allvarligt kan skada konkurrensen. Således har kontroll av 

företagskoncentrationer införts i syfte att begränsa de eventuella negativa effekterna.  

Motsatsvis så följer det av art 2(2) av EU:s koncentrationsförordning 139/2004 att: 

”En koncentration som inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen 

inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet till 

följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras 

förenlig med den gemensamma marknaden.”
6
 

Detta innebär att företagskoncentrationer ska förklaras förenliga med den gemensamma 

marknaden om den inte påtagligt hämmar konkurrensen. Ett undantag från regeln om att 

koncentrationer som hämmar konkurrensen ska förbjudas är failing firm doktrinen. Doktrinen 

innebär att EU-kommissionen kan besluta att en annars problematisk koncentration är förenlig 

med den gemensamma marknaden om något av de samgående företagen är ett konkurshotat 

                                                      
5
 EU:s koncentrationsförordning 139/2004 artikel 2(3) 

6
 EU:s koncentrationsförordning 139/2004 artikel 2(2) 
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företag och failing firm försvaret har argumenterats framgångsrikt. Det finns dock ingen 

uttrycklig bestämmelse som föreskriver failing firm doktrinen i EU:s 

koncentrationsförordning. Försvaret återfinns istället i riktlinjerna för bedömning av 

horisontella koncentrationer som granskas nedan.  

 

2.4.2 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer   

 

Kontrafaktisk analys 

Punkt 9 i de horisontella riktlinjerna för bedömning av horisontell koncentrationer innehåller 

en allmän princip som innebär att vid en bedömning av en koncentrations inverkan på en viss 

marknad ska EU-kommissionen jämföra:  

”de konkurrensvillkor som skulle bli följden av den anmälda koncentrationen med 

de villkor som skulle ha rått om koncentrationen inte genomförts. I de flesta fall 

är de konkurrensförhållanden som råder vid tidpunkten för koncentrationen det 

relevanta jämförelseobjektet när en koncentrations inverkan bedöms.
7
 

Denna typ av jämförelse brukar benämnas en kontrafaktisk analys och vid en sådan bedöms 

således de konkurrensvillkor som råder vid tidpunkten för den föreslagna koncentrationen 

med de konkurrensvillkor som skulle ha existerat om koncentrationen inte genomfördes. En 

kontrafaktisk analys kan även användas i andra delar av konkurrensrätten där man kan behöva 

titta på olika alternativ scenarion, exempelvis vid beräkning av skadestånd vid en överträdelse 

av artikel 101 EUF.
8
 En failing firm bedömning kan anses vara en typ av kontrafaktisk analys 

eftersom man konstaterar en framtida försämring på marknaden och jämför den de 

omständigheter som skull existera förutan förvärvet. Om konkurrensstrukturen skulle orsakas 

i minst lika stor utsträckning utan förvärvet så anses inte försämringen bero på förvärvet och 

är därmed inte koncentrationsspecifikt och ska godkännas enligt artikel 2(2) av EU:s 

koncentrationsförordning. 

 

 

                                                      
7
 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer  (2004/C 31/03) punkt 9 

8
Konkurrensverkets webbsida < http://www.konkurrensverket.se/forskning/konferenser-och-seminarier/pros-

and-cons/counterfactuals/ > besöktes 2015-06-23 

http://www.konkurrensverket.se/forskning/konferenser-och-seminarier/pros-and-cons/counterfactuals/
http://www.konkurrensverket.se/forskning/konferenser-och-seminarier/pros-and-cons/counterfactuals/
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Failing firm 

Det finns som nämnts ovan ingen uttrycklig bestämmelse i EU:s koncentrationsförordning 

som utfärdar en bestämmelse där failing firm doktrinen fastställs. En mer uttrycklig 

bestämmelse som föreskriver failing firm doktrinen återfinns istället i riktlinjerna för 

bedömning av horisontella koncentrationer. Punkt 89 i riktlinjerna föreskriver att: 

”Kommissionen kan besluta att en annars problematisk koncentration trots allt är 

förenlig med den gemensamma marknaden om det ena av de samgående företagen 

är ett konkurshotat företag. Det grundläggande kravet är att försämringen av 

konkurrensstrukturen efter koncentrationen inte kan sägas orsakas av 

koncentrationen. En sådan situation uppstår om konkurrensstrukturen på 

marknaden skulle försämras i minst lika stor omfattning om koncentrationen inte 

genomfördes.”
9
 

Failing firm doktrinen kan ses som ett undantag från huvudregeln att konkurrensbegränsande 

koncentrationer skall förbjudas. Resonemanget förs genom argumentation om att trots det att 

koncentrationen i sig faktiskt innebär en konkurrensbegränsning på marknaden så skulle 

konkurrensbegränsningen inträffat oavsett om koncentratinen förbjöds. Det är alltså inte 

koncentrationens som orsakar konkurrensbegränsningen och den kan därmed inte anses vara 

koncentrationsspecifik och skall därför godkännas enligt artikel 2(2) av EU:s 

koncentrationsförordning då det inte är koncentrationen som hämmar den effektiva 

konkurrensen på marknaden. 

Vidare uppställer riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer tre kriterier som 

är relevanta för bedömningen och appliceringen av ett failing firm försvar. 

1. ”För det första att det påstått konkurshotade företaget inom en nära framtid skulle 

tvingas ut från marknaden på grund av ekonomiska svårigheter om det inte tas över av 

ett annat företag.  

2. För det andra att det inte finns något köpalternativ som är mindre 

konkurrenshämmande än den anmälda koncentrationen.  

3. För det tredje att det konkurshotade företagets tillgångar oundvikligen skulle 

försvinna från marknaden utan en koncentration”.
10

 

 
                                                      
9
 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer  (2004/C 31/03) punkt 89 

10
 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer  (2004/C 31/03) punkt 90 
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Det första kriteriet fordrar att parterna visar att företaget, så som det vid tillfället bedrivs, inte 

är ekonomiskt lönsamt. EU-kommissionen har inte gett någon vägledning om vad som kan 

anses vara tillräckligt för att uppfylla detta krav men har tidigare framhållit företag som har 

påbörjat konkursförfaranden till att vara failing firms.
11

 

Det andra kriteriet innebär att det inte får finnas andra potentiella köpare där ett eventuellt 

förvärv skulle kunna anses mindre konkurrensbegränsande. Om så är fallet kan detta kriterium 

inte anses vara uppfyllt. 

Det tredje kriteriet brukar även kallas för uppsugningskriteriet innebär att alla tillgångar som 

företaget har måste försvinna från marknaden i avsaknaden av ett förvärv. Om det är så att ett 

företag skulle tillåtas gå i konkurs och tillgångarna sedan skulle kunna säljas till andra 

konkurrenter så innebär det att tillgångarna stannar kvar på marknaden och ett failing firm 

försvar inte kan accepteras. Det är oftast detta kriterium som är svårast att uppfylla när parter 

argumenterar för ett failing firm försvar eftersom det oftast finns någon konkurrent som är 

intresserad av att förvärva åtminstone några av det konkurshotade företagets tillgångar. Det 

presumeras att det scenariot är mindre konkurrensbegränsande än när koncentrationen tillåts 

vilket dock inte alltid stämmer ur en ekonomisk synvinkel.
12

   

EU-kommissionen har historiskt sätt applicerat dessa tre kriterier väldigt strikt.
13

 Vidare är det 

de anmälande parterna som har bevisbördan och som måste lämna all nödvändig information 

som behövs för att visa på att failing firm doktrinen är tillämplig och bör godtas.
14

  

Failing firm doktrinen har inte alltid varit ratificerad i koncentrationsförordningen utan 

doktrinen gavs upphov till initialt via rättspraxis genom att EU-kommissionen hämtade 

inspiration från den amerikanska antitrustlagstiftningen. Nedan följer en analys av 

utvecklingen av failing firm doktrinen av EU-kommissionens praxis på EU-nivå.  

 

 

                                                      
11

 Daniel Gore mfl, The Economic Assement of Mergers under European Competition Law, Cambridge 

University Press, 2013 1a upplagan  
12

 OECD Policy Roundtables, The Failing Firm Defence, 2009 s 209 
13

 Kyriakos Fountoukakos & Lisa Geary, Time to Bid Farewell to the Failing Firm Defense? Some Thoughts in 

the Wake of Nynas/Shell and Olympic/Aegan, Competition Policy International, 2013 
14

 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer  (2004/C 31/03) punkt 91 
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3. Kommissionsbeslut/beslut från EU-domstolen 
 

3.1 Aerospatiale-Alenia/de Havilland15 (1991) 
Principen om räddningsförvärv övervägdes av EU-kommissionen för första gången år 1991 i 

ärendet Aerospatiale-Alenia/de Havilland.
16

 Det franska bolaget Aerospatiale och det 

Italienska bolaget Alenia var båda verksamma inom rymdfartsindustrin och ville förvärva 

tillgångarna i Boeings dotterbolag Havilland som var verksamt inom flygplansindustrin i form 

av ett joint venture. Alenia och Aerospatiale hävdade att även om Havilland inte var 

konkursmässigt vid tidpunkten för det föreslagna förvärvet så skulle företagets produktion 

sannolikt fasas ut vilket skulle leda till att bolaget skulle lämna marknaden på lång eller 

medellång sikt.
17

 

EU-kommissionen bedömde koncentrationen enligt artikel 2 av EU:s 

koncentrationsförordning men avvisade parternas argument eftersom EU-kommissionen inte 

ansåg att det var sannolikt att Havilland skulle tvingas lämna marknaden i avsaknad av den 

föreslagna koncentrationen baserat på den information som parterna tillhandahållit i 

utredningen. EU-kommissionen ansåg dessutom att det fanns andra potentiella köpare som 

hade uttryckt ett intresse av att köpa bolaget där koncentrationen skulle vara mindre 

konkurrensbegränsande. 
18

 

Kommentar 

Detta var ett tidigt kommissionsärende där liknande argumentation som förs vid ett failing 

firm försvar beaktades. Dock lyckades inte parterna visa att rätt förutsättningar förelåg för att 

ett godkännande skulle kunna vara motiverat. Ärendet beslutades före EU-kommissionen 

hade utfärdat praxis om failing firm doktrinen och klargjort de kriterier som man senare kom 

att använda för att bedöma failing firms.  

3.2 Kali & Salz/MdK/Treuhand19 (1994) 
Kali & Salz/MdK/Treuhand var den första transaktionen där EU-kommissionen accepterade 

ett failing firm försvar. Kali & Salz var ett dotterbolag till kemikoncernen BASF, som var 

verksamt inom sektorn för framställande av kaliumkloridsalter för användning i jordbruk. 

                                                      
15

 Aerospatiale-Alena /de Havilland (1991) IV/M.053 
16

 Emily F Clark and Celia E Foss, When the failing firm Defence fails, Journal of European Competition Law & 

Practice 2012 s 2 
17

 Aerospatiale-Alena /de Havilland (1991) IV/M.053 punkt 31  
18

 Aerospatiale-Alena /de Havilland (1991) IV/M.053 punkt 31 
19

 Kali+Salz/MdK/Treuhand Case IV/M308 
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Konkurrenten MdK bestod av ett tidigare statligt ägt bolag som vid tillfället kontrollerades av 

den statliga förvaltaren Treuhand, vars uppgift var att omstrukturera statliga företag i det 

forna Östtyskland. Kali & Salz hade för avsikt att förvärva MdK genom ett gemensamägt 

företag där Kali & Salz skulle inneha 51 % av aktierna och Treuhand skulle inneha de 

resterande 49 % av aktierna. Förvärvet anmäldes till EU-kommissionen 14 juli 1993 i enlighet 

med artikel 4.1 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll 

av företagskoncentrationer. Före koncentrationen innehade Kali & Salz 79 % av 

marknadsandelarna på marknaden för framställandet av kaliumklorid (potassium) och Mdk 

innehade 19 % av marknadsandelarna. Efter ett eventuellt godkännande av den föreslagna 

koncentrationen skulle den sammanslagna enhetens marknadsandelar uppgå till sammanlagt 

98 %, vilket skulle innebära ett nästintill monopol på en marknad som därförutom 

kännetecknades av betydande inträdeshinder.  

Det var emellertid tydligt att MdK gjorde stora förluster och skulle inom kort tvingas bort från 

marknaden om det inte kunde förvärvas av ett annat företag.  EU-kommissionens utredning 

visade att Kali & Salz dominerande ställning skulle förstärkas även om koncentrationen inte 

ägde rum då MdK inom en snar framtid skulle försvinna från marknaden om företaget inte 

köptes upp av ett annat företag samt att MdK:s marknadsandel oundvikligen skulle komma att 

övertas av Kali & Salz. Utredningen visade även att det var praktiskt uteslutet att något annat 

företag förutom Kali & Salz skulle kunna ta över hela, eller en väsentlig del av MdK.
 20

 

Med hänsyn till dessa faktiska omständigheter och vad som framkommit i utredningen 

refererade EU-kommissionen till den amerikanska antitrustlagstiftningen och teorin om the 

failing company defence och tillämpade en liknande modell för att fatta ett beslut i ärendet. 

EU-kommissionen tillämpade failing firm doktrinen på grundval av följande kriterier: 

1. Det förvärvade företaget skulle inom en nära framtid ha tvingats lämna marknaden 

om det inte övertas av ett annat företag. 

2. Det fanns inget alternativt köp som skulle ha varit mindre konkurrenshämmande. 

3. Det förvärvande företaget skulle ha tagit över det förvärvade företagets 

marknadsandel om det senare skulle ha tvingats lämna marknaden.
21

 

Sammantaget så visade EU-kommissionens utredning att den föreslagna koncentrationen inte 

skulle vara den bakomliggande orsaken till att Kali & Salz skulle komma att få en stärkt 
                                                      
20

 Kali & Salz/MdK/Treuhand Ärende IV/M308 punkt 95 
21

 Ibid punkt 71 
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ställning på den berörda marknaden, utan ställningen skulle förstärkas vare sig 

koncentrationen godkändes eller ej. Enligt EU-kommissionen så var förutsättningarna för ett 

failing firm försvar därmed uppfyllda.
22

 Efter en fördjupad undersökning godkände EU-

kommissionen koncentrationen i ett beslut den 14 december 1993, dock med förbehåll om att 

parterna skulle fullgöra vissa åtaganden.  

I tillägg till detta så noterade EU-kommissionen att det med hänsyn till de allvarliga 

strukturproblemen i Östtyskland och de allvarliga konsekvenser som det skulle få för regionen 

om MdK lades ner, var EU-kommissionens slutsats förenlig med: 

 ”det grundläggande målet att stärka gemenskapens ekonomiska och sociala 

samhörighet, som uppställs i trettonde övervägandet i ingressen till 

förordningen”
23

 

Kommentar 

Det har debatterats intensivt de senaste åren angående huruvida failing firm doktrinen kan ses 

som ett verktyg som används i svårare ekonomiska tider, och om det är lättare att få igenom 

ett failing firm argument vid exempelvis en ekonomisk kris. Det är därmed intressant att 

notera att redan vid det första ärendet där EU-kommissionen godkände ett failing firm försvar 

gjordes faktiskt ett just sådant här övervägande.   

 

3.2.1 C-68/94 - Frankrike och Société commerciale des potasses och de l'azote och 

Entreprise minière och chimique mot kommissionen  (1998) 

 

EU-kommissionens beslut i Kali & Salz överklagades till EU-domstolen av Frankrike och 

Société commerciale des potasses et de l’azote (SCPA) som invände att beslutet inte var 

förenligt med den gemensamma marknaden och att EU-kommissionen med stöd av en 

felaktig tillämning av failing firm doktrinen godkände en företagskoncentration som 

resulterade i ett monopol.
24

 EU-domstolens dom meddelades 31 mars 1998.
25
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23

 C-68/94 - Frankrike och Société commerciale des potasses och de l'azote och Entreprise minière och chimique 

mot kommissionen  punkt 11 
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Frankrike angav som grund till sitt överklagande att EU-kommissionen inte hade beaktat alla 

kriterier som återfinns i den amerikanska antitrustlagstiftningen trots att det faktiskt var den 

modell som man grundade sitt beslut på. Kritik riktades emot detta eftersom det endast var en 

fullständig tillämpning av kriterierna som skulle kunna säkerställa att införandet av denna 

mekanism inte gjorde att konkurrenssituationen istället försämrades.
26

  

EU-domstolen fastställde emellertid EU-kommissionens tillämpning av failing firm doktrinen 

och angav att det faktum att tillämpningen inte stämmer överrens med den amerikanska teorin 

om the filing firm defence inte är av betydelse.
27

 Däremot är det av vikt att notera att EU-

domstolens tillämpning av failing firm doktrinen var en aning bredare än de kriterier som EU-

kommissionen först anförde i Kali & Salz. Enligt EU-domstolen kunde ett failing firm 

doktrinen accepteras om den konkurrensstruktur som följer av koncentrationen skulle 

försämras på ett likartat sätt även om koncentrationen skulle förbjudas. Denna bredare 

tolkning återspeglades i EU-kommissionens nästa godtagande av ett failing firm argument i 

ärendet BASF/Eurodiol/Pantochim som beskrivs i närmare detalj nedan.  

Det var inte koncentrationen i sig som skapade den dominerande ställningen då företaget 

skulle få en dominerande ställning alldeles oavsett. Det fanns därmed inget orsaksamband 

mellan den dominerande ställningen och koncentrationen. 

 

3.3 BASF/Eurodiol/Pantochim28(2001) 

BASF anmälde den 12 februari 2001 förvärv över de två belgiska bolagen Pantochim samt 

Eurodiol till EU-kommissionen. BASF var ett bolag verksamt inom distribution och 

produktion av specialkemikalier, livsmedelsprodukter, hälsoprodukter, gas och olja. 

Pantochim och Eurodiol var även de producenter av ett antal kemikalier. Koncentrationen 

skulle innebära att den sammanslagna enheten skulle få en dominerande ställning på 

marknaderna för vissa av dessa kemikalier. BASF argumenterade dock för att failing firm 

doktrinen skulle tillämpas på detta fall eftersom Pantochim och Eurodiol var hotade av 

konkurs. 

EU-kommissionen tillämpade de tre failing firm kriterierna på det aktuella fallet. Det första 

kriteriet var att Eurodiol och Patochim (de två konkurshotade företagen) skulle tvingas bort 

                                                      
26

 Ibid   punkt 91 
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 Ibid punkt 112 
28

 BASF/Eurodiol/Pantochim Ärende COMP/M.2314 
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från marknaden om de inte övertogs av ett annat företag.
29

 Enligt EU-kommissionens 

utredning så var företagen kraftigt skuldsatta och var föremål för ett ackordsförfarande och 

det var uppenbart att de båda företagen var konkurshotade. Detta bekräftades även av en 

belgisk handelsdomstol som intygade att i det fall som inte en köpare av företagen hade 

godkänts skulle de tvingas bort från marknaden.
30

 

EU-kommissionen gick sedan vidare med att tillämpa det andra kriteriet i failing firm 

doktrinen. Det vill säga, huruvida det fanns ett mindre konkurrenshämmande köpalternativ för 

köpet av de båda företagen. Det förvärvande företaget, BASF hävdade att det inte fanns något 

företag som skulle vilja köpa de konkurshotade företagen. Kontakter hade tagits med ett antal 

av företagens konkurrenter och trots att vissa hade gjort ingående due diligence 

undersökningar var det ingen av konkurrenterna som var intresserade av att förvärva 

företagen.  

Slutligen tillämpade EU-kommissionen det tredje och sista kriteriet, dvs att de tillgångar som 

förvärvet berörde oundvikligen skulle försvinna från marknaden. EU-kommissionen 

bekräftade i sin utredning att tillgångarna som tillhörde Eurodiol och Pantochim i detta fall 

skulle lämna marknaden. De anläggningar som drevs av de två företagen medförde både höga 

kostnader och avsevärda miljörisker och var därmed inte attraktiva för en tredje part att 

förvärva. Det var inte heller sannolikt att en tredje part skulle förvärva specifika tillgångar av 

de två företagen efter det att de skulle gått i konkurs.
31

 

Som nämnts ovan så konstaterade EU-kommissionen i detta beslut (i enlighet med EU-

domstolens dom), ett bredare synsätt gällande de tillämpliga failing firm kriterierna än det 

som EU-kommissionen anförde i beslutet Kali & Salz. EU-kommissionen resonerade i detta 

beslut kring kriterierna i failing firm doktrinen och konstaterade att för att man ska kunna 

tillämpa failing firm doktrinen så är det för det första, av vikt att de företag som ska räddas 

genom denna typ av förvärv är att anses som konkursmässiga och att koncentratioen inte 

utgör orsaken till att konkurrenssituationen på marknaden försämrats. Dessa två viktiga 

förhållanden utreds genom tillämpningen de två första kriterierna i failing firm doktrinen.  

Enligt EU-kommissionens resonemang så borde det dock inte uteslutas att en tredje part kan 

överta de berörda företagens tillgångar om företagen skulle försättas i konkurs, istället för att 
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det endast är det förvärvande företaget som skulle ha tagit över det förvärvade företagets 

marknadsandelar. Som bakgrund bör det påpekas att i Kali & Salz ärendet förelåg det 

särskilda omständigheter gällande marknadsförhållandet eftersom det endast fanns två 

verksamma företag på marknaden. Mot bakgrund av den duopolsituation som förelåg var det 

uppenbart att marknadsandelarna skulle övertas av det förvärvande företaget oavsett om 

koncentrationen skulle tillåtas eller ej.
32

  

EU-kommissionen ändrade därmed det i det tredje kriteriet från i bedömningen av failing firm 

doktrinen från: 

”Det förvärvande företaget skulle ha tagit över det förvärvade företagets 

marknadsandel om det senare skulle ha tvingats lämna marknaden.” 

till: 

”De tillgångar som förvärvas skulle oundvikligen försvinna från marknaden om 

de inte övertas av ett annat företag.”
33

 

Från att kriteriet ursprungligen I Kali & Salz handlade om att det förvärvande företaget skulle 

överta det förvärvade företagets hela marknadsandel, handlade det i BASF istället om att 

tillgångarna som förvärvet berör oundvikligen skulle försvinna ifrån marknaden. Endast en 

del av marknadsandelarna måste övergå till det förvärvande företaget men inte hela andelen.  

Det är alltså inte endast det företag som förvärvar det konkurshotande företaget som måste ta 

över det förvärvade företagets marknadsandelar utan det enda behöver fastställas är att de 

tillgångar som förvärvas oundvikligen skulle försvinna ifrån marknaden om koncentrationen 

inte äger rum vilket kan ske av en tredje part.  

Ändringen gjordes eftersom kriteriet, enligt EU-domstolen i Kali & Salz, i huvudsak syftar till 

att säkerställa att det finns ett orsaksamband mellan företagskoncentrationen och att det sker 

en försämring av konkurrensstrukturen på en marknad.
34

 

EU-kommissionen godkände koncentrationen då marknadsvillkoren skulle bli mer 

fördelaktiga än för det fall där tillgångarna skulle förvinna från marknaden med följande 

motivering: 
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”[D]en försämring av konkurrensstruktur som följer av den anmälda 

transaktionen kommer att ha en mindre betydelse än den försämring som skulle 

ske om en koncentration inte görs.”
35

 

Kommentar 

EU-kommissionens beslut i BASF klargjorde rättsläget och förenade EU-kommissionens 

synsätt gällande vilka kriterierna i failing firm doktrinen som bör tillämpas med EU 

domstolens synsätt. Både besluten i BASF och Kali & Salz togs före det att riktlinjerna fanns. 

Det är dock kriterierna som EU-kommissionen beslutade om i BASF som återfinns i paragraf 

90 och som stipulerar failing firm doktrinen i riktlinjerna. Det var under en lång tid endast 

dessa två förvärv som hade godkänts av EU-kommissionen på en failing firm grund och 

kriterierna anses generellt sett väldigt svåra att uppnå.  

3.4 JCI/VB/ FIAMM36 
 

Detta ärende gällde en koncentration där företaget VB, som var gemensamt kontrollerat 

företag av JCI och Bosch, förvärvade fullständig kontroll över FIAMM, ett italiensk 

tillverkningsföretag som specialiserat sig på fordonsstartbatterier. EU-kommissionen inledde 

en fördjupad undersökning av förvärvet eftersom de ansåg att koncentrationen skulle kunna 

hämma konkurrensen på den inre marknaden och skapa en dominerande ställning på 

marknaderna för OEM-startbatterier till bilar och lastbilar. Parterna i målet hävdade att 

FIAMM-gruppen skulle tvingas bort från marknaden i händelse av att transaktionen inte 

skulle tillåtas på grund av bolagets finansiella situation. Det påstods vidare att FIAMM:s 

likvidation skulle få en negativ inverkan på konkurrensstrukturen på marknaden. EU-

kommissionen bedömde ärendet på grundval av kriterierna för failing firm doktrinen. 37 

Parterna lyckades visa att FIAMM var i ekonomiska svårigheter och uppfyllde därmed det 

första kriteriet. Detta trots att företaget ännu inte var i ett konkursförfarande. Det andra 

kriteriet av testet ansågs också uppfyllt eftersom parterna kunde visa att det inte fanns något 

potentiellt förvärv tillgängligt som skulle vara mindre konkurrensbegränsande. I själva verket 

hade ingen potentiell köpare kunnat konstaterats historiskt och det fanns inte tillräckligt med 

tid för att hitta en annan köpare innan FIAMM skulle träda in i ett konkursförfarande. Det 

                                                      
35
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tredje kriteriet av testet ansågs däremot inte vara uppfyllt. Enligt detta måste företagen kunna 

påvisa att i frånvaro av förvärvet så skulle företagets tillgångar oundvikligen försvinna från 

marknaden. EU-kommissionen konstaterade dock att det var sannolikt att vissa av 

tillgångarna skulle komma att förvärvas av andra konkurrenter när FIAMM gick i konkurs 

och att konkursen inte heller skulle innebära en störning i distributionssystemet till nackdel 

för kunderna och i slutändan konsumenterna. 

Således fann EU-kommissionen ingen anledning att godkänna förvärvet med hänsyn till 

failing firm argumentet och EU-kommissionen drog slutsatsen att  

”Marknadens konkurrensstruktur skulle försämras i mindre omfattning utan 

någon koncentration.”
38

 

Koncentrationen godkändes dock av EU-kommissionen efter det att parterna lämnat in 

åtaganden som gjorde koncentrationen mindre konkurrensbegränsande. 

Kommentar 

Beslutet visar på svårigheten att uppnå det sista kriteriet i failing firm doktrinen. Det krävs 

nämligen att alla tillgångar ska försvinna från marknaden. Det räcker inte med att vissa 

tillgångar kommer försvinna. Eftersom konkurrenter visat intresse av att köpa vissa av 

tillgångarna så innebär detta att inte alla tillgångar kommer försvinna från marknaden och det 

tredje kriteriet kan inte anses vara uppfyllt. 

 

3.5 Bertelsmann/Kirch/Premiere39 
 

Kommissionen mottog i detta ärende en anmälan om en föreslagen företagskoncentration där 

CLT-UFA SA (CLT-UFA) och Taurus Beteiligungs-GmbH & Co. KG (Taurus) skulle 

förvärva gemensam kontroll genom förvärv av aktier över Premiere Medien GmbH & Co. KG 

(Premiere) samt BetaDigital Gesellshaft fur digitale Fernsehdienste mbH (Betadigital) och 

BetaResearch Gesellshaft fur Entwicklung und Vermaktung digitaler Infrastrukturen mbH 

(BetaResearch).
40

  

                                                      
38

Europeiska unionens officiella tidning  <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:241:FULL&from=EN> besöktes  2015-12-01   
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 Bertelsmann/Kirch/Premiere Ärende IV/M.993  
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Kommissionens inledde en fördjupad undersökning av förvärvet där det fastställdes att 

koncentrationen skulle leda till en nästan monopolistisk marknadsstruktur på den tyska betal-

TV-marknaden. Parterna lade fram ett failing division försvar då de menade att en av 

parternas betal-TV verksamhet hotades av nedläggning om koncentrationen inte skulle 

godkännas. Dock lyckades parterna inte visa på att verksamheten var en verklig failing 

division utan det rörde sig istället närmare ett managment beslut om att lägga ner 

verksamheten då den inte hade varit tillräckligt lönsam.
41

 EU-kommissionen konstaterade 

därmed följande: 

”När det rör sig om ”failing division”-försvar och inte ”failing company”-försvar 

bör det ställas särskilt höga krav på bevisningen för att tillräckliga 

förutsättningar föreligger för invändningen att det inte finns något 

kausalförhållande. I annat fall skulle varje koncentration där det är fråga om 

avyttring av ett påstått olönsamt affärsområde koncentrationsrättsligt kunna 

motiveras med att avyttraren förklarar att han upphör med sin affärsverksamhet 

på detta område om koncentrationen inte blir av.”
42

 

Parterna lyckades dock inte uppfylla något utav villkoren som uppställts av EU-

kommissionen i deras beslut i Kali & Salz.
43

 Vidare förklarades koncentrationen 

oförenlig med den gemensamma marknaden och förbjöds därav.
44

 

Kommentar 

I detta ärende befann sig inte hela företaget i en svår ekonomisk situation, utan endast ett av 

företagets verksamhetsområden/division. EU-kommissionen visar genom detta beslut vikten 

av att parterna måste bevisa att ett beslut att lägga ner ett verksamhetsområde grundar sig på 

ett verkligt finansiellt skäl och att det inte endast är ett påstående för att motivera en 

koncentration till att bli av. 
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3.6 Rewe/Meinl45  
 

I detta ärende mottog EU-kommissionen en anmälan om en föreslagen koncentration mellan 

det österrikiska företaget Julius Meinl AG (Meinl) och det tyska företaget REWE 

Internationale Beteiligunggesellschaft mbH och REWE-Verkaufgesellschaft mbH (Rewe). 

Rewe hade för avsikt att förvärva ensam kontroll över Meinl och dess sju dotterbolag. EU-

kommissionen formulerade ett meddelande om invändningar då man befarade att 

koncentrationen inte var förenlig med den gemensamma marknaden. Parterna svarade EU-

kommissionen med att framföra ett failing division försvar genom att påstå att det inte var 

koncentrationen i sig som var orsaken till att den att skapandet av en dominerande ställning på 

den österrikiska dagligvarumarknaden. Parterna hävdade att Meinl hade i dess dåvarande 

form svårt att konkurrera med dess mycket större konkurrenter på marknaden. Parterna 

argumenterade vidare för att i det fall som Meinl skulle tvingas lämna marknaden så skulle 

företagets marknadsandelar till största del övertas av Rewe. Parterna argumenterade även för 

att det inte fanns några andra mindre skadliga förvärvsalternativ.
46

 

Parterna hävdade att den division av Meinl som verkade inom detaljhandeln upplevde stora 

konkurrensnackdelar gentemot mot andra större konkurrenter i den österrikiska 

dagligvaruhandeln och därmed lade parterna fram ett failing division försvar som svar på EU-

kommissionens meddelande om invändningar. 

EU-kommissionen konstaterade att: 

”Det kan förvisso stämma att Meinls finansiella situation har försämrats under 

senare år. Parterna redovisade emellertid inte vad som skulle kunna leda till 

slutsatsen att Meinl redan nu eller inom en nära framtid skulle vara insolvent. 

Man kan snarare utgå från att det planerade skiljandet i Meinl-koncernen från 

dess dagligvaruverksamhet i Österrike vilar på ett strategiskt beslut i 

koncernledningen.”
47
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EU-kommissionen konstaterade att den föreslagna koncentrationen skulle komma att leda till 

en dominerande ställning för Rewe inom dagligvaruhandeln i Österrike samt att inget av de 

tre villkor som EU-kommissionen ställt upp i Kali & Salz var uppfyllda.
48

  

Kommentar 

Inget av de tre kriterierna i EU- kommissionens beslut i Kali & Salz var uppfyllda. Efter det 

att parterna inkom med åtaganden så godkände EU-kommissionen dock koncentrationen.
49

 

3.7 NewsCorp/Telepiu50 
 

I detta ärende anmälde parterna en föreslagen koncentration mellan News Corporation 

Limited, Australien (NewsCorp), och företagen Telepiù Spa (Telepiù) och Stream Spa 

(Stream). NewsCorp var ett mediaföretag med verksamhet i många delar av världen medans 

Telepiù och Stream båda tillhandahöll operativsystem och betal-TV-plattformar i Italien. 

NewsCorp skulle förvärva ensam kontroll över Telepiù och Stream som skulle slå samman 

sina verksamheter till en kombinerad satellitplattform för betal-TV genom ett special purpose 

vechile company.
51

 NewsCorp ägde redan en andel i Stream, som var ett 

verksamhetsområde/division i NewsCorp. 

Efter en granskning av anmälan beslutade EU-kommissionen att inleda en fördjupad 

undersökning då man hyste tvivel om att koncentrationen var förenlig med den gemensamma 

marknaden och EES-avtalet.
52

 

Efter det att EU-kommissionen skickat ett meddealande om invändningar mot 

koncentrationen så inkom NewsCorp med ett failing division försvar genom att hävda att 

Stream var en failing firm och att det skulle förvinna från marknaden om koncentrationen inte 

godkändes då aktieägarna skulle komma att ta ett beslut om att försätta företaget i konkurs 

eftersom företaget inte var lönsamt. Enligt EU-kommissionen så inkom parterna med failing 

firm argumentet väldigt sent i utredningen och borde ha argementerats redan i anmälan då 

                                                      
48
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49

 Ibid punkt 130 
50
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51

 Ibid punkt 1 
52

 Ibid punkt 2  
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omständigheterna var desamma vid upprättandet av meddelandet om invändningar.
53

 Vidare 

konstaterades att: 

”Vikten av att bevisa orsakssambandet är ännu större i fallet med en påstådd 

”konkurshotad division”, som i själva verket är det förvärvande företaget”
54

 

EU-kommissionen utredde huruvida ett failing division försvar kunde appliceras på ett 

fall där det förvärvande företaget förvärvade en påstådd konkurshotad division som i 

själva verket är en del av det förvärvande företaget själv. EU-kommissionen 

konstaterade dock att kriterierna i failing firm doktrinen inte var uppfyllda och att det 

snarare var ett ledningsbeslut att lägga ner Streams verksamhet.
55

 

 

4. Nya utvecklingar inom failing firm doktrinen på EU-

kommissions nivå 
 

4.1 Nynäs/Shell/Harburg56 
 

Nynäs anmälde år 2013 en koncentration till EU-kommissionen där Nynas AB (Nynas), 

förvärvade ensam kontroll av en del av Shell Deutchland Oil GmbH (Shell) genom förvärv av 

bolagets tillgångar. Nynas som var ett moderbolag i en internationell koncern, tillverkade och 

sålde naftenisk bas- och processolja, transformatorolja och bitumen, medans Shell bland annat 

bedrev ett raffinaderi i en stadsdel i Hamburg.
57

  

EU-kommissionens inledde en fördjupad undersökning av transaktionen då man efter en 

granskning av parternas anmälan kommit fram till att transaktionen gav upphov till allvarliga 

tvivel avseende dess förenlighet med den inre marknaden och EES avtalet.
58

 Den fördjupade 

undersökningen visade att en nedläggning av Shells raffinaderitillgångar var det mest troliga 

scenariot för det fall den föreslagna transaktionen skulle förbjudas. Ett förbud skulle dessutom 

avsevärt minska produktionskapaciteten på marknaden för nafteniska bas- och processoljor, 

                                                      
53

 NewsCorp/Telepiu Ärende COMP/M.2876 punkt 215 
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som användes i en mängd olika produkter. Nedläggningen skulle även slutligen leda till högre 

priser för de europeiska konsumenterna. 

EU-kommissionens bedömning 

När EU-kommissionen gjorde sin bedömning av konkurrensläget hänvisade den till artikel 

2(3) av EU:s koncentrationsförordning 139/2004 som fastslår att en koncentration som 

påtagligt hämmar konkurrensen skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden.
59

 

EU-kommissionen refererade vidare till punkt 9 i riktlinjerna för bedömning av horisontella 

koncentrationer som fastställer att man skall göra en jämförelse med konkurrensvillkoren som 

skulle ha rått om transaktionen inte godkändes med de villkor som skulle bli följden av den 

föreslagna transaktionen.
60

 Denna punkt i riktlinjerna utfäster det kontrafaktiska scenariot som 

förklarats ovan. Vid en kontrafaktisk analys så kan EU-kommissionen även ta hänsyn till 

kommande förändringar på marknaden om det är rimligt att förändringarna kan förutspås.
61

.  

EU-kommissionen gick sedan vidare och hänvisade till EU-domstolens dom i Kali & Salz 

genom att förklara att det inte finns någon grund för att förbjuda en koncentration om det går 

att påvisa att konkurrensstrukturen på marknaden skulle försämras i samma utsträckning 

förutan koncentrationen.
62

 För att kunna göra denna bedömning tog EU-kommissionen 

ställning till de tre kriterierna som uppställts i punkt 89 i riktlinjerna för bedömning av 

horisontella riktlinjerna. Det vill säga: 

1. Det konkurshotade företaget skulle tvingas ut från marknaden på grund av ekonomiska 

svårigheter om det inte tas över av ett annat företag.
63

 

 

EU-kommissionens utredning visade att raffinaderiet skulle stänga och att dess tillgångar 

skulle lämna marknaden inom en snar framtid om det inte övertogs av ett annat företag 

eftersom verksamheten gick med förlust samt att Shell hade tagit ett strategiskt beslut att 
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lägga sitt fokus på andra affärsverksamheter. Shell hade även gjort ett offentligt uttalande om 

att de hade för avsikt att stänga raffinaderiet.
64

 

 

2. Det fanns inte något köpalternativ som var mindre konkurrenshämmande än den anmälda 

koncentrationen..
65

 

Parterna argumenterade för att Nynas var det enda företag som var seriöst intresserat av att ta 

över raffinaderiets tillgångar.
66

 EU-ommissionen höll med om att det inte fanns någon 

potentiell köpare där en eventuell transaktion kunde ge upphov till en mindre 

konkurrensbegränsning. Det fanns en tredje part som under EU-kommissionens utredning gett 

vaga indikationer på att de skulle vara intresserade av att köpa Shells tillgångar i raffinaderiet. 

Dock kunde EU-kommissionen inte finna några bevis för att företaget faktiskt var strategiskt 

intresserade i att förvärva tillgångarna.
67

 

3. Det konkurshotade företagets tillgångar skulle oundvikligen försvinna från marknaden 

utan en koncentration.
68

 

EU-kommissionens hänvisade sitt tidigare resonemang i utrednigen och konstaterade att den 

mest troliga utgången som kunde förutsägas var att Shell skulle stänga raffinaderiet och dess 

tillgångar. Att bygga upp raffinaderiet på någon annan plats skulle vara för kostsamt och ta 

för lång tid för att det skulle kunna anses vara genomförbart. Slutsatsen var således att 

tillgångarna med största sannolikhet skulle försvinna från marknaden.
69

 

Bedömning av alternativscenario/ counterfactual  

Alla tre kriterier i failing firm doktrinen var enligt EU-kommissionens utredning och 

bedömning uppfyllda. Efter att EU-kommissionen konstaterat att raffinaderiet var en failing 

firm enligt riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer så fortsatte EU-

kommissionen sin analys av transaktionen genom att göra en kontrafaktisk analys. Det vill 

säga, att bedöma transaktionens konkurrenseffekter i förhållande till det alternativscenario att 

raffinaderitillgångarna skulle försvinna från de olika identifierade marknaderna.
70

 EU-
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kommissionens slutsats var att konkurensstrukturen skulle försämras i större utsträckning än i 

det fall man skulle tillåta tranaktionen och därmed godkändes transaktionen eftersom den inte 

kunde anses att påtagligt hämma den effektiva konkurrensen. I september 2013 godkänndes 

därmed transaktionen vilket innebar att Nynas var den enda kvarstående producent av de 

relevanta produkterna inom EES-området.
71

 

Kommentar 

I de flesta fall när EU-kommissionen gör en kontrafaktisk analys så tittar man på de sak-

omständigheter som råder vid tidpunkten för transaktionen. I detta fall skulle det innebära att 

raffinaderiet i praktiken fortsatte att drivas utav Shell, om än under en begränsad tid. I 

riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer finns det dock föreskrivet att man i vissa 

fall kan titta på framtida sak-omständigheter, så som att företaget är en failing firm och tillgångarna 

kommer försvinna från marknaden, för att göra en bedömning om koncentrationen kommer att 

påtagligt hämma den effektiva konkurrensen på en marknad.
72

  

Det bör dock noteras att Nynas ärendet dock egentligen är att betraktas som en failing division 

och inte en failing firm eftersom det aldrig var så att stängningen av raffinaderiet skulle 

innebära att hela Shell var ett konkurshotat företag utan endast den verksamhet som rörde 

raffinaderiet. Detta ärende var det första ärendet där EU-kommissionen har accepterat ett 

failing division försvar och där parterna lyckats bevisa att det rörde sig om ett verkligt 

ekonomiskt misslyckande och inte bara ett ledningsbeslut.  

Parterna formulerade aldrig ett specifikt failing firm defence i detta ärende utan istället lade 

de fram de faktiska omständigheterna som i och för sig under EU-kommissionens 

undersökning visade att Shells raffinaderi var en failing firm. Att parterna inte formulerar ett 

failing firm försvar hindrar dock inte EU-kommissionen att göra en bedömning av failing firm 

doktrinen men det sker då inom ramen för en kontrafaktisk scenario och analys.
73

 Så trots att 

de faktiska omständigheterna för en failing firm/division lades fram i detta ärende och 

kriterierna var uppfyllda så var det inte genom att applicera failing firm doktrinen som man 

godkände förvärvet utan istället genom att göra en kontrafaktisk analys. Failing firm 

begreppet användes istället för att bevisa teorin i Kali & Salz, d.v.s. att det inte finns någon 

grund för att förbjuda en koncentration om det går att påvisa att konkurrensstrukturen på 
                                                      
71
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marknaden skulle försämras i samma utsträckning förutan koncentrationen. Detta synsätt kan 

betraktas som en mer holistisk approach till failing firm doktrinen och ärendet har 

kommenterats i doktrin och artiklar där man har ifrågasatt huruvida EU-kommissionen nu har 

antagit en mer avslappnad inställning till failing firm doktrinen.
74

 

Man använde sedan möjligheten att kunna titta på framtida scenarion som stipulerades i punkt 

9 i riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer för att jämföra den framtida 

konkurenssituationen om transaktionen godkändes med hur den skulle se ut om den förbjöds.  

Enligt författares mening gick EU-kommissionen i detta ärende ett steg längre i analysen och 

tog en genväg. Om man applicerar failing firm doktrinen på detta sätt blir det inte heller lika 

viktigt att uppfylla alla strikta krav på en failing firm som ju i sig är grund nog för att 

godkänna en koncentration. Här är det istället tillräckligt att man kan bevisa att 

konkurrenstrukturen på marknaden inte försämras av ett godkännande. Kriterierna behöver 

inte uppfyllas utan används bara som riktmärken för att påvisa ett marknadsförhållande.  

En ytterligare intressant reflektion gällande EU-kommissionens beslut i detta ärende och 

gällande failing divisions i allmänhet är att det marknadsförhållande som är grunden till att 

förvärvet godkändes baseras på att Nynas kommer fortsätta driva raffinaderiet vilket är skulle 

förhindra en reducerad produktions kapacitet i Europa för vissa produkter. Om Nynas i 

efterhand istället skulle välja att stänga raffinaderiet skulle skälet till att förvärvet godkändes 

försvinna. Ett godkännande av en koncentration där failing division försvaret ligger till grund 

för ett godkännande bör eventuellt det förvärvande företaget åläggas att inte avyttra de 

förvärvade tillgångarna. Att företag förvärvar nystartade företag för att få tillgång till dess 

know-how och teknologi samt immateriella tillgångar är inte ovanligt.
75

 

4.2 Aegan/Olympic II76 
 

I oktober 2013 mottog EU-kommissionen en koncentrationsanmälan från Aegan Airlines SA 

(Aegan) där Aegan genom förvärv av Olympic Airs (Olympic), samtliga aktier skulle 

förvärva fullständig kontroll över Olympic. Trots att förvärvet inte ansågs ha någon EU-

dimension så utreddes koncentrationen av EU-kommissionen då konkurrensmyndigheterna i 
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Grekland och Cypern hänskjutit ärendet dit.
77

 Aegan var ett grekiskt flygbolag som 

tillhandahöll reguljärflyg på inrikesresor samt internationella flyglinjer med kortare distanser. 

Olympic var även det ett grekiskt flygbolag som tillhandahöll lufttransporter både för gods 

och passagerare. Olympic var huvudsakligen verksamt i Grekland och närliggande 

destinationer.
78

  

Transaktionen mellan de båda företagen hade tidigare förbjudits av EU-kommissionen på 

grund av koncentrationens konkurrensbegränsande effekter på marknaden i vad som brukar 

refereras till Olympic/Aegan I-ärendet
79

. Även i det här ärendet drog EU-kommissionen 

emellertid slutsatsen att transaktionen påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens på de 

relevanta marknaderna eftersom koncentrationen skulle innebära att ett viktigt 

konkurrenstryck skulle tas bort samt att mycket stora marknadsandelar skulle erhållas.
80

 

Parterna inkom därför med åtaganden i ett försök att undanröja de konkurrensproblem som 

identifierats. Dessa åtaganden marknadstestades dock aldrig av EU-kommissionen då den inte 

ansåg att åtagandena var lämpliga delvis eftersom slutsatsen hade dragits att Olympic oavsett 

om transaktionen genomfördes eller ej skulle komma att lämna marknaden.
81

 Parterna inkom 

även med ett failing firm argument där man åberopade att Olympics skulle behöva lägga ner 

hela sin verksamhet på frund av dess svåra finansiella situation för det fall koncentrationen 

inte godkändes. Därmed hävdade parterna att Aegan oundvikligen skulle bli den enda 

operatören på de flyglinjer där det fanns ett horisontellt överlapp mellan parterna.
82

 

EU-kommissionens bedömning  

Eftersom att parterna inkom med ett failing firm försvar utförde EU-kommissionen en analys 

för att se om de tre failing firm kriterierna, så som de är stipulerade i artikel 89 i riktlinjerna 

för bedömning av horisontella koncentrationer, var uppfyllda. 

1. Olympic skulle tvingas bort från marknaden till följd av ekonomiska svårigheter om 

det inte övertogs av Aegan. 
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EU-kommissionens utredning visade att Olympic led av svåra ekonomiska förluster och att 

företaget inte hade varit lönsamt sedan år 2009. Den enda anledningen till att företaget hade 

överlevt fram till denna tidpunkt var för att moderbolaget Marfin finansierade dess 

dotterbolag men på senaste tiden hade även moderbolaget varit i en svår ekonomisk 

situation.
83

 Slutsatsen var att det mest rationella beslutet vore om moderbolaget lade ner 

Olympics verksamhet helt och hållet. EU-kommissionen ansåg därmed att det första kriteriet i 

failing firm doktrinen var uppfyllt. 

2. Det fanns inte något köpalternativ som var mindre konkurrenshämmande än den 

anmälda koncentrationen. 

EU-kommissionen kunde under sin utredning konstatera att det inte fanns något annat företag 

förutom Aegan som visat ett intresse av att förvärva Olympic. Ett tydligt tecken på det var att 

inget företag visat intresse för Olympic även efter det att EU-kommissionen förbjöd 

koncentrationen i Olympic/Aegan I.
84

 

3. Det konkurshotade företagets tillgångar skulle oundvikligen försvinna från marknaden 

utan en koncentration 

Det var uppenbart i EU-kommissionens utredning att det inte fanns något intresse för 

Olympics tillgångar, så som varumärket, turboplanen (som var hyrda), trafikrättigheterna etc. 

av någon annan part än Aegan. Tillgångarna skulle därmed oundvikligen försvinna från 

marknaden för det fall att koncentrationen förbjöds.
85

 

Detta innebar att alla tre kriterierna i failing firm doktrinen var uppfyllda. Kommissionen drog 

följande slutsats gällande failing firm doktrinen: 

”…under de särskilda och ovanliga omständigheterna i förevarande fall, som 

kännetecknas av en långvarig dålig ekonomisk situation i Grekland, betydande 

nedgång i passagerarantal på de grekiska inrikeslinjerna, Olympics långvariga 

olönsamhet och bristen på rimliga utsikter att vända denna utveckling inom den 

närmaste framtiden, finansiella svårigheter i moderbolaget och dess begränsade 

möjligheter och intresse att ge ytterligare ekonomiskt stöd till Olympic, drar 
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kommissionen slutsatsen att Olympic uppfyller kraven på ett konkurshotat företag 

enligt vad som avses i riktlinjerna för horisontella koncentrationer.”
86

 

Kommissionen gick sedan vidare i sin bedömning och för att granska om en försämrad 

konkurrenstruktur på marknaden kunde anses vara förorsakad av ett eventuellt godkännande 

av koncentrationen. Detta ansågs inte vara fallet eftersom konkurrensstrukturen inte skulle 

försämras mer på grund av ett godkännande.
87

 

Kommentar 

I Olympic/Aegan II utförde EU-kommissionen till skillnad från i Nynas/Shell en mer 

traditionell failing firm bedömning.
88

 Skillnaden mellan de två fallen var att i Olympic/Aegan 

II var det parterna själva som åberopade failing firm argumentet. Båda ärendena godkändes av 

EU-kommissionen inom loppet av några månader. 

Vidare är det intressant att EU-kommissionen i sitt beslut lagt in andra parametrar som grund 

för sitt beslut så som Greklands finansiella situation samt betydande nedgång i 

passagerarantal på de grekiska inrikeslinjerna. Detta är inte parametrar som ska ha någon 

betydelse i det annars väldigt strikta failing firm testet. Detta visar på att EU-kommissionen 

kan applicera en bredare analys när den undersöker koncentrationen varvid failing firm 

doktrinen egentligen bara är ett exempel i ett kontrafaktiskt scenario.
89

 

5. Utvecklingen av principen i Sverige 
 

5.1 Failing firm i Sverige  
 

Enligt 4 kap. 1 § konkurrenslagen har Konkurrensverket att bedöma om en 

företagskoncentration är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en 

effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid denna 

bedömning ska Konkurrensverket särskilt beakta om koncentrationen medför att en 
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dominerande ställning skapas eller förstärks.
90

 Om bedömningen utvisar att så är fallet så 

föreskriver bestämmelsen i konkurrenslagen att koncentrationen ska förbjudas.
91

 Förbudet 

mot företagskoncentrationer i Konkurrenslagen lyder: 

”En företagskoncentration som prövas enligt denna lag ska förbjudas, om 

koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av 

en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.”
92

 

I bedömningen enligt 4 kap. 1 § Konkurrenslagen så är den generella frågan som ska besvaras 

om koncentrationsscenariot är mer skadligt för konkurrensen på en marknad, än den 

försämring av konkurrensen som kan förväntas uppkomma i det fall koncentrationen inte 

godkänns.
93

 

När Konkurrensverket utreder ett förvärv med hänvisning till failing firm doktrinen refererar 

dock Konkurrensverket till den aktuella EU-lagstiftningen så som koncentrationsförordningen 

samt riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer. Fram tills uppdateringen av 

Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer fanns det 

dessutom inga direkta hänvisningar till doktrinen i svensk lagstiftning eller vägledningar.  

Kommentar 

I EU:s koncentrationsförordning så fastställs ett förbud liknande det som föreskrivs i 

Konkurrenslagen i artikel 2(3) av EU:s koncentrationsförordning. Dock finns det ingen 

likande bestämmelse i Konkurrenslagen som följer av artikel 2(2) i EU:s 

koncentrationsförordning. Det vill säga att en koncentration som inte påtagligt hämmar 

konkurrensen ska förklaras förenlig med den gemensamma marknaden.
94

 

 

5.1.1 Konkurrens för ökad välfärd SOU 1991:59 
 

Denna SOU innehöll en analys av de dåvarande konkurrensförhållandena i Sverige samt ett 

förslag till en ny svensk konkurrenslagstiftning. Konkurrenskommittén konstaterade i sitt 

huvudbetänkande att failing firm doktrinen hade påverkat konkurrensverkets avgöranden och 
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borde vara tillämpligt även i fortsättningen.
95

 I SOU:n ges ett exempel på hur failing firm 

doktrinen kunde illustreras. 

”Företaget A, som har 40 % av marknaden, vill köpa företaget B som har 20% av 

marknaden. Situationen är sådan att de negativa effekterna på konkurrensen 

motiverar att förvärvet hindras. Företaget B står emellertid inför ett 

överhängande hot att gå i konkurs. En första fråga blir då om ett annat företag, 

t.ex C med en mindre marknadsandel, är berett att köpa företaget B om A hindras. 

Om så är fallet och de negativa konkurrenseffekterna därigenom elimineras eller 

blir betydligt mindre bör A förbjudas att köpa B. Finns ingen sådan alternativ 

lösning bör A få köpa B.”
96

 

Kommentar 

Denna SOU visar på att Konkurrensverket eller Näringsfrihetsombudsmannen som 

myndigheten hade som namn på den tiden tidigt använde sig av failing firm begreppet. I det 

ovan illustrerade exemplet, som förmodligen är något förenklat så är dock inte alla de tre 

kriterier som måste vara uppfyllda specificerade. Här är det till synes tillräckligt att företaget 

som skall förvärvas är konkurshotat och att det inte finns någon alternativ köpare som skulle 

innebära att förvärvet blev mer konkurrensbegränsande.  

5.1.2 Regeringens Proposition, Ny konkurrenslag m.m. 2007/08:135 
I denna proposition så bedömde Regeringen att påståenden om att ett av de samgående 

företagen vid en föreslagen koncentration hotas av konkurs, bör liksom EU-rätten, prövas 

inom ramen för substanstestet.
97

 Det vill säga, om företagskoncentrationen är ägnad att 

påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens.
98

 

5.1.3 Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av 

företagskoncentrationer 2015 
Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer 

uppdaterades i början av 2015. Vägledningen är utformad för att vara ett stöd för alla 

parter under ärendets handläggning. Nytt i den uppdaterade vägledningen var 

exempelvis informationen om Konkurrensverket nya möjlighet att stoppa klockan vid 

utredningar av företagskoncentrationer samt informationen om Konkurrensverkets 
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rutiner när de bereder parter tillgång till känslig information via datarum.
99

 Den nya 

vägledningen innehöll även ett nytt avsnitt som handlade om konkurshotade företag och 

kontrafaktiska scenarion som inte tidigare funnits med i vägledningen. Vägledningen 

föreskrev i likhet med riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer att:  

”Utgångspunkten vid en prövning av en företagskoncentrations effekter är en 

jämförelse mellan de konkurrensförhållanden som skulle bli följden av den 

anmälda koncentrationen och de villkor som skulle ha rått om koncentrationen 

inte genomförts.”
100

 

Vidare beskriver vägledningen att det i vissa fall kan vara relevant att titta på framtida 

förändringar på marknaden istället för att endast undersöka en jämförelse av koncentrationens 

effekter på konkurrensen med de konkurrensförhållanden som råder vid tidpunkten för 

koncentrationen vilket är en klassisk kontrafaktisk analys. I en jämförelse där man inte tillåts 

titta på framtida effekter skulle man inte kunna ta i beaktning att ett företag är en failing firm 

och inom en snar framtid kommer tvingas bort från marknaden. Enligt Konkurrensverkets 

vägledning är det i ett scenario där ett företag kommer gå i konkurs eller avvecklas:  

”…inte längre relevant att jämföra koncentrationens effekter med en situation där 

det förvärvade företaget antas fortsätta som en självständig aktör på 

marknaden”
101

 

Vidare informerar vägledningen om att det är parterna som måste förse 

Konkurrensverket med information och relevant underlag för att en failing firm 

bedömning ska kunna göras samt att Konkurrensverket blir informerade i god tid om en 

annan typ av kontrafaktiskt scenario skall göras. Det vill säga ett framtida kontrafaktiskt 

scenario/failing firm scenario.  

Kommentar 

Vägledningen beskriver mycket väl det synsätt som EU-kommissionen applicerar i sina beslut 

framförallt i de nyare besluten som Nynas/Shell där failing firm fungerar mer som en typ av 

kontrafaktiskt scenario men där man har möjligheten att beakta ett framtida kontrafaktiskt 

scenario.  
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6.0 Utvecklingen av failing firm doktrinen i Konkurrensverkets 

praxis 

6.1 Dnr 1276/94 Forshammar Mineral AB m fl (1994) 
I detta ärende så hade Forshammar Mineral AB (Forshammar) träffat ett avtal med 

konkursförvaltaren för Berglings Malm & Mineral AB (Berglings Mineral) om förvärv av 

Berglings Minerals företag. Berglings Mineral var sålunda redan vid anmälan om 

företagskoncentration till Konkurrensverket försatt i konkurs.  

Konkurrensverket konstaterade att förhållandet att ett företag gått i konkurs i vissa fall kunde  

medföra att en företagskoncentration som normalt skulle vara förbjuden kunde godkännas. 

Enligt Konkurrensverket så var en väsentlig förutsättning för att detta skulle kunna ske att 

parterna utan framgång lyckats finna andra förvärvare av företaget eller företagets tillgångar. 

Konkurrensverket angav vidare att det krävdes att tillgångarna som fanns i det företag som 

gått i konkurs skulle gå förlorade förutan förvärvet.  

Konkurrensverket kom i sin utredning fram till att det inte fanns några andra potentiella 

köpare av Berglings Mineral samt att: 

 ”Det potentiella konkurrenshot som Berglings Mineral utgjort skulle, om 

förvärvet förbjöds, i avsaknaden av andra köpare ändå eliminerats. I det aktuella 

fallet skulle härutöver den omständigheten att verksamheten skulle läggas ned 

även vara negativ för framtida konkurrens inom produktområden, tex glas, 

eftersom den teknikutveckling som skett skulle gå förlorad.”
102

 

Konkurrensverket godkände företagskoncentrationen och beslutade att lämna den utan åtgärd 

då det inte kunde anses a förvärvet hämmade förekomsten av en effektiv konkurrens. 

Kommentar 

I oktober 1994 beslutade Konkurrensverket att koncentrationen som låg för handen skulle 

lämnas utan åtgärd då det inte kunde anses att förvärvet väsentligen hämmade förekomsten 

eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Detta var mycket riktigt den bedömning som 

skulle göras utifrån förbudsbestämmelsen i Konkurrenslagen och EU:s 

koncentrationsförordning. Konkurrensverket kom fram till att förvärvet inte hämmade 

konkurrensen genom att göra en failing firm bedömning.  
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Det är dock viktigt att notera att den failing firm bedömning som Konkurrensverket utförde i 

detta ärende skilde sig ifrån den bedömning som Konkurrensverket gjorde året efter i 

Postbolagen AB/Citymail AB som beslutades i april 1995. 

I detta ärende undersökte Konkurrensverket huruvida Berglins Minerals tillgångar skulle gå 

förlorade och försvinna från marknaden, istället för om marknadsandelarna skulle ha tagits 

över av Forshammar för det fall Berglins Mineral senare tvingades lämna marknaden. Detta 

var inte det rätta failing firm kriterium som Konkurrensverket borde ha beaktat då ärendet 

beslutades före EU-domstolens dom i Kali & Salz som inte kom förrän år 1998 samt 

riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer.  

Konkurrensverket var därmed före sin tid genom att applicera ett kriterie som ännu inte var 

fastställt. 

Dessutom så var detta företag redan försatt i konkurs. Failing firm doktrinen har historiskt sett 

inte applicerats på företag som redan var i ett konkursförfarande utan i de fall där företagen är 

förutan förvärvet inom en snar framtid kommer försättas i konkurs. 

6.2 Postbolagen AB/Citymail AB103 (1995) 
I detta ärende anmälde Postbolagen AB (Postbolagen) förvärv av 75 % av aktierna i CityMail 

AB (CityMail). Postbolagen var ett företag som tillhörde Posten-koncernen och som 

tillhandahöll tjänster till Postens olika affärsområden.
104

 CityMail distribuerade industriellt 

producerad post. Det fanns ett horisontellt överlapp mellan de båda företagen på marknaden 

för storkundspost, en marknad där Posten redan hade en dominerande ställning. Ett eventuellt 

godkännande av Konkurrensverket skulle därmed innebära att Postens dominerande ställning 

skulle förstärkas på marknaden. 

Parterna hänvisade i sin anmälan till följande skäl till förvärvet: 

”CityMail hotas av konkurs. Överlåtelsen är därför ett så kallat 

räddningsförvärv. Enligt EG-kommissions beslut i Kali + Salz skall ett förvärv av 

ett företag, som annars riskerar att gå under, principiellt inte anses skapa eller 

förstärka en dominerande ställning, eftersom en sådan ställning hade uppkommit 

även utan ett sådant förvärv, den så kallade failing firm doktrinen.”
105
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I Konkurrensverkets beslutskäl refererade Konkurrensverket till de fyra failing firm kriterier 

som återfanns i den amerikanska failing firm doktrinen så som den stadgades i riktlinjerna 

som utfärdades av US Department of Justice och Federal Trade Commission.
106

 Vidare 

hänvisades till EU-kommissionens beslut i Kali & Salz. 

Konkurrensverket kom i dess undersökning fram till att det stod klart att CityMail befann sig i 

en akut ekonomisk situation och att företaget inom en snar framtid oundvikligen skulle gå i 

konkurs då det bland annat kunde konstateras att företagets skulder översteg CityMails egna 

kapital. Vidare ansåg Konkurrensverket det bevisat att: 

”…någon alternativ köpare till Citymail inte varit möjlig att finna, samt att 

CityMail och dess rörelse utan det aktuella förvärvet skulle ha försvunnit från 

marknaden inom en mycket snar framtid. I en sådan situation får det också anses 

klarlagt att Posten skulle ha tagit över CityMails marknadsandel.”
107

 

På grund av de extraordinära omständigheterna i ärendet godkände Konkurrensverket 

förvärvet och beslutade att lämna det utan åtgärd i april 1995.
108

 

Kommentar 

Konkurrensverkets bedömning i detta ärende refererar till den amerikanska 

antitrustlagstiftningen samt EU-kommissionens beslut i Kali & Salz som fattades 1994. 

Det är viktigt att notera att Konkurrensverkets beslut i detta ärende togs 1995 och EU-

domstolens dom i Kali & Salz, som ju ändrade det tredje kriteriet i failing firm 

begreppet att handla om tillgångar istället för marknadsandelar beslutades först 1998. 

Det är därmed helt korrekt av Konkurrensverket att titta på huruvida Posten skulle ha 

tagit över det CityMails marknadsandelar om CityMail skulle ha tvingats lämna 

marknaden. 

6.3 Bure Hälsa och Sjukvård AB mfl109 (1996) 
Bure Hälsa och Sjukvård (Bure), som var ett dotterbolag till Investment AB Bure anmälde 

1996 förvärv av CALAB Medical AB (CALAB) från fyra olika individer. CALAB:s 

verksamhet bestod av medicinsk laboratorieverksamhet för hälsovård, sjukvård samt 
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forskning.
110

 Bure var ett holdingbolag som ägde företag som var aktiva inom affärsområdet 

hälsa och sjukvård.
111

 

Det föreslagna förvärvet ansågs förstärka en dominerande ställning på den svenska 

marknaden för medicinsk laboratorieverksamhet inom provbunden laboratoriediagnostik då 

Bures sammanlagda marknadsandel skulle uppgå till 60 % efter ett eventuellt godkännande av 

förvärvet.
 112

 Bures marknadsandel före förvärvet uppgick till nära 50 % av marknaden.
113

 

De framtida effekterna av koncentrationen på den relevanta marknaden ansågs dock bli 

begränsade på grund av den väntande omsättningsminskningen för CALAB, vilket skulle 

innebära att den faktiska andelen av den relevanta marknaden i realiteten endast skulle öka 

med några procentenheter efter förvärvet. Detta berodde bland annat på att CALAB nyligen 

hade förlorat en rad viktiga kontrakt då företaget förlorat anbudupphandlingar som skulle 

innebära att företagets omsättning kunde väntas minska 60-70 % nästkommande år.
114

 

Efter det att det stått klart att CALAB förlorat anbudsupphandlingarna gjorde företagets 

styrelse bedömningen att det inte var affärsmässigt försvarbart att bedriva den resterande 

verksamheten vidare och därmed var man tvungen att antingen lägga ner företaget eller sälja 

det till någon annan aktör.
115

 

Diskussioner hade förts med en tredje aktör om övertagandet av CALAB men ingen 

överenskommelse hade nåtts. Parterna förklarade att om förvärvet inte godkändes så skulle 

CALAB läggas ned efter årsskiftet och alla företagets anställda skulle därmed mista sina 

arbeten och bolagets aktieägare skulle göra en stor förlust.
116

 

Eftersom alternativet till förvärvet till synes vara att företaget skulle läggas ned samt det 

faktum att CALAB var i en extraordinär situation, gjorde Konkurrensverket bedömningen att 

förvärvet i själva verket inte påtagligt hämmade eller sannolikt skulle komma att hämma 

förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden. 

Förvärvet godkänndes av Konkurrensverket som konstaterade att: 
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”Det synes sannolikt att alternativet till det aktuella förvärvet skulle vara en 

nedläggning av företaget. CALAB befinner sig alltså i en extraordinär situation. 

Konkurrensverket gör mot denna bakgrunden bedömningen att Bure Hälsa och 

Sjukvårds förvärv av CALAB inte skapar eller förstärker en dominerande 

ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller 

utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.”
117

 

Kommentar 

I detta ärende argumenterar parterna för att det inte var ekonomiskt försvarbart att fortsätta 

driva CALAB i dess dåvarande form på grund av att det inte var tillräckligt lönsamt efter det 

att anbudsupphandlingarna hade förlorats och som resultat av detta skulle företaget läggas 

ned. Detta får anses vara ett failing firm försvar som argumenteras av parterna. 

På grund av att företaget befann sig i en extraordinär situation godkände Konkurrensverket 

förvärvet trots att det kom att stärka en redan dominerande ställning på marknaden. Även om 

stärkandet inte skulle vara fullt så stort som det skulle ha varit om CALAB hade fortsatt med 

de kontrakt som de hade vid tidpunkten för anmälan är detta anmärkningsvärt. 

Konkurrensverket motiverade sitt beslut med att det syntes sannolikt att alternativet till ett 

godkännande av förvärvet skulle vara att företaget lades ned och mot den bakgrunden gjorde 

Konkurrensverket bedömningen att koncentrationen inte väsentligen hämmade en effektiv 

konkurrens på marknaden. Detta är inte förenligt med hur en failing firm bedömning skall 

göras.  

Det verkar snarare så att Konkurrensverket i detta fall dragit slutsatsen att förändringen på 

marknaden skulle vara begränsad om ändock förstärkas så man valde att godkänna 

koncentrationen för att rädda de arbetstillfällen som stod på spel så väl som aktieägarnas 

vinstudelning. 

 

6.4 Ica Servicehandel AB m fl118(1998) 
I detta ärende anmälde Ica Servicehandlen (Ica) förvärv av sex olika rörelsedrivande 

grossistverksamheter (Grossisterna) som var verksamma inom samma produktmarknad, 

marknaden för grossistförsäljning med inriktning på servicehandlen. Med servicehandel 
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avsågs mindre försäljningsställen med ett anpassat sortiment som bestod av konfektyr, snacks, 

tobaksvaror och dylikt.
119

 Vid ett eventuellt godkännande av förvärvet skulle Ica 

Servicehandels marknadsandel öka från 20 % till närmare 40 %. Detta i sig var ett tecken på 

att företaget genom förvärvet skulle få en dominerande ställning på marknaden för 

grossistförsäljning med inriktning på servicehandlen. Under tiden för prövningen av förvärvet 

fanns det dock en annan aktör på marknaden med lika stor marknadsandel som Ica 

Servicehandel skulle få efter förvärvet.
120

 Mot bakgrund av det ansåg Konkurrensverket att 

det var osannolikt att Ica Servicehandlen skulle på en ensam dominerande ställning på den 

relevanta marknaden. Konkurrensverket utredde om det fanns faktorer som skulle kunna tala 

för att det skulle kunna förekomma en gemensam dominans mellan de två företagen men fann 

att det inte fanns något som talade för detta. Under den särskilda undersökningen gick 

Konkurrensverket vidare och konstaterade att företagen skulle hamna i en besvärlig situation 

om de bestämde sig för att förbjuda koncentrationen. Detta eftersom företagens situation 

redan under koncentrationsprövningen hade förvärrats. Parterna anförde även att alternativet 

till förvärvet skulle vara nedläggning, alternativt att verksamheterna kraftigt skulle skalas ned 

och omsättningen kraftigt reduceras.
121

 

Konkurrensverket konstaterade även inom ramen för sin undersökning att det inte fanns något 

annat företag som uttryckt ett intresse av att förvärva något av de aktuella företagen eller 

etablera sig på marknaden.
122

 Konkurrensverket ansåg därmed att Grossisterna befann sig i en 

extraordinär situation och att det inte fanns något adekvat alternativ till ett godkännande av 

förvärven.
123

 Konkurrensverket bestämde mot denna bakgrund att koncentrationen skulle 

lämnas utan åtgärd genom att göra gällande att:  

”Med hänsyn till de speciella omständigheterna i detta fall kan inte ICA 

Servicehandels förvärv av de aktuella grossistföretagen anses skapa eller 

förstärka en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att 

hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på 

marknaden.”
124
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Kommentar 

Konkurrensverket gör inte ett strikt failing firm test i den bemärkelsen att alla tre kriterier i 

Kali & Salz är uppfyllda. I detta fall kom man fram till att företagen skulle kunna komma att 

läggas ned men det fanns även en chans att verksamheterna skulle fortsätta sin verksamhet om 

än i en nedbantad version och därmed inte helt försvinna ifrån marknaden. Det första failing 

firm kriteriet att det konkurshotade företaget inom en nära framtid skulle tvingas bort från 

marknaden på grund av ekonomiska svårigheter om det inte tas upp av ett annat företag är inte 

uppfyllt eftersom det inte var klargjort att en nedläggning företagen skulle läggas ned. Inte 

heller det tredje kriteriet att det konkurshotade företagets tillgångar oundvikligen skulle 

försvinna från marknaden var uppfyllt eftersom företagen skulle kunna ha en fortsatt 

verksamhet, om än en nedbantad sådan. 

Trots detta godkänns koncentrationen med hänvisning till företagens prekära situationer då 

Konkurrensverket ansåg att förvärven inte ansågs skapa eller förstärka en dominerande 

ställning som väsentligen hämmar en effektiv konkurrens på marknaden. Ingen djupare analys 

av failing firm kriterierna gjordes dock i beslutet. 

 

6.5 Arla/Milko125 (2011) 
I juni 2011 inkom de två kooperativa föreningarna Arla Foods amba (Arla) och Milko 

ekonomisk förening (Milko) med en anmälan om samgående mellan parterna till 

Konkurrensverket.
126

 Som motiv för koncentrationen angav Milko att föreningen inte längre 

kunde bedriva en ekonomiskt lönsam verksamhet och därmed var tvunget att ingå ett 

samgående med Arla. Arla angav att motivet med samgåendet var att uppnå vissa 

synergivinster genom att fusionera rörelsernas verksamheter.
127

 

I anmälan till Konkurrensverket argumenterade parterna att kriterierna för räddningsförvärv 

förelåg. Argumentet beaktades av Konkurrensverket som gjorde en ingående bedömning i 

beslutet.   

Konkurrensverket initiala bedömning när man tittade på koncentrationens förväntande 

effekter på konkurrensen jämfört med de konkurrensförhållanden som då förelåg var att 

samgåendet skulle få en skadlig effekt på konkurrensen samt påtagligt hämma utvecklingen 
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eller förekomsten av en effektiv konkurrens och därmed borde börbjudas enligt 4 kap. 1 § 

Konkurrenslagen.
128

 

Konkurrensverket fortsatte sedan sitt resonemang med att konstatera att 

konkurrensbegränsningar som kunde förväntas i framtiden men som inte kunde anses vara 

koncentrationsspecifika inte skulle beaktas i bedömningen enligt Konkurrenslagen.  

En koncentrationsbegränsning som sker på grund av en failing firm kan inte anses vara 

koncentrationsspecifik då den skulle ha skett med eller utan förvärvet. Därför är rationalen att 

denna typ av konkurrensförsämringar inte ska beaktas. Det företagen då måste visa är att de är 

verkliga failing firms vilket görs genom att uppfylla det strikta kumulativa tre stegs testet. 

Parterna hade inkom med både muntliga och skriftliga uppgifter för att styrka failing firm 

försvaret.
129

 Konkurrensverket bedömde de tre kriterierna i riktlinjerna för bedömning av 

horisontella koncentrationer i tur och ordning. 

1. Milko skulle inom en nära framtid tvingas ut från marknaden på grund av ekonomiska 

svårigheter om det inte tas över av ett annat företag. 

Parterna angav att:  

”Milko har under en längre tid haft dålig lönsamhet. Sedan juni 2011 har 

föreningen haft en akut likviditetskris som utgör ett mycket stort hot för Milkos 

fortlevnad. Milkos verksamhet kan för närvarande bara bedrivas tack vare ett kort 

lån från Mikos bank. Om koncentrationen inte genomförs är en konkurs 

oundviklig…”
130

 

Konkurrensverkets bedömning var att denna uppgift var korrekt och att det var sannolikt att 

Milko inom en nära framtid skulle tvingas ut från marknaden. Detta innebar att det första 

kriteriet var uppfyllt.
131

 

2. Fanns det något annat köpalternativ som var mindre konkurrenshämmande än den 

anmälda koncentrationen? 

Parterna angav som bevis för att kriteriet var uppfyllt att ingen annan mejeriförening förutom 

Arla visat något intresse för att gå samman med Milko när det befann sig i en ekonomisk kris 
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tidigare under 2011. Parterna anförde även att det faktum att Milko var en ekonomisk 

förening förhindrade att dela upp Milko i olika delar utan den potentiella förvärvaren skulle 

vara tvungen att överta alla Mikos medlemmar.
132

 Konkurrensverkets bedömning var att det i 

detta fall då det var sannolikt att det endast var Arla som hade potentialen och intresset av att 

gå samman med Milko i dess odelbarhet.
133

 Dock var Konkurrensverket inte övertygat om att 

Milko I tillräckligt stor utsträckning bevisat att det inte fanns ett mindre 

konkurrensbegränsande köpalternativ då det trots att det var svårt att dela upp Milkos 

verksamhet på olika aktörer inte kunde uteslutas att en tredje aktör skulle vara intresserade av 

att driva vidare delar av Milkos verksamheter. Konkurrensverket valde dock att inte gå in 

djupare på i denna argumentation eftersom det ändå inte kunde anses att det tredje kriteriet i 

failing firm doktrinen var uppfyllt.  

3. Skulle Milkos tillgångar oundvikligen försvinna från marknaden utan en 

koncentration? 

Enligt parterna så skulle 95 % av Milkos tillgångar övergå till Arla eller försvinna från 

marknaden i det fall koncentrationen inte skulle godkännas. Konkurrensverkets utredning 

visade att det var flera aktörer som visat intresse av att köpa vissa av Milkos varumärken så 

som Bärry, Tiger, Fjällfil och Bollnäsfil. Det var därmed sannolikt att dessa tillgångar skulle 

kvarstå på marknaden i frånvaro av en koncentration och det scenariot skulle vara mindre 

konkurrensbegränsande än för det fall koncentrationen godkändes. Därmed var det tredje 

kriteriet i failing firm doktrinen inte uppfyllt och failing firm doktrinen kunde inte 

godkännas.
134

 

Konkurrensverket lämnade till sist, med beaktande av Arla Foods och Milkos frivilliga 

åtaganden koncentrationen utan åtgärd eftersom åtagandet innebar att koncentrationen inte 

resulterade i en konkurrensstruktur som var sämre än den som skulle existera efter en 

konkursutförsäljning av Milkos tillgångar.
135

 

Kommentar 

Eftersom Konkurrensverkets utredning visade att Milko sannolikt skulle gå i konkurs förutan 

förvärvet gick Konkurrensverket vidare och gjorde en bedömning om huruvida 

                                                      
132

 Ibid punkt 248 
133

 Ibid punkt 249 
134

 Dnr 445/2011 Arla/Milko punkt 261 
135

 Ibid punkt 307 



 

 

42 

 

konkurrenssituationen på marknaden skulle försämras i minst lika hög grad vid konkursen 

som vid ett godkännande av en koncentration och vara mer skadligt för konkurrensen än om 

koncentrationen inte godkändes. Detta gjorde konkurrensverket trots att kriterierna för failing 

firm doktrinen inte var uppfyllda. Som stöd för att göra denna bedömning hänvisade 

Konkurrensverket till EU-kommissionens beslut i JCI/VB/Fiamm där EU-kommissionen 

beslutade att även i de fall där inte samtliga failing firm kriterier är uppfyllda så måste det 

faktum att ett företag kommer gå i konkurs förutan ett godkännande av koncentrationen 

beaktas och utföra en kontrafaktisk analys av de två olika scenariona.
136

 

6.6 Com Hem/Canal Digital137(2011)  
Com Hem AB (Com hem) anmälde i detta ärende förvärv av ensam kontroll över Canal 

Digital Kabel-TV AB (Canal Digital). Com Hem tillhandahöll tjänster avseende bredband, tv 

samt fast telefoni medans Canal Digital tillhandahåller tv-tjänster.
138

 

I detta ärende framförde Com Hem att Canal Digital hade allvarliga ekonomiska problem och 

förvärvet borde lämnas utan åtgärd genom tillämpning av failing firm doktrinen. Parterna 

inkom med bevisning för att visa att kriterierna för failing firm doktrinen var uppfyllda, dock 

ansåg Konkurrensverket inte att parterna lyckats visa att ett enda av de kumulativa kriterierna 

var uppfyllda. I synnerhet inte kriteriet att Canal digital inom en nära framtid skulle tvingas 

bort från marknaden eller att företagets tillgångar skulle försvinna från marknaden.  

Com Hem anförde att i frånvaro av förvärvet så skulle Canal Digital inte fortsätta operera som 

tv-distributör och att Konkurrensverket av den anledningen borde undersöka ett kontrafaktiskt 

scenario där Canal Digital inte längre skulle verka på marknaden jämfört med effekterna av 

ett godkännande av koncentrationen.
139

  

Konkurrensverket konstaterade i sin stämningsansökan att:  

”Om Com Hems argument accepteras skulle det i vissa fall göra det möjligt för en 

säljare att rättfärdiggöra en konkurrensbegränsande företagskoncentration med 

hänvisning till att säljaren ändå har fattat ett strategiskt beslut om att 

verksamheten ska läggas ned om inte koncentrationen får genomföras.”
140
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Att denna typ av kontrafaktisk analys skulle appliceras på förvärvet godtogs inte av 

Konkurrensverket som drog den sammanfattande slutsatsen att koncentrationen var 

ägnad att påtagligt hämma en effektiv konkurrens och därmed skulle förbjudas.
141

  

Kommentar 

Utgångspunkten för en bedömning av ett kontrafaktiskt scenario är som bekant att man tittar 

på de konkurrensförhållanden som råder vid tidpukten för koncentrationen jämfört med de 

som skulle råda vid ett eventuellt godkännande. I detta ärende ville Com Hem att 

Konkurrensverket skulle jämföra med hur det skulle se ut om de tog det strategiska beslutet 

att lägga ner en verksamhet. Som Konkurrensverket även konstaterade i deras 

stämningsansökan i ärendet så finns det inget stöd för att en sådan bedömning skulle göras, 

varken i Konkurrenslagen eller i EU-lagstiftning.  

6.7 ASSA/Prokey 142(2013) 
I december 2012 genomfördes en transaktion där ASSA Sverige (ASSA) förvärvade samtliga 

aktier i Prokey. ASSA ingick i en internationell koncern vars huvudsakliga syssla var att 

tillverka, utveckla och marknadsföra dörrlösningar och andra typer av säkerhetsprodukter.
143

 

Prokey var ett företag som bedrev försäljning av den typ av produkter som ASSA tillverkade 

till bland annat låssmeder och säkerhetsinstallatörer och parterna hade överlappande 

verksamheter i flera olika led så som tillverkningsledet, grossistledet och installationsledet. 

Företagskoncentrationen var inte anmälningspliktig då parternas sammanlagda omsättning 

inte översteg tröskelvärdena för anmälningsplikt. Dock valde Konkurrensverket att ålägga 

parterna att inkomma med en anmälan då Konkurrensverket ansåg att det var påkallat av 

särskilda skäl.
144

 Parterna inkom således därefter med en anmälan efter det att transaktionen 

genomförts. Konkurrensverket valde kort därefter att inleda en fördjupad undersökning av 

förvärvet som sedan utmynnade i att Konkurrensverket väckte en förbudstalan vid 

Stockholms tingsrätt för att förhindra samgåendet.
145

 

I en skrivelse till Konkurrensverket anförde ASSA att Prokey led av allvarliga ekonomiska 

problem och att Konkurrensverket av den anledningen borde lämna koncentrationen utan 

åtgärd. Konkurrensverket identifierar de kumulativa kriterier för failing firm doktrinen så som 
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de är stipulerade i riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer och konstaterade 

att det ankommer på parterna att inkomma med tillräckliga och nödvändig information för att 

kunna bevisa att alla kriterier är uppfyllda. Konkurrensverkets utredning visade dock att 

failing firm doktrinen föll redan på första kriteriet då det inte kunde bevisas att Prokey hade så 

allvarliga ekonomiska problem att företaget kommer att tvingas ut från marknaden inom en 

nära framtid. Inte heller det andra kriteriet om att det inte skulle finnas ett minde 

konkurrensbegränsande köpalternativ tillgängligt ansågs av Konkurrensverket vara uppfyllt 

då Prokeys försök att hitta en annan köpare hade varit mycket begränsat. Det kunde inte heller 

anses bevisat att Prokeys tillgångar skulle försvinna från marknaden i avsaknad av 

koncentrationen. Då det bland annat inte kunde uteslutas att det fanns andra aktörer som 

skulle vara intresserade av att köpa Prokeys tillgångar från ett konkursbo.
146

 

Sammanfattningsvis så ansåg därmed Konkurrensverket inte att failing firm doktrinen kunde 

tillämpas på förvärvet då inget av kriterierna var uppfyllda och koncentrationen ansågs vara 

ägnad att påtagligt hämma en effektiv konkurrens och skulle förbjudas.
147

 

Kommentar 

I tingsrätten inkom parterna med några processuella invändningar vilka inte accepterades av 

domstolen. Parterna valde då att istället avbryta förvärvet vilket resulterade i att 

Konkurresnverket kunde återkalla sin talan i tingsrätten.
148

 I det fall som ärendet hade 

bedömts av tingsrätten är det mycket svårt att föreställa sig ett godkännande med hänvisning 

till failing firm doktrinen. 

 

6.8 KPA/SPP149(2013) 
KPA Pensionsservice AB (KPA) anmälde 2013 förvärv av ensam kontroll över SPP Liv 

Pensionstjänst AB samt SPP Livförsäkring AB (SPP). Anmälan avsåg i själva verket två 

separata förvärv men förvärven prövades vid samma tillfälle och betraktades som en 

koncentration på grund av deras nära samband, samt att genomförandet av det ena förvärvet 

var villkorat av det andra.
150

 Redan före förvärvet hade KPA en dominerande ställning på den 
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relevanta marknaden och denna skulle förstärkas genom att reducera antalet aktörer från tre 

till två. Det fanns ett överlapp mellan företages verksamheter beträffande administration av 

tjänstepensioner inom kollektivavtalsområdet KAP-KL. 

Konkurrensverket bedömde det kontrafaktiska scenariot i detta ärende genom att redogöra för 

koncentrationens förväntade effekter på konkurrensen jämfört med hur 

konkurrensförhållandet såg ut vid tidpunkten för anmälan. I bedömningen innefattade 

Konkurrensverket inte de försämringar av konkurrenssituationen som skulle äga rum oavsett 

om koncentrationen godkändes eller ej med hänvisning till punkt 9 i riktlinjerna för 

bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av 

företagskoncentrationer och menade att sådana effekter inte var koncentrationsspecifika.
151

  

”När kommissionen bedömer koncentrations inverkan har på konkurrensen 

jämför den de konkurrensvillkor som skulle bli följden av den anmälda 

koncentrationen med de villkor som skulle ha rått om koncentrationen inte 

genomförts. I de flesta fall är de konkurrensförhållanden som råder vid tidpunkten 

för koncentrationen det relevanta jämförelseobjektet när en koncentrations 

inverkan bedöms. Under vissa omständigheter kan kommissionen emellertid 

beakta framtida förändringar på marknaden som rimligen kan förutsägas. Den 

kan framför allt ta hänsyn till om det är troligt att företag kommer in på eller 

lämnar marknaden om koncentrationen inte genomförs när den överväger vad 

som är ett relevant jämförelseobjekt.”
152

 

Konkurrensverket angav i sitt beslut att ett krav för att för kunna lägga fram ett kontrafaktiskt 

scenario till grund för en koncentrationsbedömning, (som till exempel att ett företag kommer 

gå i konkurs) krävs det en övertygande utredning som visar att förhållandena kommer ändras 

vilket gör att situationen vid tidpunkten för koncentrationen inte är relevant när det kommer 

till att bedöma koncentrationens effekter på marknaden.
153

  

Konkurrensverket hänvisade i sitt beslut till kommissionsbeslutet JCI/Fiamm och menade att 

den övergripande frågan som ska besvaras efter beaktande om marknadsförhållandena inom 

en nära framtid kommer förändras så som beskrivits ovan så ska Konkurrensverket bedöma 

                                                      
151

 Ibid punkt 99 
152

 Riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer (2004/C 31/03) punkt 9  
153

 Dnr 276/2013 KPA/SPP punkt 100 



 

 

46 

 

den övergripande frågan om koncentrationen är mer skadlig för konkurrensen på en viss 

marknad än den konkurrensförsämring som uppstår i det fall som koncentrationen inte tillåts. 

I det aktuella fallet bedömde Konkurrensverket att i det fall som koncentrationen skulle 

förbjudas så skulle SPP upphöra att verka på marknaden och därmed också upphöra att utöva 

ett konkurrenstryck. Konkurrensverkets utredning visade att det inte fanns någon annan 

realistisk köpare som skulle kunna ta över SPPs verksamhet utöver KPA. Slutsatsen blev 

därmed att de koncentrationsspecifika negativa konsekvenserna som skulle kunna komma ur 

koncentrationen var mycket begränsade och förvärvet godkändes.  

Kommentar 

I Konkurrensverkets beslut berördes endast frågorna om huruvida SPP kommer att avveckla 

verksamheten samt om det fanns några andra köpalternativ som är mindre 

konkurrensbegränsande. Beslutet hänvisar till punkt 9 i Riktlinjerna för bedömning av 

horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer 

som talar om en kontrafaktisk bedömning. Dock går Konkurrensverket inte in och bedömer 

huruvida SPP är en failing firm enligt paragraf 89-90 i riktlinjerna. Konkurrensverket 

applicerar därmed inte de tre strikta kriterierna som krävs för att acceptera ett failing firm 

argument. Den frågan som de inte berörde i sitt beslut var huruvida SPPs tillgångar 

oundvikligen skulle försvinna från marknaden utan en koncentration. Vi har härmed ett 

exempel på hur begreppen kontrafaktiskt scenario och failing firm suddas ut och 

Konkurrensverket till synes gör en bedömning av båda begreppen.  

 

 

7.0 Slutsats 
 

Författarens analys är att en bedömning av ett failing firm försvar kan ses som en kategori av 

en kontrafaktisk analys där EU-kommissionen eller Konkurrensverket konstaterar en framtida 

försämring på marknaden och jämför de omständigheter som skulle existera förutan förvärvet 

med de konkurrensförhållandena som skulle råda. Om konkurrensstrukturen skulle orsakats i 

minst lika stor utsträckning utan förvärvet så anses inte försämringen bero på förvärvet och är 

därmed inte koncentrationsspecifikt och ska godkännas enligt artikel 2(2) av EU:s 

koncentrationsförordning. 
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Appliceringen av en bredare kontrafaktisk analys där failing firm doktrinen bara är ett konkret 

exempel är förmodligen ett mer pragmatiskt förhållningssätt till användandet av doktrinen. 

Denna typ av förhållningsätt verkar vara i linje med de senaste besluten från både EU-

kommissionen och Konkurrensverket de senaste åren. Här har tonvikten inte lagts på att alla 

kriterier måste uppfyllas för att ett förtetag ska bevisas vara en failing firm för att sedan kunna 

gå vidare för att se om konkurrensstrukturen efter koncentrationen kan sägas orsakas av 

koncentrationen. Istället har man använt failing firm begreppet för att bevisa teorin i Kali & 

Salz, d.v.s. att det inte finns någon grund för att förbjuda en koncentration om det går att 

påvisa att konkurrensstrukturen på marknaden skulle försämras i samma utsträckning förutan 

koncentrationen. Detta synsätt kan betraktas som en mer holistisk approach till failing firm 

doktrinen. 

Vidare är det intressant att EU-kommissionen i sina beslut stundvis lagt in andra parametrar 

som grund för ett godkännande. Exampelvis, ett lands finansiella situation Detta är inte 

parametrar som ska ha någon betydelse i det annars väldigt strikta failing firm testet. Detta 

visar på att EU-kommissionen kan applicera en bredare analys när den undersöker 

koncentrationen varvid failing firm doktrinen egentligen bara är ett exempel i ett 

kontrafaktiskt scenario. 

Många har argumenterat för att failing firm doktrinen är för strikt och EU-kommissionen och 

Konkurrensverket rigida applicering av kriterierna har gjort att failing firm försvaret inte är 

något som parter väljer att argumentera då det näst intill aldrig accepteras. Detta mer 

holistiska förhållningsätt till doktrinen öppnar upp för att eventuellt fler fall kan godkännas i 

framtiden kan komma att få positiva effekter på samhället då företagskonkurser i allmänhet 

innebär en värdeförstöring. Genom att tillåta förvärv som annars skulle förbjudas kan 

samhället vinna båda ekonomiska men också sociala effekter då välförden kan öka och 

arbetslöshet förhindras. 
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http://www.konkurrensverket.se/forskning/konferenser-och-seminarier/pros-and-cons/counterfactuals/
http://www.konkurrensverket.se/forskning/konferenser-och-seminarier/pros-and-cons/counterfactuals/
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/uppdaterad-vagledning-for-anmalan-och-provning-av-foretagskoncentrationer/
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/uppdaterad-vagledning-for-anmalan-och-provning-av-foretagskoncentrationer/
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/arsrapport_foretagskoncentrationer_2013.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/arsrapport_foretagskoncentrationer_2013.pdf
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Europeiska unionens officiella tidning  C 241 2009 <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:241:FULL&from=EN> 

Europeiska unionens officiella tidning 17.10.2014 C 368/4 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:368:FULL&from=EN 

Europeiska unionens officiella tidning 24.1.2015 C 25/5  <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:025:FULL&from=EN> 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:241:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:368:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:368:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:025:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:025:FULL&from=EN

