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1.

Kort om projektets syfte och betydelse
Under 2016 hemställdes om finansiering för att arrangera den årliga konferensen av den
internationella föreningen för konkurrensrätt, Ascol a, i Stockholm under våren 2017.

2.

Bakgrund till projektet
Om Ascola
Ascola är en global sammanslutning bestående av akademiker (både jurister och ekonomer)
engagerade i utvecklingen av konkurrensrätt och i debatten om en ändamålsenlig konkurrenspolitik.
Föreningen har för närvarande ett stort antal medlemmar från hela världen. En lista över dessa
medlemmar finns på Ascolas hemsida: http://www.ascola.org/members. Som framgår av listan är
det framförallt forskare från Europa och USA som är engagerade inom Ascola, men flera av
medlemmarna kommer från Asien, Sydamerika och Afrika. Bland medlemmarna finns ett flertal
mycket framstående och inflytelserika forskare. Medlemmar i Ascola kan föreslå nya medlemmar till
Ascolas styrelse.
Ascolas styrelse består av ledamöter valda av medlemmarna i föreningen. Sammansättningen speglar
den geografiska täckningen i föreningen. Val hålls regelbundet. Förutom Michal Gal och Björn
Lundqvist, består styrelsen av följande personer:
Daniel Zimmer (Germany), Vice-Chair
Rupprecht Podszun (Germany), Treasurer
Caron Beaton-Wells (Melbourne, Australia)
Thomas Cheng (Hong Kong)
Josef Drexl (Germany), former Chair
Valeria Falce (Italy)
Michal Gal (lsrael)Clifford Jones (Gainesville, USA)
Wolfgang Kerber (Marburg, Germany)
Francisco Marcos (Spain)
Tadeusz Skoczny (Poland)
Maurice Stucke (Knoxville, Tennessee)
Dimitris Tzouganatos (Athens)
Ascola har nu existerat i mer än tio år. En central punkt i föreningens verksamhet utgör Ascolas årliga
konferenser som anordnas i olika delar av världen. I juni 2016 HÖLL Europa Institut vid Leidens
universitet i Ascola konferensen. Temat för den konferensen var "The Role(s) of Innovation in
Competition Analysis". Konferensen hölls vid Meiji University i Tokyo, Japan, 2015 på temat" Abuse
Regulation in Competition Law". Innan det hölls konferenser i Warszawa, Polen, 2014 och i Sao
Paulo, Brasilien, i anslutning till lCN (International Competition Network) konferensen i Rio 2013.
Året innan var det en konferens i Lecce, Italien (2012) och dessförinnan i London 2011.
Detta år (2018) kommer Ascola konferensen hållas i New York, vid NYU.
Ascola således en väletablerad förening av akademiskt verksamma jurister och ekonomer med
forskningsintresse inom internationell och europeisk konkurrensrätt. Att Stockholm och Stockholms
universitet hade möjligheten att stå för värd för Ascola är och var således en stor bedrift.
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Ascolas årliga konferens i Stockholm

Ascola-konferensen vid Stockholms universitet placerade Norden på den globala
konkurrensrättskartan och visa att Stockholm är en huvudort vad gäller konkurrensrätt. Det kommer
att ge både intresserade akademiker och praktiker tillfälle att ta del av forskningsrön från och
etablera kontakter med världsledande akademiker.
Ascolas konferenser anordnas som regel i samarbete med universitet och andra akademiska
institutioner och Ascolas medlemmar är framförallt akademiker, men föreningen är numera öppen
även för andra. Ascolas årliga konferens är öppen för envar.
Syftet med konferensen är att göra det möjligt för konkurrensrättsforskare att mötas för att
diskutera och lära av varandras erfarenheter inom konferensens ämne samt att etablera personliga
kontakter för att underlätta framtida samarbeten mellan konkurrensrättsforskare i de olika länderna.
Framförallt har ett syfte varit att forskare från Europa och USA skall ha en plattform för att byta
åsikter och föra konkurrensrättsforskningen framåt.
Ett ytterligare syfte med Ascolas forskarkonferenser är att ge unga forskare (forskare som nyligen
avlagt doktorsexamen) från alla delar av världen ett tillfälle att presentera sina forskningsprojekt och
därigenom få feedback från erfarna forskare.
4.

Projektets genomförande
Ascolas forskarkonferensen ägde rum i Stockholm juni 2017. Ett detaljerat program för konferensen
bifogas, bilaga 1. Som framgår där hade vi ca. 70 talare, varav flera utgör mycket framstående
forskare. Urvalet av vilka som fick presentera papers utgick från en anonymiserad process där
forskare inom konkurrensrätt fick sända in papers/abstracts cirka 4-6 månader innan konferensen
baserat på en öppen inbjudan på de för konferensen angivna teman, bilaga 2.
Organisationskornmitten tillsammans med företrädare för Ascolas styrelse kunde sedan välja vilka
papers som fick presenteras under konferensen på grundval av deras vetenskapliga kvalitet. Det kom
att finnas plats för cirka 20 presentationer, inklusive keynote-anföranden, se program bilaga 2.
Under konferensens andra dag hölls även en Workshop. Workshopen ägde rum i form av parallella
sessioner vilket möjliggjorde för fler forskare att presentera papers. För att tala vid workshopen
krävdes även det att papret genomgick en anonym granskning.
För tillfället håller bidrag på att färdigställas för publicering i Journal of Antitrust Enforcement (vid
Oxford University, OUP) samt i en bok som kommer publiceras av det internationellt erkända förlaget
Edward Elgar.
Konferensen hade en hemsida: https://www.jurinst.su.se/ascola/ Där fanns även filmer från
anföranden, samt på denna sida samt på Ascolas hemsidan kunde man se konferensen live.
Organisationskornmitte
Organisationskornrnitten för konferensen leddes av Björn Lundqvist (univ. lektor SU, LLD EUI). I
kommitten ingick jur. dr. Vladimir Bastidas (univ. lektor UU). de doktorander vid Juridicum,
Stockholms universitet som forskar inom konkurrensrätt (Helene Andersson, Katharina Voss, Marcus
Skarpsvärd och Alina Murg Perlmutter). Professorerna vid SU Antonina Bakardjieva Engelbrekt
(medlem i ASCOLA) och Ulf Bernitz (medlem i ASCOLA) utgjorde en resurs vid utformandet av
konferensens akademiska program. Det praktiska arbetet med konferensen underlättades genom
att vi engagerade ett antal studenter från LLM-programmet i European Economic Law som ges av
Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2016/17. Ascol as ordförande Micha Gal - professor vid

universitetet i Haifa var alltid mycket behjälplig i stor omfattning för att organisera dessa
konferenser. Vidare bvar styrelsen i Ascola engagerad i konferensens organisation.

Slutredovisning
Såsom framgår av Slutredovisningen, bilaga 3, har medel utgått för löner, direkta kostnader och
indirekta kostnader. Vad gäller löner är dessa hänförliga till Elin Jansson Holmberg för den fantastiska
administrativa arbete hon utförde för konferensen. I direkta kostnader ingår utlägg för att filmar
anföranden.
Konferensen avhölls på Stockholms universitet, i Geo-salarna (Geovetenskapens hus). I de indirekta
kostnaderna ingår hyreskostnader. Deltagarna (förutom talarna) förväntas täcka sina egna
resekostnader och logi. I de indirekta kostnader ingår således resekostnader och logi för talarna.
Antalet deltagare i konferensen uppgick till till ca. 100. I de indirekta kostnaderna ingår hyra av
mindre salar för workshop, teknik, tekniker, reception och konferenstjänster, måltider och kaffe för
konferensdeltagarna, konferensmaterial, och middag.
Vad gäller de medel som blev kvar efter det att konferensen avhölls togs kontakt med KKV, se bilagd
e-mails korrespondens, bilaga 4, och frågan ställdes om dessa medel skulle kunna gå till de LLMstudenter som vill forska inom konkurrensrätt. Företrädare för KKV godkände detta och dessa medel
kommer gå till en forskningsresa till Bryssel i april 2018 med ett digert schema för dessa studenter.

