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Projekt:
“Relevant market and market power when companies compete through innovation:
Competition in the New Economy”
Redogörelsen avser min aktivet sedan den förra årliga redogörelsen till Konkurrensverket och
mitt arbete under det gångna året, den 1 januari 2020 till idag. Projektet påbörjades i
september 2016, och är tänkt att avslutas under det akademiska året 2020/2021. Projektet är
finansierat under 3 år av KKV, och i övrigt av Stockholms Universitet.
Undervisningsskyldighet samt obligatorier
Jag har fullföljt min undervisningsskyldighet, och har därmed inga krav på ytterligare
undervisning från Stockholms Universitets sida. Min undervisning har skett främst på kurser
inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi, med ett fokus på den digitala ekonomin. Jag har
därutöver läst samtliga obligatoriska doktorandkurser och uppfyllt andra från SU ställda krav.
Projektet
Jag har under de tidigare åren färdigställt en genomgång av EU-praxis, EU-kommissionens
tillvägagångssätt, metod samt fokuserat på den digitala ekonomins säregenheter.
Under det gångna året har jag fokuserat på den amerikanska konkurrensrätten, till fördel för
mitt arbetes komparativa och normativa synvinkel. Jag tillbringade 2020 års tre första
månader i USA och har där arbetat med professorer på Columbia University, New York State
Attorney General’s Office Antitrust Bureau samt advokater från Cravath, Swaine & Moore,
för att färdigställa mitt analyskapitel gällande potential competition, attention markets, samt
andra möjliga test för marknadsdefinitioner såsom SSNDQ (Small but Significant Nontransitory Decrease in Quality) och SSNIC (Small but Significant Non-transitory Increase in
Price). På grund av COVID-19 var jag tvungen att lämna New York, vilket var oplanerat och
oturligt, men jag har ändå försökt hålla mig enligt mitt schema, och ämnar ändå bli klar under
läsåret 2020/2021 som planerat.
De fem analyssteg som presenterades i den senaste rapporten är färdigskrivna, och arbetet
består nu av ett omarbetat utkast. Detta ska nu bearbetas, med kommentarer från mina
handledare, och andra sakkunniga, och jag ämnar presentera detta på ett slutseminarium runt
mars 2021, där en oberoende opponent ger sin syn på mitt arbete.
Därefter, beroende på kommentarerna, kommer den sista omarbetningen av arbetet att ske,
och produkten ämnas enligt plan färdigställas och skickas till tryck under sommaren, varpå
det offentliga försvaret kommer hållas i början av september 2021. Därmed sker även
slutrapportering av projektet.

