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Med denna ansökan hemställer vi om finansiering för att arrangera den årliga konferensen av den internationella föreningen
för konkurrensrätt Ascola i Stockholm under våren 2017. Konferrensen planeras att hållas på det preliminära temat: A More
or Less Economic Approach in Contemporary Competition Law- Where Are We Heading To? Ascola är en väletablerad
förening av akademiskt verksamma jurister och ekonomer med forskningsintresse inom internationell och europeisk
konkurrensrätt. Detta kommer att vara första gången som Ascola håller sin årskonferens i ett nordiskt land.
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Ascola (Academic Society for Competition Law) forskarkonferens i Stockholm våren 2017

Projektansvariga

Björn Lundqvist

Stockholms universitet

31 januari 2016

1. Kort om projektets syfte och betydelse
Med denna ansökan hemställer vi om finansiering för att arrangera den årliga konferensen av den
internationella föreningen för konkurrensrätt, Ascola, i Stockholm under våren 2017. Konferensen är
planerad att hållas på det preliminära temat: A More or Less Economic Approach in Contemporary
Competition Law-‐ Where Are We Heading To? Ascola är en väletablerad förening av akademiskt
verksamma jurister och ekonomer med forskningsintresse inom internationell och europeisk
konkurrensrätt. Detta kommer att vara första gången som Ascola håller sin årskonferens i ett
nordiskt land.
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 Paul Nihoul 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 (Israël)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. Nu i juni 2016 kommer Europa Institut vid Leidens
universitet att hålla i Ascola konferensen. Temat för konferensen är ”The Role(s) of Innovation in
Competition Analysis”. Senaste 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 ICN (International Competition Network) konferensen i Rio 2013.
Året innan var det en konferens i Lecce, Italien (2012) och dessförinnan i London 2011.
3. Ascolas årliga konferens i Stockholm
Vid sitt senaste möte beslutade Ascolas styrelse att undersöka möjligheterna för att hålla
föreningens nästa årskonferens i Stockholm 2017. Ascolas årliga konferens har inte avhållits i något
nordiskt/nordeuropeiskt land tidigare. Att få förtroendet att hålla en Ascola-‐konferens vid
Stockholms universitet är en ypperlig möjlighet att placera 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
Under förutsättning att ansökan om forskningsmedel beviljas kommer Ascolas forskarkonferens äga
rum i Stockholm våren 2017, sannolikt i mitten av juni. Ett detaljerat program för konferensen
kommer därför att utarbetas först efter ett eventuellt beslut om tilldelning av forskningsmedel.
Det preliminära temat för konferensen i Stockholm är “A More or Less Economic Approach in
Contemporary Competition Law-‐ Where Are We Heading To?“ Under temat döljer sig givetvis den
Europeiska debatten om hur Artikel 102 i FEUF skall tolkas. Det är en relativt livlig debatt där EU-‐
domstolarna har avkunnat fyra domar om rabatter inom de senaste tre åren (Post Danmark I, Tomra,
Intel och Post Danmark II), varav tre behandlar Nordiska företag. Det finns dock en amerikansk
debatt runt gränssnittet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt som också behandlar en liknande
frågeställning. Hur skall s.k. ‘anticompetitive effects’ tas i beaktning i mål om tillgång till s.k. standard
essential patents och vid mål där ena parten är ett s.k. Patent Troll. Från ett europeiskt perspektiv
kan vi se det nyligen avgjorda Huawei-‐målet där liknande juridiska knäckfrågor diskuteras utan att
domstolen beaktar nationalekonomi i någon större grad. Vidare tampas EU-‐kommissionen med
frågor om hur den relevanta marknaden och marknadsmakt skall identifieras i missbruksmål som
behandlar affärsstrategier på Internet. Definition av den relevanta marknaden är ett klassiskt
gränssnitt mellan konkurrensrätt och ekonomisk analys.
Med andra ord, det preliminära temat för konferensen är så pass brett att vi kan få intressanta
diskussioner på olika områden inom konkurrensrätten.
Under konferensens andra dag kommer en Workshop att anordnas. Workshopen kommer att äga
rum i form av parallella sessioner vilket möjliggör för fler forskare att presentera papers. Workhopen
kan ha ett annat eller något vidare tema än huvudkonferensen, vilket tillåter en viss flexibilitet. Där
kan speciella nationella eller regionala frågeställningar presenteras. Preliminärt tema för workshopen
är globala företagssammanslutningar (“Global Mergers -‐ problems facing global mergers in the
contemporary system of a multitude of competition law jurisdictions”). Temat skall väcka intresse
både bland akademiker och praktiker, samt bland jurister och ekonomer. Inom ekonomisk forskning
har vi på senare tid sett en viss utveckling av hur företagskoncentrationer bör bedömas. Till exempel
har det så kallade Upward Pricing Pressure-‐testet börjat nyttjats i USA och i EU (bland annat den
danska konkurrensmyndigheten har använt sig av detta test), till viss del istället för att förlita sig (så
mycket) på den relevanta marknaden. Det finns även en ny diskussion om att börja använda
‘innovation markets’ vad gäller analys av koncentrationer inom läkemedelsbranschen i USA. Från en
praktikers perspektiv finns det ett flertal frågor om förenkling av systemet för att få godkännande av

företagskoncentrationer som behövs anmälas I flera olika jurisdiktioner. Till exempel, hur går man till
väga om en företagskoncentration får godkänt i ett flertal jurisdiktioner men inte I något enstaka. En
annan ’het’ fråga för praktiker just nu är den utveckling som varit vad gäller s.k. ’gun jumping’. Vidare
kan specifika frågor för enstaka jurisdiktioner diskuteras under detta tema. Med andra ord, även
temat för Workshopen är så pass vitt att vi kan få mycket intressanta papers att diskutera.
Forskare inom konkurrensrätt kommer att uppmanas att sända in papers/abstracts cirka 4-‐6
månader innan konferensen genom en öppen inbjudan på de för konferensen angivna teman.
Organisationskommittén tillsammans med företrädare för Ascolas styrelse kommer att välja vilka
papers som kommer få presenteras under konferensen på grundval av deras vetenskapliga kvalitet.
Det kommer att finnas plats för cirka 18 presentationer, inklusive keynote-‐anföranden.
Konferensen kommer att hållas på Stockholms universitet i universitetets huvudbyggnad (Aula
Magna) eller Geo-‐salarna (Geovetenskapens hus).
Björn Lundqvist kommer att ansvara för konferensen. Datumen för konferensen, 8, 9 och 10 eller 15,
16 och 17 juni 2017 är preliminära, men konferensen har vanligtvis hållits vid ungefär denna tid på
året och vi planerar att fortsätta denna tradition. Första och sista dagen kan utgöra halvdagar.
Organisationskommitté
Organisationskommittén för konferensen leds av Björn Lundqvist (univ. lektor SU, LLD EUI), i nära
samarbete med jur. dr. Vladimir Bastidas (univ. lektor UU). I kommittén ingår även 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) utgör en resurs vid utformandet av
konferensens akademiska program. Det praktiska arbetet med konferensen kan underlättas genom
att engagera ett antal studenter från LLM-‐programmet i European Economic Law som ges av
Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2016/17. Ascolas ordförande Paul Nihoul -‐ professor
vid universitetet i Leuven, Belgien är alltid mycket behjälplig i stor omfattning för att organisera dessa
konferenser. Vidare är styrelsen i Ascola engagerad i konferensens organisation.
Budget
Konferensen kommer att hållas på Stockholms universitet, antingen i universitetets huvudbyggnad
(Aula Magna) eller i Geo-‐salarna (Geovetenskapens hus). Valet är beroende av antalet deltagare och
vilka medel som erhålls från Konkurrensverket. Deltagarna (förutom talarna) förväntas täcka sina
egna resekostnader och logi. Antalet deltagare i konferensen förväntas uppgå till mellan 80-‐100.
Kostnaden för konferensen uppskattas till cirka 5 000 kr per deltagare. I detta belopp ingår kostnader
för konferenslokal (Aula Magna hörsal, med tre mindre salar för workshop, teknik, tekniker,
reception och konferenstjänster uppgår till) cirka 165 600 kr för två och en halv dag, måltider och
kaffe för konferensdeltagarna (100 st a 380 kr för två dagar) 76 000 kr, konferensmaterial: 16 000 kr
och ett inledande mingel första kvällen (100 st a 300 kr) 30 000 kr samt, som angivits ovan, middag
(100 st a 700 kr) 70 000 kr, resekostnader och logi för föredragshållarna (18 st a 1400 (hotell)/två
nätter och 18 resor a 5 000 kr) tillsammans 140 400 kr. Den totala kostnaden för konferensens
genomförande beräknas sålunda uppgå till högst 498 000 kr. För det fall vi skulle kräva att deltagarna
själva betalar middag och föredragshållarna bekostar sina egna resor och logi blir den totala
kostnaden: 287 600 kr. Ansökan om forskningsmedel till Konkurrensverket omfattar i första hand
hela kostnaden för konferensen: högst 498 000 kr. I andra hand eskas medel för att bestrida samtliga
kostnader utan middag, samt resekostnader och logi för föredragshållare, dvs. 287 600 kr. Det skulle
dock kunna attrahera bättre föredragshållare om vi kan bekosta resa, logi och konferensmiddag.
Skulle det under konferensens genomförande uppstå ett överskott kommer det i, första hand, att

användas för att bidra till resekostnader för forskare från utvecklingsländer, och, i andra hand, till att
bidra till att Nordiska doktorander kan komma till konferensen.

