
 

1 
 

 

 

KONKURRENCERET 

APRIL 2017 

 

 

Computere og konkurrenceret 
Kan et computerprogram på egen hånd overtræde 

konkurrencereglerne? 

 

Virksomheder bør uddanne deres medarbejdere i konkurrenceret. Det er der 

skrevet om mange gange. Men hvad med virksomhedens computere – bør de 

også på kursus i konkurrencereglerne?  Spørgsmålet lyder fjollet, men måske er 

det ikke helt så skørt, som man umiddelbart kunne tro. 

 

I en nylig tale, der har affødt lidt debat, understregede EU kommissær for 

konkurrenceret Margrethe Vestager således, at virksomheder ikke undgår 

konkurrencereglerne ved at ”gemme” sig bag computere og raffinerede 

computerprogrammer. Talen fokuserede særligt på prisovervågningssystemer, 

der kontinuerligt kan monitorere konkurrenters onlinepriser. Mange 

virksomheder har et sådant system, og en del virksomheder tillader også, at 

systemet selv kan ændre virksomhedens egne priser.  

 

Dette er som udgangspunktet lovligt, men Margrethe Vestager understregede, at 

virksomhederne bærer et ansvar for, hvad computerne gør og indikerede – 

måske – at ligesom en virksomhed kan straffes for medarbejderes handlinger, 

kan den også straffes hvis computersystemer selvstændigt overtræder reglerne. 

Et par forskellige scenarier er følgende: 

 

• Hvis medarbejdere fra konkurrerende virksomheder bliver enige om at 

ensrette deres priser, er det ulovligt. Det er det naturligvis også, uanset 

om ensretningen udføres (kontinuerligt) via computersystemer i stedet 

for manuelt. Det er der ikke debat om. 
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• Ligeledes er det ulovligt, hvis konkurrenter mere indirekte afstemmer 

deres systemer med hinanden, så disse kan ”samarbejde” uden 

nødvendigvis at være helt ensrettede. 

 

• Men hvad hvis to virksomheder helt uafhængigt af hinanden beslutter 

at anvende systemer, der kan sætte egne priser, og virksomhedernes 

systemer så online tilpasser sig hinanden og reelt koordinerer priser, 

uden at nogle mennesker har instrueret dem i det? Det kan lyde som 

science fiction, men er ikke så utænkeligt, som man kunne tro. 

Margrethe Vestagers budskab er formentlig, at de virksomheder, hvis 

systemer koordinerer med hinanden, måske kan få kartelbøder! Der kan 

bestemt argumenteres imod det synspunkt ikke mindst ud fra en 

betragtning om, at der selv ikke i bredeste forstand foreligger en 

(menneskelig!) aftale, hvilket er en betingelse for, at der foreligger et 

kartel. Fremtiden vil vise, hvordan juraen – i sidste ende af domstolene 

– bliver udlagt. 

 
På den korte bane er der især to ting, som virksomheder, der anvender sådanne 

systemer, bør gøre.  

 

For det første skal de sørge for, at deres i øvrigt velmenende IT-medarbejdere, 

der håndterer systemerne, er klar over, at de ikke må koordinere priser mv. med 

konkurrenters IT-medarbejdere (eller medarbejdere i øvrigt). 

 

For det andet er det en god ide – i lyset af Margrethe Vestagers budskab - at 

forholde sig til, hvad et system rent faktisk kan og gør på egen hånd. 
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