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Abstract 
 

This Master’s thesis examines the content of a cooperation agreement using artificial intelligence, 

and whether the relationship pioneers the opportunity of jointly generate a supernormal profit 

qua relational rent. According to Dyer & Singh’s definition of relational rent, it can neither be 

generated by either firm in isolation nor be created through the joint idiosyncratic contributions of 

the specific alliance partners. The thesis consists of three analytical chapters mutually providing a 

comprehensive assessment of how the cooperation partners’ choice of strategies affect the 

opportunity of achieving relational rent through strategic contracting.  

 

The first analysis investigates the legal concerns that the cooperation partners must take into 

account prior, during and after they enter into the agreement. A cooperation agreement is a 

framework agreement for future cooperation. Hence, it does not impose any explicit obligations 

on the parties for cooperation to lead to a particular result. However, the duty of loyalty is a legal 

norm that must be observed throughout the entire contract lifecycle. The second analysis aims to 

answer how the parties through their strategies and innovation can add value to the cooperation. 

If both parties honors altruism, they will regard cooperation as the dominant strategy since it 

would bring the largest personal payoff regardless of that the other player chose to do. Moreover, 

it will maximize the overall payoff, and thus change the overall payoff in the Prisoner’s dilemma. 

By conducting strategic behavior, companies can find new market opportunities through which 

innovation arises. In this way, further value is added to the cooperation.  

 

The focal point in the third analysis is the use of strategic contracting, which necessitate that the 

parties have the same generic strategy and achieve strategic fit. The relational rent can be 

considered as the overall goal in strategic contracting, which requires the cooperation agreement 

to contain elements of relation-specific assets, knowledge-sharing routines, complementary 

resources and capabilities, and effective governance. The fact that the parties jointly, through the 

cooperation agreement, can generate a supernormal profit harmonizes with both parties having 

cooperation as dominant strategy, i.e. following the same altruistic norm.  
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Kapitel 1 – Rammerne for afhandlingen 
 

1.1 Indledning  

 
Der er behov for teknologier, der kan håndtere den enorme mængde data, der hidrører fra 

sundhedssektoren. IBM har udviklet IBM Watson Health med henblik på at anvende kunstig intelligens og 

cognitive computing-baserede løsninger i sundhedssektoren. IBM Watson Health vil bl.a. bidrage til 

diagnosticering og billedgenkendelse i forbindelse med scanninger. 

 

Det tyder på, at der vil være færre hænder til at varetage offentlig service i fremtiden, grundet den 

demografiske udvikling, hvorfor der er et behov for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske 

løsninger.1 Patienters behandling vil kunne optimeres ved hjælp af den mængde af viden, statistik og 

algoritmer, kunstig intelligens kan behandle. Den ekstra viden, hurtighed og kompetence, kunstig 

intelligens kan bidrage med, understøtter det arbejde, der udføres på hospitaler samt sygehuse og kan 

dermed frigøre ressourcer i et sundhedsvæsen, der i forvejen er presset.  

 

På nuværende tidspunkt har IBM Watson Health allerede vist sig at være et brugbart redskab til 

diagnosticering af patienter. En patient havde fået en forkert diagnose og følgelig fejlbehandling for en 

særlig form for leukæmi. IBM Watson Health blev efterfølgende anvendt og ved at analysere millioner af 

onkologi-data fra hele verden, fandt den frem til den korrekte diagnose på 10 minutter.2 

 

Der sondres mellem stærk og svag kunstig intelligens. Stærk kunstig intelligens indebærer systemer, der har 

karakter og dybde, der kan sidestilles med menneskers, mens svag kunstig intelligens blot er i stand til at 

efterligne nogle træk ved menneskelig tænkning. På nuværende tidspunkt er kunstig intelligens ikke 

selvkørende, men kræver at der er en læge til stede, som den kan arbejde sammen med.3 Selvom kunstig 

intelligens er blevet introduceret til sundhedssektoren, kan den, som det ser ud nu, ikke erstatte læger.  

 

I forbindelse med udvikling af kunstig intelligens har Region Hovedstaden og IBM indgået et samarbejde 

med henblik på at innovere sundhedssektoren, herunder benyttelse af cognitive computing-baserede 

løsninger til udvikling af et digitalt sundhedsøkosystem. 

                                                             
1 Region Hovedstaden og IBM. Samarbejdsaftale, pkt. 2.1 
2 https://universe.ida.dk/artikel/ibm-saadan-kommer-teknologien-til-at-aendre-sundhedssektoren-52421/, besøgt d. 25. januar 
2018 
3 https://www.ibm.com/developerworks/library/cc-beginner-guide-machine-learning-ai-cognitive/index.html, besøgt d. 6. marts 
2018 

https://universe.ida.dk/artikel/ibm-saadan-kommer-teknologien-til-at-aendre-sundhedssektoren-52421/
https://www.ibm.com/developerworks/library/cc-beginner-guide-machine-learning-ai-cognitive/index.html
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Region Hovedstadens mål med aftalen er: ”Med implementeringen af Sundhedsplatformen vil Region 

Hovedstaden kunne understøtte en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på et internationalt niveau. 

Det giver et betydeligt potentiale for at styrke brugen af data i det sundhedsfaglige arbejde – både i forhold 

til patientbehandling, kvalitetsudvikling, planlægning og forskning.”4, og IBM’s er: ”På nationalt plan ønsker 

IBM Danmark at spille en væsentlig rolle som bidragyder til den digitale transformation af den offentlige 

sektor, særligt indenfor sundhed.”5 

 

Samarbejdsaftaler ses ofte anvendt i forbindelse med udviklingsprojekter, eftersom parterne er velvidende 

om, at de ikke kan nå sine mål på egen hånd. Resultatet af samarbejdet afhænger dog af, hvorledes 

parterne interagerer. Således opstår spørgsmålet om, taget de juridiske og økonomiske forhold i 

betragtning, hvorledes parterne skal interagere, for at få mest ud af samarbejdet i medfør af kunstig 

intelligens.  

 

1.2 Problemformulering 
 

I denne afhandling ønskes følgende problemformulering besvaret: 

 

Hvorvidt muliggør en samarbejdsaftale, med udgangspunkt i obligationsrettens almindelige del og 

parternes strategier, udøvelse af strategisk kontrahering med henblik på at opnå relationsrente i medfør 

af kunstig intelligens?  

 

For at afdække ovenstående problemformulering, besvares følgende underspørgsmål, der repræsenterer 

afhandlingens tre analyser i kronologisk rækkefølge: 

 

1) Hvorledes skal parterne forholde sig til de rettigheder og forpligtelser, der udspringer af en 

samarbejdsaftale?   

2) Hvordan influerer parternes respektive strategier på incitamentet til at samarbejde?  

3) Hvorvidt giver samarbejdsaftaler om benyttelse af kunstig intelligens mulighed for at opnå 

merværdi gennem strategisk kontrahering?  

 

                                                             
4 Region Hovedstaden og IBM. Samarbejdsaftale, pkt. 2.2 
5 Region Hovedstaden og IBM. Samarbejdsaftale, pkt. 2.4 
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1.3 Synsvinkel 

 
Denne afhandling har en interorganisatorisk synsvinkel. Den juridiske analyse tager udgangspunkt i 

obligationsretten, herunder gensidigt forpligtende skyldforhold, den økonomiske analyse behandler 

strategisk interaktion mellem to personer, og den integrerede analyse fokuserer på, hvorledes 

virksomheder kan indgå samarbejdsaftaler med henblik på at skabe merværdi via relationen, hvilket 

begrunder valget af synsvinkel.  

 

1.4 Afgrænsning  

 
Denne afhandling omhandler strategisk kontrahering i medfør af kunstig intelligens, hvor fokus er rettet 

mod værdiskabelse gennem parternes interaktion. Der afgrænses derfor fra den tekniske del af kunstig 

intelligens, herunder tilsvarende fagtermer og tekniske detaljer, såsom big data, blockchain og smart 

contract, medmindre disse findes yderst nødvendige for besvarelsen.  

 

Til forskel fra obligationsret bidrager immaterialret og udbudsret ikke til besvarelse af de 

interorganisatoriske forhold, der gør sig gældende i relation til problemformuleringen, hvorfor der 

afgrænses herfra. Herudover afgrænses der fra produktansvar i forbindelse med U.2017.2272 V, idet 

dommen anvendes til at belyse ansvarsreguleringsvilkår.  

 

Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM, der benyttes til at belyse forhold i 

samarbejdsaftaler, kan med fordel benævnes som en OPI (Offentlig-Privat Innovation), idet der er tale om 

en offentlig myndighed og en privat virksomhed, der indgår en aftale, hvis formål er innovation indenfor 

den pågældende sektor.6 Det er oplagt at anvende og udvikle strategisk kontrahering, der er 

omdrejningspunktet for den integrerede analyse, i forbindelse med OPI.7 Selve begrebet OPI bliver dog ikke 

underkastet nærmere behandling i nærværende afhandling, da der fokuseres på selve samarbejdet i 

relation til den obligationsretlige loyalitetsforpligtelse og opnåelse af relationsrente, hvorfor parternes 

status har perifer betydning. 

I forbindelse med efficiens afgrænses der fra Kaldor-Hicks kriteriet, der sigter på det samfundsmæssigt 

største overskud, uden hensyntagen til fordelingen af ressourcerne mellem aktørerne. Det kan med fordel 

anvendes, når to tilstande skal sammenlignes i forbindelse med et bestemt projekt og hvorvidt det/de nye 

                                                             
6 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 94 
7 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 437 
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tiltag er efficient(e) på samfundsplan. Afhandlingens synsvinkel er interorganisatorisk, hvorfor der i stedet 

henvises til Pareto-optimalitet, hvis omdrejningspunkt er de kontraherende parter.8  

 

I forbindelse med behandling af eksternaliteter, der kan opstå som følge af en samarbejdsaftale, nævnes 

persondataretlige aspekter kort i forhold til tredjemænd. Afhandlingen fokuserer på interorganisatoriske 

forhold, hvorfor der afgrænses fra lovgivning på det persondataretlige område, herunder 

Persondataforordningen9. 

 

1.5 Begrebsafklaring  

 

1.5.1 Sondring mellem partnering og partnerskab  
 

Det er væsentligt at foretage en begrebsafklaring og sondring mellem partnering og partnerskab, hvor 

førstnævnte har et juridisk udgangspunkt, mens sidstnævnte har et økonomisk. Begreberne minder om 

hinanden på mange punkter, herunder parametre som fælles målsætning, fælles optimering, åbenhed, 

incitamenter etc.10 En partneringaftale, hvis formål er at støtte juridisk op omkring en strategisk alliance 

(partnerskaber) og implementere disse gennem en gennemsigtigt juridisk forpligtende samarbejdsaftale, er 

juridisk bindende.11 I forbindelse med samarbejdsformer, fx en OPI, anvendes i stedet begrebet 

partnerskab, hvilket er tilfældet for Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden, qua offentlig 

myndighed, og IBM, qua privat virksomhed.12 Et partnerskab, der skal implementere en strategisk alliance, 

bygger på en alternativ kontraktform med henblik på at skabe:   

 

a) Win-win situation for begge parter.  

b) Fælles optimering af behov, mål og incitamenter.  

 

Der henvises til begrebet partnerskab i U.2007.3027 H, der behandles i relation til loyalitetsforpligtelsen, 

hvorfor dette begreb anvendes fremfor partnering gennem afhandlingen. Derudover henvises der til 

                                                             
8 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 36 
9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.   
10 Tvarnø, Ølykke og Østergaard (Eds.) Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber , s. 72 
11 Ibid., s. 233 
12 Juridisk institut, Julebog 2002, s. 138 
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partnerskab i strategisk kontrahering, hvilket ligeledes motiverer anvendelsen heraf.  

 

1.5.2 Loyalitetsgrundsætningen  
 

Loyalitetsgrundsætningen indebærer et princip om, at medkontrahenterne skal varetage hinandens 

interesser.13 Loyalitetsforpligtelsen, underretningspligten, tabsbegrænsningspligten etc. kan betragtes som 

en delmængde af loyalitetsgrundsætningen.14 Disse udgør delforpligtelser, hvis anvendelse afhænger af, 

hvor parterne er i kontraktcyklussen samt kontraktens karakteristika.15 Fx kan den loyale oplysningspligt 

siges at vedrøre prækontraktuelle forhold og er ekspliciteret i forbrugerforhold, jf. købeloven (KBL) § 76, 

stk. 1, nr. 3.16 I aftalesituationen vil oplysningspligten formentlig være begrænset til at omfatte forhold, 

som debitor kender eller burde være bekendt med. KBL § 76, stk. 1, nr. 3, illustrerer dog den loyale 

oplysningspligt, hvorefter realdebitor skal give sin kreditor oplysning om forhold, der har haft betydning for 

kreditors bedømmelse af realydelsen.17 Såfremt debitor har forsømt denne pligt, antages der at foreligge 

en mangel ved realydelsen.  

 

Underretningspligten kan forstås således, at realdebitor skal meddele medkontrahenten, hvis der sker 

ændringer, der påvirker opfyldelsen.18 I forbindelse med udøvelse af strategisk kontrahering er 

underretningspligten og samarbejdsforpligtelsen relevante. Grundet kontraktens karakteristika, er 

samarbejdsforpligtelsen særligt udtalt, og indeholder en pligt for parterne til at optræde loyalt overfor 

hinanden og loyalt at samarbejde om det fælles mål, herunder gensidigt at udveksle oplysninger i 

kontraktens løbetid.19  

 

Tabsbegrænsningspligten, herunder afhjælpningspligt og afhjælpningsret i forbrugerkøb, kan kobles til den 

postkontraktuelle fase. Parternes pligt til at tage rimeligt hensyn til modpartens interesser, dvs. den 

almindelige loyalitetsforpligtelse, influerer ikke på tabsbegrænsningspligten.20 

 

I afhandlingen benyttes primært loyalitetsforpligtelsen, da retspraksis og den juridiske litteratur typisk 

henviser til dette begreb. De øvrige begreber vil dog blive anvendt, hvor de findes mere rammende.  

                                                             
13 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 1 
14 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 70 
15 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 1 
16 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 71 
17 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 1 
18 Ibid., s. 2  
19 Ibid., s. 3-4 
20 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 266 
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1.6 Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og IBM 
 

Samarbejdsaftale om benyttelse af cognitive computing-baserede løsninger til udvikling af et digitalt 

sundhedsøkosystem mellem Region Hovedstaden og IBM er gennemgående for alle analyser i afhandlingen. 

Selvom problemformuleringen er af mere generel karakter, belyser pågældende Samarbejdsaftale de 

forhold, der generelt gør sig gældende i samarbejdsaftaler, hvis udgangspunkt er kunstig intelligens, 

hvorfor den konkrete Samarbejdsaftale bidrager til besvarelse af problemformuleringen. Der henvises 

løbende til Samarbejdsaftalen i de respektive analyser, se Bilag 1 for den fuldstændige aftale. 

 

1.7 Metode 
 

1.7.1 Retsdogmatik 
 

Den retsdogmatiske metode, hvis formål er at udlede gældende ret, de lege lata, er den eneste gangbare 

metode i dansk ret, når et juridisk problem skal løses, uanset for hvem, problemstillingen bliver forelagt. På 

baggrund heraf anvendes den retsdogmatiske metode, ved hjælp af anvendelse og søgen af hjemmel i de 

tilstedeværende retskilder, for at udlede gældende ret i afhandlingens juridiske analyse.21  

 

Efter Alt Ross’ opfattelse skal retskilderne indenfor dansk retskildelære behandles i en fastsat rækkefølge, 

nærmere bestemt regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.22 Retskilderne skal have 

hjemmel i lov eller retsvirkning og er endvidere polycentriske, hvilket indebærer at der retskilderne imellem 

ikke foreligger en rangorden, således at ingen retskilde udelukker en anden, når den findes anvendt.23 

Nedenfor følger en nærmere uddybelse og begrundelse for valget af de pågældende retskilder i 

afhandlingen.  

 

1.7.1.1 Obligationsretten 

 

Den juridiske analyse tager udgangspunkt i obligationsretten, der stammer fra det latinske ord obligato og 

udtrykker det forhold, at en person (skyldneren qua debitor) er forpligtet overfor en anden person 

(fordringshaveren qua kreditor).24 Indenfor obligationsretten er såvel ensidig som gensidig skyld genstand 

                                                             
21 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. Retskilder og retsteorier, s. 34-35 
22 Ibid., s. 34 
23 Ibid., s. 35 
24 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 17 



Side 11 af 105 

 

for behandling, hvor obligationsrettens emne altid er debitors forhold til kreditor. De ensidige skyldforhold 

opstår fx ved afgivelse af løfte, men kan også opstå helt udenfor kontraktforhold i form af fx 

erstatningsansvar (deliktansvar). De gensidigt forpligtende skyldforhold opstår, når aftalens parter lover at 

udveksle ydelser, der forholder sig til hinanden som vederlag. I sidstnævnte skyldforhold vil hver part spille 

en dobbelt rolle, siden vedkommende bliver debitor for sin egen ydelse og samtidig kreditor overfor den 

anden part.25 Denne afhandling fokuserer på sidstnævnte forhold, idet der er tale om en samarbejdsaftale 

mellem to parter, hvis ydelser afhænger af hinanden. 

 

Der sondres mellem den almindelige og specielle del af obligationsretten. Den almindelige del omfatter de 

regler, der antages at gælde på tværs af alle kontrakttyper, såsom reglerne i aftaleloven (AFTL), der gælder 

for samtlige formueretlige aftaletyper. Siden disse regler udspringer af, at de har rod i basale 

hensynsafvejninger og argumentationsmønstre, samt at de gælder lige så langt disse betragtninger har 

relevans i det enkelte retsforhold, kan de siges at have ”almindelig” karakter.26 Den almindelige del kan 

betragtes som ammunition til at løse ikke-regulerede kontrakter, hvor almindelige principper opstilles 

og/eller modificeres.  

 

Loyalitetsforpligtelsen er en almindelig obligationsretlig grundsætning, der går på tværs af alle eksisterende 

og formodningsvis fremtidige kontrakttyper, uagtet om der for en given kontrakttype er sket hel eller delvis 

kodificering.27 Herved påfører en gyldig aftale dens parter pligt til at optræde loyalt overfor hinanden og i 

rimeligt omfang at varetage hinandens interesser, hvorfor loyalitetsforpligtelsen er et væsentligt bidrag til 

besvarelsen af, hvilke obligationsretlige problemstillinger, der følger af en samarbejdsaftale.28 

 

1.7.1.2 Retspraksis  

 

U.2017.2272 V 

U.2017.2272 V belyser ansvarsreguleringsvilkårs forpligtende kraft, og hvorvidt disse kan anses for vedtaget 

i et fast og længerevarende samarbejdsforhold, ligesom det foreliggende forhold mellem Region 

Hovedstaden og IBM.  

 

                                                             
25 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 25 
26 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 19-23 
27 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 1 
28 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 28-29 og 69 
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U.2007.3027 H 

U.2007.3027 H belyser hvilke forpligtelser, der følger af en samarbejdsaftale og behandles i relation til 

loyalitetsforpligtelsen og Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM.  

 

U.2008.1911 H 

U.2008.1911 H belyser loyalitetsforpligtelsens udstrækning, navnlig retsvirkningen af illoyal markedsadfærd 

i opsigelsesperioden. 

 

U.2000.656 H 

U.2000.656 H behandles i forlængelse af U.2008.1911 H og belyser forudsætningssynspunktet, idet sagen 

blev afgjort ud fra dette synspunkt.  

 

SH.2014.H-54-12 

SH.2014.H-54-12 bidrager til besvarelsen af, hvornår en samarbejdsaftale kan opsiges henholdsvis ophæves 

og sondringen herimellem.  

 

U.2003.26 H 

U.2003.23 H begrunder begrænset rationalitet og imperfekt information i forbindelse med en 

samarbejdsaftale, og er relevant i forhold til muligheden for at skabe yderligere økonomisk merværdi efter 

kontraktindgåelsestidspunktet.  

 

U.2007.1918 H 

U.2007.1918 H belyser samarbejdsforpligtelsen, der er særligt udtalt ved udøvelse af strategisk 

kontrahering, hvorefter parterne har pligt til at optræde loyalt overfor hinanden og loyalt at samarbejde 

om det fælles mål, herunder gensidigt at udveksle oplysninger.29   

 

 

 

 

                                                             
29 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 4 
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1.7.2 Erhvervsjuridisk metode 
 

Afhandlingens integrerede analyse tager udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode. Formålet med den 

erhvervsjuridiske metode er at fastlægge, hvordan der fra et virksomhedsperspektiv bør ske inddragelse af 

økonomiske teorier og modeller i samspil med den retsdogmatiske metode.30 

I den økonomiske teori opereres der med aktørforudsætninger, hvilket står i modsætning til 

retsdogmatikken, som er kendetegnet ved at være aktørforudsætningsuafhængig.31 

 

I den erhvervsjuridiske metode er virksomheden problemejer, hvorfor synsvinklen er virksomheden. I 

nærværende afhandling er der tale om en tillempet anvendelse af den erhvervsjuridiske metode, eftersom 

omdrejningspunktet er to virksomheder, der samarbejder. Herved bevæger virksomheden sig fra 

egenoptimering til fællesoptimering gennem kontraktrelationen. Synsvinklen vil derfor være de 

samarbejdende virksomheder.32  

 

For at finde frem til de lege ferenda betragtninger, inddrager den erhvervsjuridiske metode økonomisk 

teori og modeller i retsdogmatikken.33 Samspillet ses ved, at den ellers aktørforudsætningsløse juridiske 

analyse underkastes økonomiske forudsætninger, hvorved de forskellige analyser bidrager til en samlet 

konklusion.34 

 

De juridiske forhold og de økonomiske problemstillinger, som virksomhederne står overfor, når de skal 

indgå i et samarbejde, bliver inddraget, og den integrerede analyses fokus er på, hvorledes det er muligt at 

udøve strategisk kontrahering med henblik på opnåelse af relationsrente.  

 

 

 

 

 

                                                             
30 Relevansen af Interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben, Østergaard, Kim, s. 3 
31 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 7-8 
32 Ibid., s. 7 
33 Ibid., s. 8 
34 Østergaard, K. Metode på cand.merc.jur. studiet, s. 279 
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1.7.3 Neoklassisk versus ny-institutionel økonomi   
 

 Neoklassisk økonomisk teori Ny-institutionel økonomi  

Rationalitet Fuld Begrænset  

Information Fuldkommen Imperfekt og asymmetrisk 

Transaktionsomkostninger? Nej Ja 

Analyseniveau Markedet Markedet 

Analyseenhed  Virksomheden Virksomheden  
Tabel 1. Tabellen sammenholder neoklassisk økonomisk teori og ny-institutionel økonomi.35 

 

Neoklassisk økonomisk teori er udgangspunktet for den økonomiske analyse, hvilken bliver betragtet som 

den gængse tankegang indenfor økonomisk videnskabsteori.36 Grundantagelserne i neoklassisk teori er 

rationalitet, fuld viden og nytte-/profitmaksimering.37 Samtlige individer har fuld adgang til information og 

kan let overskue komplekse problemer, hvorfor de individuelt altid vil vælge det mest optimale udfald. 

Individerne har konsekvente præferencer og vil altid være nyttemaksimerende. Nyttemaksimerende 

individer vil derfor til enhver tid vælge A fremfor C, såfremt A > B > C.38 

 

Ovenstående antagelser udgør grundpillen i neoklassisk teori, hvor optimal udnyttelse og fordelingen af de 

tilgængelige ressourcer spiller en central rolle. Når de nævnte antagelser er opfyldte, vil der foreligge en 

efficient ligevægt mellem udbud og efterspøgsmål, hvor der kan opnås maksimalt output ud fra et minimalt 

input.39  

 

I den økonomiske analyse udfordres dog den neoklassiske teori ved at inddrage markedsfejl i form af bl.a. 

asymmetrisk information og eksternaliteter, hvilket indebærer et brud med den neoklassiske, efficiente 

ligevægtstilstand.40 Den neoklassiske økonomiske teori kan generelt ses som idealet i forhold til den mest 

efficiente allokering af de knappe ressourcer, som er genstandsfelt i den økonomiske videnskab, men den 

kan samtidig også ses som en utopi. Ny-institutionel økonomi er derimod mere virkelighedsnær, og er 

udgangspunktet for den økonomiske del i den integrerede analyse. 

 

 

 

                                                             
35 Relevansen af Interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben, Østergaard, Kim, s. 9 
36 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. Retskilder og retsteorier, s. 486 
37 Eggertson, T. Economic behavior and institutions, s. 5  
38 Pacces, A. M. Og Visscher, L. Methodology of Law and Economics, afsnit 2.1 
39 Pindyck, R. S. og Rubinfels, D. L. Microeconomics, s. 596 
40 Pedersen, K., Strøjer, E. M. og Nielsen, J. U. M. Økonomisk Teori i internationalt perspektiv, s. 137 



Side 15 af 105 

 

Ny-institutionel økonomi kan anskues som den hovedteoriretning, der opererer med mest realistiske 

forudsætninger, såsom begrænset rationalitet og asymmetrisk information.41 Indenfor denne teori kan der 

siges at være to hovedretninger – dels den, hvor virksomhedens anskues som bestående af et bundt af 

kontrakter, hvorunder transaktionsomkostningsteorien og principal-agent teorien henhører, dels den, hvor 

virksomheden består af ressourcer, kompetencer og rutiner.42 I den førstnævnte hovedretning kan de 

nævnte teorier anvendes som komplementære teorier, hvilket også er tilfældet i afhandlingen.  

 

Der er en række forskelle og ligheder mellem neoklassisk økonomisk teori og ny-institutionel økonomi, 

hvilke behandles i det følgende med udgangspunkt i Tabel 1 ovenfor. Analyseniveauet og analyseenheden 

er fælles for de to hovedteoriretninger, hvor analyseniveauet er markedet og analyseenheden er 

virksomheden. Til gengæld er en af grundantagelserne i neoklassisk økonomi, at aktørerne er rationelle, 

hvorimod ny-institutionel økonomi opererer med begrænset rationalitet, hvor virksomhederne består af en 

sum af begrænset rationelle individer. Grundet fuld rationalitet og det forhold, at virksomhederne kan 

betragtes som en produktionsfunktion43, er de ifølge den neoklassiske økonomiske teori i stand til at træffe 

rationelle valg med henblik på nytte-/profitmaksimering. I den økonomiske analyse introduceredes 

begrebet altruisme, der sætter neoklassiske grundantagelser vedrørende fuld rationalitet og egennytte på 

spidsen. En rationel person, der varetager egne interesser, behøver ikke nødvendigvis handle egoistisk ved 

enhver lejlighed, hvorfor en rationel person også kan hædre altruisme. Således kan denne person vælge at 

give afkald på en kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet gevinst med større nutidsværdi, fx ved at 

samarbejde og således maksimere det samlede payoff.  

 

Til forskel fra den neoklassiske økonomiske teori, hvor der er fuldkommen information, kan der i den ny-

institutionelle økonomi ligeledes være imperfekt og asymmetrisk information. Asymmetrisk information 

betegner en situation i fx en forhandling eller transaktion, hvor den ene part har mere information end den 

anden/de andre, hvilket skaber en ubalance. Denne ubalance kan skævvride transaktionen og eventuelt 

forhindre, at den bliver gennemført. I kontrast hertil står fuldkommen information, der betegner en 

situation, hvor alle aktører har fuld viden om de relevante forhold.44  

 

I den integrerede analyse behandles principal-agent teorien, hvor der bl.a. foreligger asymmetrisk 

                                                             
41 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s.  10Relevansen af interdisciplinær 
forskning og empiri i samfundsvidenskaben, s. 10 
42 Ibid., s. 11  
43 Virksomheder eksisterer ifølge den neoklassiske økonomiske teori pga. deres egenskaber til at transformere input i form af land, 

råvarer, kapital og human kapital til et output, der kommer til udtryk i form af varer og tjenesteydelser.  
44 Hendrikse, G. Economics and Management of Organizations, s. 42-43 
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information mellem parterne. I principal-agent teorien opereres der med en målkonflikt mellem principal 

og agent på baggrund af den foreliggende internalisering i form af et over-/underordnelsesforhold. Denne 

målkonflikt drejer sig om, at principalen er risikoneutral og ønsker at profitmaksimere, mens agenten er 

risikoavers og ønsker at nyttemaksimere. På grund af asymmetriske informationsforhold er principalen ikke 

i stand til at sikre, at agenten agerer til principalens fulde tilfredshed. Da agenten er risikoavers, er 

vedkommendes nyttefunktion for kompensation konkav, hvorefter en risikoavers person vil vælge den 

gennemsnitsprofit med størst spredning for at reducere sandsynligheden for tab, hvis han står overfor at 

vælge mellem to lige store gennemsnitsprofitter. Principalen har derimod en konstant nyttefunktion, 

hvorfor vedkommende vil være indifferent mellem to lige store gennemsnitsprofitter med forskellig 

spredning.45 Agenten handler opportunistisk på bekostning af principalens interesser, hvorfor principalen i 

den henseende har muligheden for at overvåge agenten og/eller skabe incitamenter, hvorved den 

opportunistiske adfærd minimeres. Således er formålet med teorien at fastlægge, hvorledes parterne i en 

samarbejdsaftale skal handle for at opnå den mest efficiente tilstand, hvor risikoen for opportunistisk 

adfærd minimeres.46  

 

Sidst men ikke mindst er der fravær af transaktionsomkostninger i den neoklassiske økonomiske teori, 

hvilket ikke er tilfældet i den ny-institutionelle økonomi.47 I den økonomiske analyse behandles dog det 

svage Coase-teorem, der anerkender eksistensen af transaktionsomkostninger.  

 

Den økonomiske analyse har en deduktiv tilgang, idet udgangspunktet for afhandlingen er allerede 

eksisterende empiri, som efterfølgende afprøves.48  

 

 

 

 

 

                                                             
45 Hendrikse, G. Economics and Management of Organizations. 154 
46 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 10  
47 Ibid., s. 9 
48Andersen, I. Den skinbarlige virkelighed, s. 35 
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1.8 Struktur 

 
I denne afhandling vil det blive analyseret, hvorvidt det er muligt at udøve strategisk kontrahering i 

samarbejdsaftaler med henblik på opnåelse af relationsrente i medfør af kunstig intelligens. Kapitel 2-4 

udgør den økonomiske, juridiske og integrerede analyse med hertil hørende delkonklusioner, der i denne 

rækkefølge vil besvare respektive underspørgsmål til problemformuleringen. Kapitel 2-4 danner grundlag 

for kapitel 5, der udgør afhandlingens konklusion. Strukturen for afhandlingen er som følger:  

 

Kap. 1: I dette kapitel præsenteres læseren for indholdet i afhandlingens andre kapitler. Kapitlet omfatter 

bl.a. afhandlingens emnevalg, problemformulering, synsvinkel, afgrænsning samt gennemgang og 

begrundelse af de metoder, der bliver anvendt i analysen.  

 

Kap. 2: I dette kapitel, der udgør den juridiske analyse, undersøges de obligationsretlige forhold, der følger 

af en samarbejdsaftale. Med udgangspunkt i en konkret Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og 

IBM, samt retspraksis, belyses rettigheder og forpligtelser nærmere, herunder loyalitetsforpligtelsen. 

 

Kap. 3: I dette kapitel, der udgør den økonomiske analyse, undersøges parternes respektive strategier, og 

hvorvidt parterne kan påvirke det samlede payoff ved at skifte strategi. Herudover undersøges det, om 

kunstig intelligens udgør en innovation, hvilket potentielt kan skabe værdi.  

 

Kap. 4: I dette kapitel forenes facetter fra kapitel 2 og 3, og udgør således den integrerede analyse. Det 

undersøges, hvorvidt Parterne i den konkrete Samarbejdsaftale har samme generiske strategi, således at 

strategisk fit opstår og muliggør udøvelse af strategisk kontrahering, herunder potentiel merværdi. 

 

Kap. 5: I dette kapitel, der udgør afhandlingens samlede konklusion, fremgår den endelige besvarelse af 

problemformuleringen.   
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Kapitel 2 – Juridisk analyse  
 

2.1 Obligationsrettens almindelige og specielle del  
 

I forbindelse med en samarbejdsaftale må der skabes klarhed over parternes respektive ydelser, dvs. hvad 

de har lovet eller i øvrigt skylder hinanden. Aftalefrihedens grundsætning indebærer, at parterne kan 

vælge, hvordan de vil forpligte sig overfor hinanden og til hvad.49 Således må parterne bestemme, hvad de 

skylder hinanden, og hvilke beføjelser, der kan påberåbes ved aftalens misligholdelse etc. 50  

 

Hvis aftalens udtrykkelige indhold ikke giver noget klart svar på ydelsens indhold, må den fastsættes ved 

fortolkning. Aftalen må udfyldes med de krav, som sædvane må anses at stille, hvis fortolkningen ej heller 

giver grundlag for en løsning af ydelsesspørgsmålet. 

 

Hvorledes denne udfyldelse skal finde sted, er noget man beskæftiger sig med i obligationsrettens 

almindelige del, herunder hvilke hensyn der bør tillægges særlig vægt indenfor det pågældende 

retsområde. Det kan være nødvendigt at udfylde aftalen i lyset af de individuelle forudsætninger og/eller 

typeforudsætninger, der gør sig gældende. De individuelle forudsætninger fokuserer på de forudsætninger 

parterne byggede på ved aftalens indgåelse, hvorimod typeforudsætninger er generelle og almene og 

fokuserer på, hvad man normalt vil forvente af personer i en sådan situation. De individuelle 

forudsætninger vedrører således antagelser med hensyn til en aftale, der dog ikke er direkte kontraktvilkår, 

og typeforudsætninger knytter sig til de enkelte kontraktarter. En kontraktpart må med rimelighed kunne 

forvente (forudsætte) at modtage modpartens modydelse.51 Domstolene vil i mangel af andet bevis kunne 

finde frem til, at en oplysning som en slags typeforudsætning, som sædvanligvis har betydning for en 

fornuftig kreditor, må antages at have haft den fornødne betydning for den pågældende kreditor. 52   

 

Overfor den almindelige del står den specielle del, hvor bl.a. reglerne i købeloven (KBL) og 

handelsagentloven (HAL) hører hjemme. Denne del omhandler således en række særregler for de enkelte 

fordrings- og kontrakttyper.53  

 

                                                             
49 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 38 
50 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 32 
51 Ibid., s. 29-30 
52 Ibid., s. 340 
53 Ibid., s. 21 



Side 19 af 105 

 

Det bemærkes dog, uagtet sondringen ovenfor, at grænsen imellem de forskellige dele ikke altid er skarp 

og der findes forskellige grader af ”almindelighed” og ”specialitet”, hvorfor der ofte vil være tale om en 

blanding af almindelige og særlige regler.54 Det er ikke usædvanligt, at almindelige grundsætninger 

suppleres med analogier fra KBL, siden KBL i vid udstrækning har karakter af en kodifikation af 

obligationsrettens almindelige grundsætninger. Derfor anvendes KBL ofte analogt udenfor lovens egentlige 

område, hvilket er tilfældet for bl.a. aftaler om tjenesteydelser.55 

 

For kontrakttyper, hvor der ikke foreligger lex specialis, og andet ikke følger af aftalegrundlaget eller 

specialitetsgrundsætninger, vil misligholdelsesbeføjelser være omfattet af obligationsrettens almindelige 

del. De almindelige misligholdelsesbeføjelser giver adgang til at kræve naturalopfyldelse, hvilket følger af 

princippet om, at aftaler er bindende (pacta sunt servanda). Herudover er der adgang til at kræve et 

forholdsmæssigt afslag, hvis realydelsen lider af en værdiforringende mangel og hæve, såfremt der 

foreligger væsentlig misligholdelse.56  

 

2.1.1 Ydelsens karakter  

 
Det er ikke nok at konkludere, at der foreligger en ydelse. Ydelsens karakter skal også kortlægges. 

Traditionelt sondres der mellem følgende præstationshandlinger: pengeydelser, dvs. betaling eller 

overførelse af pengebeløb, og realydelser, dvs. overdragelse af enhver anden form for ydelse, hvilket også 

omfatter tjenesteydelser.57 Sondringen er blevet vanskeligere at fastholde i takt med udviklingen i det 

moderne samfund, herunder kunstig intelligens, hvorfor sondringen har sin væsentligste betydning ved at 

udskille pengeydelsen fra andre ydelser.58  

 

Realydelsen vil næsten altid være opstået i kontrakt.59 I et gensidigt bebyrdende kontraktforhold udveksles 

parternes ydelser som vederlag for hinanden – oftest i form af realydelser mod pengeydelser.60 Herefter 

skal pengedebitor præstere sin pengeydelse som vederlag for realdebitors levering af sin realydelse.61  

 

                                                             
54 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave) s. 22-23 
Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 30 
55 Frost, K. Informationsydelsen, s. 73 
56 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 2 
57 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave) s, 26 samt Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 99 
58 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 99 
59 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 28 
60 Ibid., s. 179 
61 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 26 
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Mens afgrænsningen fra køb af fast ejendom i KBL er negativ, fremtræder tjenesteydelser ofte som et 

residualbegreb til køb af løsøre. Siden udgangspunktet for anvendelse af KBL er løsørekøb, jf. KBL § 1 a, er 

tjenesteydelser omfattet af generelle principper og/eller analog anvendelse af KBL. Det påpeges i såvel bet. 

nr. 738/1975 s. 78 som bet. nr. 1133/1988 s. 15, at tjenesteydelser ikke eksisterer på 

kontraheringstidspunktet.62  

 

Parternes formål i en gensidigt forpligtende kontrakt vil ofte være at erhverve krav på den andens ydelse, 

at give og få noget for noget (quid pro quid).63 Udover de klassiske begreber real- og pengeydelser, kunne 

det overvejes at operere med begrebet informationsydelse, idet informationsindholdet ikke på samme vis 

som andre realydelser lader sig fysisk berøre.64  

 

2.1.2 Informationsydelsen 

 
Data betegner ufortolkede kendsgerninger, repræsenteret ved tal, bogstaver eller symboler, der kan 

bearbejdes manuelt, dvs. af mennesker, eller maskinelt, fx af en computer. Data ændres til information, når 

den har været bearbejdet og tolkes, hvorfor information er det meningsindhold, som et givet sæt af data 

tillægges, hvad enten dette meningsindhold udledes direkte af mennesket eller indirekte med tekniske 

foranstaltningers mellemkomst. Processen fra data til information vil typisk omfatte databehandling. 65 Så 

længe dataene har meningspotentiale, er det ikke noget krav, at det konkrete menneske kan udfinde 

meningsindholdet.66 Den data, der indsamles til kunstig intelligens som led i en samarbejdsaftale bliver til 

information, når den har været bearbejdet og tolkes.  

 

Fleksibel information vedrører tilfælde, hvor realydelsens informationsindhold er bærende i transaktionen 

mellem parterne. Indholdet lader sig desuden løsrive sig fra det fysiske medium, der kan manifesteres 

hertil, jf. U.2002B.285. I modsætning hertil står integreret information, hvor informationen ikke lader sig 

løsrive fra realydelsens fysiske manifestering, dvs. informationen er integreret i den fysiske genstand. 67  

I forbindelse med en samarbejdsaftale, hvor baggrunden for indgåelsen er kunstig intelligens, må 

informationsindholdet, der udledes heraf antages at være bærende i transaktionen mellem parterne, 

hvorfor der alt andet lige vil være tale om fleksibel information. Denne antagelse understøttes af, at kunstig 

                                                             
62 Frost, K. Informationsydelsen, s. 100-101 
63 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 37 
64 Frost, K. Informationsydelsen, s. 24-25 
65 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 21 
66 Frost, K. Informationsydelsen, s. 32 
67 Ibid., s. 33 
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intelligens, der er software, har fundamental betydning for nytteværdien af hardwaren.68 Det bemærkes, at 

software falder udenfor KBL’s anvendelsesområde, jf. KBL § 1 a.  

 

Hvis der findes frem til, at informationsydelsen, herunder kunstig intelligens, udgør en selvstændig ydelse, 

tilføjes følgende forpligtelser i et gensidigt bebyrdende kontraktforhold:  

 

 Informationsydelse mod pengeydelse,   

 Informationsydelse mod realydelse, og  

 Informationsydelse mod informationsydelse.  

 

Den obligationsretlige betydning for en eventuel informationsydelse behandles ikke yderligere i denne 

afhandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Frost, K. Informationsydelsen, s. 117 
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2.2 Rettigheder og forpligtelser i en samarbejdsaftale  
 

Til besvarelse af hvilke nærmere afgrænsede rettigheder og forpligtelser, der følger af en samarbejdsaftale, 

og hvordan loyalitetsforpligtelsen kommer til udtryk i denne samarbejdsform, er der rettet henvendelse per 

mail til Region Hovedstaden med henblik på modtagelse af Samarbejdsaftale om benyttelse af cognitive 

computing-baserede løsninger til udvikling af et digitalt sundhedsøkosystem (i det følgende: 

Samarbejdsaftalen) mellem Region Hovedstaden og IBM. Region Hovedstaden var imødekommende og 

fremsendte Samarbejdsaftalen.  

 

Samarbejdet mellem Region Hovedstaden (RH) og IBM benævnes som en samarbejdsaftale. En 

samarbejdsaftale har samme juridiske udgangspunkt som en rammeaftale, hvis formål er at fastsætte 

vilkårene og rammerne for aftalen i en fastsat periode. En rammeaftale er formålstjenlig i forbindelse med 

forskningssamarbejder, der typisk er videnstunge, hvorfor det er svært at vide ex ante, hvorvidt 

samarbejdet bliver realiseret. 

 

En samarbejdsaftale udarbejdes med henblik på, at parterne kender til hinandens forventninger, 

muligheder samt begrænsninger i samarbejdet, således at der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt. En 

samarbejdsaftale er med til at skabe tryghed, men også forudsigelighed, eftersom det alt andet lige vil være 

lettere for parterne at navigere i samarbejdet, når de kender til hinandens forventninger. Det vil ligeledes 

være muligt at aftale specifikke behov, som er relevante for det pågældende samarbejde.  

Centrale punkter i en samarbejdsaftale er bl.a., hvem parterne er, baggrund og formål, rettigheder og 

forpligtelser, økonomi, offentliggørelse og hemmeligholdelse, inddragelse af andre parter, erstatning, 

varighed og genforhandling, samt ophør og tvister.  

 

 

2.2.1 Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM 

 
Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM vil være gennemgående for den juridiske analyse. Selvom 

problemformuleringen er af mere generel karakter, belyser Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM de 

forhold, der gør sig gældende i et samarbejde, hvis udgangspunkt er kunstig intelligens, nærmere bestemt 

udvikling af cognitive computing-baserede løsninger.  
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Nedenfor følger en skematisk behandling af de væsentligste punkter for den juridiske analyse i henhold til 

Samarbejdsaftalen. Det bemærkes, at økonomi og tvister først findes relevant at behandle i den 

økonomiske og integrerede analyse. Der henvises til Bilag 1 for den fuldstændige aftale.  

 

Pkt.  Overskrift  Kommentar  Henvisning 

1 Parter Region Hovedstaden (RH) og IBM Danmark ApS 

(IBM). 

Der er indgået en gyldig 

samarbejdsaftale mellem 

parterne, se afsnit 2.3.  

 2 Baggrund og 

formål 

Baggrunden for Samarbejdsaftalen er at der 

sandsynligvis vil være færre hænder til at 

varetage den offentlige service i fremtiden.  

 

Det fremgår af Samarbejdsaftalen, hvad 

Parterne agter at bidrage med i udførelsen af 

Samarbejdet. Det bemærkes dog, at 

Samarbejdsaftalen er ikke-eksklusiv og således 

ikke til hinder for, at RH indgår aftaler om 

samarbejde med andre parter, jf. dog pkt. 7.2.  

 

RH 

RH’s målsætning er at fremme udviklingen af 

velfærdsteknologiske løsninger mhp. lette, 

effektivisere og højne kvaliteten.  

 

IBM 

IBM har en strategisk målsætning om at 

bidrage til at transformere og forbedre måden, 

hvorpå sundhedssystemet fungerer vha. 

lanceringen af IBM Watson Health.  

Koordineret indsats i 

U.2007.3027 H, se afsnit 

2.3.1.2.  

 

Ikke-eksklusivitet, se 

afsnit 2.2.2.   

 

 

4 og 

7 

Forpligtelser og 

rettigheder  

Forpligtelser 

Parterne er uafhængige, dvs. ingen af Parterne 

har fuldmagt eller på anden måde ret til at 

skabe forpligtelser for den øvrige part.   

 

Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt følger 

af Samarbejdsaftalen, hverken hæfter parterne 

for eller er ansvarlige for hinanden.  

 

Parterne indestår ikke for, at Samarbejdet fører 

til et bestemt resultat og kan ikke holdes 

ansvarlige herfor.   

Forpligtelser i 

U.2007.3027 H, se afsnit 

2.3.1. 
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Rettigheder 

Parterne bevarer ejendomsretten til de 

immaterielle rettigheder, der udspringer fra 

deres Baggrundsviden.69 

 

Det er muligt at benytte Baggrundsviden i 

Samarbejdets løbetid, som en vederlagsfri, 

ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret. Det fordrer 

skriftlig tilladelse fra den Part, der har afgivet 

Baggrundsviden, såfremt den anden Part deler 

denne viden med tredjeparter.  

 

Ovenstående ret til at brug af hinandens 

Baggrundsviden ophører ubetinget ved 

Samarbejdets ophør, uanset årsagen hertil. 

 

I forbindelse med indgåelse af aftale om de 

konkrete Use Cases70 aftaler parterne 

fordelingen af ejendomsrettighederne til 

immaterielle rettigheder, herunder 

Forgrundsviden og Baggrundsviden, og øvrige 

rettigheder.  

 

Se afsnit 2.2.2 vedr. 

rettigheder. 

8 Offentliggørelse 

og 

hemmeligholdelse  

Parterne har til hensigt i forening at 

offentliggøre og formidle information om 

Samarbejdet og de enkelte Use Cases.  

 

Parternes hemmelighedsforpligtelse omfatter 

Fortrolige Oplysninger og den anden Parts 

Baggrundsviden, hvilket også gælder efter 

Samarbejdets afbrydelse eller afslutning.  

Parternes hensigt 

behandles i afsnit 2.2.3.  

 

 

9 Inddragelse af 

andre parter 

Andre parter kan inddrages i Samarbejdet i 

forbindelse med de enkelte Use Cases.  

 

I forhold til sådanne andre parter vil Parternes 

rettigheder og forpligtelser blive reguleret i 

særskilte Projektaftaler. 

U.2008.1911 H vedr. 

illoyal markedsadfærd, se 

afsnit 2.3.3.1.    

                                                             
69 Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en Part har rettighederne til ved 
Samarbejdets opstart, og som den anden Part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af 
Samarbejdet, jf. pkt. 3.1 i Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og IBM 
70 Use Cases er de konkrete udviklingsprojekter om cognitive computing-baserede løsninger, der igangsættes under 

Samarbejdsaftalen. De enkelte Use Cases defineres og reguleres i selvstændige og særskilte aftaler mellem Parterne , jf. pkt. 3.6 i 
Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og IBM 
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10 Erstatning  Erstatning skal ske efter dansk rets almindelige 

regler.  

 

 

 

Dog kan parterne ikke holdes 

erstatningsansvarlige for tab ved følgeskader, 

herunder driftstab, mistet omsætning/avance 

eller anden indirekte skade.  

U.2007.3027 H vedr. 

negativ 

kontraktinteresse, se 

afsnit 2.3.1. 

 

U.2017.2272 V vedr. 

ansvarsreguleringsvilkår, 

se afsnit 2.2.4.    

 

 

11 Varighed og 

genforhandling 

Samarbejdsaftalen løber over en femårig 

periode og inden udløbet skal Parterne aftale, 

hvorvidt Samarbejdsaftalen skal forlænges.  

U.2007.3027 H vedr. 

varighed og 

genforhandling, se afsnit 

2.3.1.3. 

11 Ophør  Begge Parter kan opsige Samarbejdsaftalen 

med seks måneders skriftlig varsel til udgangen 

af en måned. Herefter skal Parten straks give 

en begrundet meddelelse om opsigelsen til den 

anden Part.  

 

Overfor den Part, der opsiger 

Samarbejdsaftalen, kan der ikke rejses 

økonomiske krav.  

U.2008.1911 H vedr. 

ophævelse, se afsnit 

2.3.3.4.  

 

SH.2014.H-54-12 vedr. 

opsigelse, se afsnit 

2.3.3.3. 

 

 

Tabel 2. 

 

2.2.2 Rettigheder 

 
RH og IBM’s rettigheder i Samarbejdsaftalen fremgår af  pkt. 7. Det kan heraf udledes, at hver Part bevarer 

ejendomsretten til de immaterielle rettigheder, de hver især har ved Samarbejdets opstart, dvs. 

Baggrundsviden. Selvom parterne bevarer ejendomsretten til pågældende immaterielle rettigheder, er det 

muligt at benytte hinandens Baggrundsviden i Samarbejdsaftalens løbetid. Det vil endvidere være en 

vederlagsfri, ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret. Der er dog et krav om skriftlig tilladelse fra den anden Part, 

såfremt dennes viden skal deles med tredjeparter. IBM har forud for Samarbejdet med RH immaterielle 

rettigheder i relation til IBM Watson Health, der ved hjælp af kunstig intelligens kan behandle uanede 

mængder af data og bidrage til fx diagnosticering af sygdomme som kræft. Herudover har IBM know-how 

indenfor cognitive computing, hvilket også er et eksempel på Baggrundsviden, som IBM tilfører 

Samarbejdet og RH benytter. IBM gør ligeledes brug af RH’s Baggrundsviden, herunder RH’s know-how 

indenfor lægevidenskab, til at udvikle og optimere IBM Watson Health og skabe fremtidens 

sundhedsvæsen.  
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Det er centralt at fastlægge, at rettigheden til at benytte hinandens Baggrundsviden forudsætter, at 

Samarbejdet består, eftersom parterne bevarer ejendomsretten til sin Baggrundsviden. Således ophører 

rettigheden ved samarbejdets ophør, uagtet grunden til aftalens ophør.  

 

Samarbejdsaftalen giver mulighed for igangsættelse af konkrete Use Cases, der er udviklingsprojekter om 

cognitive computing-baserede løsninger, jf. pkt. 3.6. Hovedformålet i denne forbindelse er selvsagt 

udvikling, hvorfor de immaterielle rettigheder i de konkrete Use Cases ikke er fordelt på forhånd ved selve 

Samarbejdsaftalens indgåelse, eftersom de opstår i Samarbejdets løbetid. Det er derfor grundlæggende, at 

ejendomsrettighederne til immaterielle rettigheder og øvrige rettigheder, der opstår i 

udviklingsprojekterne, bliver fordelt allerede ved indgåelse af de pågældende Use Cases. Såfremt RH og 

IBM ikke fordeler ejendomsrettighederne allerede forud for indgåelsen af udviklingsprojekterne, kan der 

opstå tvivl om, hvem der kan gøre krav på dem. Særligt ved Samarbejdets ophør vil spørgsmålet om 

fordelingen af opståede rettigheder kunne udgøre en tvist.  

 

2.2.3 Forpligtelser  
 

Samarbejdsformen mellem RH og IBM bliver behandlet under pkt. 4 i Samarbejdsaftalen. En 

samarbejdsaftale har samme juridiske udgangspunkt som en rammeaftale, hvor formålet er at fastsætte 

vilkårene og rammerne for aftalen i en fastsat periode.  

 

Det fremgår af første underpunkt (4.1), at Parterne i enhver henseende er uafhængige parter. Der er ingen 

af Parterne, der har fuldmagt eller ret til at skabe forpligtelser for den anden, medmindre der foreligger en 

skriftlig aftale herom. Endvidere fremgår det, at Parterne hverken hæfter eller er ansvarlige for hinanden, 

bortset fra hvad der udtrykkeligt følger af nærværende aftale. 

 

I Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM har Parterne til hensigt at identificere og igangsætte minimum 2 

Use Cases om året, hvilket i alt vil resultere i 10 Use Cases i Samarbejdets løbetid. Parterne skal endvidere 

have identificeret 4 Use Cases, der er mulige at sætte i gang, ved aftalens indgåelse, jf. Samarbejdsaftalens 

pkt. 4.2. Der er snarere tale om, hvad parterne har til hensigt at gøre, hvilket nærmere afklarer, hvilke 

forventninger Parterne har til hinanden forud for Samarbejdet, end at de forpligter hinanden. Der kan dog 

være forskel på, hvad parterne forstår ved ”høj grad af udviklingspotentiale” og ”et kraftigt element af 

cognitive computing”, hvilket kan føre til misforståelser og eventuelle tvister i samarbejdet.   
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Ovenstående understøtter, at Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM har til formål at fastsætte vilkårene og 

rammerne for aftalen, og at der ikke følger nogle eksplicitte forpligtelser for de uafhængige Parter til at 

Samarbejdet fører til et bestemt resultat. Hvorvidt rammeaftaler generelt kan indeholde forpligtelser, 

behandles nedenfor ved inddragelse af retspraksis og obligationsretlige grundsætninger.  

 

 

2.2.4 Ansvarsreguleringsvilkår  

 
Det kan udledes af ovenstående, at RH og IBM er uafhængige parter, hvorimellem der ikke foreligger 

eksplicitte forpligtelser til at Samarbejdet fører til et bestemt resultat.  

 

Underpunktet til pkt. 10 vedrørende erstatning kan dog udgøre en forpligtelse, idet Parterne er 

erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. De er ikke erstatningsansvarlige for tab ved 

følgeskader, såsom produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning/avance eller anden 

indirekte skade. Dette punkt vedrører således ansvarsreguleringsvilkår, nærmere bestemt en 

ansvarsbegrænsningsklausul. En sådan klausul er aftalebetinget og har som udgangspunkt forpligtende 

kraft, hvorfor den behandles i forlængelse af afsnittet ovenfor vedrørende forpligtelser. Herved begrænses 

medkontrahentens erstatningsansvar beløbsmæssigt (kvantitativt), procentuelt i forhold til 

kontraktsummen eller kvalitativt, således at bestemte poster ikke dækkes i forbindelse med en 

erstatningsopgørelse. Aftaler, der på denne måde begrænser eller afskærer parternes ansvar, er som 

udgangspunkt gyldige.71 I henhold til Samarbejdsaftalen er der tale om en kvalitativ ansvarsbegrænsning, 

idet der er bestemte typer af tabsposter, hvorefter der ikke ydes erstatning.72  

 

U.2017.2272 V er relevant i forhold til ansvarsreguleringsvilkårs forpligtende kraft, og hvorvidt disse kan 

anses for vedtaget i et fast og længerevarende samarbejdsforhold. Ansvarsreguleringsvilkår omfatter bl.a. 

ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsningsklausuler. I denne dom er der tale om en ansvarsfraskrivelse, 

hvilket indebærer at ansvarsgrundlaget indskrænkes til kun at omfatte eksempelvis grov uagtsomhed eller 

forsæt på baggrund af en kontraktbestemmelse. Således er det muligt gyldigt at fraskrive sig ansvaret for 

simpel uagtsomhed og hændelige begivenheder.73 Samarbejdsaftalen indeholder en 

ansvarsbegrænsningsklausul og ikke en ansvarsfraskrivelse, men RH og IBM indgår i et længerevarende 

samarbejdsforhold, hvorfor dommen finder analog anvendelse. 

                                                             
71 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 408 
72 Ibid., s. 411 
73 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 6 
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Dommen vedrører et norsk forsikringsselskab og et norsk skib, in casu sagsøgerne, der anlagde sag med 

krav om erstatning mod et rederi, en gearleverandør og en skibsreparatør, in casu de sagsøgte. 

Erstatningskravet var opstået i forbindelse med, at det norske skib, der lå ved kajen i Thyborøn Havn, var 

blevet påsejlet af det danske skib, hvis reduktionsgear ikke havde fungeret på et tidspunkt, hvor det danske 

skib var ved at manøvrere til kaj.  

 

Det fremgik af gearleverandørens ordrebekræftelse til skibsreparatøren, at leveringsbetingelserne var 

Orgalime S 2000, der indeholdt en ansvarsfraskrivelse. Ifølge denne skulle skibsreparatøren holde 

gearleverandøren skadesløs i en situation, hvor gearleverandøren blev pålagt produktansvar overfor 

tredjemand. Rederiet blev frifundet, mens gearleverandøren fandtes at være ansvarlig for gearhavariet. 

Gearleverandøren skulle nemlig, uagtet ansvarsfraskrivelsen og det løbende samarbejde, friholde 

skibsreparatøren for ethvert ansvar i det indbyrdes forhold mellem disse. Gearleverandøren burde på en 

mere klar og udtrykkelig måde havde gjort skibsreparatøren opmærksom på den vidtgående 

ansvarsfraskrivelse, og kunne derfor ikke påberåbe sig de almindelige betingelser i Orgalime S 2000.  

 

Landsretten udtalte, at leveringsbetingelserne Orgalime S 2000 i det indbyrdes forhold mellem disse parter 

efter oplysningerne om parternes løbende samarbejde som udgangspunkt var vedtaget ved købet af 

gearet. Dog indeholdt Orgalime S 2000 en vidtrækkende ansvarsfraskrivelse, som gearleverandøren ikke 

havde fremhævet overfor skibsreparatøren. Leveringsbetingelserne havde ej heller været genstand for 

drøftelse mellem parterne, men der blev blot generelt henvist til Orgalime S 2000.   

 

Pågældende dom er således med til at statuere, at en ansvarsfraskrivelse ikke altid er bindende og kan 

fraviges, såfremt de almindelige betingelser ikke har været til genstand for drøftelse mellem parterne 

og/eller ansvarsfraskrivelsen ikke er blevet fremhævet overfor den anden part.  

 

Ansvarsbegrænsningen i Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM må antages at være vedtaget, idet den 

fremgår klart og udtrykkeligt og desuden er af sædvanligt indhold i erhvervsmæssige forhold. Således har 

pkt. 10.1 i Samarbejdsaftalen forpligtende kraft for RH og IBM, om end de ikke er forpligtet til at 

Samarbejdet fører til et bestemt resultat.74  

                                                             
74 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 411 
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2.3 Loyalitetsforpligtelsen 
 

Parterne i et retsforhold, der giver anledning til obligationsretlige problemstillinger, vil typisk have en 

opfattelse af, at aftalens genstand er værdifuld og dermed beskyttelsesværdig, herunder et ønske om at 

udveksle værdier med henblik på disses konsumption, forædling eller videreoverdragelse. Parternes 

interesse i at bevare disse værdier kommer i dansk ret til udtryk i den obligationsretlige 

loyalitetsforpligtelse, hvorefter en gyldig aftale påfører dens parter pligt til at optræde loyalt overfor 

hinanden og i rimeligt omfang at varetage hinandens interesser.75 Der foreligger en gyldig aftale mellem RH 

og IBM, og Parternes opfattelse af aftalens genstand stemmer alt andet lige overens med den gængse, dvs. 

at aftalen er værdifuld og beskyttelsesværdig, hvorfor loyalitetsforpligtelsen underkastes nærmere 

behandling nedenfor.  

 

Ved afklaring af, hvorvidt der er sket brud på loyalitetsforpligtelsen, skal det vurderes om kontraktparten 

burde have handlet anderledes. Hvordan kontraktparten burde have handlet, bliver vurderet ud fra 

faktorer som kontraktforholdets karakter og varighed, intensiteten af parternes kontraktmæssige 

forbindelse samt ydelsens art. Der er med andre ord tale om en culpabetragtning, som bliver vurderet efter 

det anerkendte adfærdsmønster, som foreligger på det pågældende tidspunkt.76 

 

Siden dette princip finder udtryk i en alment anerkendt grundsætning, bør parterne i et vist omfang udfolde 

faktiske bestræbelser for at varetage hinandens interesser, hvad enten dette er direkte udtalt eller blot 

stiltiende forudsat.77  

 

I kontraktforhold, hvor parternes forpligtelse ikke kan anses for udtømt ved de udtrykkelige antagne vilkår, 

gælder den almindelige loyalitetsforpligtelse, der bør betragtes som en præceptiv grundsætning. 78 Mens 

den primære ydelse er den ydelse, som kreditor i første række har haft som kontraheringsobjekt, beskrives 

loyalitetsforpligtelsen undertiden som en biforpligtelse, der gælder ved siden af debitors pligt til at 

præstere hovedydelsen, jf. fx Gomard (2006) s. 48 ff., Hov (2002) s. 58 f. samt Hagstrøm (2003) s. 112.79  

 

Loyalitetsforpligtelsen bliver generelt beskrevet som en biforpligtelse. I samarbejdsaftaler, herunder 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, tyder det på, at selve samarbejdet og hertil hørende 

                                                             
75 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 28-29 og 69 
76 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011). Justitia, s. 40 
77 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 458 
78 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 71 
79 Ibid., s. 40 
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loyalitetsforpligtelse kan betragtes som en hovedydelse, hvilket uddybes nærmere i den integrerede 

analyse, se afsnit 4.6.  

 

Sondringen mellem hovedydelsen og biforpligtelsen har imidlertid begrænset (praktisk) værdi og har ingen 

retlig betydning for, hvilke sanktioner, der kan gøres gældende ved misligholdelse. Således kan 

biforpligtelser mødes med de samme misligholdelsesbeføjelser, som hovedydelser kan.80 Idet 

loyalitetsforpligtelsen er en obligationsretlig grundsætning, vil det ved tilsidesættelse og i mangel af lex 

specialis være muligt at påberåbe de almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelse, se nærmere 

herom i afsnit 2.1. Fx kan aftalen som regel kunne hæves, såfremt debitors tilsidesættelse af sin 

loyalitetsforpligtelse betragtes som væsentlig i forhold til hele den ydelse, debitor skulle præstere.81  

 

 

2.3.1 Loyalitetsforpligtelsen i praksis  

 

U.2007.3027 H belyser loyalitetsforpligtelsen i en samarbejdsaftale, og centrale punkter sammenholdes 

med den foreliggende Samarbejdsaftale mellem RH og IBM nedenfor. 

 

2.3.1.1 Indledning 

 

Samarbejdsaftalen mellem parterne, in casu Danfoss, D, og Brunata, B, omfattede udvikling og levering af 

energimålere. Der viste sig tekniske vanskeligheder i forbindelse med D’s arbejde med at udvikle 

energimålerne, hvorefter B krævede erstatning af D opgjort som positiv opfyldelsesinteresse som følge af 

D’s salg af energimålerprojektet til en anden virksomhed. Højesteret fandt, at samarbejdsaftalen alene var 

en rammeaftale for en fremtidig samarbejde. Aftalen var indgået på baggrund af parternes fælles 

forventning om D’s udvikling og produktion af energimålerne, men gav imidlertid ikke holdepunkter for at 

indlægge nogen pligt for D til at gøre dette, idet der ikke kunne udledes en egentlig forpligtelse hertil af 

aftalegrundlaget. Således lagde aftalen ikke bindinger på D’s adgang til at gennemføre eller opgive udvikling 

og produktion, foretage omprioriteringer eller træffe beslutning om frasalg.  Dispositionerne indebar derfor 

ingen misligholdelse fra D’s side, der kunne udløse pligt til at betale erstatning af positiv 

opfyldelsesinteresse.  

Eftersom der var tale om en rammeaftale for fremtidigt samarbejde, var der ikke nogen garanti for, at der 

                                                             
80 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 40 
81 Ibid., s. 70 
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ville være en LD-måler og at denne ville blive færdigudviklet, men det var en forudsætning for 

samarbejdsaftalen. Ligeledes var der ikke nogen, der forventede, at det ikke ville lykkes at få måleren 

udviklet. Det forhold, at aftalen ikke indeholdt nogle bestemmelser, der forpligtede D til at fremstille og 

levere bestemte målere, men først gav mulighed for at kræve levering, når disse var blevet 

færdigudviklede, medførte, at D ikke var erstatningsansvarlig overfor B for manglende færdiggørelse af 

projektet. Aftalen indeholdt altså ingen forpligtelser for D til at færdigudvikle LD-måleren, hverken efter 

aftalens ordlyd eller omstændighederne i øvrigt. Selvom det var anført, at samarbejdet forventedes udvidet 

og D havde til hensigt at færdiggøre målerne – og også målrettet arbejdede herpå, ændrer ikke på 

ovenstående forhold. 

 

D havde dog tilsidesat sin af kontrakten følgende loyalitetsforpligtelse overfor B, da parterne indenfor 

rammerne af det aftalte partnerskab skulle optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning 

for dispositioner i henhold til samarbejdsaftalen, og en krænkelse heraf kunne udløse erstatningsansvar op 

til negativ kontraktinteresse.     

 

2.3.1.2 Koordineret indsats  

 

I samarbejdsaftalen mellem B og D fremgik bl.a.:  
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Koordineret indsats forstås således, at parterne samler og organiserer ud fra et overordnet formål, så de i 

højere grad kan udnytte hinandens viden og ressourcer. I forhold til Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM 

kommer dette til udtryk i bl.a. pkt. 2.4 og 8.1.  

 

Ifølge Samarbejdsaftalens pkt. 2.4 er en kernekomponent i realisering af målsætningen om at bidrage til at 

transformere og forbedre måden, hvorpå sundhedssystemer fungerer, at indgå strategiske 

samarbejdsaftaler med vigtige offentlige og private organisationer, som sammen kan bidrage til at skabe 

fremtidens sundhedsvæsen. Sammen kan i dette tilfælde sidestilles med koordineret indsats.  

 

Det fremgår af Samarbejdsaftalens pkt. 8.1, at ”Parterne har til hensigt at foretage fælles offentliggørelse 

og formidle information, således at hver Parts kommunikationsafdeling får mulighed for at komme med 

input til offentliggørelsen/formidlingen”. Der findes i denne sammenhæng lighedstræk mellem fælles og 

koordineret indsats. Samarbejdet mellem B og D forventedes desuden udvidet og begge parter havde 

interesse i at få LD-måleren færdig, hvilket tyder på, at der var tale om et mere vidtgående samarbejde i 

form af en slags partnerskab.  

 

2.3.1.3 Varighed 

 

 

 

 

 

Aftalens løbetid er min. 5 år, hvilket falder sammen med Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, der også 

løber over en femårig periode, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 11.1. I Samarbejdsaftalen giver denne 

minimumsløbetid sig til udtryk ved at Parterne inden udløbet af Samarbejdsaftalen aftaler, om 

Samarbejdsaftalen skal forlænges.  

 

B havde før aftalens indgåelse tilkendegivet overfor D, at de var interesseret, men at det var afgørende, at 

der blev tale om et samarbejde af en vis varighed. 5 år må antages at udgøre en vis varighed, således at der 

ikke er tale om en enkeltstående transaktion.  
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2.3.1.4 Ophævelse og opsigelse 

 

 

 

Det fremgår, at B til enhver tid kunne opsige aftalen, hvorimod D alene kunne opsige aftalen, såfremt der 

var tale om misligholdelse af aftalte samarbejdsforhold. Parterne havde altså ikke den samme mulighed for 

opsigelse og varslet var endvidere ikke det samme. I Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM kan aftalen 

opsiges af begge Parter med seks måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned, jf. Samarbejdsaftalens 

pkt. 11.2. Parterne har i dette tilfælde samme mulighed for opsigelse og varslet er endvidere det samme. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3.3 nedenfor, hvor forskellige ophørsformer behandles.  

 

 

2.3.1.5 Indsatsforpligtelse 

 

D var interesseret i B’s ekspertise og servicefaciliteter, og dommen giver udtryk for, at samarbejdet med B 

var tættere, end det normalt er med andre. D’s gode renommé ville desuden resultere i, at det 

dækningsbidrag, som B ville opnå ved salg af D’s målere var højere, end det dækningsbidrag B ville opnå 

med andre.  

 

B lagde i forbindelse med retssagen afgørende vægt på D’s erfaring og renommé, dvs. en formodning om 

en form for professionalisme. Hvorledes kontraktparterne burde have handlet, bliver som sagt vurderet 

efter det anerkendte adfærdsmønster, som er på det pågældende tidspunkt, og parternes kontraktmæssige 
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forbindelse samt ydelsens art.82 Da der er tale om to professionelle parter, må der alt andet lige være større 

krav til parternes forståelsesevne i forhold til aftalen og kreditor har ret til at forvente en realydelse, hvis 

kvalitet svarer til almindelig god kvalitet indenfor den pågældende branche.83 Der sondres mellem 

resultatforpligtelse (obligations de résultat) og indsatsforpligtelse (obligations de moyens).84 

Resultatforpligtelsen indebærer en pligt til at tilvejebringe slutproduktet af en indsats, uanset hvor enkel 

eller kompliceret denne måtte vise sig, hvorimod indsatsforpligtelsen indebærer, at debitor alene er 

forpligtet til at gøre sit bedste, uagtet at det tilsigtede mål for disse bestræbelser ikke bliver realiseret. Når 

den ene part kommer med særlige forudsætninger, forventes det, at de forudsætninger anvendes, således 

at vedkommende yder en god faglig indsats for en sagkyndig indenfor professionen.85 Grundet 

samarbejdsaftalens karakter og indhold, antages denne at være udtryk for en indsatsforpligtelse i 

kombination med loyalitetsforpligtelsen. Ligesom tilsidesættelse af loyalitetsforpligtelsen kan resultere i 

misligholdelse af aftalen, vil den debitor, der ikke behørigt opfylder en indsatsforpligtelse, misligholde 

aftalen, hvad enten dette fremgår af aftalen eller ej.86  

 

2.3.1.6 Sammenfatning 

 

På baggrund af ovenstående udledes det, at der i samarbejdsaftalen mellem Brunata og Danfoss er en 

række ligheder med Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM. Først og fremmest er Samarbejdsaftalen 

mellem RH og IBM også en rammeaftale, hvilket indebærer, at Samarbejdsaftalen alene er en rammeaftale 

for et fremtidigt samarbejde, men at denne ikke indlægger nogen pligt for Parterne til at Samarbejdet fører 

til et bestemt resultat, jf. pkt. 4.1 i Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, ligesom aftalen i U.2007.3027 H 

ikke gav holdepunkter for at indlægge nogen pligt for Danfoss til at udvikle og sætte en LD-måler i 

produktion. 

 

Selvom der ikke følger nogle konkrete forpligtelser af en rammeaftale, herunder en samarbejdsaftale, 

spiller loyalitetsforpligtelsen dog en rolle i alle kontraktforhold og udgør således en forpligtelse, om end 

implicit, selv for denne type af aftaler.  

 

De to samarbejdsaftaler har bl.a. den samme varighed og bygger på en koordineret/fælles indsats. Brunata 

og Danfoss havde i samarbejdsaftalen skrevet, at de via en koordineret indsats ville sikre en hurtig 

                                                             
82 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011). Justitia, s. 47 
83 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 65 
84 Ibid., s. 43 
85 Ibid., s. 44 
86 Ibid., s. 45 
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indtrængning på det danske marked, og at samarbejdet forventedes udvidet. Der var således tale om et 

mere vidtgående samarbejde, som havde karakter af en slags partnerskab. Pkt. 11.1 i Samarbejdsaftalen 

mellem RH og IBM giver mulighed for genforhandling og forlængelse af Samarbejdsaftalen, samt fælles og 

sammen bliver nævnt flere steder i Samarbejdsaftalen, hvilket harmonerer med koordineret indsats i 

U.2007.3027 H. Det tyder derfor på, at der ligeledes er tale om et mere vidtgående samarbejde mellem RH 

og IBM, som har karakter af en slags partnerskab, om end der foreligger mindre forskelle mellem aftalerne, 

såsom muligheden for at opsige aftalen og varslet herfor. Som følge af Samarbejdsaftalen mellem Region 

Hovedstaden og IBM, skal Parterne indenfor rammerne af det aftalte parternskab optræde loyalt og 

underrette hinanden om forhold af betydning for dispositioner i henhold til Samarbejdsaftalen.  

 

Den indbyrdes typeforventning, dvs. hvad parterne kan forvente af hinanden, beror på deres relation. Siden 

RH og IBM har valgt hinanden for i fællesskab at løse en opgave, de ikke kunne løse alene, indebærer dette 

en typeforventning om gensidig loyalitet. Herved pålægger Samarbejdsaftalen Parterne at drage omsorg for 

hinandens interesser og afgive information af betydning i den underliggende transaktion.87 

 

 

2.3.2 Konkretiseret loyalitetsforpligtelse 

 
Loyalitetsforpligtelsen er en retsgrundsætning, der er udviklet gennem retspraksis og lex specialis i en 

længere periode og er af general karakter, hvorfor det ikke er muligt at opstille dens indhold og omfang. 

Den generelle loyalitetsforpligtelse indebærer ”en vis pligt til i et rimeligt omfang at tage hensyn til 

medkontrahentens interesser, dersom dette kan ske uden væsentlig opofrelse.”88 

 

I modsætning til tilfældet i U.2007.3027 H, kan loyalitetsforpligtelsen være konkretiseret ved lov eller 

indskrevet i en kontrakt. Når forpligtelsen er reguleret eller det fremgår eksplicit af aftalen, at parterne skal 

handle loyalt, er det med henblik på at tydeliggøre og præcisere retsgrundlaget mellem parterne. Det vil 

sige at der indenfor visse retsområder kan være fastsat lovregler om loyalitetsforpligtelsens udstrækning og 

indhold, men det er også muligt for parterne at aftale en særlig loyalitetsforpligtelse.89 

 

Ved at aftale en særlig loyalitetsforpligtelse er det muligt at konkretisere, hvordan parterne bør handle. På 

de retsområder, hvor loyalitetsforpligtesen er reguleret, er der tale om en kodificering af den altid 

                                                             
87 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 458 
88 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011). Justitia, s. 48 
89 Ibid. 
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gældende loyalitetsforpligtelse, mens den kontraktregulerede forpligtelse er med henblik på at regulere en 

bestemt loyal adfærd i den pågældende kontrakt. Det er dog centralt at nævne, at konkretiseringen ikke 

træder i stedet for den almindelige loyalitetsforpligtelse, men nærmere skal ses som et komplement 

hertil.90 

 

Fra et obligationsretligt synspunkt, skal en eventuel opstået konflikt løses ud fra hvad parterne har aftalt, 

særlig lovgivning, sædvane og kutyme.91 Som tidligere nævnt skal parterne altid handle loyalt i et 

kontraktforhold. Såfremt konkretisering ikke er udtømmende, virker loyalitetsforpligtelsen udfyldende.  

 

Det fremgår af U.2007.3027 H, at Danfoss’ dispositioner ikke indebar en misligholdelse, der kunne udløse 

pligt til at betale erstatning af positiv opfyldelsesinteresse. Danfoss ifaldt erstatningsansvar for det 

forvoldte tab, eftersom de ikke havde handlet loyalt. Herudover fremgår det, at ”Danfoss har tilsidesat sin 

af kontrakten følgende loyalitetsforpligtelse overfor Brunata”, samt ”at Danfoss handlede uden på noget 

tidspunkt at afstemme situationen med Brunata, hvilket er i strid med en kontraktparts almindelige 

loyalitetsforpligtelse”. På denne baggrund kan det fastslås, at loyalitetsforpligtelsen ikke er blevet 

konkretiseret i aftalen. Herved opstår spørgsmålet om, hvorvidt en konkretiseret loyalitetsforpligtelse kan 

være medvirkende til at i højere grad skabe tryghed og forudsigelighed for parternes loyale ageren i 

samarbejdet.  

 

Ligesom i samarbejdsaftalen mellem Brunata og Danfoss, er loyalitetsforpligtelsen ikke konkretiseret i 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM. Såfremt loyalitetsforpligtelsen konkretiseres i Samarbejdsaftalen, vil 

det for Parterne være tydeligt, hvilken forståelse de har af loyalitetsforpligtelsen og hvorledes de skal agere 

i overensstemmelse med denne. Det kan være medvirkende til at skabe tryghed i samarbejdet, når 

parterne ved hvordan loyalitetsforpligtelsen skal overholdes. En konkretisering kan derfor indebære en 

forpligtelse om at underrette hinanden på et tidligt stadie om såvel små som store forhold, der har 

betydning for den anden kontraktpart. 

 

 

 

 

                                                             
90 Algren, L. B. og Steffensen, S. M. (2011). Justitia, s. 48 
91 Ibid. 
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2.3.3 Sondring mellem opsigelse og ophævelse  
 

2.3.3.1 Illoyal adfærd i opsigelsesperioden  

 

U.2008.1911 H belyser loyalitet i kontraktforhold, navnlig illoyal markedsadfærd i opsigelsesperioden. Den 

er relevant i forhold til, hvornår en samarbejdsaftale kan opsiges henholdsvis ophæves og sondringen 

herimellem. 

 

Dommen omhandler det danske selskab, D, der var eneforhandler af et produkt på det danske marked, som 

blev fremstillet af det norske selskab, N. Parterne indgik i 2001 en termineringsaftale, hvorefter 

eneforhandleraftalen ophørte pr. 31. december 2001. I denne forbindelse skulle N betale D to særlige 

vederlag for opsigelsen af aftalen med forkortet varsel. D begyndte at markedsføre N’s produkt under et 

andet navn i løbet af sommeren 2001, og D’s søsterselskab i Sverige havde med D’s accept begyndt at 

markedsføre et konkurrerende italiensk produkt på det danske marked. N påtalte D’s markedsadfærd flere 

gange, da det italienske produkt blev markedsført under anvendelse af de VVS-normer, som den danske 

brancheforening havde tildelt N's produkt. På baggrund heraf standsede N leveringen til D den 12. 

november 2001 og ophævede efterfølgende eneforhandleraftalen den 19. december 2001.  

 

D blev dømt til at anerkende at have været uberettiget til at have markedsført N’s produkt i forbindelse 

med et fogedforbud, der var blevet nedlagt af N. Under den pågældende sag ved Sø- og Handelsretten blev 

D desuden idømt en bøde, samtidig med at N blev frifundet for D’s erstatningspåstand.  

 

For Højesteret omfattede sagen alene spørgsmålet om berettigelsen af N’s ophævelse af kontraktforholdet 

den 19. december 2001, og hvorvidt de af termineringsaftalen afledte løfter var bortfaldet ud fra et 

forudsætningssynspunkt. Forudsætningssynspunktet bygger på de forpligtelser, parter har påtaget sig 

overfor hinanden i aftaleforhold, herunder: Hvad kan man med rimelighed forvente, og hvad bør man med 

rimelighed gøre for at sikre førnævnte værdier?92 I denne forbindelse fandt Højesteret, at de af N 

gennemførte foranstaltninger var loyale i forhold til D. Omfanget af D’s groft illoyale og aftalestridige 

handlen var dog tilstrækkeligt til at berettige N til at standse leveringen og ophæve eneforhandlerforholdet 

som sket. N’s vederlagspligter måtte desuden anses for bortfaldet ud fra et forudsætningssynspunkt, 

grundet de juridiske forholds karakter. I øvrigt stadfæstede Højesteret Sø- og Handelsrettens dom.  

 

                                                             
92 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 29 
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Det kan udledes af ovenstående dom, at kravet om loyal adfærd ligeledes gælder i opsigelsesperioden. Den 

bygger grundlæggende på business as usual, hvorefter kontrahenterne skal opføre sig ligesom forud for 

opsigelsen og kan ses som en eksplicitering af loyalitetsforpligtelsen. Således træder loyalitetsforpligtelsen i 

kraft i den prækontraktuelle fase og udstrækker sig til tiden efter kontraktindgåelsen.  

 

Såfremt ovenstående sammenholdes med Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, kan Parterne i forhold til 

forudsætningssynspunktet med rimelighed forvente, at det kun er projekter, der indeholder en høj grad af 

udviklingspotentiale samt et kraftigt element af cognitive computing, der vil blive taget i betragtning til en 

Use Case, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 4.3. Hvis den ene Part eller Parterne i fællesskab opsiger aftalen, skal 

de handle loyalt og opføre sig ligesom forud for opsigelsen i hele opsigelsesperioden. Såfremt den ene Part 

handler groft illoyalt i opsigelsesperioden, kan den anden Part eventuelt ophæve aftalen ud fra et 

forudsætningssynspunkt.  

 

2.3.3.2 Forudsætningssynspunktet 

 

U.2000.656 H behandles i forlængelse af U.2008.1911 H til præcisering af forudsætningssynspunktet, idet 

sagen blev afgjort herefter. Dommen illustrer, at der efter forudsætningssynspunktet kan blive tillagt et 

supplerende honorar, for at opveje forrykkelse af den forudsatte balance mellem indsats og vederlag.    

 

I U.2000.656 H krævede komponisten, K, erstatning af Det Kongelige Teater, T, fordi balletten som K havde 

komponeret musik til ikke blev opført. Erstatningskravet vedrørte mistede indtægter og et krav om 

yderligere vederlag på grund af at balletten ikke blev opført. Der påhvilede ikke T en forpligtelse til at 

producere og opføre balletten på grundlag af K’s musik i hverken kontrakten eller efter dansk ret, hvorfor T 

dermed ikke kunne holdes erstatningsansvarlig. Det ville derfor have haft afgørende betydning for 

afgørelsen, hvis der var indsat en forpligtelse for T til at opføre balletten. Dette kan sammenholdes med 

såvel samarbejdsaftalen i U.2007.3027 H som Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, hvor der ikke 

foreligger konkrete forpligtelser til gennemførelse af respektive samarbejder, idet en samarbejdsaftale 

alene fastsætter rammerne og vilkårene for det fremtidige samarbejde.  

 

I forbindelse med forudsætningssynspunktet, dvs. hvad man med rimelighed bør gøre for at sikre værdier, 

blev der lagt vægt på, at på tidspunktet for kontraktindgåelsen, fremstod det usandsynligt at balletten ikke 

ville blive opført, hvorfor det ikke havde en væsentlig betydning for afgørelsen, at K’s agent ikke indskrev 

tantieme i tilfælde af, at balletten ikke blev opført. 
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Med hensyn til hvad man med rimelighed kan forvente har det formodningen mod sig, at K, alene mod et 

honorar på 100.000 kr., skulle havde indgået en kontrakt om at komponere musik, hvorfor den manglende 

opførelse afgørende havde forrykket den forudsatte balance mellem K’s indsats og vederlag. På denne 

baggrund blev K tillagt et supplerende honorar på 200.000 kr.  

 

2.3.3.3 Opsigelse  

 

I kontrast til U.2008.1911 H står SH.2014.H-54-12, hvorefter en handelsagent ikke havde misligholdt 

agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter (konkurrerende produkter i sin 

produktportefølje) eller handlet illoyalt, hvorfor vedkommende havde krav på godtgørelse i anledning af 

agenturgivers opsigelse af aftalen.  

 

Retten skulle først tage stilling til, om handelsagenten havde udvist en sådan væsentlig misligholdelse af 

agenturaftalen, at agenturgiveren var berettiget til at ophæve aftalen uden at betale godtgørelse til 

handelsagenten. Agenturgiveren fandtes ikke have været berettiget til at ophæve aftalen, og 

handelsagenten havde derfor ret til godtgørelse i anledning af agenturgiverens opsigelse. Det var endvidere 

tillagt betydning, at det kunne lægges til grund, at agenturgiveren generelt havde været meget tilfreds med 

handelsagenten.   

 

Den hyppigste måde at bringe en aftale til ophør på er ved opfyldelse, men en aftale kan også ophøre som 

følge af opsigelse eller ophævelse. Mads Bryde Andersen definerer en opsigelse som:  

 

”en meddelelse til en aftalepart om, at aftalen – i overensstemmelse med de regler, der gælder for den – 

ønskes bragt til ophør med virkning fra et bestemt tidspunkt”.93 

 

En opsigelse er ingenlunde betinget af misligholdelse, hvilket kommer til udtryk i SH.2014.H-54-12, hvor 

handelsagenten ikke havde udvist en væsentlig misligholdelse efter agenturaftalens pkt. 9.2:  

 

                                                             
93 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 117 
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Aftalen kunne altså ikke ophæves, da der ikke var tale om væsentlig misligholdelse. Derimod havde 

aftaleparterne taget stilling til opsigelsesspørgsmålet, da de indgik aftalen, jf. pkt. 9.1 nedenfor:  

 

 

 

Da parterne havde taget stilling til opsigelsesspørgsmålet i aftalen og handelsagenten ikke havde udvist en 

væsentlig misligholdelse af agenturaftalen, kunne agenturgiveren ikke ophæve aftalen – kun opsige – og 

handelsagenten havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgiverens opsigelse af aftalen, jf. pkt. 9.5 

nedenfor:  

 

 

 

Kravet om godtgørelse kan fx støtte sig på HAL § 25, der er en beskyttelsespræceptiv bestemmelse. I 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM kan der ikke rejses økonomiske krav overfor den Part, der opsiger 

Samarbejdsaftalen, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 11.4. 
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2.3.3.4 Ophævelse 

 

Der erindres, at ophævelse er forskellig fra opsigelse og er betinget af, at der foreligger væsentlig 

misligholdelse, hvorved kontrakten ophører øjeblikkeligt.94  

 

Baggrunden for, at der kræves en kvalificerende (væsentlig) omstændighed for at kunne hæve er, at 

hævebeføjelsen i forhold til andre misligholdelsesbeføjelser anses for at være den mest vidtgående og 

destruktive misligholdelsesbeføjelse, der kan bringes i anvendelse.95 Begrundelsen for dens indgribende 

karakter er, at den fører hele transaktionen tilbage til udgangspunktet, hvor ydelserne gives tilbage og 

omkostningerne ved transaktionens gennemførelse har været spildte. Derudover må parterne starte forfra 

igen med ny medkontrahent, såfremt de ønsker at realisere det mål, de oprindeligt søgte med aftalen.96 

Den kvalificerende omstændighed kan enten følge af særlig aftale, ved lovhjemmel eller hvor der foreligger 

en anden væsentlig kvalificerende omstændighed, der kan karakteriseres med begrebet væsentlighed.97 

 

Den hævebegrundende misligholdelse behøver ikke nødvendigvis knytte sig til en hovedforpligtelse, men 

kan også knytte sig til de såkaldte biforpligtelser.  98  Et brud på loyalitetsforpligtelsen, når den 

karakteriseres som en biforpligtelse, kan således give anledning til ophævelse, hvilket var tilfældet i 

U.2008.1911 H. Her forelå der væsentlig misligholdelse som følge af den ene parts tilsidesættelse af 

loyalitetsforpligtelsen i opsigelsesperioden, hvorfor aftalen kunne ophæves.  

 

Som nævnt kan den kvalificerende omstændighed og hæveadgangen følge af aftalen. Hæveadgangen kan, 

uanset aftalens vilkår, udledes af et forudsætningssynspunkt, hvis fx den ene parts forhold har båret præg 

af grov illoyalitet, hvilket harmonerer direkte med U.2008.1911 H.99 

 

 

 

                                                             
94 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 216 
95 Ibid., s. 212 og 216  
96 Andersen, M. B. Grundlæggende aftaleret, s. 121 
97 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 216 
98 Ibid. 
99 Ibid., 217 
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2.4 Juridisk delkonklusion 
 

Det udledes af ovenstående analyse, at parterne kan indskrive rettigheder i en samarbejdsaftale, hvilke vil 

afhænge af forholdene i det konkrete samarbejde. Af Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og 

IBM, der vedrører udvikling af cognitive computing-baserede løsninger, fremgår Parternes rettigheder til at 

benytte hinandens immaterielle rettigheder, de hver især har forinden samarbejdet. Grundet en 

samarbejdsaftales karakteristika, hvor rammerne for fremtidigt samarbejde fastsættes, kan Region 

Hovedstaden og IBM fordele rettigheder i Samarbejdets løbetid med henblik på konkrete 

udviklingsprojekter.  

 

Mens rettigheder afhænger af konkrete forhold, er spørgsmålet koblet til forpligtelser af mere generel 

karakter. På baggrund af retspraksis og Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM findes der 

frem til, at en samarbejdsaftale ikke indlægger nogle eksplicitte forpligtelser til at samarbejdet skal føre til 

et bestemt resultat, hvilket dog ikke er ækvivalent med, at parterne ikke er forpligtede overfor hinanden. 

Den obligationsretlige loyalitetsforpligtelse påfører parterne i en gyldig aftale pligt til at optræde loyalt 

overfor hinanden og i rimeligt omfang at varetage hinandens interesser. Den gælder for alle 

kontraktforhold og træder i kraft i den prækontraktuelle fase og udstrækker sig til tiden efter 

kontraktindgåelsen.  

 

Loyalitetsforpligtelsen, hvis tilsidesætte kan resultere i misligholdelse af aftalen, skal tillige overholdes i 

samarbejdsaftaler og udgør således en forpligtelse, om end implicit. Parterne kan indskrive en konkretiseret 

loyalitetsforpligtelse for at tydeliggøre og konkretisere retsgrundlaget mellem dem. Selvom 

konkretiseringen ikke træder i stedet for den almindelige loyalitetsforpligtelse, men nærmere skal ses som 

et komplement hertil, muliggør den regulering af en bestemt loyal adfærd i det pågældende samarbejde.  

 

Udover loyalitetsforpligtelsen skal parterne overholde en eventuel ansvarsbegrænsningsklausul, der 

ligeledes har forpligtende kraft, såfremt den fremgår klart og udtrykkeligt af aftalen.  
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse 

 
3.1 Spilteori 

 
Spilteori giver et sæt værktøjer til systematisk dissektion af problemet med menneskelig adfærd og egner 

sig til at give formale analyser af strategisk interaktion mellem to eller flere personer (spil).100  Situationer, 

hvor personer samarbejder eller konkurrerer kan modelleres som spil, hvor spillerne har anledning til at 

vælge forskellige strategier, og hvor resultater for den enkelte spiller er afhængigt af, hvad den/de øvrige 

spiller(e) gør.101 Spilteori kan desuden betragtes som en udvidelse af den mere simple optimeringstilgang, 

som blev udviklet i neoklassisk økonomi.  

 

En af styrkerne ved spilteori er, at den tvinger aktørerne til at foretage udtrykkelige antagelser om 

menneskelige motivationer og evner samt identificere funktionerne i et spil, dvs. interpersonelle 

interaktioner, der er tilbøjelige til at påvirke adfærd.102 Siden spilteoretikere gør brug af rational actor-

modellen, antager de, at spillerne vil maksimere deres individuelle payoff.103 

 

Spilteori er et generelt rammeværk, der kan bruges i en lang række forskellige situationer, og er velegnet til 

at repræsentere spil, der foregår på områder som juraen regulerer, herunder forhandlinger ved indgåelse 

af aftaler, spørgsmål i forbindelse med opfyldelse eller brud på ditto etc.104 I nærværende afhandling 

benyttes spilteori derfor til at undersøge Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden (RH) og IBM, og 

hvordan parternes respektive strategier påvirker Samarbejdet, der gengives som forskellige typer spil. Der 

henvises til Bilag 1 for den fuldstændige aftale. 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Andersen, H. og Kaspersen, L. B. Klassisk og moderne samfundsteori, s. 262 
101 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 122 
102 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 156 
103 Ibid., s. 158 
104 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 123 
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Nøglevariable i spil er105:  

 

Variabel Generelt  Prisoner’s 

dilemma  

Tit for Tat 

Antallet af spillere I et spil er der mindst to spillere/aktører (2) RH og IBM (2) RH og IBM 

Rationalitet Alle spillere er rationelle Egennyttige Altruistiske 

Antallet af 

valg/strategier en 

spiller har 

Spillernes valg skal direkte påvirke de 

andre spillere. Spillerne lægger 

strategier for deres kommende valg 

(2) Samarbejde 

eller Ikke 

samarbejde 

(2) Samarbejde 

eller Ikke 

samarbejde 

Antallet af 

perioder et spil 

skal spilles  

1 til ∞ Enkelt gentaget 

spil  

Infinit gentaget spil 

(et uendeligt 

spil)106 

Tabel 3.  

 

Der skelnes mellem kooperative og ikke-kooperative spil. I kooperative spil kan aktørerne lave bindende 

aftaler (fx juridiske) med hinanden, hvorimod den mekanisme, der kan sanktionerne aftalebrud, mangler i 

ikke-kooperative spil. Sidstnævnte spil er spilteoriens egentlige område, hvor spillets løsning er bestemt af 

dets ligevægtspunkt. Ligevægtspunktet udgør den kombination af strategier, hvor hver spillers valg af 

strategi er det bedste modtræk mod alle andre spillers strategier. Spillet stabiliserer sig selv, da dets løsning 

etableres spontant som følge af, at hver spiller handler ud fra en forventning om, hvordan den/de 

anden/andre vil vælge.107  

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 158 
106 Ved gentagne spil forsætter en given handling mellem spillerne i en eller flere runder.  
107 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 158 
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3.1.1 Prisoner’s dilemma 

 

Især det spil, der kaldes Prisoner’s dilemma, har vakt interesse, da det giver en formel repræsentation af 

den underliggende struktur i kollektive handlinger. I dette spil mødes to spillere i en situation, hvor hver af 

dem har to mulige strategier, og spillet i alt har fire mulige udfald, idet aktørerne vælger uafhængigt af 

hinanden.108 Spillets egenskaber omfatter også en bred vifte situationer, der bl.a. reguleres af kontraktret. 

Begge spillere antages at være rationelle, således at de forfølger egeninteresse og har fuldstændig 

information om, hvad den anden spiller kan gøre og hertil hørende udfald.109 

 

Perfekt information forveksles ofte med fuldstændig information. Mens perfekt information betyder, at alle 

aktører har fuldstændig information om spillets regler og kender alle foregående spilleres handlinger, 

kræver fuldstændig information alene, at enhver spiller kender de andre spilleres strategier og payoff 

deraf, men ikke nødvendigvis deres handlinger. Derfor kan skak siges at være et spil med perfekt 

information, hvorimod der kun foreligger fuldstændig information i Prisoner’s dilemma. Parterne kan ikke 

se spillet, hvis der ikke er fuldstændig information, hvorfor der antages at være fuldstændig information i 

såvel simultane som sekventielle spil. Derimod er der ikke perfekt information i simultane spil, da spillerne 

vælger samtidigt, og således ikke kender den andens tidligere valg.110 Prisoner’s dilemma er et eksempel på 

et simultant spil.  

 

S1/S2 Samarbejde Ikke samarbejde  

Samarbejde   B, B D, A 

Ikke samarbejde  A, D C, C 

Tabel 4. Bemærk: A > B > C > D, og 2B > A + D.  

 

Resultaterne er repræsenteret ved gevinstpar, således at ved udfaldet i øverste højre hjørne går den første 

værdi, D, til spiller 1, mens den anden værdi, A, går til spiller 2. På tilsvarende måde går den første værdi i 

nederste venstre hjørne, A, til spiller 1, mens den anden værdi, D, går til spiller 2. I et Prisoner’s dilemma-

spil kan begge spillere vælge mellem følgende strategier: Samarbejde eller Ikke samarbejde. Hvis begge 

samarbejder, får de hver en gevinst på B, hvorimod de hver får C, hvis ingen samarbejder. Resultatet bliver 

endnu dårligere, D, for den, der samarbejder, hvis den anden ikke samarbejder. Resultatet bliver dog det 

                                                             
108 Andersen, H. og Kaspersen, L. B. Klassisk og moderne samfundsteori, s. 262 
109 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 123 
110 Hendrikse, G. Economics and Management of Organization: Co-ordination, Motivation and Strategy, s. 42-43 
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bedst mulige for den, der svigter, A, hvorfor der er et stærkt incitament til ikke at samarbejde. Uanset 

hvilken strategi den anden spiller vælger, vil Ikke samarbejde være den dominerende strategi i spillet, idet 

den giver det bedste udfald for den enkelte spiller.111 Den dominerende strategi, i dette tilfælde Ikke 

samarbejde, er altså individuelt rationel, men kollektivt ineffektiv, da 2B > A + D, hvilket er baggrunden for 

spillets dilemma.  

 

Hvis spillerne i Prisoner’s dilemma er deltagere i et spil uden defineret slutpunkt, fx et længerevarende 

samarbejde, vil situationen dog ændre sig. Strategien Tit for Tat, hvorefter Ikke samarbejde gengældes med 

Ikke samarbejde og Samarbejde besvares med Samarbejde, motiverer en rationel modspiller til 

samarbejde.112 Denne løsning gælder for spil med to personer, fx RH og IBM, og behandles nærmere 

nedenfor.  

 

3.1.2 Tit for Tat 

 

Tit for Tat kan betragtes som økonomiens pendant til gensidighedsprincippet i obligationsretten. Det er et 

engelsk ordsprog, der kan oversættes til ”tilsvarende gengældelse”, dvs. noget for noget. Det er en 

spilteoretisk strategi for et gentaget Prisoner’s dilemma.113  

 

Tit for Tat kan i forenklet form opstilles som følger:   

 

 

  

 

 

Figur 1.  

 

                                                             
111 Andersen, H. og Kaspersen, L. B. Klassisk og moderne samfundsteori, s. 262 
112 Ibid., s. 263 
113 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 164 

Tit for 
Tat

1) 
Samarbejder

2) 
Samarbejder 

ikke

3) Tilgiver



Side 47 af 105 

 

Punkt 1)-3) i Figur 1 vil i det følgende blive nærmere beskrevet:  

 

1) Den agent, der anvender denne strategi, samarbejder først og reagerer derefter på modstanderens 

tidligere handling med tilsvarende handling. Hvis modstanderen tidligere samarbejdede, vil 

agenten også samarbejde.114    

 

2) Hvis modstanderen ikke samarbejdede, vil agenten gengælde ved ikke længere at samarbejde, dvs. 

svigte.  

 

3) Denne strategi er en såkaldt trigger strategi, men det bemærkes, at strategien er forskellig fra fx 

grim trigger, hvorefter agenten vil svigte i al fremtid, hvis modstanderen alene svigter én gang. I 

forbindelse med Tit for Tat vil agenten kun svigte, så længe modstanderen også svigter. Tit for Tat 

kan altså betragtes som den mere tilgivelige og altruistiske strategi, hvor agenten tilgiver tidligere 

svigt.115  

 

Ved at applicere Tit for Tat på Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM kan Parternes fremtidige adfærd 

udledes i forbindelse med potentiel afvigelse fra samarbejdet.  

 

Det fremgår af pkt. 2.6 i Samarbejdsaftalen, at aftalen beskriver, hvad parterne agter at bidrage med i 

udførelsen af Samarbejdet. Hvorledes det påvirker samarbejdet, hvis den ene Part afviger fra det, 

vedkommende ifølge aftalen agtede at gøre, behandles nedenfor.  

 

Såfremt RH antages at være agenten og IBM modstanderen i overensstemmelse med ovenstående 

definition, vil RH som udgangspunkt samarbejde. Hvis IBM svigter, vil RH gengælde ved også at svigte. RH er 

dog tilgivende og vil derfor tilgive tidligere svigt, såfremt IBM vælger at samarbejde igen. Det bemærkes, at 

IBM lige så vel kan være agenten og RH modstanderen.   

 

Tit for Tat får praktisk betydning i relation til de Use Cases, der nævnes i Samarbejdsaftalen. Use Cases er 

de konkrete udviklingsprojekter, der igangsættes under Samarbejdsaftalen, jf. pkt. 3.6 i aftalen. Såfremt 

                                                             
114 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 164 
115 Ibid. 
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IBM vælger svigte i en Use Case, vil RH svare igen ved at svigte i forbindelse med næste Use Case. RH vil dog 

tilgive tidligere svigt og fortsætte samarbejdet, hvis IBM vælger at samarbejde igen.  

 

3.1.3 Liquidated-Kantian formula  
 

En praktisk formel til at identificere det tab, den ene part lider i forbindelse med den anden parts afvigelse 

fra samarbejdet, er liquidated-Kantian formula. Denne formel tildeler den spiller, der samarbejder, et beløb 

svarende til det tab vedkommende vil lide, hvis den anden spiller ikke samarbejder.116  

 

Det illustreres i det algebraiske Prisoner’s dilemma i Matrix 1 nedenfor, hvis S1 samarbejder og S2 ikke 

samarbejder, vil S1’s payoff reduceres fra B til D som følge af S2’s manglende efterligning af S1’s adfærd. 

S1’s tab fastsættes derfor til B-D efter liquidated-Kantian formula.117  

 

 

S1/S2 – Matrix 1  Samarbejde Ikke samarbejde  

Samarbejde B, B D, A 

Ikke samarbejde  A, D C, C 

↓ 

S1/S2 – Matrix 2  Samarbejde  Ikke samarbejde  

Samarbejde  B, B D+(B-D), A-(B-D) 

Ikke samarbejde  A-(B-D), D+(B-D) C, C 

↓ 

S1/S2 – Matrix 3  Samarbejde Ikke samarbejde  

Samarbejde  B, B B, A-(B-D) 

Ikke samarbejde  A-(B-D), B C, C 
Tabel 5.  

 

 

Den dominerende strategi for begge spillere i Matrix 3 ovenfor er Samarbejde. Idet matrixen er symmetrisk, 

er det tilstrækkeligt at undersøge den ene spillers situation. Der tages i det følgende udgangspunkt i S1.  

 

 

 

                                                             
116 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 221 
117 Ibid.  
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 Hvis S2 ikke samarbejder, vil S1 stadig samarbejde, fordi B > C.  

 Hvis S2 samarbejder, vil S1 også samarbejde, såfremt B > A-(B-D).  

 B > A-(B-D) kan omskrives til 2B > A+D, hvilket blev angivet som sandt for Prisoner’s dilemma.  

o B > A-(B-D) 

o B > A-B+D 

o 2B > A+D, Q.E.D. 

 

Denne formel skaber altså incitament for spillerne til at samarbejde. Derudover bruger den information om 

størrelsen af B og D som begge spillere ønsker at indsamle ex ante, hvilket alt andet lige vil reducere 

transaktionsomkostningerne.118  

 

3.2 Altruisme 
 

Rational-actor-modellen har to grundlæggende principper og adopteres ofte i forbindelse med spilteori. For 

det første forudsætter den, at det enkelte individ forfølger egennyttige mål. For det andet vælger individet 

rationelt blandt forskellige midler for at nå disse mål.119 Det forhold, at individet varetager egne interesser 

er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vedkommende handler egoistisk ved enhver lejlighed. En 

rationel person kan således vælge at give afkald på en kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet gevinst 

med større nutidsværdi. Når teoretikere indenfor feltet observerer tilsyneladende altruistisk opførsel, har 

de derfor en tendens til at se det som en del af et forsat, gensidigt mønster af udveksling parterne imellem. 

Hvis der abstraheres fra denne interaktion mellem parterne, betvivler de dog muligheden for ren 

altruisme.120  

 

Ovenstående kan i forhold Tit for Tat i de tidligere nævnte Use Cases i Samarbejdsaftalen mellem RH og 

IBM gengives således, at RH som udgangspunkt forfølger egennyttige mål og varetager egne interesser til 

fremme af velfærdsteknologiske løsninger, men ikke handler egoistisk ved enhver lejlighed. Jo længere 

samarbejdet mellem RH og IBM er, des større nutidsværdi antages det at have. Derfor vil RH tilgive tidligere 

svigtende adfærd og fortsætte samarbejdet, hvis IBM vælger at samarbejde igen. Herved vælger RH, som 

rationel aktør, at opgive en kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet i form af et længerevarende 

                                                             
118 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 222 
119 Ibid., s. 156 
120 Ibid., s. 157 
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samarbejde med IBM, der alt andet lige har større nutidsværdi.  

  

En altruistisk spiller vil opsummere alle payoffs i hver kvadrant og indsætte summen som sin nye 

individuelle payoff for den kvadrant. I spillet med altruisme vil begge spillere have Samarbejde som den 

dominerende strategi, fordi det medfører det største individuelle payoff, uanset hvad den anden spiller 

valgte at gøre. I spillet med altruisme nedenfor giver Samarbejde et individuelt payoff på 5 eller 6, 

hvorimod det kun giver 0 eller 3 i spillet uden altruisme, afhængigt af hvad den anden spiller vælger at 

gøre. 

 

Hvis en person er altruistisk, vil han sørge for at maksimere det samlede payoff i Prisoner’s dilemma. 

Såfremt hans modstander deler den samme altruistiske norm, vil det ændre det samlede payoff i Prisoner’s 

dilemma, hvilket illustreres nedenfor (6, 6).121  

 

Herved giver parterne afkald på en kortfristet gevinst (Ikke samarbejde) for at opnå en langsigtet gevinst 

med større nutidsværdi (Samarbejde). 

 

RH/IBM – uden altruisme Samarbejde Ikke samarbejde  

Samarbejde 3, 3 0, 5* 

Ikke samarbejde  5, 0* 1, 1** 
Tabel 6. I forhold til det algebraiske version af Prisoner’s dilemma på s. 45 er A = 5, B = 3, C = 1, D = 0, således at 2B > A + D. 

 

RH/IBM – med altruisme  Samarbejde Ikke samarbejde  

Samarbejde  6, 6** 5, 5* 

Ikke samarbejde  5, 5* 2, 2 
Tabel 7.   

 

3.2.1 Nash 

 

Uden altruisme vil det størst mulige samlede payoff aldrig være større end 6, hvorimod det er 12 med 

altruisme. I spillet uden altruisme vil det desuden ikke være realistisk at opnå et samlet payoff på 6, da det 

ikke udgør en Nash-ligevægt.  

 

En Nash-ligevægt forekommer, når hver spiller har valgt strategi, og ingen spiller kan forbedre sit payoff 

                                                             
121 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 241 
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ved at afvige fra sin valgte strategi, hvorfor disse valg af strategier udgør en ligevægt. Det er således den 

ene spilleres bedste svar givet den andens svar, forudsat at den andens svar er korrekt.122 I spillet med 

altruisme vil (6, 6 – Samarbejde, Samarbejde) udgøre spillets ligevægt, hvorimod (1, 1 – Ikke samarbejde, 

Ikke samarbejde) udgør ditto for spillet uden altruisme, hvilket uddybes nærmere nedenfor.  

 

 

3.2.1.1 Nash uden altruisme  

 

Hvis RH vælger at samarbejde i spillet uden altruisme, vil IBM kunne vælge Samarbejde og modtage 3 eller 

Ikke samarbejde og modtage 5. Da 5 > 3 vil IBM ikke samarbejde, når RH samarbejder. Hvis RH vælger ikke 

at samarbejde, vil IBM kunne vælge Samarbejde og modtage 0 eller Ikke samarbejde og modtage 1. Siden 1 

> 0 vil IBM igen vælge ikke at samarbejde. Tilsvarende gør sig gældende, hvis IBM vælger at samarbejde. I 

det tilfælde kan RH vælge Samarbejde og modtage 3 eller Ikke samarbejde og modtage 5. Hvis IBM ikke 

samarbejder, vil RH heller ikke samarbejde. (1, 1 – Ikke samarbejde, Ikke samarbejde) udgør således spillets 

Nash-ligevægt, da ingen af spillerne får noget ud af at skifte strategi. Ikke samarbejde udgør derfor den ene 

spilleres bedste svar givet den andens svar, forudsat at den andens svar er korrekt, dvs. spillets Nash-

ligevægt.  

 

 

3.2.1.2 Nash med altruisme  

 

Hvis RH vælger at samarbejde i spillet med altruisme, vil IBM kunne vælge Samarbejde og modtage 6 eller 

Ikke samarbejde og modtage 5. Da 6 > 5, vil IBM vælge at samarbejde. Hvis RH vælger ikke at samarbejde, 

vil IBM stadig samarbejde, siden 5 > 2. RH vil også vælge at samarbejde, uanset om IBM samarbejder eller 

ikke samarbejder. (6, 6 – Samarbejde, Samarbejde) udgør således spillets Nash-ligevægt, da ingen af 

spillerne kan forbedre sit payoff ved af at skifte strategi. Derfor vil Parterne i Samarbejdsaftalen opnå et 

større samlet payoff, hvis de er altruistiske.  

 

 

 

                                                             
122 Dutta, P. K. Strategies and games, s. 63 
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3.3 Transaktionsomkostninger  

 
Transaktionsomkostninger omfatter alle omkostninger, der er forbundet med overførsel af ejerskab, 

herunder søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger.  

 

Søgeomkostninger er for-forhandlingsomkostninger, dvs. omkostninger ex ante. Disse 

transaktionsomkostninger påløber i arbejdet med at lokalisere de eksisterende rettigheder, hvordan 

rettighederne er afgrænset, og hvem der er rettighedshaver. I forbindelse med et køb af fast ejendom bør 

potentiel køber fx undersøge, hvilke rettigheder naboen har, og hvorvidt disse kan begrænse de rettigheder 

køb af fast ejendom indebærer, en såkaldt servitut. Herudover bør der foretages en undersøgelse af, hvem 

der ejer ejendommen, om den er pantsat, og om den er behæftet med andre rådighedsindskrænkninger. I 

samarbejdet mellem RH og IBM opstår søgeomkostninger, når Parterne skal undersøge, hvem de vil indgå 

en aftale af den her karakter med, og hvorvidt vedkommende er kvalificeret, pålidelig etc.123  

 

I forbindelse med undersøgelse af alle forhold, som kontrakten skal omhandle, kontraktkoncipering, og 

forhandlingsmøder, opstår det, der kendes som forhandlingsomkostninger. Disse transaktionsomkostninger 

vil også opstå i forbindelse med forhandlinger mellem RH og IBM. Forhandlingsomkostninger vedrører altså 

omkostninger, der opstår inden selve kontraktindgåelsen.  

 

Mens søge- og forhandlingsomkostninger udgør transaktionsomkostninger ex ante, udgør 

kontrolomkostninger transaktionsomkostninger ex post. Disse opstår ved undersøgelse og sikring af, at 

kontrakten overholdes. Der kan efterfølgende opstå yderligere transaktionsomkostninger ved sanktionering 

af kontraktbrud.124  

 

Nedenfor følger en række forhold, der påvirker alle tre former for transaktionsomkostninger i 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM. Nogle faktorer resulterer generelt i lavere 

transaktionsomkostninger, mens andre resulterer i højere. 

 

 

 

                                                             
123 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 129 
124 Ibid., s. 130 
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Lavere transaktionsomkostninger  Højere transaktionsomkostninger  

Klare, enkle rettigheder  Specielle goder eller tjenester  

Kendte parter  Kompliceret kvalitetskontrol  

Få parter   

Venligsindede parter   

Tabel 8. Tabellen, med visse modifikationer, er hentet fra Cooter og Ulen (2008), s. 94.   

 

3.3.1 Lavere transaktionsomkostninger  
 

Transaktionsomkostningerne er højere for at få erstatning fra en ukendt part, end fra en kendt part og vil 

normalt være højere med flere implicerede parter.125 Parterne i Samarbejdsaftalen er såvel få som kendte, 

hvilket alt andet lige vil medføre lavere transaktionsomkostninger.126 Derudover antages de at være 

venligsindede, siden der er tale om en samarbejdsaftale, hvori RH og IBM giver udtryk for en fælles og 

koordineret indsats.  

 

Det er ressourcekrævende at søge, forhandle og kontrollere, når rettighederne er uklare eller komplekse. 

Empiriske undersøgelser viser, at jo klarere rettighederne er, des bedre samarbejder parterne.127 Coase-

teoremet, der behandles nedenfor i afsnit 3.4.3 og 3.4.4, forudsætter at ejendomsrettighederne er 

veldefinerede.  

 

Parterne skal overholde den almindelige loyalitetsforpligtelse, der bør betragtes som en præceptiv 

grundsætning.128 Overholdelse af denne kan på den ene side resultere i flere søge- og 

forhandlingsomkostninger, men kan på den anden side reducere kontrolomkostninger. Det bemærkes dog, 

at en samarbejdsaftale ikke helt kan fjerne kontrolomkostninger, se fx U.2007.3027 H, hvor hverken søge- 

eller forhandlingsomkostninger kunne forbygge efterfølgende kontrolomkostninger.  

 

Ved at konkretisere loyalitetsforpligtelsen ved kontrakt opstår yderligere forhandlingsomkostninger, men 

samtidig resulterer det i færre kontrolomkostninger. Når selve forpligtelsen fremgår eksplicit af kontrakten, 

                                                             
125 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 130 
126 I selve Samarbejdsaftalen er der kun to parter. De forskellige Use Cases kan dog resultere i flere parter.  
127 Se Hoffman og Spitzer (1982) og Hoffman og Spitzer (1986)  
128 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 71 
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herunder at parterne skal handle loyalt overfor hinanden, tydeliggøres og præciseres retsgrundlaget 

mellem parterne. Herved konkretiseres, hvordan parterne bør handle.  

 

3.3.2 Højere transaktionsomkostninger  
 

IBM Watson Health er specifikt udviklet til sundhedssektoren, men er hverken begrænset til RH eller 

Danmark, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 2.4. Tjenesten befinder sig i grænselandet mellem standardiserede og 

specielle tjenester, da den skal tilpasses det enkelte sundhedssystems behov. Som følge heraf antages den 

at resultere i højere transaktionsomkostninger, hvilket alt andet lige vil resultere i en mere kompliceret 

kvalitetskontrol, end for standardiserede tjenester, hvorfor omkostninger forbundet hermed ligeledes er 

højere.  

 

3.3.3 Information 

 
Det er ikke usædvanligt, at transaktionsomkostninger forbundet med at indhente information behandles 

som en særskilt post. Siden disse omkostninger opstår på grund af informationsmangel under søge-, 

forhandlings- og kontrolprocessen, behandles de i det følgende i forbindelse med hver af de tre former for 

transaktionsomkostninger. Åben information (kundskab) er information, som er tilgængelig for alle 

involverede parter, dvs. RH og IBM. Information, der ikke er åben, kaldes privat information (kundskab).129 

Åben information faciliterer eksempelvis forhandlingsprocessen, da den gør det nemmere at vurdere 

modpartens situation, hvorfor parterne hurtigere og smidigere kan finde frem til en aftale, der stiller alle 

tilfredse. 

 

Den såkaldte trusselværdi bestemmer den nedre grænse for, hvor dårlig en aftale en part vil indvillige i. I 

spilleteoretisk terminologi er den relevant i forhold til, hvilket resultat hver af parterne vil opnå i tilfælde af, 

at aftalen ikke bliver til noget. Parternes respektive trusselværdi determinerer aftalens interval, og åben 

information herom giver parterne sikre holdepunkter for forhandlinger. Det er derfor i parternes 

egeninteresse at gøre noget af den private information åben, således at hensigtsløse forhandlinger undgås. 

Det er dog en svær balancegang, da for høj grad af åben information kan svække forhandlingspositionen 

                                                             
129 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 131 
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mere end ønskeligt.130 

 

3.3.3.1 Adverse selection  

 

Selvom der ikke er tale om et decideret over-/underordnelsesforhold mellem RH og IBM, anvendes 

principal-agent problemerne adverse selection131 og moral hazard132 til at beskrive eventuelle 

problematikker relateret til information og de forskellige typer transaktionsomkostninger, der ligeledes 

påvirker det fremadrettede samarbejde. Et principal-agent problem opstår, når agentens handling påvirker 

principalen. Før aftalens indgåelse vil den part, der ”ansætter” den anden part betragtes som principal – og 

den anden part, der bliver ”ansat” betragtes som agent. Grundet Samarbejdsaftalens karakter, antages RH 

og IBM dog være på ”lige fod” i selve samarbejdet.   

 

Begge parter vil i tråd med neoklassisk teori maksimere deres nytte og hver især varetage egne 

interesser.133 Adverse selection er et ex ante-problem, hvor den ene part skjuler information for den/de 

anden/andre part(er). Det kan fx være i forbindelse med at den ene person ”ansætter” den anden part og 

sidstnævnte tilbageholder information, der kan være brugbar for principalen i fremtidige beslutninger.134 

Hvis RH antages at være principal, vil RH ansætte IBM, der antages at være agent. Det bemærkes, at 

scenariet lige så vel kunne være IBM som principal og RH som agent.  

 

Da RH ikke har adgang til den samme information som IBM, kan RH ikke vide, om IBM vil handle i 

overensstemmelse med RH’s ønsker, hvorfor der opstår et ex ante-problem med asymmetrisk 

information.135 Såfremt RH har fuld information om IBM og dennes fremtidige valg allerede ved den 

indledende samtale, vil der teoretisk ikke være nogle efterfølgende forhandlings- og kontrolomkostninger. I 

praksis vil IBM formentlig ikke udlevere al information ved den indledende samtale, da det kan skade dem, 

hvis Samarbejdsaftalen alligevel ikke bliver indgået. 

 

Den skjulte information giver ophav til moral hazard, hvor agenten udnytter principalens manglende 

information, der er opstået ex ante.136 For at forebygge problemet kan RH udsætte nøglemedarbejder fra 

                                                             
130 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 132 
131 DK: ugunstig udvælgelse 
132 DK: moralfare 
133 Hendrikse, G. Economics and Management of Organization: Co-ordination, Motivation and Strategy, s. 97 
134 Ibid., s. 96 
135 Ibid., s. 92 
136 Ibid., s. 94 
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IBM, herunder IBM Watson Health, for en række tests før Samarbejdsaftalens indgåelse, såsom IQ- og 

færdighedstest. Herved er det muligt for RH ar få større indblik i nøglemedarbejdernes faglighed, 

kommunikationsevner, præsentationsteknik mv. 

  

3.3.3.2 Moral hazard  

 

Mens adverse selection handler om at skjule information for principalen ex ante, handler moral hazard om 

at udnytte principalens manglende information ex post og handle imod principalens interesse.  

 

Dette problem, der er en konsekvens af informationsasymmetri, opstår, når to parter indgår en aftale om 

risikodeling og den enes indsats direkte påvirker sandsynlighedsfordelingen for udbyttet for den anden 

part. Siden principalen ikke blot kan tvinge agenten til at handle i overensstemmelse med førstnævntes 

interesse, består problemer af en moralfare-komponent.137  

 

Parterne i en samarbejdsaftale er ikke forpligtet til at samarbejdet fører til et bestemt resultat, men 

loyalitetsforpligtelsen, der behandles i den juridiske analyse, kan i et retsøkonomisk perspektiv anskues 

som den juridiske grænse for opportunistisk adfærd.138 Herved mindskes graden af uønsket opførsel fra 

IBM’s side, idet tilsidesættelse af denne forpligtelse kan resultere misligholdelse af aftalen, hvilket udvisker 

over-/underordnelsesforholdet mellem parterne og skaber incitamentsforenelighed.  

 

3.4 Efficiens 

 
Efficiens kendetegnes ved en situation, hvor knappe ressourcer anvendes på den mest effektive måde, 

således at der ikke kan opnås større udbytte med den givne indsats.139   

 

I forbindelse med efficiens er det nærliggende at nævne Pareto-optimalitet. Pareto-optimalitet er 

karakteriseret ved, at den ene part ikke kan stilles bedre uden at den anden stilles værre. Parterne kan nå 

frem til en Pareto-optimal aftale ved at sammenligne en tilstand med alle andre tilstande i en given 

model.140 Pareto-optimalitet benyttes til at sammenligne de forskellige tilstande, der kan opstå i 

                                                             
137 Dutta, P. K. Strategies and games, s. 293   
138 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 2 
139 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 107 
140 Ibid., 36 
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Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, og behandles i forlængelse af Coase-teormet.  

 

3.4.1 Markedsfejl  

 
Er grundantagelserne, der følger af neoklassisk teori, herunder rationalitet, profitmaksimering og fuld 

viden, opfyldt, vil det resultere i en efficient tilstand.141  

 

Det indebærer, at de ressourcer, der er til rådighed på et bestemt marked, udnyttes og fordeles optimalt. 

Regulering findes derfor overflødigt, siden alle er rationelle og markedet opnår ligevægt per se.142  

I kontrast hertil står markedsfejl, der indebærer et brud med den neoklassiske tilstand, eftersom markedet 

ikke længere er efficient, som ellers påstået i neoklassisk teori.143 Markedsfejl kan afhjælpes ved at en 

myndighed griber ind på markedet og korrigerer for markedsfejlen på passende vis, hvorfor den ofte anses 

for at være den primære raison d'être til statslig regulering.144 Oren Bar-Gill har en paternalistiske tilgang i 

The Behavioral Economics of Consumer Contracts, hvorefter han mener, at regulering er et instrument til at 

afhjælpe markedsfejl – eller i hvert fald minimere de negative konsekvenser heraf.145 I de situationer, hvor 

det specifikke marked giver udtryk for signifikante velfærdsomkostninger, argumenterer han bl.a. for, at 

regulering bør overvejes. Richard A. Epstein fremfører i samme artikel argumenter for en pro-neoklassisk 

tilgang. Ifølge Epstein gør lovgivning mere skade end gavn og medfører ressourcespild. 146  

 

3.4.2 Eksternalitet  

 
Når eksterne parter udenfor den økonomiske transaktion på markedet påføres en omkostning eller gevinst, 

er der tale om en eksternalitet. En eksternalitet er et eksempel på en markedsfejl, hvor den eksterne part 

ikke selv har valgt eller haft indflydelse på denne effekt.147 Selvom afhandlingens synsvinkel er 

interorganisatorisk, er det relevant at inddrage eksternaliteter, der berører tredjemænd. Afhandlingens 

fokus i forhold til eksternaliteter er dog, hvordan eksternaliteten kan elimineres mellem parterne.  

 

                                                             
141 Pindyck, R. S. og Rubinfels, D. L. Microeconomics, s. 596 
142 Bar-Gill, Oren. The Behavioral Economics of Consumer Contracts, s. 801 
143 Pacces, A. M. og Visscher, L. Methodology of Law and Economics, afsnit 3 
144 Ibid., afsnit 1 
145 Ibid.  
146 Bar-Gill, Oren – The Behavioral Economics of Consumer Contracts, s. 801 
147 Pacces, A. M. og Visscher, L. Methodology of Law and Economics, afsnit 3 
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Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM kan give anledning til en række eksternaliteter i form af såvel 

omkostninger (negativ) som gevinster (positiv). På gevinstsiden findes bl.a. personlig medicin, hvor man 

ved hjælp af detaljerede biologiske undersøgelser af menneskelige gener kan tilpasse behandlingen til den 

enkelte patient. IBM Watson Health kan bidrage til udviklingen af personlig medicin, således at patienten vil 

opleve færre bivirkninger og mindre unødig og virkningsløs behandling, hvilket alt andet lige må udgøre en 

positiv eksternalitet.148 Et eksempel på en eksternalitet, der udgør en omkostning som følge af Samarbejdet 

mellem RH og IBM, er udslip af den persondata, der indsamles til IBM Watson Health.  

 

Nedenfor inddrages Coase-teoremet og nærliggende emner som et Pareto-optimalt løsningsforslag på den 

negative eksternalitet.  

 

3.4.3 Det positive Coase-teorem (stærk version) 

 
Ifølge den stærke version af Coase-teoremet vil parterne i enhver forhandlingssituation nå frem til et 

Pareto-optimalt resultat, hvor ingen af parterne kan stilles bedre uden at den anden stilles værre. Herved 

elimineres eksternaliteten i det pågældende marked, hvis ejendomsrettighederne er veldefinerede og 

transaktionsomkostningerne er lig nul. Resultatet vil følgelig ikke være Pareto-optimalt, hvis ét af 

ovenstående krav er brudt. Ifølge Coase-teoremet er parterne kapable til at opnå et bedre resultat og en 

mere efficient aftale på tomandshånd, end hvis staten vælger at belønne eller straffe dem, der forårsager 

eksternaliteter.  

 

Udover ingen transaktionsomkostninger skal ejendomsrettighederne være veldefinerede mellem parterne, 

for at Coase-teoremet kan gøres gældende.149 Parterne vil vælge det mest optimale udfald hver især, 

hvorfor det er ligegyldigt, hvordan rettighederne er fordelt. I henhold til Samarbejdsaftalens pkt. 7.3 aftaler 

Parterne fordelingen af ejendomsrettighederne i forbindelse med indgåelse af de konkrete Use Cases.  

 

Det forhold, at parterne vælger det mest optimale udfald medfører en efficient juridisk situation, da den 

ene part er villig til at betale mest for et gunstigt resultat.150 Det forudsætter, at konflikten ikke afgøres ved 

domstolene, siden dette vil udgøre en transaktionsomkostning. I stedet skal konflikten håndteres privat ved 

en normal transaktion i markedsøkonomien, hvor den højest betalende part også ville have vundet ved 

domstolene. Det positive Coase-teorem idealiserer således forhandlinger ved at forudsætte, at 

                                                             
148 http://danskpersonligmedicin.dk/om-pme/, besøgt d. 4. maj 2018 
149 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 137 
150 Ibid., 129 

http://danskpersonligmedicin.dk/om-pme/
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transaktionsomkostningerne er nul.  

 

Samarbejdet mellem RH og IBM består af to kontraherende parter, hvorfor Coase-teoremet kan appliceres 

for at undersøge, hvorvidt det er muligt for parterne at eliminere de eksternaliteter, der følger af 

Samarbejdsaftalen. I praksis vil der ubestrideligt foreligge transaktionsomkostninger, hvorfor det stærke 

Coase-teorem anfægtes.  

 

3.4.4 Det normative Coase-teorem (svag version)  
 

Som tidligere nævnt idealiserer den stærke version af Coase-teoremet forhandlinger ved at forudsætte, at 

transaktionsomkostningerne er lig nul. I praksis kan for høje transaktionsomkostninger, i form af søge-, 

forhandlings- og kontrolomkostninger, dog stadig forhindre, at en aftale indgås. Hvis disse 

transaktionsomkostninger samlet set er større end det forventede samarbejdsoverskud, vil den efficiente 

rettighedsfordeling ikke blive realiseret.151  

 

Selvom idealtilstanden aldrig helt kan nås, er det efterstræbelsesværdigt at nærme sig den i det omfang det 

kan lade sig gøre. Ejendomsrettigheder bliver omfordelt gennem aftaler, når transaktionsomkostningerne 

nærmer sig nul, således at resultatet indebærer en optimal ressourceudnyttelse. Ergo vil flere aftaler bliver 

realiseret, jo lavere transaktionsomkostningerne er.152 Den initiale fordeling af ejendomsrettigheder får dog 

betydning i forbindelse med høje transaktionsomkostninger, hvilket kommer til udtryk i den svage version 

af Coase-teoremet: 

 

 

 

 

 

                                                             
151 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 142 
152 Ibid.  

Coase-teoremet (svag version): Hvis transaktionsomkostningerne er så høje, at de forhindrer 

forhandlinger, vil ressourceudnyttelsen blive Pareto-optimal, hvis den retlige allokering af 

ejendomsrettigheder initialt er den samme som forhandlinger uden transaktionsomkostninger, men 

ellers ikke. 
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Ved at inddrage retsregler bliver transaktionsomkostningerne lavere, da retsreglerne gør forhandlinger 

smidigere, hvilket kommer til udtryk i det betingede normative Coase-teorem:  

 

 

 

Selvom samfundet formår at leve op til det betingede normative Coase-teorem, vil der ikke desto mindre 

være en række aftaler, der aldrig bliver indgået på grund af de residuale transaktionsomkostninger. Navnlig 

strategisk forhandlingsadfærd hos parterne kan forhindre, at aftaler bliver indgået, herunder mangelfulde 

informationer, uenighed om fordeling af potentielt samarbejdsoverskud osv.153 I Samarbejdsaftalen mellem 

RH og IBM vil de økonomiske forhold blive nærmere specificeret i forbindelse med indgåelse af de konkrete 

Use Cases, jf. pkt. 6.3.   

 

På trods af at parterne kunne have opnået individuelt bedre resultater, hvis de ved strategisk 

forhandlingsadfærd alene havde forfulgt sine egne, snævre interesser, viser det sig ofte, at parterne vælger 

efficiente løsninger.154 Således er faren for, at strategisk forhandlingsadfærd underminerer Coase-teoremet 

forholdsvis beskeden. Imidlertid kan denne tilsidesættelse af egeninteressen være en illusion, da 

egeninteressen på lang sigt kan være bedst tjent med, at man på kort sigt vægter fællesinteressen højere, 

således at det man ofrer på kort sigt, kan blive mere end gengældt på et senere tidspunkt.155 Det er i tråd 

med afsnit 3.2 vedrørende altruisme, hvorefter en rationel person kan vælge at give afkald på en kortfristet 

gevinst for at opnå en langsigtet gevinst med større nutidsværdi, fx i form af at RH vælger at opgive en 

kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet, qua et længerevarende samarbejde med IBM, der alt andet lige 

har større nutidsværdi. 

 

 

 

 

                                                             
153 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 143 
154 Se de Meza (1998) for en oversigt.  
155 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 153 

Det betingede normative Coase-teorem: Hvis der tragtes efter efficiens, bør loven udformes således, 

at den reducerer hindringer for private aftaler, eller allerhelst fjerner disse. 
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3.4.4.1 BATNA 

 

Følgende eksempel opstilles til at undersøge, hvordan allokeringen af ejendomsrettigheder mellem RH og 

IBM bør udformes, således at et Pareto-optimalt resultat opnås. Eksemplet er baseret på fiktive tal, hvorfor 

resultatet afhænger af hvilke tal, der benyttes. Hvis RH omkostninger forbundet med forebyggelse af udslip 

af persondata antages at være lavere end IBM’s, da den data, der indsamles til IBM Watson Health 

oprindeligt kommer fra RH, kan omkostningerne i forskellige situationer opstilles som følger:  

 

 Ingen af Parterne forebygger udslip af persondata: 500 kr.  

 IBM forebygger udslip af persondata: 400 kr.  

 RH forebygger udslip af persondata: 300 kr. 

 

Såfremt RH har ejendomsrettighederne på sin side, vil IBM være ansvarlig for udslip af persondata.  Coase 

forudsiger, at Parterne vil forhandle sig til et efficient resultat ved at RH forebygger, da 300 kr. < 400 kr. < 

500 kr. Ved at benytte BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement), udledes der, hvem der skal 

betale til hvem og hvor meget vedkommende skal betale i forskellige scenarier.156  

 

 

 Scenarie 1: RH har 
ejendomsrettighederne 

Scenarie 2: IBM har 
ejendomsrettighederne  

RH’s BATNA 0 -300 

IBM’s BATNA -400 0 

Tabel 9.  

 

I forbindelse med Scenarie 1, hvis Parterne ikke når til enighed, vil RH’s payoff være 0, mens IBM’s er -400, 

dvs. et samlet payoff på -400. Hvis Parterne derimod når til enighed, vil det samlede payoff gå op fra -400 til 

-300, hvorved samarbejdsoverskuddet er lig 100. Parterne må ikke stilles værre end deres respektive 

BATNA, da de i så fald ikke vil forhandle. Derfor vil RH forebygge, hvis IBM betaler RH mellem 300 og 400 kr. 

for at forebygge. Da forhandling forudsætter, at Parterne ikke stilles være end deres respektive BATNA, må 

dette scenarie være Pareto-optimalt, idet den ene Part ikke kan stilles bedre uden at den anden stilles 

værre.  

 

 

                                                             
156 Ellickson, R. C. Order Without Law – How Neighbors Settle Disputes, s. 163 
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Hvis Parterne ikke når til enighed i Scenarie 2, vil RH’s payoff være -300, mens IBM’s er 0, dvs. et samlet 

payoff på -300. Hverken RH eller IBM kan stilles bedre end deres respektive BATNA, hvorfor der ikke er 

plads til yderligere forhandling og RH vil derfor forebygge udslip af persondata. I dette scenarie vil det 

samlede payoff ikke rykke sig, hvorfor samarbejdsoverskuddet er lig nul. 

 

Ovenstående viser, at den initiale retlige allokering af ejendomsrettigheder ikke har nogen betydning i 

forhold til efficiens, såfremt der ikke foreligger nogle transaktionsomkostninger, hvilket er i tråd med det 

stærke Coase-teorem.157  

 

Ifølge det svage Coase-teorem, hvor transaktionsomkostningers eksistens anerkendes, vil 

ressourceudnyttelsen blive Pareto-optimal, hvis den retlige allokering af ejendomsrettigheder initialt er den 

samme som forhandlinger uden transaktionsomkostninger.158 I praksis resulterer forhandling i 

transaktionsomkostninger, og såfremt disse er så høje, at de forhindrer forhandlinger, er Scenarie 2 Pareto-

optimalt, hvor IBM har ejendomsrettighederne og RH forebygger udslip af persondata. Forhandling er til 

forskel fra Scenarie 1 ikke nødvendigt i Scenarie 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 137 
158 Eide, E. og Stavang, E. Rettsøkonomi, s. 143 
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3.5 Innovationsteori 
 

Innovation bliver set som noget helt eller delvist nyt, der skaber værdi for nogen. Der er således ikke blot 

tale om ny idé, men idéen skal være bearbejdet på en sådan måde, at den skaber værdi for andre ved at 

løse et problem eller dække et behov.159 Ifølge Schumpeter (1934) kan innovation være en eller flere af 

følgende begivenheder: introduktion af en ny vare eller en ny varekvalitet, introduktion af en ny 

produktionsmetode, der ikke behøver ikke være en ny videnskabelig opfindelse, åbning af et nyt marked, 

samt inddragelse af en ny kilde til råvarer eller halvfabrikata, uanset om kilden har eksisteret tidligere.160  

 

IBM Watson Health med cognitive computing-baserede løsninger er en introduktion af en ny vare, der 

skaber værdi for sundhedssektoren, og falder derfor ind under definition af innovation. Derudover er der 

fokus på at skabe udvikling og innovation i samarbejdet mellem RH og IBM, eftersom Samarbejdsaftalens 

titel er ”Samarbejdsaftale om benyttelse af cognitive computing-baserede løsninger til udvikling af et 

digitalt sundhedsøkosystem” og det af pkt. 2.4 i fremgår:   

 

”Med den nylige etablering af IBM’s danske Innovationscenter i København er der etableret en vigtig 

platform til lokal opbygning af kompetencer indenfor de vigtigste fremtidige teknologier, som globalt er 

forankret i IBM Watson Health og der er dermed skabt mulighed for, at et samarbejde mellem parterne om 

afdækning af muligheder for anvendelse af cognitive computing kan blive et omdrejningspunkt i 

Innovationscenteret.” 

 

Innovation kan opstå som resultat af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af 

virksomhedens produkter, processer, etc. og skaber dermed værdi. Der er ikke noget krav til, at innovation 

skal tage udgangspunkt i ny teknologi, men kan også være eksisterende viden eller teknologier, eller 

kombinationer heraf. I Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM fremgår parternes bevidste planer og 

aktiviteter i pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, som fra RH’s side omfatter at forbedre og fremtidssikre sundhedssektoren 

ved hjælp af implementering af IBM Watson Health og skabe værdi i forbindelse med innovation. IBM’s 

målsætning er at være en central bidragsyder til den digitale transformation, der foregår i 

sundhedssektoren.  

 

 

                                                             
159 Sundbo, J. Innovationsteori – tre paradigmer, s. 30 
160  Ibid., s. 29 
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RH har et behov for at fremme udviklingen af vedfærdsteknologiske løsninger, fordi der sandsynligvis vil 

være færre hænder til at varetage opgaverne i sundhedssektoren i fremtiden. Samtidig ønsker RH at ”… 

styrke forsknings- og iværksættermiljøet i regionen, og ser et stort potentiale i at skabe innovation og værdi 

i økosystemet.” Endvidere ønsker RH at styrke ”sund vækst” og ”smart vækst” samt skabe offentlige og 

private innovationssamarbejder. På et globalt plan har IBM en strategisk målsætning om at forbedre måden 

sundhedssektoren fungerer på ved at implementere IBM Watson Health. For at nå denne målsætning, er 

IBM’s plan at indgå samarbejdsaftaler med vigtige offentlige og private organisationer, således de i 

fællesskab kan bidrage til at skabe fremtidens sundhedsvæsen. På nationalt plan har IBM særligt fokus på 

at være en væsentlig bidragsyder til den digitale transformation, der foregår i sundhedssektoren.  

 

Innovation udgør et vigtigt element i virksomheders udvikling og vækst. I Samarbejdsaftalen mellem RH og 

IBM har innovation værdi for virksomhederne, når de opnår deres målsætninger, hvilket ikke er muligt at 

opnå udenfor relationen. Værdiskabelsen ved innovation kan kobles til afsnittet om altruisme, når de to 

grundlæggende principper om, at det enkelte individ forfølger egennyttige mål samt handler rationelt, er 

opfyldte. Selvom individet forfølger egennytte mål, kan pågældende handle rationelt ved at give afkald på 

en kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet gevinst med større nutidsværdi, som bl.a. sker når RH og IBM 

vederlagsfrit giver adgang til hinandens Baggrundsviden, jf. pkt. 7.2 i Samarbejdsaftalen, til fordel for den 

langsigtede gevinst ved Samarbejdet.  

 

3.5.1 De tre paradigmer 

 

Der findes tre paradigmer, nærmere bestemt entrepreneurparadigmet, det teknologi-økonomiske 

paradigme samt det strategiske paradigme.161 De skal anses som tilbud, hvor de hver især har et tilbud på 

en forklaring af innovation, men hvor ingen af dem har absolut dominans. I entrepreneurparadigmet 

grundlagde enkeltpersoner virksomheder og entrepreneurerne havde en evne til at skabe 

erhvervsmæssigaktivitet, som fx kunne bestå i at realisere en ny produktidé. Det teknologi-økonomiske 

paradigme har teknologiudvikling som innovationsdeterminanten og opstod i forbindelse med at 

virksomhederne blev større. Den tredje omfatter det strategiske paradigme, hvilket er relevant i 

forbindelse IBM Watson Health og behandles i følgende afsnit.  

                                                             
161 Sundbo, J. Innovationsteori – tre paradigmer, s. 25 
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3.5.1.1 Det strategiske paradigme 

 

I dette paradigme er strategiteori, serviceledelsesteori og markedsføringsteori centrale 

innovationsfaktorer, hvoraf strategiteori er særligt relevant i forbindelse med Samarbejdsaftalen mellem 

RH og IBM.162   

 

Strategiteori omfatter et bredt markedsorienteret syn på virksomhedens udviklingsevne, hvorfor det er 

markedsforholdene der bestemmer, hvornår produktionsområder skal fornyes og hvilke nye muligheder 

der kan udnyttes gennem innovationer. Strategi anvendes i forbindelse med innovation til at finde frem til 

mulighederne på markedet ved lave en intern og ekstern strategi ud fra markedsforholdene, hvorefter 

strategien danner rammen for innovationsudviklingen.  

 

Det er derfor afgørende for virksomhedens udvikling, at denne kan finde frem til markedsmuligheder og 

skaber innovation internt for derefter at udnytte markedsmulighederne ved anvendelse af fx Michael E. 

Porters generiske strategier. Det vil med andre ord sige at virksomheden skal have en effektiv strategisk 

adfærd.  

 

Strategisk adfærd kan indebære at inddrage leverandører, samarbejdspartnere, konkurrenter etc. i 

virksomhedens innovationsproces, når de skal opnå vækst. Der er derfor tale om strategisk adfærd, når RH 

og IBM indgår en Samarbejdsaftale om benyttelse af cognitive computing-baserede løsninger til udvikling af 

et digitalt sundhedsøkosystem. Endvidere ses Parternes strategiske adfærd i pkt. 9.1, der muliggør 

inddragelse af andre parter i Samarbejdet i forbindelse med de enkelte Use Cases i henhold til 

Samarbejdsaftalens baggrund og formål.  

 

Strategisk adfærd kan derfor skabe innovation og nye erhvervsmæssige aktiviteter. Samtidigt kan det også 

være sandsynligt, at en virksomheds strategiske offensiv presser andre virksomheder at være strategisk 

offensive. Det vil alt andet lige medføre en forbedring i de aktiviteter virksomheden er god til, hvilket vil 

resultere i en fordel. Ledelsen i RH og IBM får derfor en grundlæggende betydning for virksomhedernes 

innovationsprocesser, eftersom de afgør hvilken strategi virksomheden skal følge og hvilke innovationer 

der skal gennemføres.  

 

                                                             
162 Sundbo, J. Innovationsteori – tre paradigmer, s. 161 
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Innovation kan have en effekt på det pågældende marked, hvilket bl.a. kan komme til udtryk i form af 

kreativ destruktion, hvorefter innovation ikke kun medfører en tilvækst af nye arbejdspladser, men også at 

eksisterende kan gå tabt.163 På den ene side resulterer introduktionen af IBM Watson Health i nye 

arbejdspladser i forbindelse med implementering. På den anden side kan arbejdspladser gå tabt hos RH, 

når IBM Watson Health overtager ansattes funktioner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 Sundbo, J. Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift , Bind 58 
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3.6 Økonomisk delkonklusion  
 

Den økonomiske analyse besvarer, hvorledes det påvirker samarbejdet, hvis den ene part i en 

samarbejdsaftale afviger. Ud fra den tilgivende strategi Tit for Tat kan det udledes, at den ene part vil 

samarbejde indtil den anden part svigter. Såfremt den svigtende part efterfølgende samarbejder, vil den 

svigtede part være tilgivende og genoptage samarbejdet. Herved vælger den svigtede part at opgive en 

kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet gevinst med større nutidsværdi i form af et længerevarende 

samarbejde, hvilket kan ses som et udtryk for altruisme. Hvis begge parter i en samarbejdsaftale handler 

altruistisk, vil de såvel individuelt som samlet opnå et større payoff. 

 

Der er såvel ex ante som ex post transaktionsomkostninger forbundet med en samarbejdsaftale. Ved at 

anerkende transaktionsomkostninger kan eksternaliteter, der hidrører fra samarbejdet, ikke elimineres 

efter det stærke Coase-teorem. Selvom der foreligger transaktionsomkostninger, kan parterne efter det 

svage Coase-teorem nå frem til en Pareto-optimal situation, når den part, der har færrest omkostninger 

forbundet med forebyggelse af eksternaliteten, forebygger.  

 

Innovation er væsentligt for virksomheders udvikling og vækst. Det strategisk paradigme forklarer 

innovation ud fra en markedsorienteret synsvinkel. Ved at have en strategisk adfærd, herunder inddragelse 

af samarbejdspartnere, kan virksomheder finde frem til nye markedsmuligheder, hvorigennem innovation 

opstår. Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM er indgået med henblik på at udvikle et 

digitalt sundhedsøkosystem ved benyttelse af IBM Watson Health, hvorved det gennem innovation er 

muligt at skabe værdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 68 af 105 

 

Kap. 4 – Integreret analyse 

 
4.1 Konventionel versus strategisk kontrahering  

 
Reaktiv kontrahering vedrører i bred forstand risiko- og rettighedsallokering mellem kontrahenterne, 

såfremt der ikke sker korrekt opfyldelse af kontrakten (Østergaard 2014).164 I kontrast hertil står proaktiv 

kontrahering, der ikke afventer, men i stedet forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt. 

Ved at søge juridiske risici undgået, er der mulighed for at opnå forretningsmæssig succes (Henschel 

2014).165 

 

Der sondres mellem konventionel og strategisk kontrahering, hvor konventionel kontrahering har en 

reaktiv tilgang, mens strategisk kontrahering som udgangspunkt har en proaktiv tilgang. Det bemærkes 

dog, at strategisk kontrahering er baseret på en kombination af pro- og reaktive klausuler, hvis anvendelse 

afhænger af konkrete forhold.166 Væsentlige forskelle mellem de forskellige kontraheringsformer vil i det 

følgende blive gennemgået.  

 

Konventionel kontrahering handler hovedsagelig om kontrol og værdideling i forbindelse med kontraktens 

ophør, herunder fastsættelse af betingelser for aftalens eventuelle ophør og hvordan aktiverne deles 

parterne imellem i tilfælde af ophør, hvorimod strategisk kontrahering drejer sig om beskyttelse (snarere 

end kontrol) og værdiskabelse.167  

 

Alt andet lige vil strategisk kontrahering være mere hensigtsmæssig end konventionel kontrahering, når der 

er behov for, at parterne foretager relationsspecifikke investeringer og vidensdeling, herunder at parterne 

har den samme generiske strategi, således at der foreligger strategisk fit.168 Strategisk kontrahering lægger 

desuden op til længerevarende samarbejde, og at parterne selv løser eventuelle tvister, dvs. proaktiv 

konflikthåndtering, hvorefter parterne på systematisk vis identificerer årsager til eventuel utilfredshed med 

samarbejdet og iværksætter passende afhjælpende foranstaltninger. Herved søges forebyggelse af, at 

utilfredsheden eskalerer til en egentlig konflikt.169 

                                                             
164 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 6 
165 Ibid., s. 9 
166 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 436 
167 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting , s. 26 og 37 
168 Ibid., s. 23-26 og 39 
169 Ibid., s. 18-20 
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Forhold, der taler til fordel for anvendelsen af strategisk kontrahering170:   

 

 Ceteris paribus, hvis ja, vælg: Ceteris paribus, hvis nej, vælg: 

Strategisk fit er muligt  
 

Strategisk kontrahering 

 
 

Konventionel kontrahering 
Behov for relationsspecifikke 
investeringer 
Behov for vidensdelig 
Behov for risikodeling  

Tabel 10.  
 

 

4.2 Strategisk fit  
 

Petersen og Østergaard definerer strategisk kontrahering som: 

 

“In contrast, we view strategic contracting as characterized by the aim of generating relational rent through 

the use of both proactive and reactive provisions that based on resource complementarity and strategic fit 

between the contract partners protect knowledge exchange and relation-specific investments from 

opportunistic behavior. Hence a strategic contract is a partnership agreement through which the 

contracting parties achieve competitive advantage.”171 

 

Strategisk fit fordrer enighed mellem parterne om, hvordan fælles mål skal nås, og kommer til udtryk i form 

af en fælles forretningsplan med indsatsforpligtelse.172  

 

Der er tre strategier en virksomhed kan vælge i mellem, når den skal vælge strategi i forhold til 

konkurrencekræfterne i den pågældende branche med henblik på at opnå strategisk fit. De tre generiske 

strategier er udviklet af Michael E. Porter og omfatter omkostningsminimeringsstrategien, 

differentieringsstrategien og fokusstrategien. Strategierne bruges til at finde ud af, hvordan virksomheden 

strategisk skal placere sig i forhold til konkurrencen i branchen og hvorvidt det er muligt at opnå en 

vedvarende konkurrencemæssig fordel på baggrund af valget af generisk strategi.  

 

 

                                                             
170 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting, s. 37 
171 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 436 
172 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting , s. 12-13 
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Ved omkostningsminimeringsstrategien er fokus på at minimere såvel interne som eksterne omkostninger, 

således at det er muligt for virksomheden at sælge sine varer eller tjenesteydelser til lave priser. En 

virksomhed kan opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele gennem køberloyalitet, når den vælger 

differentieringsstrategi. Køberloyaliteten vil ofte være opbygget gennem indarbejdelse af mærkevarer og 

derved adskille sig fra øvrige konkurrenter, der opererer i branchen. Både omkostningsminimerings- og 

differentieringsstrategien anvendes af virksomheder, der betjener et bredt marked. Den tredje generiske 

strategi, fokusstrategien, vedrører derimod et smallere marked, hvor virksomhedens varer eller 

tjenesteydelser, henvender sig til et bestemt segment.173 Nedenfor behandles strategisk fit i forhold til 

Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden (RH) og IBM. Der henvises til Bilag 1 for den fuldstændige 

aftale.  

 

IBM leverer og sælger flere forskellige ydelser og produkter til forskellige brancher. Deres hardware- og 

softwareprodukter henvender sig til et bredt marked, mens IBM Watson Health henvender sig til et smalt 

marked og et bestemt segment, dvs. sundhedssektoren. Samarbejdsaftalen med RH omfatter 

implementering af IBM Watson Health, der er særligt udviklet til RH, hvorfor IBM har en fokusstrategi. I 

relation til Samarbejdsaftalen har RH ligeledes en fokusstrategi, eftersom de betjener et særligt segment, 

dvs. patienter, med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Således 

benytter Parterne sig af den samme generiske strategi.   

 

Det overordnede udgangspunkt er at virksomheder, der i fællesskab udøver strategisk kontrahering, har 

samme generiske strategier. Herved foreligger, hvad der betegnes som strategisk fit.174 Eftersom RH og IBM 

har den samme generiske strategi, opstår strategisk fit mellem Parterne.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
173 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 13 
174 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 436 
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4.3 The Hidden Information Model 

 
Der er ikke tale om et klassisk principal-agent forhold, da hverken RH eller IBM er principal overfor den 

anden, men samarbejder på ”lige fod”. På trods af at der ikke foreligger et klassisk principal-agent forhold, 

står parterne i et samarbejde (stadig) overfor prækontraktuelle informationsproblemer. Der opstår 

informationsproblemer forud for indgåelse af samarbejdet, siden der foreligger asymmetrisk information. 

Begge parter maksimerer deres nytte, hvorfor de er optaget af at vælge den situation, der individuelt er 

bedst, og agenten er desuden opportunistisk.  

 

Det antages, at den part der foreslår et samarbejde, kender til de evner, som en ønsket samarbejdspartner 

skal besidde og de egenskaber, som er nødvendige, for at samarbejdet bliver vellykket. Problemet består i, 

at parten ikke ved om den anden part har de ønskede egenskaber forud for indgåelse af samarbejdet. Det 

vil med andre ord sige, at der ikke er kendskab til den fulde sandhed, fordi der kan foreligge skjult 

information i form af andre intentioner, evner etc., end de oplyste, hvilket kan komme til at have 

indflydelse på det efterfølgende samarbejde.  175  

 

I forhold til Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, er et muligt scenarie, at RH indser at de har behov for at 

få IBM Watson Health implementeret, hvorfor de tager kontakt til IBM for at finde ud af, om virksomheden 

kan blive en samarbejdspartner, der besidder de evner og egenskaber, der er nødvendige for at opnå det 

ønskede mål. I ovenstående scenarie vil RH derfor fungere som principal, og IBM som agent. Der kan i 

denne i forbindelse opstå informationsproblemer, hvis IBM skjuler informationer for RH forud for 

indgåelsen af Samarbejdet. 

 

Informationsproblemer ex ante kontraktindgåelsen kan søges løst ved hjælp af The Hidden Information 

Model. Den part, der foreslår et samarbejde, kan afhjælpe informationsproblemer ved at anvende 

screening, signalering og/eller selvudvælgelse. Hvorvidt principalen skal vælge screening, signalering 

og/eller selvudvælgelse, afhænger af hvor tilgængelig informationen er. 

 

 

                                                             
175 Bergen, M., Dutta, S og Walker Jr., O. C. Agency Relationship in Marketing; A Review of the Implications and Applications of 
Agency and Related Theories, s. 6 
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4.3.1 Screening 

 
Det er muligt for principalen at få kendskab til en potentiel agents sande evner og kvalifikationer ved at 

vælge en informationsindsamlingsstrategi. Det vil sige at principalen kan indsamle yderligere information, 

udover de signaler, som agenten udsender ved forskellige screeningaktiviteter.176  

 

RH kan afhjælpe informationsproblemer ved at anvende screeningsaktiviteter, fx i form af interviews eller 

egnethedsprøver af de relevante IBM-medarbejdere, der udvikler IBM Watson Health, fremfor alene at 

kommunikere med ledelsen og modtage signaler derfra. I store virksomheder, fx IBM, kan ledelsen befinde 

sig langt fra de øvrige niveauer i organisationen, herunder afdelingen for udvikling af IBM Watson Health. 

Ved at inddrage specifikke medarbejdere kan RH i højere grad få en reel opfattelse af, hvad der er muligt at 

udvikle, fremfor at kommunikation foregår via ledelsen. RH kan derfor ved hjælp af screening indsamle 

information om IBM’s sande evner, men sådanne aktiviteter medfører ex ante transaktionsomkostninger.  

 

4.3.2 Signalering 

 
Ved signalering stiller agenten oplysninger om egne kvalifikationer til rådighed for principalen. Når en 

potentiel samarbejdspartner kender egne evner og ønsker at indgå i en kontrakt, kan den pågældende 

engagere sig i handlinger, der sigter mod at signalere, at vedkommende er den rette kontraktpart overfor 

principalen, der søger en samarbejdspartner.  

 

I forbindelse med signalering ses det ofte, at en potentiel samarbejdspartner tager en uddannelse eller et 

kursus. Agenten vil foretage en sådan handling med henblik på at forøge sin viden og evner, hvilket vil 

signalere ønskede kvalifikationer og egenskaber, som principalen søger og dermed en større chance for at 

komme i betragtning.177  

 

Det er muligt for IBM at investere tid og penge i at uddanne specifikke medarbejdere, for at komme i 

betragtning til Samarbejdsaftalen. Hvis de tager en særlig uddannelse eller kursus indenfor fx udvikling af 

kunstig intelligens, vil de kunne udsende et signal om evner indenfor det relevante område til RH. 

Herudover sender de et signal om motivation og bestræbelser på at holde sig opdateret. Udover at 

uddanne medarbejdere, kan tidligere samarbejdsaftaler ligeledes have signalværdi. IBM har indgået flere 

                                                             
176 Bergen, M., Dutta, S og Walker Jr., O. C. Agency Relationship in Marketing; A Review of the Implications and Applications of 

Agency and Related Theories, s. 6 
177 Ibid.  
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tilsvarende aftaler med henblik på at implementere IBM Watson Health i sundhedssektoren på globalt plan. 

Ved hjælp af tidligere eller nuværende aftaler kan IBM derfor signalere, hvilke kvalifikationer de kan 

bidrage med og hvad RH kan forvente af IBM som part i en samarbejdsaftale, hvorfor det kan betragtes 

som et middel til at afhjælpe informationsproblemer, der opstår ex ante. Det bemærkes dog, selvom det alt 

andet lige udsender et signal, når RH kan se, at IBM agerer som part i lignende situationer, at der ikke er 

nogen sikkerhed for, at IBM efterlever de udsendte signaler. For at IBM’s handlinger har værdi i forbindelse 

med signalering til RH, skal IBM maksimere sin nytte og stilles bedre, end hvis IBM ikke foretager sig noget. 

Herudover skal fordelene ved handlingerne overstige omkostningerne, hvorfor IBM’s omkostninger 

forbundet med signalering, såsom uddannelse af specifikke medarbejdere og dokumentation af tidligere og 

nuværende samarbejder, ikke må overstige fordelene ved at indgå i Samarbejdet med RH.178 

 

Der kan opstå situationer, hvor den potentielle samarbejdspartner stiller falske oplysninger om egne 

kvalifikationer til rådighed for principalen, hvis agenten indser at vedkommende ikke er i besiddelse af de 

evner, principalen søger.179 Hvis fordelene som den potentielle samarbejdspartner oplever ved at stille 

falske oplysninger til rådighed, overstiger de omkostninger der er forbundet hermed, vil agenten foretage 

denne handling. Fra principalens perspektiv skal en handling, der signalerer en ønsket kvalifikation være 

mere omkostningstung for agenter med få af de ønskede kvalifikationer end for agenter, der besidder 

mange af de ønskede kvalifikationer.180  

 

Der er tale om en ’adskillelsesligevægt’, når et signal gør det muligt for principalen at skelne mellem evner, 

de individuelle agenter besidder. Nogle signaler adskiller kun en gruppe af agenter med særlige evner fra en 

anden gruppe af agenter uden disse evner. Denne type af pooling equilibrium gør det muligt for principalen 

at skelne mellem de to grupper, men det er ikke muligt for principalen at skelne mellem evner i selve 

gruppen. 181 RH kan fx opdele potentielle samarbejdspartnere i to grupper, hvor den ene gruppe tidligere 

har udviklet cognitive computing-baserede løsninger, mens den anden gruppe endnu ikke har udviklet 

ditto.182  

 

                                                             
178 Bergen, M., Dutta, S og Walker Jr., O. C. Agency Relationship in Marketing; A Review of the Implications and Applications of 
Agency and Related Theories, s. 6 
179 Ibid.  
180 Ibid., s. 7 
181 Ibid.  

182 Bergen, M., Dutta, S og Walker Jr., O. C. Agency Relationship in Marketing; A Review of the Implications and Applications of 

Agency and Related Theories, s. 7 
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4.3.3 Selvudvælgelse  

 
En anden måde, hvorpå principalen kan afhjælpe ex ante informationsproblemer, er ved selvudvælgelse.  

Principalen kan proaktivt konstruere valg, som afskrækker ukvalificerede agenter, og gør det muligt for 

kvalificerede agenter at signalere deres evner og motivation til samarbejde.  

 

RH qua principal søger en teknisk kompetent samarbejdspartner med særlige evner og kompetencer 

indenfor cognitive computing, og kan derfor kræve et langt selvudvælgelsesforløb for IBM qua agent. 

Potentielle samarbejdspartnere, der ikke lever op til de tekniske evner og kompetencer eller har den 

ønskede motivation, som RH søger, kan selvvælge sig ud af relationen med principalen ved ikke at indgå i 

kontraktforholdet eller forlade det, før forløbet er udført.183  

 

4.3.4 Omkostninger forbundet med udvælgelsesmetoder 

 
Principalen ønsker at profitmaksimere. Der skal derfor foretages en konkret vurdering af, om anvendelse af 

en eller flere udvælgelsesmetoder er efficient, dvs. om omkostningerne, der følger af udvælgelsen, er 

højere end konsekvensen af at indgå et samarbejde med en agent, der muligvis ikke kan leve op til 

samarbejdsaftalens indhold eller har andre intentioner end signaleret, hvilket vil have en betydelig 

indvirkning på principalens endelige profit.184 

 

Der er alt andet lige højere omkostninger forbundet med screening og signalering end selvudvælgelse.185 I 

den foreliggende Samarbejdsaftale mellem RH og IBM er der tale om et samarbejde, der løber over en 

femårig periode med forventede udgifter på op mod 100 mio. kr., jf. pkt. 5.1 i Samarbejdsaftalen. Det tyder 

på, at RH er villig til at bruge ressourcer til at finde den rigtige partner til Samarbejdet som følge af 

Samarbejdets varighed og forventede udgifter. Selvom udvælgelsen er ressourcekrævende, kan det stadig 

være en efficient løsning på informationsproblemer, hvis konsekvenserne af at indgå et uhensigtsmæssigt 

samarbejde resulterer i endnu højere omkostninger, hvorfor den udvælgelsesmetode, der er forbundet 

med lavest omkostninger, ikke nødvendigvis den mest formålstjenlige.  

 

                                                             
183 Ibid.  
184 Ibid.  
185 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting , s. 11 
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4.4 Dyer & Singh 

 
Dyer & Singh fokuserer på, hvorledes uafhængige virksomheder kan indgå et samarbejde med henblik på at 

skabe merværdi via relationen, som ikke kunne opnås i næstbedste alternative anvendelse. Den merværdi, 

der kan opnås i relationen er kvasirente og i bedste fald relationsrente.186 

 

Dyer & Singh definerer relationsrenten som: 

 

”… a supernormal profit jointly generated in an exchange relationship that cannot be generated by either 

firm in isolation and can only be created through the joint idiosyncratic contributions of the specific alliance 

partners.”187  

 

Relationsrenten er således et økonomisk udtryk for, at kontrahenterne ikke kan få det samme økonomiske 

afkast i en alternativ kontraktrelation. Kvasirenten er en delmængde af relationsrenten og subsidiær hertil. 

Relationsrenten kan derfor betragtes som det overordnede mål for strategisk kontrahering, der 

forudsætter strategisk fit, hvis kumulative betingelser skal være opfyldte for at nå idealmålet.188    

 

Der sondres mellem armslængde-relationer og partnerskaber mellem kontrahenterne.189 Ifølge Oliver 

Williamson kan en armslængde-relation sammenlignes med en markedstransaktion, som er ”ikke-

indgående” og kan fx være masseforhandlerkontrakter. I forbindelse med armslængde-relationer er det 

ikke muligt at opnå kvasirente, grundet relationens karakter. Ved partnerskaber er der derimod mulighed 

for at opnå, opretholde og udbygge en konkurrencemæssig fordel.190 Aftalen løber over en femårig periode, 

hvorfor Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM er et eksempel på et længerevarende samarbejde og udgør 

et partnerskab. 

 

Ifølge Dyer & Singh bidrager relationsspecifikke investeringer, vidensdelingsrutiner, komplementære 

ressourcer og effektiv governancestruktur til at parterne interorganisatorisk kan opnå relationsrente. De 

fire elementer er kumulative betingelser for at opnå relationsrente. Hvis kun tre er opfyldt, vil der i stedet 

                                                             
186 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 16 
187 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, s. 662 
188 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 9 og 16 
189 Ibid., s. 16 
190 Ibid., s. 17 
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være tale om kvasirente. Determinanter af interorganisatorisk konkurrencefordele er illustreret 

nedenfor.191  

 

 

Figur 2.192 

Med udgangspunkt i ovenstående figur vil følgende afsnit bestå af en analyse af, hvorvidt 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM opfylder betingelserne for opnåelse af relationsrente.  

 

                                                             
191 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 

Advantage, s. 663 
192 Ibid.  
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4.4.1 Relationsspecifikke investeringer 

 
En relationsspecifik investering skal forstås som en investering, der har lavere værdi i en alternativ 

anvendelse i forhold til det afkast, der opnås gennem den kontrakt, der er indgået i partnerskabet.193 Der 

kan være forskellig grad af aktivspecificitet, hvor investeringen i yderste tilfælde kan have værdi af nul i en 

alternativ anvendelse.194 Der er fem hovedtyper af relationsspecifikke investeringer: human 

aktivspecificitet, fysisk aktivspecificitet, lokationsspecificitet, aktivspecifik investering i brand og dedikerede 

aktiver.195 Nedenfor kobles relationsspecifikke investeringer til Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, hvor 

alene de relevante hovedtyper behandles.  

 

Den første er human aktivspecificitet, der omhandler specialiseret viden, herunder akkumuleret know-how, 

der kun har værdi i kontraktrelationen. Det fremgår af pkt. 2.5 i Samarbejdsaftalen, at formålet er, at RH 

gennem samarbejde med IBM, skal opbygge viden om løsninger indenfor cognitive computing i 

sundhedssektoren. RH og IBM skal således investere i undervisning af medarbejdere, hvorved de tilegner 

sig kundskab i systemer og procedurer, der er idiosynkratiske for IBM Watson Health.196   

 

Den anden relationsspecifikke investering er fysisk aktivspecificitet, der typisk vedrører anlægsaktiver, som 

også kun har ringe eller ingen værdi udenfor kontraktrelationen.197 Det fremgår ikke af Samarbejdsaftalen, 

hvorvidt anlægsaktivet i form af computerne, der benyttes til implementering af IBM Watson Health, er 

specialfremstillet til Samarbejdet, og udelukkende kan bruges i denne forbindelse. Såfremt den er 

specialfremstillet, udgør den en fysisk aktivspecificitet, idet den vil have ringe eller ingen værdi i en 

alternativ kontraktrelation.  

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at der foreligger relationsspecifikke investeringer mellem RH 

og IBM, hvorfor det første ud af de fire kumulative betingelser for at opnå relationsrente, er opfyldt.  

 

                                                             
193 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 17 
194 Ibid., s. 18 
195 Ibid.  
196 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 

Advantage, s. 662 
197 Ibid.  
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4.4.2 Vidensdelingsrutiner 

 
Ifølge Dyer & Singhs er interorganisatorisk læring centralt for at opnå konkurrencemæssige succes, 

eftersom virksomheder ofte lærer ved at samarbejde med andre virksomheder.198  

 

Den vigtigste kilde til nye ideer og information, der resulterer i forbedret ydeevne samt innovationer, 

stammer ofte fra virksomhedens samarbejdspartner. Det vil med andre ord sige, at effektive 

videndelingsrutiner kan generere værdi i form af kvasirente. Ifølge Dyer & Singh definers en 

vidensdelingsrutine som ”… a regular pattern of interfirm interactions that permits the transfer, 

recombination, or creation of specialized knowledge.”199 

 

En virksomheds absorberede partnerspecifikke evne skal forstås som evnen til at lære fra andre 

virksomheder med henblik på at kunne genkende værdien af udefrakommende information, samt at kunne 

optage og indføre informationen i egen virksomhed. Jo større den absorberende partnerspecifikke evne er, 

des højere potentiel relationsrente er det muligt at opnå.200  

 

I Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM fremgår Parternes vidensdeling i pkt. 7.2, og lyder som følger: 

”Parterne har i hele Samarbejdets løbetid en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte den 

anden Parts Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre Samarbejdet.”  Det vil sige 

at RH og IBM har ret til at benytte den anden Parts immaterielle rettigheder, know-how og ikke-

offentliggjorte opfindelser, som Parten havde forinden Samarbejdets start. IBM bidrager med teknisk 

specialistviden indenfor cognitive computing, og RH bidrager med specialistviden indenfor lægevidenskab. 

Herved absorberer RH og IBM hinandens viden til fordel for Samarbejdet, hvorved specialiseret viden i 

relation til IBM Watson Health overføres, rekombineres og opstår.  

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at der er vidensdeling mellem RH og IBM, hvorfor det andet 

ud af de fire kumulative betingelser for at opnå relationsrente, er opfyldt. 

 

                                                             
198 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, s. 664 
199 Ibid., s. 665 
200 Ibid., s. 666 
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4.4.3 Komplementære ressourcer 

 
Virksomheder kan opnå relationsrente ved at udnytte hinandens ressourcer. Dyer & Singh definerer 

komplementære ressourcer som ”… distinctive resources of alliance partners that collectively generate 

greater rents than the sum of those obtained from the individual endowments of each partner.” 201 

 

RH bidrager med diagnosticering af patienter og IBM bidrager med IBM Watson Health. RH kan ikke finde 

frem til en hurtig diagnosticering af patienter uden kunstig intelligens, og har derfor behov for 

implementering af IBM Watson Health. IBM kan ikke nå målsætning om at bliver en bidragsyder til digital 

transformation og forbedring af måden, hvorpå sundhedssystemet fungerer, uden RH. Parternes 

anvendelse af hinandens viden og ressourcer understøttes af pkt. 2.4 i Samarbejdsaftalen, hvoraf det 

fremgår, at Parterne sammen kan bidrage til at skabe fremtidens sundhedsvæsen.  

 

RH og IBM har således valgt hinanden for i fællesskab at løse en opgave, de hver især ikke vil kunne løse. Til 

sammen opbygger de viden om løsninger indenfor cognitive computing i sundhedsvæsenet og på dette 

grundlag afklarer mulighederne for anvendelse af cognitive computing indenfor konkrete sundhedsfaglige 

områder, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 2.5.  

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at der foreligger komplementære ressourcer mellem RH og 

IBM, hvorfor det tredje ud af de fire kumulative betingelser for at opnå relationsrente, er opfyldt. 

 

4.4.4 Effektiv governancestruktur 

 
Governancestrukturen påvirker transaktionsomkostningerne samt samarbejdspartnernes vilje til at 

engagere sig i værdiskabende aktiviteter, hvorfor det er relevant i forbindelse med opnåelse af kvasirente 

og i bedste fald relationsrente.202  

 

Jo mere specialiseret den relationsspecifikke investering bliver, desto lavere bliver investeringens 

alternative værdi, hvorfor samarbejdspartneres incitament til at foretage relationsspecifikke investeringer 

falder i takt med at investeringen bliver mere specialiseret. For ejeren af den specialiserede investering 

indebærer det en større risiko, såfremt den anden part handler opportunistisk i forbindelse med at 

                                                             
201 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
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202 Ibid., s. 669 
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investeringen har lav alternativ anvendelse, fremfor en investering af mere generel karakter og højere 

alternativ anvendelse.203 Såfremt kontrakten ophæves, vil de relationsspecifikke omkostninger nemlig 

opgøres som irreversible omkostninger, dvs. sunk cost, der ikke kan kaldes tilbage. Herudover vil 

muligheden for at opnå relationsrente i en alternativ kontraktrelation forsvinde, grundet det 

forudsætningsvise strategisk fit mellem parterne.204 Det er derfor centralt at vælge en styringsstruktur, der 

minimerer transaktionsomkostningerne og derved øger effektiviteten, se nærmere herom i afsnit 4.7.1 

vedrørende realoptioner.205 

 

Effektiv governance omhandler parternes egen håndtering af tvister, fremfor involvering af tredjepart, 

såsom domstol eller voldgift. I henhold til Samarbejdet mellem RH og IBM fremgår det, at tvister mellem 

Parterne, der udspringer af aftalen, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Såfremt parterne ikke kan 

opnå en mindelig løsning, skal tvisten afgøres ved almindelige domstole, jf. pkt. 12.2. Såfremt parterne kan 

løse tvisten i mindelighed, kan de undgå transaktionsomkostninger forbundet med tredjepart. RH og IBM 

har således taget højde for effektiv governance i Samarbejdsaftalen, hvorfor det fjerde ud af de fire 

kumulative betingelser for at opnå relationsrente, er opfyldt. 

 

På baggrund af Dyer & Singhs kumulative betingelser kan det udledes, at RH og IBM i fællesskab har 

mulighed for at opnå relationsrente, idet alle betingelser er opfyldt.  

 

 

  

                                                             
203 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, s. 669 
204 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 443 
205 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, s. 669 
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4.5 Efterfølgende omstændigheder  
 

Omdrejningspunktet for strategisk kontrahering er det interdisciplinære sammenspil mellem jura og 

økonomi. Økonomisk forskning kan bidrage til at klarlægge kontraktens indhold og hvad der kan skabe 

relationsrente, mens et juridisk indblik kender til begrænsningerne fra princippet om aftalefrihed. Det vil 

sige at økonomi kan bidrage til at fastlægge, hvad der kan skabe relationsrente, mens opnåelse heraf kan 

være begrænset af juridiske årsager.  

 

Parternes generiske strategi skal som udgangspunkt være den samme, for at der kan foreligge et strategisk 

fit og dermed udøves strategisk kontrahering. Desuden er der et økonomisk udgangspunkt om at 

virksomhederne har komplementære ressourcer, som kan medvirke til at skabe relationsrente, når de 

indgår et samarbejde.206 

 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM er central for nærværende afhandling, hvorfor det er relevant at 

inddrage strategisk kontrahering til at analysere og vurdere, hvordan Parterne kan anvende aftalen som 

styringsinstrument allerede på kontraktindgåelsestidspunktet og derved tage højde for efterfølgende 

omstændigheder, der ikke kendes før kontraktindgåelsen. Ved at indskrive hardship- og gevinstklausuler er 

det muligt at tage højde for efterfølgende omstændigheder, eftersom efterfølgende omstændigheder kan 

subsumeres, såfremt situationen ikke allerede er reguleret i aftalen.  

 

Formålet med proaktivt at indskrive hardship- og gevinstklausuler er at opfange efterfølgende 

omstændigheder, som kan have indflydelse på opfyldelsen af kontrakten. Ved en hardshipklausul er der 

fokus på i fællesskab at minimere de omkostninger, der er i forbindelse med en mere byrdefuld kontrakt, 

end først antaget, dvs. ex ante – ex post. Gevinstklausulen skal gøre det muligt at realisere økonomiske 

muligheder, der ikke var kendte på tidspunktet for kontraktindgåelsen.207  

 

Som beskrevet i afsnit 1.7.3 er individerne begrænset rationelle ifølge ny-industriel økonom. Når parterne 

er begrænset rationelle, er det ikke muligt at koncipere komplette kontrakter, fordi de ikke er i besiddelse 

af perfekt information, fx i form af kendskab til fremtidige begivenheder. Når parterne har en proaktiv 

tilgang til kontrakten og indskriver en hardship- eller gevinstklausul, kan det ses som en anerkendelse af, at 

parterne er velvidende om, at de har imperfekt information og ikke kan forudsige efterfølgende 

                                                             
206 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 436 
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omstændigheder. Eftersom kontrahenterne på kontraktindgåelsestidspunktet ikke kunne forudsige en 

efterfølgende eksogen omstændighed, grundet begrænset rationalitet, alternativt skulle afholde 

uforholdsmæssige mange transaktionsomkostninger til at kunne fastlægge indholdet heraf, er det 

økonomisk rationelt alene fra et transaktionsomkostningsmæssigt synspunkt, at kontrahenterne anvender 

en kontrakt, der er inkomplet ex ante.208 

 

Såfremt der ikke er indskrevet en klausul og begivenheden ikke er reguleret af aftalen, skal der fortages en 

aftalesupplering med udgangspunkt i almindelige obligationsretlige grundsætninger og evt. 

specialitetshensyn. I sådanne tilfælde, vil den bebyrdede part ofte påberåbe sig force majeure, 

forudsætningslæren, ugyldighedsreglerne i aftalelovens (AFTL) kap. 3, koncipistreglen eller nærmest til at 

bære risikoen.209 

 

På trods af at der både er en hardship- og gevinstklausul i kontrakten, kan kontrakten blive ramt af 

efterfølgende omstændigheder, som ikke er aftalt på forhånd, fordi klausulerne ikke er udtømmende. På 

denne baggrund bør der konciperes en klausul, der omfatter øvrige efterfølgende omstændigheder, hvor 

parterne loyalt er forpligtet til at genforhandle. Alternativt kan parterne vælge at anvende en helt åben 

klausul, hvorefter de er forpligtet til genforhandle, hvad der ikke kan udledes ved en fortolkning af 

kontrakten.210 

 

 Adgangen til at genforhandle er lige så fri som adgangen til at forhandle, hvorfor adgangen til at ændre 

indholdet af en ellers bindende aftale er lige så fri som adgangen til at indgå en aftale fra første færd. 

Anvendelsen af en hardshipklausul kan betragtes som en potentiel modifikation af princippet om, at aftaler 

er bindende (pacta sunt servanda), jf. AFTL § 1.211 Visse længerevarende aftaler, ligesom den foreliggende 

mellem RH og IBM, foregriber efterfølgende omstændigheder ved indsættelse af vilkår og genforhandling, 

herunder loyalt at forsøge at nå et forhandlingsresultat, som de ellers ikke vil have udenfor 

kontraktforhold.212 Genforhandling fremgår ikke eksplicit af Samarbejdsaftalen, men derimod implicit af 

bl.a. nedenstående punkter: 

 

 

                                                             
208 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 441 
209 Ibid., s. 439 
210 Ibid., s. 441 
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212 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 195 
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Pkt.  Kommentar  

5.6 Styregruppen, der skal forestå den overordnede forvaltning af Samarbejdet, forventes at mødes 

hver 3. måned eller efter nærmere aftale mellem parterne.  

6.3 I forbindelse med de konkrete Use Cases og indgåelse af Projektaftaler, vil de økonomiske 

forhold blive nærmere specificeret.  

11.1 Samarbejdsaftalen løber over en femårig periode, men inden udløbet af Samarbejdsaftalen 

aftalerne Parterne, om aftalen skal forlænges, dvs. genforhandling.  

12.2 Tvister mellem Parterne, der udspringer af Aftalen eller Parternes samarbejde herom, skal søges 

bilagt af Parterne i mindelighed.  

Tabel 11.  

 

Det bemærkes dog, at genforhandling ikke er relevant i de situationer, hvor der alligevel ikke er udsigt til 

yderligere forretningssamkvem eller fordi der er tale om en enkeltstående transaktion uden udsigt til 

yderligere samarbejde mellem parterne, eller fordi samarbejdsrelationen alligevel er ødelagt.213 Dette vil 

typisk ikke være tilfældet i forbindelse med strategisk kontrahering, hvor man bevæger sig fra en reaktiv til 

en proaktiv tilgang. Anvendelse af ovenstående klausuler kan ses som led i anvendelsen af proaktive 

klausuler. Strategisk kontrahering drejer sig om beskyttelse og værdiskabelse i form af relationsrente 

fremfor kontrol og værdideling. Ved at anvende kontraktporteføljen som et proaktivt styrings- og 

ledelsesinstrument forebygges og undgås konflikter, således at kontraktrelationen bevares.214 Dette er i 

tråd med René Franz Henschels definition af en proaktiv klausul:  

 

”En proaktiv klausul afventer ikke, men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt, 

samtidig med juridiske risici søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig succes” (Henschel 

2014).215 

 

 

  

 

 

                                                             
213 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 194 
214 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 8 
215 https ://www .iaccm.com/gp/dema/?section = resources&vicw= 16, besøgt d. 1. maj 2018 
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4.5.1 Hardshipklausuler  

 
I dansk ret har hardship ingen lovfæstet betydning og kan således ikke påberåbes som udfyldende retsregel 

i lighed med force majeure, jf. KBL § 24, hvorfor det forudsætter et aktivt tilvalg i kontrakten.216 Hardship 

vedrører faktiske, økonomiske eller retlige forhold, der gør en aftaleforpligtelse væsentligt mere byrdefuld 

for den ene aftalepart, som denne hverken kunne forudsige eller indkalkulere ved aftaleindgåelsen.217 

Følgende kumulative betingelser skal være opfyldt ved anvendelsen af en hardshipklausul218: 

 

 Den efterfølgende begivenhed var ikke kendt på kontraktindgåelsestidspunktet,  

 Den efterfølgende begivenhed forrykker væsentligt kontraktens balance, og  

 Der er en udefrakommende (eksogen) begivenhed. Denne begivenhed er såvel uundgåelig som 

udenfor den bebyrdede parts kontrolsfære. Det bemærkes dog, at i forbindelse med strategisk 

kontrahering, hvor de relationsspecifikke investeringer er centreret om humanaktivspecificitet, kan 

der formentlig være tale om en endogen begivenhed, såsom en syg nøglemedarbejder, der udløser 

hardship-begivenheden. 

 

En hardship-klausul kan derfor også omfatte endogene faktorer. I dette tilfælde kan kontrakten fx 

foreskrive, hvis nølgemedarbejderen ikke længere kan deltage i opfyldelse af kontrakten, hvorledes den 

givne kontrahent proaktivt skal sikre, hvad der skal ske.219 Det fremgår ikke direkte af Samarbejdsaftalen 

mellem RH og IBM, hvordan de skal gribe en tilsvarende situation an. Samarbejdsaftalen er dog kun en 

rammeaftale, der fastsætter de overordnede vilkår og rammer for Samarbejdet, hvorfor det muligvis 

fremgår af en konkret Projektaftale.  

 

Den uventede hardship-byrde adskiller sig fra force majeure derved, at den ikke gør det fysisk umuligt at 

opfylde. Endvidere indebærer den ikke en situation, hvor omkostningerne ved opfyldelse rammer den 

(høje) offergrænse, der kendetegnes som økonomisk force majeure efter dansk ret.220 Hardship udløser 

andre retsvirkninger end force majeure, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.  

 

                                                             
216 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 441 
217 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 196 
218 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 444 
219 Ibid., s. 445 
220 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 194 
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Retsvirkning af force majeure Retsvirkning af hardship 

Debitor fritages for pligt til at svare erstatning, jf. 

KBL § 24. Debitors pligt til at opfylde in natura kan 

ligeledes influeres. 

Aftalen falder helt eller delvis bort. Dette kan 

eventuelt ske efter mislykket forsøg på 

genforhandling. Alternativt tilpasses de nye 

forhold, jf. Unidroit Principles art. 6.2.3. 

Tabel 12. Baseret på Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 197. 

 

Der er sædvanligvis risiko for hold-up, herunder opportunistisk adfærd, når en hardshipklausul anvendes.221 

Denne risiko er større i forbindelse med konventionel kontrahering, hvis økonomiske målsætning er 

egenoptimering. I strategisk kontrahering, der bygger på et princip om fælles merværdiskabelse gennem 

tæt samarbejde mellem kontrahenterne, må risikoen for hold-up derfor anses for mindre sandsynligt. 

Anvendelsen af en hardshipklausul indebærer grundlæggende en reallokering af de økonomiske risici, da 

det forventede udbytte af kontraktrelationen bliver mindre end forventet ex ante.222 Et princip om 

risikodeling via en hardshipklausul er således en naturlig bestanddel af strategisk kontrahering, hvorefter 

det forudsætningsvise tætte samarbejde mellem parterne gør dem i stand til at i fællesskab udfinde en 

løsning på hardship-begivenheden. Som følge af udgangspunktet om komplementære ressourcer er den 

ikke-bebyrdede kontrahent bedst egnet til at fremkomme med en løsning på hardship-begivenheden, 

hvilket resulterer i, at de samlede omkostninger, herunder transaktionsomkostninger, forbundet hermed 

minimeres.223 Der vil alt andet lige være større sandsynlighed for at forholdene ændrer sig i forbindelse 

med en længerevarende aftale, hvilket således også må være tilfældet i Samarbejdsaftalen mellem RH og 

IBM.224  

 

Strategisk kontrahering bygger på en symmetrisk forpligtelse til at dele risici og gevinster.225 I de 

situationer, hvor kontrahenterne foretager relationsspecifikke investeringer, vil det økonomiske rationale 

for at anvende en hardshipklausul blive mere symmetrisk, da begge kontrahenter med større sandsynlighed 

kan blive ramt af en hardship-begivenhed.226 Den kompleksitet, der er forbundet med strategisk 

kontrahering, medfører en forøget vanskelighed med at fastlægge parternes retsposition, herunder 

gældende ret, i forhold til at kunne ophæve kontrakten som et alternativ til at genforhandle kontrakten 

                                                             
221 Jf. Casper Majgaard Grønlund & Rune Meldgaard Christensen, Den offentlige bygherres efficiente håndtering af efterfølgende 

omstændigheder i totalentreprise, utrykt kandidatafhandling cand.merc.jur., CBS 2015, s. 68 
222 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 442 
223 Ibid., s. 445-446 
224 Andersen, M. B og Lookofsky, J. Lærebog i obligationsret I (4. udgave), s. 196 
225 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 447 
226 Ibid., s. 442-443 
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med hjemmel i hardshipklausulen. Derfor bliver det økonomiske rationale for at anvende hardshipklausuler 

mere relevant i forbindelse med strategisk kontrahering i forhold til rationalet om det efficiente 

kontraktbrud.227 I tilfælde af langvarige og komplekse kontrakter vil klare og veldefinerede rettigheder ikke 

altid være tilfældet, grundet afholdelsen af transaktionsomkostninger og eksistensen af en ikke ubetydelig 

juridisk usikkerhed, hvorfor der er et økonomisk rationale for at anvende hardshipklausuler i strategisk 

kontrahering.228 Jo flere relationsspecfikke investeringer, des flere hardshipklausuler vil alt andet lige 

anvendes.229  

 

Ved udfærdigelsen af en hardshipklausul i udøvelsen af strategisk kontrahering bør derfor indtrædelsen af 

hardship udløse en forpligtelse til, at den bebyrdede part straks meddelelser medkontrahenten, hvorefter 

parterne i fællesskab finder en løsning på begivenheden, der minimerer de samlede omkostninger.230  

 

4.5.2 Gevinstklausuler  

 

Gevinstklausuler beskriver muligheden for at skabe yderligere økonomisk merværdi efter 

kontraktindgåelsestidspunktet.231 I U 2003.23 H var kontrahenterne ikke opmærksomme på den 

økonomiske gevinstmulighed, kontrakten indebar, på indgåelsestidspunktet, hvilket kan begrunde 

begrænset rationalitet og imperfekt information i forbindelse med en kontrakt. I forlængelse heraf antages 

formålet med anvendelse af gevinstklausuler i relation til strategisk kontrahering at være den erkendelse, 

at der på kontraktindgåelsestidspunktet er imperfekt information om fremtidige muligheder for yderligere 

at opnå relationsrente. Således er der kongruens mellem gevinstklausuler og strategisk kontrahering, idet 

begge fokuserer på merværdi/værdiskabelse, hvorfor det er oplagt at anvende en gevinstklausul som led i 

strategisk kontrahering, herunder opnåelse af kvasi-/relationsrente.  

 

En gevinstklausul skal i lighed med en hardshipklausul afspejle parternes erkendelse om, at der er imperfekt 

information på kontraktindgåelsestidspunktet, hvorfor gevinstklausulen skal være udformet således, at 

parterne er gensidigt forpligtet til at meddele hinanden, hvis der opstår mulighed for at udnytte en 

forretningsmæssig mulighed og dermed skabe yderligere økonomisk merværdi i kontraktens løbetid. 232 For 

                                                             
227 Jf. Casper Majgaard Grønlund & Rune Meldgaard Christensen, Den offentlige bygherres efficiente håndtering af efterfølgende 

omstændigheder i totalentreprise, utrykt kandidatafhandling cand.merc.jur., CBS 2015, s. 63 
228 R.H. Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law & Economics, vol. III, 1960, s. 1-44 
229 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 443 
230 Ibid., s. 446-447 
231 Ibid., s. 447 
232 Ibid., s. 448 
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at sikre incitamentsforenelighed i henhold til gevinstklausulen, kan parterne på forhånd indsætte en 

fordelingsnøgle for den økonomiske merværdi, der potentielt skabes.233 

 

Forpligtelsen til gensidigt at meddele hinanden om disse forhold er sammenfaldende med såvel det 

obligationsretlige princip om gensidighed, hvorefter gensidigt forpligtende skyldforhold opstår, når aftalens 

parter lover at udveksle ydelser, der forholder sig til hinanden som vederlag, samt underretningspligten, 

der følger af den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. Pågældende forpligtelse for kontrahenterne til 

at genforhandle dele af det eksisterende kontraktrundlag og/eller supplere kontrakten i de tilfælde, hvor en 

økonomisk mulighed ikke er inkorporeret i kontraktgrundlaget, minder på flere punkter om Coase-

teoremet, hvorefter parterne er kapable til at opnå et bedre resultat og en mere efficient aftale på 

tomandshånd, end hvis fordelingen af den økonomiske merværdi blev afgjort ved domstolene.  

 

Ved at kombinere hardship- og gevinstklausuler i forbindelse med efterfølgende omstændigheder 

afhjælpes eksistensen og erkendelsen af inkomplette kontrakter, hvorefter der skabes en 

incitamentsstruktur parterne imellem, der muliggør anvendelsen af kontrakten som et styringsinstrument 

til at fællesoptimere og i bedste fald opnå yderligere relationsrente. Herved minimeres de samlede 

omkostninger, herunder transaktionsomkostninger, forbundet med hardshipbegivenheder, mens det 

økonomiske udbytte forbundet med gevinstbegivenheder maksimeres.234   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
233 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 449 
234 Ibid.  
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4.6 De 6 K’er 

 
Tabellen nedenfor opsummerer de transaktionsomkostninger, der opstår i forbindelse med strategisk 

kontrahering, hvorefter de uddybes og kobles til afhandlingen.235 I forhold til afsnit 3.3 vedrørende 

transaktionsomkostninger i den økonomiske analyse harmonerer kontaktomkostninger med 

søgeomkostninger og kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostninger med 

forhandlingsomkostninger, se parenteserne i Tabel 13 nedenfor. 

 

Ex Ante Ex Post 

Kontaktomkostninger (søgeomkostninger)  Kontraktjusteringsmekanismer  

Kontraktforhandlingsomkostninger 

(forhandlingsomkostninger) 

Kommunikationsomkostninger  

Kontraktudfærdigelsesomkostninger 
(forhandlingsomkostninger)   

Kontrolomkostninger  

Tabel 13.  

 

Der opereres med både ex ante og ex post transaktionsomkostninger i transaktionsomkostningsteorien, der 

henhører unde den ny-institutionelle økonomiske teori, efter hvilken virksomheden opfattes som et bundt 

af kontrakter.236 Oliver Williamson videreudviklede transaktionsomkostningsteorien efter Coase. I artiklen 

The Nature of the Firm237 har Coase nemlig påvist, at der eksisterer transaktionsomkostninger, således at 

prismekanismen ikke længere kan stå alene. Formålet med teorien er at identificere, hvordan 

virksomheden skal organisere en transaktion med henblik på at reducere de samlede 

transaktionsomkostninger, hvorfor transaktionsomkostningsteorien kan betragtes som en 

omkostningsminimeringsteori. Der sondres i denne forbindelse mellem internalisering og eksternalisering. 

Internalisering vedrører transaktioner, der foregår indenfor virksomhedens rammer, hvorimod 

eksternalisering indebærer, at udførelsen af den eksterne transaktion sker udenfor virksomhedens rammer.  

 

I forbindelse med analysen af virksomhedens organisering af en transaktion indgår adfærdsmæssige 

antagelser om, at individet er begrænset rationel, hvorefter vedkommende handler med henblik på at 

fremme egne interesser, dvs. opportunistisk. Herudover indgår transaktionsfaktorerne aktivspecificitet, 

usikkerhed og frekvens i analysen, hvor førstnævnte anses for at være det væsentligste element i teorien til 

at fastlægge, hvordan en transaktion skal organiseres. Herved forstås, hvilken alternativ anvendelse en 

                                                             
235 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 440 
236 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben, s. 9 
237 The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. November 1937, s. 386-405 
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ressource har, fx et anlægsaktiv. Der foreligger lav grad af aktivspecificitet, hvis en maskine kan anvendes 

på flere alternative måder uden store udsving i nytteværdien. Der foreligger den højeste grad af 

aktivspecificitet, når en maskine ikke har nogen alternativ anvendelse udenfor virksomhedens rammer, 

hvorved maskinen betegnes som idiosynkratisk.238 Høj aktivspecificitet minder således om realrenten, der 

ligeledes har ingen eller lav værdi i en alternativ anvendelse. Derfor må muligheden for at opnå realrente 

indebære høj aktivspecificitet, hvilket er i tråd med afsnit 4.4.1 vedrørende relationsspecifikke 

investeringer.  

 

I forbindelse med den danske anvendelse af teorien anvendes de 4 K’er. De 4 K’er er kontakt-, 

kontraktforhandlings-, kontraktudfærdigelses- og kontrolomkostninger, hvor de tre første er ex ante 

transaktionsomkostninger. Med hensyn til ex post transaktionsomkostninger vil der ofte være 

omkostninger forbundet med domstolsprøvelse og observation af korrekt opfyldelse af kontrakten, hvorfor 

ex post transaktionsomkostninger hidtil kun har omfattet kontrolomkostninger.239 Kontrolomkostninger er 

ikke nødvendigvis forbundet med domstolsprøvelse – i hvert fald ikke i første instans. Det fremgår af pkt. 

12.1 i Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, at tvister mellem Parterne skal søges bilagt i mindelighed. Det 

indebærer, at Parterne, uden retslig strid, skal finde en løsning, hvilket er i tråd med effektiv governance. 

Tvisten afgøres dog ved de almindelige danske domstole, hvis der ikke kan opnås en mindelig løsning.    

 

Når strategisk kontrahering bliver inddraget, introduceres yderligere 2 K’er til ex post 

transaktionsomkostninger, se tekst markeret med fed i Tabel 13 ovenfor. Det ene K er 

kontraktjusteringsmekanismer, der vedrører anvendelse af enten en åben eller halvåben klausul, hvor 

sidstnævnte klausul omfatter såvel hardship- som gevinstklausuler.  

 

Det andet K, kommunikationsomkostninger, vedrører en forpligtelse for kontraktparterne til at udveksle 

strategisk information, således at det vil være muligt at fremme relationsrenten, hvis opnåelse kan anskues 

som det overordnede mål for strategisk kontrahering.240 Parternes forpligtelse til kommunikation 

konvergerer med loyalitetsforpligtelsen, og kan betragtes som en udvidelse og dermed eksplicitering heraf, 

og indebærer en mere vidtgående underretningspligt overfor medkontrahenten. Loyalitetsforpligtelsen er 

som bekendt en obligationsretlig grundsætning, hvorefter parter har en forpligtelse til aktivt at samarbejde 

i kontraktforhold. 

 

                                                             
238 Østergaard, K. Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben , s. 10 
239 Østergaard, K. Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder, s. 440 
240 Ibid.  
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Grundet kontraktens karakteristika, er samarbejdsforpligtelsen særligt udtalt ved udøvelse af strategisk 

kontrahering, hvilket illustreres af U.2007.1918 H. Det fremgår af dommen, at parterne i sådanne aftaler 

har pligt til at optræde loyalt overfor hinanden og loyalt at samarbejde om det fælles mål, herunder 

gensidigt udveksle oplysninger.241   

 

Samarbejdsforpligtelsen og pligten til at kommunikere er helt central og udgør kernen i samarbejdet, 

således at strategisk kontrahering indeholder elementer, der argumenterer for at loyalitetsforpligtelsen 

udgør en hovedydelse – snarere end en biforpligtelse, hvis tilsidesættelse kan statuere væsentlig 

misligholdelse.242 

 

På den ene side medfører strategisk kontrahering en række transaktionsomkostninger ex ante, men kan på 

den anden side medføre besparelser ex post, da det udvidede samarbejde mellem parterne som 

udgangspunkt forebygger konflikter. I forhold til kontraktvalg, dvs. hvorvidt det skal være proaktivt eller 

reaktivt, afhænger af omstændighederne. Strategisk kontrahering har en positiv effekt på toplinjen, men på 

bundlinjen er strategisk kontrahering forbundet med en del (transaktions)omkostninger. Der skal derfor 

foretages en konkret vurdering af, hvorvidt (transaktions)omkostningerne forbundet med strategisk 

kontrahering overstiger den merværdi, der kan opnås via samarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
241 Madsen, C. F. og Østergaard, K. Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret – Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse, s. 4 
242 Ibid.  
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4.7 Hold-up 
 

Strategisk kontrahering indebærer som udgangspunkt gensidigt engagement. I forhold til konventionel 

kontrahering, hvor kontrakten fungerer som troværdig opsigelsestrussel, fungerer kontrakten i strategisk 

kontrahering som troværdigt partnerskab qua beskyttelse af hinanden mod bl.a. eksogene risici og hold-

up.243 Hold-up beskriver den situation, hvor den ene part opsiger kontrakten eller udviser opportunistisk 

adfærd. Således vil risikoen for hold-up værre større i forbindelse med konventionel kontrahering, da 

parterne egenoptimerer. Den anden parts oplevede hold-up risiko kan reduceres gennem diverse 

sikkerhedsforanstaltninger. Disse er betaling af hold-up risikopræmie, kvasi-integration (direkte 

engagement), åben-dør-politik samt troværdigt engagement (indirekte engagement).244  

Betaling af hold-up risikopræmie indebærer, at den ene part giver den anden part en ekstraordinær høj 

honorering. Det er en dyr og økonomisk risikabel sikkerhedsforanstaltning. Det kan ikke udledes af 

Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM, hvorvidt den ene part giver den anden part en ekstraordinær høj 

honorering. Det følger af pkt. 6.1, at parterne afholder udgifter med en, set under ét, ligelig fordeling 

mellem parterne. Der foreligger som tidligere nævnt ikke et klassisk over-/underordnelsesforhold mellem 

RH og IBM, da parterne antages at være på ”lige fod”. Såfremt den ene part udviser opportunistisk adfærd, 

må den anden part dog ønske at minimere og destruere denne, og således sikre, at der foreligger 

incitamentsforenelighed.   

 

Kvasi-integration indebærer, at den ene part selv foretager og/eller finansierer de relationsspecifikke 

investeringer, hvilket bl.a. kan omfatte oplæring af systemer. I henhold til Samarbejdsaftalens pkt. 6.4 og 

6.5 stiller parterne deres Baggrundsviden vederlagsfri til rådighed for Samarbejdet samt bidrager med 

personalemæssige ressourcer til mødeaktiviteter under Samarbejdet. Samarbejdsaftalen antages således at 

indeholde elementer af kvasi-integration. Ifølge aftalens pkt. 11.4 kan der ikke rejses økonomiske krav 

mode den Part, der opsiger Samarbejdsaftalen. Når kontrakten ophører, medmindre der foreligger 

uberettiget ophævelse, kan der altså ikke kræves kompensation for de relationsspecifikke investeringer 

parterne har foretaget, som endnu ikke er blevet afskrevet.  

 

I forbindelse med åben-dør-politik indgyder den anden part tillid til, at vedkommende vil blive inddraget i 

alle relevante strategiske beslutninger. Denne sikkerhedsforanstaltning fremgår eksplicit af 

Samarbejdsaftalens pkt. 5 og hertil hørende underpunkter vedrørende governancestruktur. Der er dels et 

                                                             
243 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting, s. 16 
244 Ibid., s. 17 
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Executive Board, der har det overordnede ansvar for Samarbejdet, og består af en Koncerndirektør fra RH 

og IBM Danmarks administrerende direktør, dels en Styregruppe, der skal forestå den overordnede 

forvaltning af Samarbejdet. Styregruppen består af repræsentanter fra såvel RH som IBM, der forventes af 

mødes hver 3. måned eller efter nærmere aftale mellem Parterne. Ovenstående peger altså i retning af, at 

Samarbejdsaftalen indeholder væsentlige elementer af åben-dør-politik.  

 

Sidst men ikke mindst går troværdigt engagement ud på, at den ene part yder juridisk og/eller økonomiske 

garantier for langvarigt samarbejde, hvilket kan give sig til udtryk i form af lang kontraktperiode, lang 

opsigelsesfrist samt aftale om kompensation (fx for goodwill) ved ophør. Samarbejdsaftalen løber over en 

femårig periode fra 1. juli 2017 til 30. juni 2022, jf. pkt. 11.1. Det fremgår endvidere af pkt. 11.1, at RH og 

IBM inden udløbet af Samarbejdsaftalen aftaler, om Samarbejdsaftalen skal forlænges, hvilket taler for et 

længerevarende samarbejde.  

 

Rent økonomisk vil en længere opsigelsesfrist alt andet lige være dyrere end en kort opsigelsesfrist, men i 

relation til strategisk kontrahering indikerer det samarbejde. Opsigelsesvarslet skal desuden være rimeligt, 

hvilket behandles nærmere nedenfor ved at inddrage og sammenholde retspraksis med Samarbejdsaftalen 

mellem RH og IBM.  

 

I U 2015.1402 H, hvor opsigelse af eneforhandleraftale var gyldig, var opsigelsesvarslet kun 3 måneder. I U 

2007.974 H, hvor bilimportørs opsigelse af forhandlerkontrakt med forkortet varsel var berettiget, var 

opsigelsesvarslet længere. Her kunne kontrakten uden særlig begrundelse af begge parter opsiges med 24 

måneders varsel, og den ene part kunne opsige aftalen med mindst 12 måneders varsel. I U 2013.736 H 

havde en grossist opnået status som eneforhandler på det danske marked og var berettiget til erstatning 

for manglende rimeligt opsigelsesvarsel, markedsforstyrrelse mv. På baggrund af ovenstående må et 

opsigelsesvarsel à 6 måneder i Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM antages at være rimeligt, jf. pkt. 11.2, 

hvilket understøttes yderligere ved analog anvendelse af HAL vedrørende agenturaftalens ophør nedenfor.  

 

I forbindelse med tidsubestemte agenturaftaler kan parterne i det første år af aftaleperioden opsige aftalen 

med et varsel på 1 måned. Når der foreligger en fortløbende aftale forlænges opsigelsesvarslet med 1 

måned for hvert påbegyndt år, agenturaftalen har bestået, men kan dog ikke overstige 6 måneder, 

medmindre andet er aftalt, jf. HAL § 22, stk. 1. I medfør af HAL § 22, stk. 2 kan der ikke ved forudgående 

aftale fastsættes kortere varsler en dem, der er nævnt i stk. 1. Dog kan det aftales, at handelsagenten kan 

opsige aftalen med 3 måneders varsel, selvom aftalen har bestået i 3 år eller mere, men fra år 1 til år 3 kan 
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der altså ikke for nogen af parterne aftales et kortere varsel end efter stk. 1 – efter alt at dømme kun et 

længere. I år 4 og følgende år kan det ikke aftales, at agenturgiveren kan opsige med kortere varsel, men 

derimod nok at handelsagenten kan opsige med kortere varsel, så længe det ikke er kortere end 3 

måneder.245 Bestemmelsen anvendes tillige ved videreførelse af en tidsbestemt aftale efter periodens 

udløb, hvor den tidsbestemte aftale forlænges, således at § 22 finder tilsvarende anvendelse, jf. HAL § 23. 

Forskellen mellem en tidsbestemt og en tidsubestemt agenturaftale er, at den tidsbestemte aftale ophører 

på det stipulerede tidspunkt uden varsel, men den tidsubestemte aftale skal opsiges (med varsel, jf. § HAL § 

22).  

 

Siden Samarbejdsaftalen mellem RH og IBM løber over en femårig periode, vil opsigelsesvarslet ifølge HAL § 

23, jf. HAL § 22, være 5 måneder, men eftersom det ikke er en handelsagentaftale, antages 

opsigelsesvarslet à 6 måneder at være rimeligt og indikerer samarbejde i relation til strategisk 

kontrahering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
245 Bet 1988 1151, s. 107 
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4.7.1 Realoptioner 

 
Et andet eksempel på troværdigt engagement er realoptioner, hvilket indebærer en kontraktlig reguleret 

mulighed for, men ikke forpligtelse til, fremtidig overtagelse eller overdragelse af  specificerede aktiver til en 

på forhånd aftalt pris.246 Realoptions-teori er knyttet til transaktionsomkostningsteori og har til formål at 

sikre den anden parts interesse. Der i denne forbindelse mellem call- og put-optioner, hvor call indebærer 

fremtidig mulighed for overtagelse (købe) og put indebærer fremtidig mulighed for overdragelse (sælge) til 

samarbejdspartner(e).247 

 

Det forhold, at der ikke foreligger en forpligtelse er i tråd med en rammeaftale, herunder U.2007.3027 H, 

hvor parterne in casu ikke gav nogen indeståelse for og ikke kunne gøres ansvarlige for, at deres bistand til 

gennemførelse af samarbejdet førte til et bestemt resultat. Imidlertid blev det statueret, at parterne 

indenfor rammerne af det aftale partnerskab skulle optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af 

betydning for dispositioner i henhold til aftalen. 

 

I samarbejder, hvor den ene part forventes at foretage betydelige, relationsspecifikke investeringer up-

front, kan det være relevant at tilbyde vedkommende en put-option. Jo mere risikoavers vedkommende er 

og jo mere usikkerhed afkastet af investeringerne er behæftet med, des bedre idé er det at tilbyde en 

sådan option.248 Såfremt den ene part udnytter sin put-option og således overdrager den 

relationsspecifikke investering til den anden part, vil den relationsspecifikke investering udgøre en 

forpligtelse for denne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
246 Petersen, B. og Østergaard, K. Reconciling Contracts and Relational Governance through Strategic Contracting , s. 17 
247 Rovaria, N. and Windsperger, J. (2013). Real Options , lntangible Resources and Performance of Franchise Networks, Managerial 
and Decision Economics, Vol. 34 No. 3-5, s. 184 
248 Dyer, J. H. og Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive 
Advantage, s. 669 
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Det kan udledes af illustrationen nedenfor, at tradeoff mellem relationsrente og skiftemulighed potentielt 

ændres i gunstig retning, når en realoption indsættes.  

 

 

 

 

 

Udskiftning sker hyppigere, når den ene part ikke kan kontrollere, hvad der foregår.249 I Samarbejdsaftalen 

mellem RH og IBM resulterer formentlig deres åben-dør-politik i, at Parterne alt andet lige kan kontrollere, 

hvad der foregår.  

 

Selvom udskiftning er forankret i udskiftningsomkostninger, bør parterne i en længerevarende relation ikke 

forvente at de per se er beskyttet mod udskiftning.250 Jo længere tid der går, des større er sandsynligheden 

for at blive udskiftet, navnlig hvis udvælgelsen er sporadisk tilfældig, og den første den bedste udvælges.251 

Den ene part kan fx få øje på andre kandidater, der er mere kvalificeret. I Samarbejdet mellem RH og IBM 

antages dog udvælgelsen at hvile på et mere solidt grundlag som følge af det Samarbejdets karakter.  

                                                             
249 Petersen, B., T. Pedersen og G.R.G. Benito (2000B). Replacing the Foreign Intermediary: Motivators and Deterrents, International 
Studies of Management and Organization, s. 283 
250 Weiss, A.M. & E. Anderson (1992). Converting From Independent to Employee Salesforce: The Role of Perceives Switching Costs , 
s. 111-113 
251 Petersen, B., T. Pedersen og G.R.G. Benito (2000B). Replacing the Foreign Intermediary: Motivators and Deterrents, International 
Studies of Management and Organization, s. 284 
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4.8 Integreret delkonklusion 
 

Den integrerede analyse besvarer, hvorvidt parterne i en samarbejdsaftale kan opnå merværdi i medfør af 

kunstig intelligens.  

 

Med udgangspunkt i Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM, der udgør et partnerskab, 

udledes det, at Parterne har samme generiske strategi og dermed opnår strategisk fit, hvilket er afgørende 

for udøvelsen af strategisk kontrahering. Relationsrenten kan betragtes som det overordnede mål for 

strategisk kontrahering, hvor Dyer & Singhs kumulative betingelser skal være opfyldt for at nå idealmålet. 

Den pågældende Samarbejdsaftale, der vedrører cognitive computing-baserede løsninger i 

sundhedssektoren, åbner op for relationsspecifikke investeringer, vidensdeling, komplementære ressourcer 

og effektiv governance, Region Hovedstaden og IBM skaber tilsammen merværdi, som de hver især ikke 

kan opnå, siden alle betingelser for relationsrente er opfyldt. Den part, der foretager den 

relationsspecifikke investering med ingen eller lav værdi i en alternativ anvendelse, kan tilbydes en put-

option, for at minimere risikoen for potentiel opportunistisk adfærd, således at hverken den 

relationsspecifikke investering eller muligheden for opnåelse af relationsrente går tabt. Såfremt den ene 

part udnytter sin put-option og derved overdrager den relationsspecifikke investering til den anden part, vil 

den relationsspecifikke investering udgøre en forpligtelse for denne. 

 

Strategisk kontrahering medfører transaktionsomkostninger. Ved udøvelse af strategisk kontrahering skal 

parterne derfor vurdere, hvorvidt transaktionsomkostningerne forbundet hermed overstiger den 

merværdi, de opnår via relationen. Der opstår søgeomkostninger i forbindelse med udvælgelse af 

samarbejdspartner. Såfremt udvælgelsen resulterer i bedre resultater ex post i form af relationsrente, er 

det hensigtsmæssigt at afholde høje transaktionsomkostninger ex ante i form af screening og/eller 

signalering, så længe transaktionsomkostningerne ikke overstiger værdien af at vælge den rigtige partner.  

 

Ved at anvende kontraktjusteringsmekanismer tilføjes yderligere ex post transaktionsomkostninger. 

Kontrakter er som udgangspunkt inkomplette ex ante, idet kontrahenterne ikke kan forudsige en 

efterfølgende eksogen (eller endogen) omstændighed. Ved at kombinere hardship- og gevinstklausuler i 

forbindelse med efterfølgende omstændigheder afhjælpes eksistensen og erkendelsen af inkomplette 

kontrakter, hvorved parterne i mindelighed minimerer de samlede omkostninger og maksimerer 

økonomisk udbytte. 
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Herudover resulterer strategisk kontrahering i kommunikationsomkostninger, eftersom kontraktparterne 

er forpligtede til at udveksle strategisk information med henblik på at fremme relationsrenten. Parternes 

forpligtelse til kommunikation harmonerer med den obligationsretlige loyalitetsforpligtelse, herunder 

underretningspligten, og betragtes som en udvidelse og eksplicitering af heraf. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

 
En samarbejdsaftale er alene en rammeaftale for fremtidigt samarbejde, hvorfor den ikke indlægger nogle 

eksplicitte forpligtelser for parterne til at samarbejdet skal føre til et bestemt resultat. Imidlertid skal 

parterne optræde loyalt overfor hinanden og i rimeligt omfang varetage hinandens interesser i ethvert 

samarbejde, hvilket følger af den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning, der træder i kraft i den 

prækontraktuelle fase og udstrækker sig til tiden efter kontraktindgåelsen. Ergo skal parterne handle loyalt 

og opføre sig ligesom forud for opsigelsen i hele opsigelsesperioden, hvis den ene part eller parterne i 

fællesskab opsiger aftalen.  

 

Selvom en samarbejdsaftale ikke indlægger nogle eksplicitte forpligtelser til at samarbejdet skal føre til et 

bestemt resultat, udgør loyalitetsforpligtelsen en forpligtelse i samarbejdsaftaler, om end denne ikke 

fremgår eksplicit af aftalen. Såfremt parterne ønsker at regulere en bestemt loyal adfærd i det pågældende 

samarbejde, kan de indskrive en konkretiseret loyalitetsforpligtelse. Konkretiseringen træder ikke i stedet 

for den almindelige loyalitetsforpligtelse, men skal snarere ses som et komplement hertil.  

 

Det er afgørende, at parterne har samme generiske strategi og dermed opnår strategisk fit, for at kunne 

udøve strategisk kontrahering. På den ene side tilføjer strategisk kontrahering yderligere 

transaktionsomkostninger i forhold til konventionel kontrahering. På den anden side åbner strategisk 

kontrahering op for muligheden for at parterne i fællesskab kan opnå merværdi i form af kvasirente og i 

bedste fald relationsrente, som de hver især ikke kan opnå.  

 

Der er informationsproblemer ex ante kontraktindgåelsen, hvilket kan løses ved hensigtsmæssig brug af 

udvælgelsesmetoder i form af screening, signalering og/eller selvudvælgelse. Søgeomkostningerne 

afhænger af, hvor tilgængelig informationen er. Derfor kan udvælgelsen resultere i betydelige 

søgeomkostninger i forbindelse med at finde en kvalificeret samarbejdspartner, hvorigennem kvasirente og 

i bedste fald relationsrente kan opnås. Selvom udvælgelsen er ressourcekrævende, kan det stadig være en 

efficient løsning på informationsproblemer, hvis konsekvenserne af at indgå et uhensigtsmæssigt 

samarbejde resulterer i endnu højere omkostninger. Følgelig er den udvælgelsesmetode, der er forbundet 

med lavest omkostninger, ikke altid den mest formålstjenlige.    

 

Udøvelsen af strategisk kontrahering resulterer i kommunikationsomkostninger, eftersom kontraktparterne 

er forpligtede til at udveksle strategisk information med henblik på at fremme relationsrenten. Parternes 
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forpligtelse til kommunikation konvergerer med den obligationsretlige loyalitetsforpligtelse, og kan 

betragtes som en udvidelse og dermed eksplicitering heraf, idet den indebærer en mere vidtgående 

underretningspligt overfor samarbejdspartneren.  

 

Kontrakter er inkomplette ex ante og det er ikke muligt for kontrahenterne at forudsige en efterfølgende 

omstændighed. Ved at anvende kontraktjusteringsmekanismer tilføjes yderligere ex post 

transaktionsomkostninger. Samtidig bidrager en kombination af hardship- og gevinstklausuler i forbindelse 

med efterfølgende omstændigheder til at afhjælpe eksistensen og erkendelsen af inkomplette kontrakter, 

hvorved parterne i mindelighed minimerer de samlede omkostninger og maksimerer økonomisk udbytte. 

Når parterne i mindelighed genforhandler dele af det eksisterende kontraktgrundlag og/eller supplerer 

kontrakten i de tilfælde, hvor en økonomisk mulighed ikke er inkorporeret i kontraktgrundlaget, opnår de 

en mere efficient løsning, end hvis fordelingen af den økonomisk merværdi blev afgjort ved domstolene, 

hvilket er i tråd med Coase-teoremet. Negative eksternaliteter, der hidrører fra samarbejdet, kan efter det 

svage Coase-teorem elimineres og føre til en Pareto-optimal situation, når den part, der har færrest 

omkostninger forbundet med forebyggelse af eksternaliteten, forebygger.  

 

Dyer & Singh opstiller fire kumulative betingelser for opnåelse af relationsrente, der betragtes som det 

overordnede mål for strategisk kontragering. Hvis blot en betingelse ikke er opfyldt, men der stadig skabes 

merværdi via relationen, opstår kvasirente.  

 

Når kunstig intelligens er omdrejningspunktet for en samarbejdsaftale, åbnes der op for relationsspecifikke 

investeringer i form af human aktivspecificitet. Samarbejdspartnerne gør typisk brug af hinandens know-

how indenfor respektive fagområder, hvorved betingelsen vedrørende relationsspecifikke investeringer 

opfyldes. En relationsspecifik investering har ingen eller lav værdi i en alternativ anvendelse, hvorfor den 

part, der foretager investeringen kan tilbydes en put-option, for at minimere risikoen for potentiel 

opportunistisk adfærd fra den anden part. Såfremt denne put-option udnyttes, vil den relationsspecifikke 

investering udgøre en forpligtelse for den anden part, hvilket i så fald føjer endnu en forpligtelse til 

samarbejdsaftalen.  

 

Når den ene part bidrager med teknisk specialistviden indenfor kunstig intelligens, og den anden part 

bidrager med specialistviden indenfor en andet felt, således at parterne absorberer hinandens viden til 

fordel for samarbejde, opfyldes betingelsen om vidensdeling. Når parterne udnytter hinandens ressourcer 

indenfor respektive fagområder, for i fællesskab at løse en opgave, de hver især ikke ville kunne løse, 



Side 100 af 105 

 

opfyldes betingelsen om komplementære ressourcer. Den fjerde betingelse omhandler effektiv 

governance, der opfyldes ved at parterne søger tvister bilagt i mindelighed, fremfor involvering af 

tredjepart, såsom domstol eller voldgift, således at transaktionsomkostningerne minimeres og tilskynder 

parternes vilje til at engagere sig i værdiskabende aktiviteter. Når de kumulative betingelser er opfyldt, 

opnår parterne merværdi i form af relationsrente.  

 

Innovation bliver set som noget helt eller delvist nyt, der skaber værdi for nogen. Det er 

markedsforholdene der bestemmer, hvilke nye muligheder der kan udnyttes gennem innovationer. Ved at 

have en strategisk adfærd og inddrage samarbejdspartnere, kan virksomheden finde frem til nye 

markedsmuligheder, hvorigennem innovation opstår. Således kan udvikling af kunstig intelligens i 

samarbejdsaftaler tilskynde innovation, hvilket bidrager til vækst og værdiskabelse.  

 

Det forhold, at parterne i en samarbejdsaftale opnår merværdi i form af relationsrente, harmonerer med 

altruisme, hvor begge parter har samarbejde som dominerende strategi. Parterne giver afkald på en 

kortfristet gevinst for at opnå en langsigtet gevinst med større nutidsværdi i form af et længerevarende 

samarbejde, således at de via altruistisk opførsel opnår et større samlet payoff. 
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cognitive/index.html 

 
https://universe.ida.dk/artikel/ibm-saadan-kommer-teknologien-til-at-aendre-sundhedssektoren-52421/ 
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