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Executive summary 
The subject of this master thesis concerns the sharing-economy provider Uber and their contractual 

relationships with their drivers. Uber provides a digital platform where private individuals have the 

opportunity to utilize excess resources of empty passenger seats in private cars. New technology 

challenges existing legislation and increases pressure on the ability to adapt. Uber is doubtless the 

most mentioned and most controversial provider of sharing-economy platforms, and challenges the 

Danish legislation to adapt. The contractual relationship, in particular the relationship between the 

driver and Uber, are challenging to categorize under Danish law. The legal status of Uber and their 

drivers remains unclear, and the legal framework is still unknown. The thesis does not attempt to 

assess whether Uber is illegal in the Danish market, but seeks rather on the basis of contractual 

framework to derive the law and to evaluate whether the current contractual rights are efficient. 

 

The thesis will primarily seek to create a connection between the derivation of the law and the le-

gal-economic method related hereto. The connection will be the basis for analysing and determining 

whether the current regulation is efficient as well as inefficient. Economic theory will form the base 

of the connection in order to commence the economic phase from a scientifically perspective – with 

a realistic and practical perspective.  

 

Legally, the driver and Uber’s individual legal position are grey areas. The contractual relationship 

can according to applicable law be both categorized as an employment relationship, but also simply 

as a cooperation between two independent parties. Uncertain legal positions are not proper from a 

legal and market perspective, which is why the applicable law is considered to be inefficient. The 

solution to inefficiency is derived in the economic analysis to be in the combination of legislation 

and negotiations. If the rights are well defined and allows the parties to negotiate, then the contrac-

tual relationships between Uber and their drivers will be economic efficient. Further, the sharing 

economic platform at Uber has the possibility of becoming the emblem of the perfect economy.  

 

The thesis is presented in a conjunction with the legal analysis and the legal-economic analysis, 

which is targeted to provide an indicator of whether it is possible to optimize the contractual rela-

tionship on the basis of already emitted theoretical and practical results.  
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Kapitel 1 – Indledning  

1.1  Introduktion til problemstilling 

 

Verden er i konstant forandring, hvor nye teknologier konstant udfordrer, og vender op og ned på 

tilværelsen. Den konstante udvikling stiller øgede krav til virksomheders evne til at udvikle og til-

passe sig, herunder at forholde sin forretningsmodel til den eksisterende og til tider lidt gammeldags 

lovgivning. Den aktuelle debat om Uber B.V. (”Uber”) er et tydeligt eksempel på udfordringen.  

 

Der findes mange udbydere af deleøkonomi, samt mange former for deleøkonomiske tjenester. 

Uber tilbyder en digital deleøkonomisk platform, hvor private har mulighed for at udnytte en over-

skydende ressource i form af tomme passagersæder i private biler. Uber tilbyder mere præcist en 

platform hvorpå private parter har mulighed for at koordinere og interagere med hinanden med 

henblik på netop at udnytte tomme passagersæder i private biler. Uber har tre grundlæggende prin-

cipper; at agere som formidler, at ansætte så få personer som muligt samt at lade forretningen køre 

automatisk gennem deres digital platform.1 

 

Til dags dato er Uber den vel nok mest omtalte og kontroversielle udbyder af deleøkonomiske plat-

forme. Ikke blot i Danmark, men også adskillelige andre steder i verden forekommer der vanske-

ligheder ved at kategorisere Ubers koncept, og har dermed udfordringer ved at placere dem i hen-

hold til gældende regulering. De særligt diskuterede spørgsmål omhandler hvorvidt der foreligger et 

ansættelsesforhold mellem Uber og chaufføren, hvorvidt Uber indtager rollen som formidler, hvor-

vidt der er tale om reel taxakørsel, etc. Problemerne med at udlede Ubers, herunder særligt deres 

chaufførers, retsstilling er fortsat uafklaret, og de juridiske rammer og kontraktretslige relationer er 

derfor stadig uvist.  

 

Ubers forretningsmodel har åbnet op for adskillige juridiske problemstillinger, som primært har 

omhandlet stridigheder med offentlig ret (herunder den danske Taxikørselslov2) og de kontraktuelle 

udfordringer. Fokus vil for denne afhandling være på de kontraktuelle udfordringer og dermed den 

nytænkende måde at føre forretning på. Det vil i afhandlingen ikke søges at vurdere hvorvidt Uber 

                                                
1 Sørensen 2016, side 15. Se også “When Uber and AirBnB meet the real world” The New York Times, 17. okt. 2014.  
2 Lovebekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel mv. (Taxikørselsloven).  
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er ulovlige på det danske marked, men det søges derimod på baggrund af de kontraktuelle rammer 

at udlede gældende ret samt at vurdere hvorvidt den gældende kontraktuelle ret er efficient. 

 

1.2  Problemstilling  

 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i behovet for en konkretisering af gældende ret i forhold til 

chaufføren, med et ønske om at gøre det klart og gennemskueligt hvad dennes retsstilling er i for-

hold til både passageren (forbrugeren af platformen) og Uber (udbyderen af platformen). Den kon-

stellation Uber, og mange andre deleøkonomiske virksomheder, har indbragt på det danske marked 

er ikke en konstruktion der i dansk ret direkte kan kategoriseres. Juridisk set findes der imidlertid 

nogle allerede eksisterende juridiske rammer som konstellationen lægger sig meget op af og som 

kan være udslagsgivende for, om kontrakts konstellationen hos Uber er et toparts- eller trepartsfor-

hold. Mulige konstellationer illustreres i nedenstående figur.  

 

 
Figur 1.1 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

I afhandlingen vil der ud fra de enkelte kontrakter og aftaler, der foreligger parterne imellem, foku-

seres på parternes retsforhold i et kontraktmæssigt perspektiv. Dette gøres med henblik på at besva-

re spørgsmålene omkring hvad gældende ret er, om gældende ret er efficient, hvilke regler der fin-

der anvendelse samt hvilke konsekvenser og/eller forpligtelser dette har for de indblandede parter. 

Såfremt gældende ret er inefficient, er der en række andre spørgsmål afhandlingen vil søge at af-

dække – særligt hvorledes økonomisk teori kan supplere gældende ret for at undgå denne ineffici-

ens. Og dertil, hvorledes det økonomiske indblik kan skabe efficiens optimering.   
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Ved at skabe sammenhæng mellem retsdogmatikken og retsøkonomien, vil det overordnede formål 

i afhandlingen være at opnå en efficiens optimering af retsforholdene hos Uber. På baggrund af det 

kontraktforhold der gør sig gældende, samt ud fra ovenstående betragtninger, ønskes følgende pro-

blemformulering belyst i denne afhandling. 

 

1.2.1   Problemformulering  
 

Problemformuleringen indeholder et overordnet integreret spørgsmål med dertilhørende to under-

spørgsmål, som findes nødvendige for besvarelsen af det overordnede spørgsmål. Problemformule-

ringens to underspørgsmål behandles henholdsvis i den juridiske og den økonomiske analyse. Be-

svarelsen af det overordnede integrerede spørgsmål udføres på baggrund af konklusionerne fra de 

juridiske og økonomiske analyser.  

 

 

1.2.2   Synsvinkel  
 

Synsvinklen i afhandlingen er, at betragte aftaleforholdene med henblik på dels at finde frem til 

chaufførens retsstilling og dels gældende ret på området samt dennes implikation af efficiens.  

Synsvinklen for afhandlingen er som udgangspunkt at anskue aftaleforholdene samt efficiens ud fra 

parterne. Aftaleforholdene vil hertil tilmed også blive anskuet fra markedets synsvinkel. De øko-

nomiske efficiens betragtninger Pareto optimalitet samt Kaldor Hicks efficiens anvendes til samme 

formål. Metodevalg for afhandlingen følger af efterfølgende afsnit 1.3-1.5.  

 

I hvilken grad synes Ubers kontraktforhold, særligt kontraktforholdet til chaufføren, at være vel-

defineret i henhold til gældende regler, samt i hvilken grad kan kontraktforholdet optimeres?  

 

o Hvorledes er de kontraktretlige relationer konciperet parterne imellem, og hvilke regler 

finder anvendelse?  

 

o I hvilken grad synes kontraktkonciperingen hos Uber at være økonomisk efficient? 
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1.3  Juridisk analysegrundlag 

 

Det er for problemstillingen i afhandlingen relevant at udlede gældende ret. Dette gøres med ud-

gangspunkt i retsvidenskaben, som er en praktisk-orienteret videnskabelig disciplin, der som formål 

søger at studere og analysere de retslige normer og retssystemer. Tilgangen til den juridiske analyse 

vil primært søge at fremstille, hvad gældende ret er. Denne tilgang sker inden for retsdogmatikken.  

 

1.3.1   Retsdogmatisk metode 

 

Formålet med en retsdogmatisk analyse er, at udlede gældende ret ("de lege lata")3. Kendetegnet 

ved denne fremgangsmåde er, at den anvendes for at definere hvad gældende ret er og bliver således 

anvendt bagudrettet4. Den retsdogmatiske analyse støtter sig i afhandlingen på Alf Ross´5 realistisk 

retsteori og prognoseteorien, hvorefter der ved gældende ret forstås hvad domstolene ville nå frem 

til i en hypotetisk lignende sag. Retsdogmatik og den herunder liggende metode har til formål at 

fortolke, analysere, systematisere og beskrive gældende ret.6 Gældende ret er udtryk for det slutre-

sultat som den dømmende magt, eller enhver anden, der bliver forelagt et juridisk problem, vil 

komme frem til på baggrund af den retsdogmatiske metode ved anvendelsen samt inddragelsen af 

retskilderne.7 

 

Ved at forholde sig kritisk overfor hvordan de enkelte retsforhold fungerer parterne imellem, an-

vendes den retsdogmatiske metode til en analyse og fortolkning af retskilderne for hermed at udlede 

gældende ret. Dette gøres med henblik på at undersøge konsekvenserne af sådanne retsforhold, her-

under hvem der kan gøres ansvarlig for hvad.  

 

En klassisk tilgang til en retsdogmatisk metode er behandling af retskilderne, som inddeles i regule-

ring, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Problemstillingen i nærværende afhandlingen 

har imidlertid begrænsede retskilder, hvorfor tilgangen til metoden vil være indsnævret. Deleøko-

nomiske tjenesteudbydere, herunder Ubers virksomhedskonstellation, er nyt for det danske marked, 

hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke synes at være direkte reguleret. På trods af, at der i skri-
                                                
3 Ross 1953, side 29. 
4 Riis og Trzaskowski 2013, udledt på baggrund af side 25-29. Se også Dahl 2010, side 29.  
5 Dansk jurist og retsfilosof. 
6 Tvarnø og Nielsen 2014, side 30. 
7 Tvarnø og Nielsen 2014, side 31. 
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vende stund er verserende retssager mod Uber, er der endnu ikke afsagt dom på området, hvorfor 

dansk retspraksis ikke på nuværende tidspunkt har besvaret nærværende problemstilling. Følgelig 

vil den retsdogmatiske analyse i højere grad støttes på mere generelle retskilder og principper, da 

der hverken lovmæssigt eller domsmæssigt specifikt er taget stilling til nærnærende problemstilling.  

 

Hertil kommer, at der i dansk ret findes et højtvægtet grundprincip om aftalefrihed, hvilket synes at 

være af central betydning for metode tilgangen til denne afhandlings problemstilling. Aftalefrihed 

giver kontrahenter på det danske marked mulighed for frit at indgå de aftaler de ønsker, på det 

grundlag som de finder ønskeligt samt med de parter der synes at være fælles vilje med.8 Aftalefri-

heden har imidlertid begrænsninger i form af hensyn udtrykt i præceptive regler. Det giver således 

parterne muligheder for at aftale frit inden for dansk rets deklaratoriske regler uden en overtrædelse 

af de præceptive regler.9  

 

Udgangspunktet for den retsdogmatiske metode er derfor de foreliggende kontrakter internt hos 

Uber, særligt kontrakten mellem Uber og deres chauffører, med henblik på at udlede gældende ret. 

Kontrakterne vil blive vurderet i lyset af de retskilder, som findes at have konkret relevans for be-

svarelsen af problemstillingen.  

 

Der er, som allerede nævnt, ikke dansk retspraksis vedrørende kontraktforholdene hos Uber, særligt 

kontraktforholdet til chaufføren. Imidlertid blev der i 2015 afsagt dom i Californien vedrørende 

netop kontraktforholdet, hvorfor denne synes at have relevans for problemstillingen i denne afhand-

ling. På trods af at amerikansk ret bygger på præjudikater ved retspraksis (common law), og dansk 

ret bygger på lovgivning som retskilde (civil law), da vil der i afhandlingen blive inddrage konkrete 

aspekter fra den amerikanske dom. Med begrundelse for at det ikke er usandsynligt at en dansk 

domstol vil lægge vægt på samme retsfaktum, da vil sagens faktum anvendes analogt på problem-

stillingen. Det skal understreges at dommen ikke inddrages som en retskilde i den retsdogmatiske 

analyse. 

 

Med udgangspunkt i kontrakternes bestemmelser og med inddragelsen af relevant lovgivning, søges 

det i afhandlingen at fastsætte den formelle kategorisering af aftalen samt de forpligtelser chauffø-

ren vil have som følge af kategoriseringen.  
                                                
8 Bryde Andersen 2013, side 38.  
9 Andersen og Lookofsky 2010, side 77.  
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1.4    Økonomisk analysegrundlag 

 

Det er for afhandlingen relevant, efter den retsdogmatiske analyse, at analysere hvorvidt gældende 

ret er efficient eller hvorvidt dette aspekt kan optimeres. Dette nødvendiggør inddragelsen af en 

økonomisk analyse, som ud fra det overordnede formål samt relevant teorier, søger at klarlægge ef-

ficiens aspektet.  

 

1.4.1   Økonomisk metode 

 

Økonomisk metode i afhandlingen anvendes med en retsøkonomisk fremgangsmåde. Som mod-

stykke til afhandlingens juridiske metode, som ønsker at udlede hvad retten er, er formålet ved an-

vendelse af den retsøkonomiske metode, at supplere den retsdogmatiske analyse med hensyn til at 

forklare og analysere økonomiske konsekvenser samt implikationer af regler.10 Denne udledning vil 

foretages ved anvendelse af økonomisk teori og analyse. Den retsøkonomiske metode er en økono-

misk disciplin, og dermed ikke et udtryk for integrationen mellem jura og økonomi11. Den retsøko-

nomiske metode anvendes til at analysere retten, men udelukkende ud fra økonomiske aspekter. I 

denne afhandling er udgangspunktet for den retsøkonomiske analyse, at udlede hvorvidt kontrakt-

forholdene mellem Uber og chaufføren er økonomisk efficient, særligt på baggrund af transaktions-

omkostningsteorien. 

 

1.4.2   Økonomisk teori  

 

For bedst muligt at præcisere hvorvidt kontraktforholdet er økonomisk efficient, og dermed opnår 

perfekte ligevægtstilstande, vil der i afhandlingen blive inddraget økonomiske teorier som afsæt-

ningspunkt for analysen. De selekterede økonomiske teorier er som følgende: neoklassisk teori, 

økonomisk efficiensteori, transaktionsomkostningsteori samt Coase teoremet. Dertil anvendes spil-

teori, som nævnt, til at illustrere problemstillingen. De nævnte teorier vil blive skildret i følgende 

afsnit.  

 

                                                
10 Tvarnø og Nielsen 2014, side 484.  
11 Tvarnø og Nielsen 2014, side 485.  
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1.4.2.1   Neoklassisk teori  

 

Neoklassisk teori baseres på, at individet handler rationelt som spillere i økonomiske transaktioner, 

hvorfor teorien er væsentlig inden for økonomisk teori og i særdeleshed mikroøkonomi. Teorien ta-

ger sit udgangspunkt i profitmaksimeringshypotesen12, som ligeledes er en central antagelse i 

mikroøkonomien.Det neoklassiske grundsyn er ensporet, og økonomisk efficiens eftersøges ufor-

trødent ved at formode, at alle spillere på et givent marked handler rationelt og derved altid kan for-

ventes at handle ud fra et ønske om at maksimere egen profit. På baggrund af den neoklassiske tan-

kegang, vil der i afhandlingen blive foretaget antagelser om rationel adfærd og profitmaksimering.  

 

1.4.2.2   Økonomisk efficiensteori  

 

En af grundstenene i den økonomiske analyse er, at udlede om kontraktforholdet er økonomisk effi-

cient – både i henhold til parterne selv, men tilmed også i forhold til markedet. Efficiens udtrykker 

en situation, hvor der udvises optimale økonomiske resultater. Der findes adskillelige former for ef-

ficiens, der hver repræsenterer forskellige formål og dermed har forskellige definitioner. De udvalg-

te efficiens former, der finder anvendelse i denne afhandlings fremstilling er: Pareto optimalitet og 

Kaldor Hicks efficiens. De nærmere definitioner af de valgte efficiens former vil blive gennemgået i 

selve analysen. Analysen vil anvende udvalgte efficiens former, som pejlemærke for hvornår per-

fekte markedstilstande er opnået.  

 

1.4.2.3   Teorien om det perfekte marked  

 

For at opnå en forståelse for hvorvidt retsregler virker efter sin hensigt, er det nødvendigt samtidigt 

at opnå indsigt i hvordan markedet fungerer.13 I økonomisk teori operereres der med begrebet det 

perfekte marked som en optimal tilstand. Begrebet er baseret på teorier om fuldkommen konkurren-

ce, og beskriver en idealtilstand, hvor markedet uden statslig eller retlig indblanding regulerer sig 

selv, og herigennem opnår den mest efficiente fordeling af ressourcer og rettigheder. Det perfekte 

marked er en række ligevægtstilstande, og sammengør en tilstand som det i afhandlingen økono-

misk set søger at opnå. Det perfekte marked er en forudsætning for den perfekte kontrakt. 
                                                
12 Frank 2010, side 334.  
13 Eide og Stavang 2008, side 61.  
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Det perfekte marked, og dets ligevægtsstilstande, forudsætter navnlig at der ikke forekommer stær-

ke aktører som kan forvride den fuldkomne konkurrence, at transaktionsomkostninger er lig nul 

samt at de økonomiske aktører besidder fuld information, således at parterne kan formidle perfekte 

valg på et velinformeret grundlag.14 Såfremt betingelserne ikke er opfyldt, vil allokeringen af res-

sourcer ikke være effektiv, da ressourcerne ikke vil kunne allokeres derhen hvor de findes at have 

størst værdi – og dermed opnå en perfekt tilstand.  

 

I nærværende problemstilling synes der at være visse informationsproblemer mellem parterne, da 

chaufførens retsstilling ikke er tydelig, hvorved det for parterne ikke er muligt at opnå en perfekt 

tilstand. Problemstillingen for afhandlingen findes tilmed at være på baggrund af en ikke-

veldefineret kontrakt mellem Uber og chaufføren. Ikke-veldefinerede kontrakter kan sammenlignes 

med ufuldkommen konkurrence, hvor der opstår et dødvægtstab. Dødvægtstabet består i mistet vel-

færd, da markedet ikke længere er efficient og ressourcerne ikke bliver udnyttet optimalt. Til at be-

lyse dette vil der blive anvendt transaktionsomkostningsteori.  

 

1.4.2.4   Transaktionsomkostningsteori 

 

Transaktionsomkostninger omfatter alle omkostninger forbundet med at parter frivilligt indgår afta-

ler om at bytte rettigheder.15 Det er således de omkostninger der er forbundet med at være en del af 

markedet. Transaktionsomkostninger inddeles i tre hovedkategorier; søgeomkostninger, forhand-

lingsomkostninger samt kontrolomkostninger.16  

 

Der forekommer adskillige faktorer, der er af betydning for transaktionsomkostningernes størrel-

se.17 Disse faktorer vil blive belyst indgående i den økonomiske analyse.  

 

Transaktionsomkostningsteorien inddrages i analysen som del af efficiens betragtningen af gælden-

de ret med henblik på at analysere hvorvidt den perfekte kontrakt er opnåelig blandt parterne. Med 

udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorierne, vil Ubers kontraktforhold blive analyseret med 

henblik på at vurdere hvorvidt disse opnår Pareto optimalitet og dermed er økonomisk efficient. Så-

                                                
14 Riis og Trzaskowsi 2013, side 160. 
15 Eide og Stavang 2008, side 129.  
16 Eide og Stavang 2008, side 129-130.  
17 Eide og Stavang 2008, side 130.  
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fremt kontraktforholdene ikke findes at være økonomisk efficiente, og dermed forårsager dødvægt-

stab for parterne, da vil den økonomiske analyse anvende Coase teoremet som rettesnor mellem den 

perfekte økonomi og de høje transaktionsomkostninger.  

 

1.4.2.5   Coase teoremet   

 

Opfattelsen af markedet (i modsætning til staten) som den mest effektive mekanisme til allokering 

af ressourcer fremgår i Coase teoremet, som tager sit udgangspunkt i en økonomi, der har adskillige 

fællestræk med fuldkommen konkurrence-modellen.18 

På baggrund af artiklen The nature of the firm af Ronald Coase19 er Coase teoremet senere hen ble-

vet udledt.20 Teoremet lyder, at hvis handel er muligt, og såfremt der er tilstrækkeligt lave transak-

tionsomkostninger, så vil forhandlinger føre til et Pareto optimalt resultat – uanset den oprindelige 

tildeling af ejendom. Teoremet lyder som følger:  

 

Hvis ejendomsrettigheder er veldefineret og transaktionsomkostninger er lig nul, vil par-

terne, uanset den retlige fordeling af rettigheder, gennem forhandling frembringe et Pareto 

optimalt resultat.21  

 

Teoremet bygger derfor overordnet på, at i en situation hvor der ses bort fra transaktionsomkostnin-

ger, parternes forhandlingsstyrke og allokering af nytten, burde efficiente løsninger blive maksime-

ret og opstå på egen hånd. 

Coase teoremet illustreres ofte med to virksomheder, hvoraf den ene virksomhed er til gene for den 

anden. Coase anvender i sin senere artikel The problem of social cost eksemplet med en fabrik som 

er meget støjende, og naboen til fabrikken er en doktor.22 Støjen generer doktorens praksis. Den ty-

piske løsning her, omfatter oftest bøder til fabrikken da det er denne som er skyld i genen. I følge 

                                                
18 Riis og Trzaskowski 2013, side 162.  
19 Ronald Harry Coase (1910-2013), britisk økonom og modtager af Nobelprisen i økonomi 1991.  
20 Teoremet blev ikke eksplicit formuleret af Coase selv, men kan udledes af hans analyser. Forskellige forfattere har 
siden hen sammenfattet Coase teoremet. Calabresi (1968) udtrykker sig således: ”Thus, if one assumes rationality, no 
transaction costs, and no legal impediments to bargaining, all misallocations of resources would be fully cured in the 
market by bargains”. Se desuden Eide og Stavang 2008, side 137.  
21 Eide og Stavang 2008, side 137. Egen oversættelse.  
22 Coase 1960, side 8.  



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 14 

Coase teoremet kunne begge parter opnå en mere efficient løsning hvis doktoren indser at han indi-

rekte selv udløser problemet.23 Ved at installere støjreducerende vinduer, eller ved at flytte lokaler 

kan han slippe af med genen, og dermed altså løse problemet til langt færre omkostninger end det 

koster fabrikken. Allokering af nytten må altså ikke være en prioritet. Coase argumenterer tilmed:  

 

The solution of the problem depends essentially on whether the continued use of the machinery 

adds more to the confectioner’s income than it subtracts from the doctor’s.24 

 

Det essentielle er, at såfremt samarbejdsoverskuddet er større end transaktionsomkostningerne, der 

er forbundet med at indgå aftalen, så vil parterne på baggrund af teoremet nå frem til efficiente løs-

ninger. Såfremt der i en forhandlingssituation er høje transaktionsomkostninger, og disse omkost-

ninger ikke kan ses bort fra, da angiver Coase ligeledes løsningsmetoder til hvordan parterne i disse 

situationer kan opnå de perfekte markedstilstande.  

Coase teoremet anvendes i afhandlingen som rettesnor i analysen af hvorvidt den perfekte kontrakt 

er opnåelig. Teoremet anvendes tilmed med henblik på at afgøre om gældende ret er efficient. 

 

1.4.2.6   Spilteori 

 

Som anført ovenfor tilskriver Coase at parterne, ved hjælp af forhandling, kan komme frem til et 

Pareto optimalt resultat. Til illustration af denne forhandling anvendes spilteori, med henblik på at 

anskueliggøre problemstillingen samt mulighederne for efficiens optimering. 

 

Spilteori er en forskningsgren i sig selv, og er en af retsøkonomiens vigtigste analytiske hjælpemid-

ler. Årsagen er at spilteori er særdeles velegnet til at repræsentere de interaktioner, som sker inden 

for en lang række af områder inden for juraen, herunder forhandling og konfliktløsning.25  

 

                                                
23 Coase 1960, side 9. 
24 Coase 1960, side 9.  
25 Eide og Stavang 2008, side 123.  
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Den centrale idé bag spilteorien som videnskabelig disciplin er, at der opstilles en formel model for 

sociale situationer, hvori beslutningstagere sammenspiller med andre beslutningstagers tankegange. 

Spilteori er en udvikling af den neoklassiske simple optimeringstilgang.  

 

Den grundlæggende ideologi med teorien involverer et spil, hvori der er to spillere, med x antal 

valgmuligheder og dertil antal pay-offs. Forskellige valgmuligheder medfører at de to parter kan in-

fluere hinandens pay-offs. 

 

Spilteori kan anvendes i en række forskellige situationer. I kontraktmæssige situationer findes sær-

ligt ét spil at være særlig anvendeligt – dette spil er hvad der kendetegnes som fangernes dilemma 

og omhandler en situation hvor der er ufuldstændig information.26 Fangernes dilemma er et klassisk 

spilteoretisk eksempel på at illustrere komplicerede forhandlingssituationer27 og vil dermed blive 

anvendt i afhandlingen.  

 

1.5   Integreret analyse  

 

Det afsluttende kapitel i afhandlingen vil på baggrund af tidligere kapitlers analyser deduceres til en 

integreret analyse af retsøkonomisk karakter. Den integrerede analytiske metode omtales tilmed 

som den erhvervsjuridiske metode28. Denne analyse fortages med afsæt i en integreret anvendelse af 

juridisk og økonomisk metode i forhold til virksomhedsstyring og lovforbedrings analyser.29 

 

Ved at anvende både økonomisk teori og den retsdogmatiske metode i forbindelse med virksomhe-

dens beslutninger, er det muligt at foretage en præventiv virksomhedsstyring med henblik på at 

undgå konflikter. Denne metode kræver kvalificeret viden om gældende ret, hvilket forudsætter be-

herskelse af den retsdogmatiske metode. Samtidigt kræver supplementet af den økonomiske teori, at 

analysen gennemføres ud fra teoriens hårde kerne, antagelser og forudsætninger.30 Den afsluttende 

analyse baseres dermed på velbegrundet videnskabelig argumentation. 

 

                                                
26 Eide og Stavang 2008, side 122-123. 
27 Dutta 1999, side 11. 
28 Tvarnø og Nielsen 2014, side 496.  
29 Dahl 2010, side 30. 
30 Tvarnø og Nielsen 2014, side 496. 
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Den integrerede analyse omfatter en betragtning af problemstillingen hos Uber, mellem Uber og 

chaufføren, ud fra en selvstændig retsdogmatik samt en selvstændig økonomisk analyse, for derefter 

at sammenkæde de to resultater i et præventivt virksomhedsperspektiv.31  

 

Formålet med afhandlingen er således, at undersøge hvordan gældende ret kan optimeres således, at 

der skabes retssikkerhed for parterne samt den mest hensigtsmæssige risikoallokering. Resultatet af 

afhandlingens afsluttende analyse, er at udlede videnskabeligt bevis på muligheden for efficiens op-

timering af retsforholdene hos den deleøkonomiske tjenesteudbyder Uber på det danske marked. 

Formålet med den integrerede analyse er at analysere hvad retten skal tage højde for, og anvendes 

således fremadrettet32.  

 

1.6  Afgrænsning  

 

I den juridiske analyse behandles de, i forhold til dansk ret, kontraktretlige problemstillinger der er i 

forbindelse med Uber og deres forretningsmodel, hvorfor spørgsmålet om lovligheden heraf, i hen-

hold til Taxikørselsloven, ikke behandles. De relevante bestemmelser i Taxikørselsloven anvendes i 

det omfang de findes at have relevans for hvorledes de kontraktretlige problemstillinger skal analy-

seres, men behandles derudover ikke yderligere i afhandlingen.  

 

I diskussionen af et eventuelt ansættelsesforhold og konsekvenserne heraf, findes nogle skattemæs-

sige spørgsmål, herunder indeholdelsespligt og moms, at have en vis betydning, i og med at den 

formelle kategorisering af kontraktforholdet vil påvirke hvilke af parterne der findes at være inde-

holdelsespligtige og momspligtige, samt hvilken skat der skal betales. Da det afhandlingen i præci-

seres hvilke konsekvenser den formelle kategorisering af kontraktforholdet vil have over for de en-

kelte parter i henhold til hverandre, da vil de skattemæssige aspekter ikke blive behandlet yderlige-

re. Få elementer som SKAT anvender i deres vurdering af et ansættelsesspørgsmål vil anvendes 

analogt på problemstillingen, i det omfang det har betydning for kontrakt relationerne.   

 

Den juridiske analyse behandler det erstatningsretlige spørgsmål i forbindelse med den formelle ka-

tegorisering af kontrakten. For motorkøretøjer er der et lovpligtig krav om forsikring, som i prin-

                                                
31 Tvarnø og Nielsen 2014, side 496.   
32 Riis og Trzaskowski 2013, side 29. Se også Dahl 2010, side 29.  
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cippet dækker alle parter, men i det tilfælde der sker en forsætlig hændelse, da findes forsikringen 

ikke at dække. Den lovpligtige forsikring er meget omfangsrig, og det vil således kun være i det til-

fælde at der sker en forsætlig hændelse at der vil forekomme et tomrum, og dermed ingen dækning. 

Dette findes at være et væsentlig aspekt, da chaufføren i sidste ende bliver erstatningsansvarlig for 

det erstatningskrav der foreligger – for motorkøretøjer vil det erstatningsretlige spørgsmål i de fleste 

tilfælde være opfattet af et forsikringsspørgsmål.  På trods af, at erstatning og forsikring er uløseligt 

bundet sammen med hinanden i forbindelse med motorkøretøjer, og dertil findes at være et meget 

væsentligt aspekt, da synes det at være omfattende for nærværende problemstilling og vil dertil æn-

dre fokus for afhandlingen.  

 

I forholdet mellem chaufføren og Uber behandles der i afhandlingen udelukkende spørgsmålet om 

hvorvidt der er tale om et ansættelsesforhold eller en samarbejdsaftale mellem to erhvervsdrivende. 

Det afgrænses i afhandlingen derved fra at vurdere hvorvidt det er muligt at aftalen mellem Uber og 

chaufføren er en franchiseaftale. Ubers forretningsmodel passer ikke direkte ind i en juridisk fran-

chise ramme, men har ligheder med ”brand franchise”, hvorfor denne kategorisering tilmed kunne 

have været relevant at belyse.  

 

1.7  Afhandlingens struktur  

 

 
Figur 1.2 – fremstillet ved egen tilvirkning 
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Strukturen for afhandlingen er bygget op omkring ovenstående figur 1.2, som er baseret på pro-

blemformuleringen.   

 

Kapitel 2 i afhandlingen er den juridiske analyse, som udføres med henblik på at udlede gældende 

ret, parternes retsstilling og eventuel inefficiens herved. 

 

Kapitel 3 i afhandlingen er den økonomiske analyse, der ved hjælp af retsøkonomisk teori, vil søge 

at afdække hvorvidt kontraktforholdet mellem Uber og chaufføren er økonomisk efficiente samt 

hvilke tiltag der kan anvendes for at skabe økonomisk efficiens.  

 

Kapitel 4 i afhandlingen er den integrerede analyse, der søger at sammenfatte juraen og retsøkono-

mien med henblik på at udlede den efficiente regel.  
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Kapitel 2 – Juridisk analyse  

2.1  Indledning 

 

Som anført ovenfor i kapitel 1, vil den juridiske analyse i henhold til afhandlingens opbygning tage 

afsæt i en retsdogmatisk analyse til at udlede gældende ret. Indledningsvist vil der blive redegjort 

for aftalefriheden som grundprincip, da denne findes at være en essentiel del af den privatretlige af-

taleindgåelse, herunder erhvervs- og ansættelsesforhold. Dernæst vil analysen, med udgangspunkt i 

aftalefriheden og de foreliggende kontrakter, der findes i aftalekonstruktionen, klarificere de enkelte 

retsforhold der er parterne imellem, for at undersøge hvilken aftalekonstruktion og forretningsmo-

del Uber er som virksomhed – hvad enten der foreligger et topartsforhold eller et trepartsforhold, 

som illustreret i nedenstående figur 2.1.  

 

 
Figur 2.1 – fremstillet ved egen tilvirkning. 

Illustrerer to mulige retsforhold hos Uber, henholdsvis toparts- eller trepartsforhold. 

 

Et væsentligt formål med det danske retssystem er, at aftaler skal være klare og gennemskuelige, 

hvorved gennemsigtighed og retssikkerhed vægtes højt. I denne afhandling er nærværende pro-

blemstilling at udrede de kontraktretlige relationer parterne imellem med henblik på at skabe rets-

sikkerhed – særligt for chaufføren, da denne synes særligt udsat. En fordel med retssikkerhed er 

tilmed den forudberegnelig det medfører at kende sin retsstilling, da retssikkerhed giver parterne 

mulighed for at minimere forventede omkostninger ved aftalen og giver mulighed for at pulverisere 

eventuelle uventede tab.33 

 

                                                
33 Andersen og Lookofsky 2010, side 30.  
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Afslutningsvist vil det på baggrund af de analyserede retsforhold belyses hvorvidt principperne for 

velfungerende aftalefrihed findes at være opfyldt.  

 

2.2   Aftalefrihed og ligevægtshensyn 

 

Aftaler er en essentiel del af markedsøkonomien i og med at aftaler bevirker at rettigheder flyttes 

mellem markedets parter – aftaler siges dermed at udgøre det dynamiske element i det økonomiske 

liv.34 I dansk privat ret er det op til parterne selv, at bestemme om de vil indgå en aftale og i så fald 

om hvad - dette er hvad der i dansk ret kendes som aftalefrihedens grundsætning. Danske Lov 5-1-1 

af 15. april 1683 og Danske Lov 5-1-2 af 15. april 1683 udgør en væsentlig del af dette formueretli-

ge princip, da disse bestemmelser fastslår at aftaler skal holdes i deres form samt at retssystemet har 

mulighed for at gennemtvinge indgåede aftaler efter deres indhold. Udgangspunktet for aftalefrihe-

den er, at parterne frit kan bestemme aftalens nærmere forhold inden for rammerne af de deklarato-

riske regler.35  

 

I det 19. århundredes liberalisme fungerede aftalefriheden som et produkt af parternes fælles vilje, 

herunder viljesdogmet.36 Sidenhen har samfundet ændret sig markant og selvom aftalefriheden sta-

dig fungerer som et grundlæggende princip, da synes der at være indtruffet betydelige indskrænk-

ninger til aftalefriheden, der ikke længere udspringer af viljesdogmet, men derimod findes at være 

forankret i de almindelige retskilder.37 Baggrunden for indførelsen af aftalefriheden var den såkald-

te opfattelse af laissez-faire.38 Med mindst mulig indblanding fra det offentlige byggede laissez-

faire teorien på at de frie markedskræfter, ved hjælp af aftalefriheden, selv ville sikre at kun de 

stærkeste og dygtigste overlevede. Senere hen blev det dog erkendt, at markedskræfterne ikke altid 

udfoldede sig frit, og der blev i visse henseender et ønske om regler der kunne beskytte aftalens 

svage part og dermed begrænse aftalefriheden.39  

 

                                                
34 Andersen og Madsen 2012, side 19. 
35 Dahl 2010, side 85. 
36 Den opfattelse, hvorefter løftet skaber ret, fordi løftegiver har villet binde sig.  
37 Andersen og Madsen 2012, side 19-20. 
38 Den opfattelse, at det økonomiske kredsløb har det bedst under mindst mulig offentlig indblanding.  
39 Andersen og Lookofsky 2010, side 32. 
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Sædvanligvis findes begrænsninger til aftalefriheden at være udtrykt i de forskellige lovgivningers 

præceptive regler,40 som gør at parter ved aftale ikke kan fravige disse41, men sådanne begrænsnin-

ger kommer ligeledes til udtryk i andre henseender. Det klassiske viljesdogme bygger på, at en afta-

le mellem to parter indtrædes på baggrund af parternes vilje, deriblandt parternes modstødende øn-

sker og intentioner. Det er imidlertid ikke altid, at aftalefriheden på baggrund af viljesdogmet findes 

at være effektivt, da der stadig eksisterer kontrakter med urimelig vilkår, og det er på baggrund af 

dette at der foreligger begrænsninger til aftalefriheden. Det findes, at aftalefriheden fungerer bedst 

under nedenstående ikke-udtømmende omstændigheder: 

 

1)   Begge parter er myndige 

2)   Begge parter er ved kontraktens indgåelse i stand til at handle fornuftmæssigt 

3)   Ingen af parterne er ved indgåelse udsat for tvang, svig, udnyttelse m.v. fra den anden parts 

– eller tredjemands – side 

4)   Begge parter er i stand til at overskue kontraktens konsekvenser – såvel de øjeblikkelige 

som de fremtidige 

5)   Ingen af parterne har en monopolstilling på det område, som kontrakten vedrører 

6)   Ingen af parterne har pligt til at kontrahere med den anden42 

 

Parterne bør under ovenstående omstændigheder, inden for lovens deklaratoriske bestemmelser, 

kunne aftale hvad de vil. Som udgangspunkt skal ovenstående liste forstås således, at aftalefriheden 

bedst kan fungere såfremt der forekommer en rimelig grad af jævnbyrdighed mellem parterne. Gra-

den af jævnbyrdighed findes at være mere eklatant i punkterne 1-3 og 5-6 og dermed nemmere at 

opgøre. Som udgangspunkt findes det nemmere at vurdere en persons myndighed på aftaletidspunk-

tet, jf. pkt. 1, end det vil være i de tilfælde hvor det skal kunne bevises at en af parterne på aftale-

tidspunktet ikke har været i stand til at overskue kontraktens konsekvenser, jf. pkt. 4. På trods af, at 

det findes vanskeligt at vurdere hvorvidt begge parter på tidspunktet for aftaleindgåelse har været i 

stand til at overskue kontraktens konsekvenser, da findes behovet for en vurdering heraf at være re-

el.43   

 

                                                
40 Tvingende regel, der ikke kan tilsidesættes ved aftale mellem de interesserede parter.  
41 Præceptive bestemmelser begrænser per definition aftalefriheden.  
42 Andersen og Madsen 2012, side 20. 
43 Andersen og Madsen 2012, side 20. 
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Såfremt en aftales indgåelse ikke har den fornødne jævnbyrdighed mellem parterne, fordi den er 

kamufleret på en sådan måde, at den ensidigt varetager den ene parts interesser, findes det ikke ri-

meligt at opretholde aftalen og det vil i disse situationer kunne lægges til grund, at en sådan aftale 

skal tilsidesættes, helt eller delvist. Aftalefrihed er en essentiel del af kontraktindgåelsen, og såfremt 

loven ikke gør undtagelse, da er parterne frit stillet til at indgå præcis den aftale de vil, med de par-

ter de ønsker og på de vilkår de finder at være rimelige. I mangel på jævnbyrdighed mellem parter-

ne, findes aftalen at stride imod den grundlæggende idé for velfungerende aftalefrihed og den 

dømmende magt vil i disse tilfælde kunne foretage forskellige retlige løsninger på den manglende 

jævnbyrdighed.44 

 

Et klassisk juridisk hensyn, der særligt kommer til udtryk i obligationsretten, ligger i interessen i på 

forhånd at kunne fastslå en retsstilling.45 Jo mere de involverede parter kan indrette sig på, i forhold 

til hvilke rettigheder og pligter disse har, desto lettere føles de. Forudberegneligheden ved at kende 

sin konkrete retsstilling giver mulighed for at indkalkulere omkostninger og risici ved aftalen, og 

giver dermed mulighed for at pulverisere eventuelle uventede tab.46 

 

Såfremt en hændelse kan forudberegnes at indtræde med en vis statistisk sandsynlighed, uden at 

dens indtræden i den konkrete situation forsætligt kan bebrejdes nogen af parterne, da vil det i afta-

leretlig henseende føles nærliggende at påføre risikoen den part, der har lettest ved at pulverisere 

det tab, som indtræder når risikoen realiseres.47 I forbrugeraftaler vil dette oftest være pålagt den er-

hvervsdrivende. I aftaler mellem erhvervsdrivende vil det som udgangspunkt være den part, der har 

lettest ved at minimere risikoen (eller afdække sig mod den ved forsikring).48 På baggrund af disse 

synspunkter har domstolene anlagt risikosynspunkter til anvendelse ved udfyldning af uklare afta-

ler. Ved risikofordeling påføres risikoen for aftalens uklarhed på den part, der gennemsnitligt må 

være motiveret til at reducere den, forsikre sig mod den, eller som minimum afdække den ved afta-

le.49 Dertil findes ligevægtshensynet at have relevans i forhold til risikofordelingen, hvori det for-

ventes at de udvekslede ydelser blandt aftaleparterne ”vejer” lige meget.50 

 
                                                
44 Andersen og Madsen 2012, side 20. 
45 Andersen og Lookofsky 2010, side 30.  
46 Andersen og Lookofsky 2010, side 30.  
47 Bryde Andersen 2013, side 469.  
48 Andersen og Lookofsky 2010, side 143. 
49 Bryde Andersen 2013, side 469.  
50 Bryde Andersen 2013, side 462.  
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Det følger af aftalefrihedens grundsætning, at parterne kan vælge, om de vil binde sig, og til hvad.51 

Dog er et væsentlig formål med det danske retssystem, at aftaler skal være klare og gennemskueli-

ge, hvorved gennemsigtighed og retssikkerhed vægtes højt. Den kontrakt Uber har konciperet, byg-

ger på grundprincippet om aftalefrihed, hvorfor den som udgangspunkt er i orden, men udfordrer al-

ligevel de danske regler ved at den er problematisk at kategorisere. Da chaufførens retsstilling ikke 

umiddelbart fremgår tydeligt, synes det fundamentalt at anskue de kontraktretlige relationer, der 

udgør Ubers kontroversielle forretningsmodel, på baggrund af aftalefrihedens betingelser.  

 

Førend de kontraktretlige relationer parterne imellem bliver analyseret, er det væsentligt der skabes 

klarhed og forståelse for konceptet bag virksomheden Uber. På baggrund af dette vil der følgelig 

gøres rede for Ubers forretningskoncept.  

     

2.3  Generelt om konceptet bag virksomheden Uber  

 

En af tidens mest omtalte og kontroversielle former for deleøkonomi er virksomheden Uber. Igen-

nem Ubers digitale platform kan private personer tilmelde sig både som chauffør og som passager 

af den udbudte kørselstjeneste. Bilerne, der anvendes til brug for tjenesterne tilhører de private tje-

nesteudbydere. Ved tilmelding som passager af Ubers digitale platform udgør de accepterede vilkår 

og betingelser aftaleindgåelsen. Disse vilkår regulerer brugen af både platformen og de udbudte 

kørselstjenester. Af de accepterede vilkår og betingelser for passageren af Ubers digitale platform 

og transport tjenesteydelser, fremgår det at personen som minimum skal være 18 år gammel52, samt 

registrere et gyldigt kreditkort til deres profil.  

 

Ved tilmelding som chauffør indgår de enkelte chauffører en Serviceaftale for transportudbyder53  

med Uber. I forbindelse hermed udfører Uber et baggrundstjek for hver enkelt person for at tjekke 

op på hvorvidt personen opfylder de krav som Uber sætter op i forbindelse med virksomheden. For 

at kunne blive tilmeldt og oprettet som chauffør er det som minimum et krav at chaufføren besidder 

et gyldigt kørekort54, at bilen er maksimum 10 modelår gammel samt er i god stand.55 Dog forelig-

ger der hverken krav om professionel erfaring eller en lovpligtig licens til erhvervsmæssig person-
                                                
51 Bryde Andersen 2013, side 38.  
52 Bilag 1, side 8. 
53 Bilag 2. 
54 Bilag 2, side 3.  
55 Bilag 2, side 4.  



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 24 

befordring - med andre ord kan alle, der opfylder minimumskravene blive registreret og agere Uber 

chauffør. Såfremt en chauffør opfylder standarderne og bliver accepteret, har chaufføren pligt til at 

registrere en bankkonto hvorigennem hans betaling vil fremkomme.  

 

Når en passager af den digitale platform ønsker at gøre brug af en af de udbudte transporttjenester, 

anmoder denne om kørsel fra en bestemt destination til en anden. Med hjælp fra en GPS registrerer 

den digitale platform ledige chauffører i nærområdet, hvorefter én af dem bliver tilbudt turen. Via 

anmodningen samt den digitale platform får chaufføren oplysninger om passageren fra den pågæl-

dende anmodning. Oplysningerne indeholder information omkring personens navn, tidligere anmel-

delser samt startdestination, men ikke slutdestinationen. På baggrund heraf, har chaufføren omkring 

10 sekunder til at acceptere den pågældende anmodning eller lade være56 – det er helt og alene op 

til chaufføren selv at træffe dette valg. Dette minder mest om alt af den traditionelle aftaleindgåelse 

på baggrund af tilbud og accept, som det kendes fra Lovbekendtgørelse nr. 193 af 2. marts 2016 om 

aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Aftaleloven).  

 

Såfremt chaufføren vælger at acceptere anmodningen fra passageren, skal denne i henhold til sin 

kontrakt, gennem Ubers digitale platform, meddele passageren sin ankomst og dertil vente mini-

mum 10 minutter på at passageren møder op på det ønskede afhentningssted57. Vælger chaufføren 

derimod ikke at acceptere anmodningen, går den videre til en anden chauffør i området, som deref-

ter får samme tilbud. Chauførerne skal dog være opmærksomme på at de med en afvisningsrate på 

over 20% kan risikere at blive kontaktet af Uber.58  

 

Når en chauffør har accepteret en anmodning vil passageren blive informeret om dette, og denne vil 

hermed have adgang til information omkring chaufføren, herunder navn, den tilknyttede bils model 

samt tidligere anmeldelser. Såfremt passageren på baggrund af de angivne oplysninger ikke ønsker 

tjenesten udført alligevel kan vedkommende afvise den – vælger den pågældende derimod stadig at 

acceptere turen, men ikke dukker op til det aftalte mødested kan personen risikere at blive trukket et 

afbestillingsgebyr59 til godtgørelse for at chaufføren er kørt forgæves.  

 

                                                
56 Sørensen 2016, side 16.  
57 Bilag 2, side 2. 
58 Sørensen 2016, side 16.  
59 Bilag 1, side 14-15. 
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Forinden anmodningen til chaufføren har passageren mulighed for at få en pris estimering via Ubers 

digitale platform, på baggrund af den indtastede start- og slutdestination, uden at passageren anmo-

der om kørsel. Det er dog først ved ankomsten til slutdestinationen at den egentlige pris bliver kal-

kuleret ud fra tid, antal kørte kilometer og efterspørgsel. Den valgte kørselsrute, som er anlagt af 

Uber gennem deres digitale platform, må gerne fraviges af chaufføren, men kan ikke ændre på pri-

sen i forhold til kilometerantallet.  

 

2.4   De kontraktretslige relationer parterne imellem   

 

Chaufførens retsstilling fremgår ikke umiddelbart tydeligt, hvorfor det synes fundamentalt at an-

skue de kontraktretlige relationer, der udgør Ubers kontroversielle forretningsmodel, på baggrund af 

aftalefrihedens betingelser samt på baggrund af de juridiske rammer, relationerne med sandsynlig-

hed kan falde under. Følgende afsnit vil analysere de adskilte enkelte kontraktforhold mellem par-

terne med henblik på at klarlægge retsforholdene, særligt chaufførens.  

 

2.4.1   Forbrugeren og Uber 

 

Hver gang Uber indgår en ny aftale med en passager, gøres dette med henblik på at få dem til at in-

teragere med de tilknyttede chauffører. Ud over adgangen til Ubers digitale platform foreskriver 

vilkårene og betingelserne visse bruger- og adfærdskrav, som passageren i henhold til aftalen er 

forpligtet til at opfylde. Disse krav omhandler dog ikke kun krav ved brug af Ubers digitale plat-

form, men derimod også brugeradfærdskrav i aftalen mellem passageren og chaufføren. De accepte-

rede vilkår og betingelser udgør således aftalegrundlaget mellem passageren & Uber og passageren 

& chaufføren og regulerer således passagerens brug af både Uber og chaufførens tjenester.  

 

Med udgangspunkt i kontrakten mellem passageren og Uber, klarlægger nærværende afsnit hvilke 

regler, der finder anvendelse på aftalen samt hvilke konsekvenser og/eller forpligtelser denne påhvi-

ler parterne.  I forholdet mellem passageren og Uber er der som udgangspunkt tale om en aftale 

mellem en person, der handler i privat øjemed og en erhvervsdrivende virksomhed, der handler som 

led i sit erhverv, hvorved aftalen som udgangspunkt er at kategorisere som en forbrugeraftale, så-

fremt nedenstående kriterier for en forbrugeraftale findes opfyldt.  
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En forbrugeraftale er i henhold Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler (Forbruger-

aftaleloven) §2, stk. 1, Aftalelovens § 38a, stk. 2 og Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 

om lov om køb (Købeloven) § 4a, stk. 1, 1. pkt. defineret ved en aftale om køb af en vare eller tje-

nesteydelse, indgået mellem en erhvervsdrivende (sælger), som handler som led i sit erhverv og en 

forbruger (køber), som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. For at der kan være tale om en 

erhvervsdrivende er det et betinget krav at dennes virksomhed udøves med henblik på at opnå øko-

nomisk gevinst.60 Definitionen lægger stor vægt på at en forbruger hovedsageligt handler udenfor 

sit erhverv hvorfor det dermed må antages ikke at være et krav ved en forbrugeraftale, at en forbru-

ger udelukkende handler i privat øjemed, men derimod hovedsageligt handler i privat øjemed. En 

forbrugeraftale udelukker dermed ikke at en sådan aftale kan finde sted, selvom en forbruger både 

handler i, men også udenfor sit erhverv – det afgørende, i henhold til den danske forbrugeraftalelov 

er derimod hvilke hensigter i relation til aftalen, der vægter højest og imidlertid til hvilket formål en 

salgsgenstand eller tjenesteydelse skal tjene køberen.61 Er en ydelse eller salgsgenstand hovedsage-

lig bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, da vil køberen være at betragte som en forbruger 

og aftalen vil være at anse som en forbrugeraftale. En forbrugeraftale er således ikke at definere ge-

nerelt, men skal vurderes ud fra den enkelte aftale.62  

 

Som tidligere anført, sker kontraktindgåelsen idet passageren tilmelder sig Ubers digitale platform 

og dermed accepterer deres vilkår og betingelser. En passager kan både blive registreret som privat 

bruger eller i forbindelse med dennes virksomhed, hvorfor dette som udgangspunkt må betragtes 

som en indikator for hvornår passageren i henhold til aftalen agerer som erhvervsdrivende eller pri-

vat. Vilkårene og betingelserne regulerer adgangen til og brugen af Ubers digitale platform som en 

mulighed for at arrangere og planlægge transport og/eller logistiktjenester med de tilknyttede chauf-

fører. For hver gang en ny passager (og/eller chauffør) tilmelder sig Ubers digitale platform, bliver 

netværket større og chancerne for at passagererne og chaufførerne interagerer forøges. For hver 

gang og kun når en passager og chauffør tilrettelægger en transport, vil Uber modtage et vederlag 

for deres digitale platform som tjenesteydelse. Såfremt ingen af Ubers brugere vælger at koordinere 

sådanne transporttjenester, tjener Uber ingenting. Uber er med andre ord afhængige af deres kontra-

herende parter, passagerer og tjenesteudbydere - foruden dem eksisterer Uber ikke.  

 

                                                
60 Betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, side 84. 
61 Betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, side 390–391. 
62 Betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, side 85. 
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Uber indgår de enkelte kontrakter og aftaler med henholdsvis deres passagerer og chauffører for at 

få dem til at interagere og indgå aftaler. Da Uber gør dette i økonomisk øjemed, for at tjene penge 

på de aftalte kørselstjenester, må Uber som udgangspunkt siges at være erhvervsdrivende.   

 

Da passageren, såfremt han opretter en privat Uber konto, hovedsageligt har til hensigt at handle i 

privat øjemed og Uber handler inden for sit erhverv, fordi denne udøver økonomisk gevinst, er kon-

traktforholdet at kategorisere som en forbrugeraftale, som illustreret nedenfor i figur 2.2, og passa-

geren dermed som forbruger. Passageren bliver i det følgende benævnt som forbruger.   

 

 
Figur 2.2 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Forbrugeraftaler er i dansk ret underlagt særlige beskyttelsesregler, som har til hensigt at beskytte 

aftalens svage part, forbrugeren. De forbrugerretlige beskyttelsesbestemmelser er som udgangs-

punkt præceptive63 og strider hermed imod dansk rets grundsætning om aftalefrihed64, da bestem-

melserne ikke kan fraviges til skade for forbrugeren65 og forbrugeren følgelig ikke kan stilles ringe-

re end hvad loven tilskriver. Hensynet til forbrugerbeskyttelsesbestemmelserne begrundes i forbru-

gerens manglende markedsforståelse og underlegne forhandlingsposition.66 Forbrugeraftaler regule-

                                                
63 Begreb der tilsiger at en retsregel ikke kan fraviges ved aftale – omvendt skal dette forstås som en retsregel der kan 
tilsidesætte bestemte aftalevilkår, hvis det er med hensynet til at beskytte en bestemt type aftalepart. 
64 Grundsætning der hersker i dansk ret og som tilsiger at parterne kan aftale hvad de vil, medmindre loven gør nogen 
undtagelser hertil. 
65 Anders og Lookofsky 2010, side 77.  
66 Dahl 2010, side 535.  
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res flere steder i dansk ret, men anvendelsen af de enkelte lovgivninger skal bedømmes ud fra lex-

principperne67.  

 

Trods definitionen af en forbrugeraftale indholdsmæssigt er den samme i den meget omfattende 

forbrugerbeskyttelseslovgivning, herunder bl.a. i både Forbrugeraftaleloven, Aftaleloven og Købe-

loven, da regulerer lovene ikke de samme forhold, men findes dog at være i tæt samspil med hinan-

den. Hvor Aftaleloven regulerer hvordan der indgås gyldige aftaler68, da anvendes Købeloven på et 

overordnet niveau69 på alle åbentstående punkter i kontrakten,70 hermed tvivlsspørgsmål om risiko-

ens overgang, mangels beføjelser samt forsinkelse fra hhv. køber og sælger m.v., og Forbrugerafta-

leloven regulerer reglerne ved fjernsalg/reglerne udenfor virksomhedens faste forretningssted, og 

opstiller i denne forbindelse regler for eksempelvis oplysningspligt og fortrydelsesretten. Købelo-

ven regulerer udelukkende forbrugeraftaler i form at et løsørekøb, værende at anse som overdragel-

se af et formuegode mod vederlag i penge71, hvorimod Forbrugeraftaleloven og Aftaleloven regule-

rer alle forbrugeraftaler hvad enten der er tale om en håndgribelig vare eller en tjenesteydelse. Da 

kontraktindgåelsen omhandler brug af tjenester og ikke køb af en vare, finder Købeloven ikke an-

vendelse da tjenesteydelser går ud over Købelovens anvendelsesområde,72 hvorfor de relevante be-

stemmelser til regulering af kontraktindgåelsen er at finde i Forbrugeraftaleloven og Aftaleloven.  

 

Forbrugeraftaleloven har siden dens indførsel i dansk ret været revideret adskillige gange. Den se-

neste reviderede udgave trådte i kraft 13. juni 2014 og har med baggrund i det seneste EU totalhar-

moniseringsdirektiv73,74 om forbrugerrettigheder, til formål at harmonisere visse aspekter af med-

lemsstaternes regulering af forbrugeraftaler, med særlig henblik på at opnå et højt forbrugerbeskyt-

telsesniveau samt fremme den grænseoverskridende handel.75 Hensynet har været begrundet i det 

store potentiale der er for fjernsalg på tværs af grænserne, som er særlig markant ved e-handel.76 

                                                
67 Retsprincipper om lovgivningernes rangering.  
68 Dansk Erhverv, Aftaleret. 
69 Med et overordnet niveau menes, at KBL ikke direkte fastsætter hvornår der eksempelvis sker levering i rette tid. 
70 Dansk Erhverv, Købeloven.  
71 Dahl 2010, side 152. 
72 Dansk Erhverv, Købeloven – lovens principper anvendes dog analogt i mangel af anden lovgivning.  
73 Begreb der tilsiger at medlemsstaterne ikke kan opretholde eller indføre andre regler end dem der følger af direktivet. 
Dog er medlemsstaterne frit stillet for at vedtage andre eller yderligere bestemmelser som går uden for direktivets om-
råde.  Set i forhold til forbrugeraftaleloven kan medlemsstaterne dermed ikke fastsætte lempeligere eller strengere regler 
for derved at opnå et andet niveau af forbrugerbeskyttelse. 
74 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder. 
75 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, artikel 1. 
76 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, præambel betragt-
ning 5.  
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Særligt om Forbrugeraftaleloven har denne til hensigt at fastsætte gældende regler indenfor forbru-

geraftaler indgået ved fjernsalg, jf. definitionen af en fjernsalgsaftale i Forbrugeraftaleloven § 3.   

 

Kontraktforholdet, der forligger mellem Uber og forbrugeren, bliver indgået via Ubers digitale plat-

form og forhindrer dermed at Uber (den erhvervsdrivende) og forbrugeren mødes fysisk. I henhold 

til Forbrugeraftaleloven har dette karakter af en forbrugeraftaleretlig fjernsalgsaftale, da aftalen bli-

ver indgået ved hjælp af fjernkommunikation, jf. Forbrugeraftaleloven §3, nr. 1, pkt. a.  Da kon-

traktforholdet mellem Uber og forbrugeren er karakteriseret ved en forbrugeraftale om en tjeneste-

ydelse indgået ved fjernsalg, findes grundsætningen om aftalefrihed at blive tilsidesat, og derimod 

Forbrugeraftalelovens bestemmelser anvendelse. 

 

Den tjenesteydelse som forbrugeren på baggrund af de accepterede vilkår og betingelser indvilliger 

i at modtage, er ikke af en sådan karakter at den i forbindelse med Forbrugeraftalelovens oplys-

ningspligt og fortrydelse reelt set tillægges særlig stor betydning. Kontraktforholdet danner som tid-

ligere anført grundlag for både aftalen om brug af Ubers digitale platform, herunder aftalen mellem 

Uber og forbrugeren, og aftalen mellem forbrugeren og chaufføren om transportkørselstjeneste. Den 

tjenesteydelse Uber selv forpligter sig til at levere over for forbrugeren, er en digital platform som 

forbrugeren kan oprette sig på og derigennem lave yderligere aftaler med de oprettede chauffører. 

Som forbruger opretter man en brugerprofil med oplysninger om ens navn, adresse og telefonnum-

mer og knytter hertil sine kontooplysninger. Den digitale platform står til rådighed døgnet rundt, 

men det er reelt set først når forbrugeren selv anvender den digitale platform til at anmode om 

transport, at der reelt foreligger en tjenesteydelse. Såfremt en person opretter sig selv som bruger af 

den digitale platform, men aldrig anmoder om at blive transporteret, vil den eneste interaktion fore-

taget være de givne personlige oplysninger.   

   

De beskyttelsespræceptive bestemmelser som Forbrugeraftaleloven regulerer, herunder oplysnings-

pligt og fortrydelsesret, findes ikke at have den store betydning for kontraktforholdet mellem Uber 

og forbrugeren. Dette er delvist begrundet i karakteren af tjenesteydelsen da kørselstjenester som 

udgangspunkt ikke kan fortrydes, samt den rolle Uber spiller i forbindelse med deres tjenesteydelse 

af en digital platform. Det findes derimod at være mere væsentligt at anvende Aftalelovens beskyt-

telsespræceptive bestemmelser da eventuelle tvivlsspørgsmål primært vil omhandle fortolkning af 

aftalegrundlaget.  
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Selve de forbrugerbeskyttende bestemmelser i aftalekonstruktionen skal anskues ud fra et aftale-

mæssigt perspektiv, jf. Aftaleloven.  Som tidligere anført regulerer Aftaleloven hvornår og hvordan 

en aftale kommer i stand. De forbrugerretlige bestemmelser i Aftalelovens kapitel IV sætter fokus 

på forståelsen og udformningen af kontrakten mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende part og 

fortolker de præceptive bestemmelser til fordel for forbrugeren. Af betydning for kontraktforholdet 

mellem forbrugeren og Uber, vil de accepterede vilkår og betingelser være at fortolke til fordel for 

forbrugeren såfremt der skulle opstå tvivl, da vilkårene og betingelserne ikke har været genstand for 

individuel forhandling. Tillægges der tvivlsomme vilkår og betingelser for forbrugeren, vil disse 

fortolkes til fordel for forbrugeren, jf. Aftaleloven § 38 b. Ligeledes vil en aftale, såfremt det er i 

strid med hæderlig forretningsskik at gøre gældende, samt bevirker at der foreligger betydelig 

skævhed i parterners forpligtelser og rettigheder til skade for forbrugeren, kunne tilsidesættes helt 

eller delvist jf. Aftalelovens general klausul § 36. I kontraktforholdet mellem Uber og forbrugeren 

betyder dette  at såfremt der opstår tvister i aftalen mellem forbrugeren og Uber, da vil disse pri-

mært vedrøre fortolkningen af aftalegrundlaget og dermed være af aftaleretlig karakter.   

 

De præceptive forbrugerbeskyttelsesregler findes at være af meget omfattende karakter i henhold til 

dansk ret. Der findes dermed ikke den store tvivl om at forbrugeren i stort set alle henseender bør 

kunne opnå den forventede beskyttelse i henhold til Aftaleloven og Forbrugeraftaleloven i det om-

fang dette findes nødvendigt. Det er for afhandlingens videre omfang interessant at belyse hvilken 

retsstilling chaufføren indtager, da det som udgangspunkt er denne som ikke er fast kategoriseret i 

henhold til aftalekonstruktionen. Analysen indleder med at vurdere retsforholdet mellem chaufføren 

og forbrugeren, og dernæst chaufføren og Uber.  

 

2.4.2   Forbrugeren og chaufføren 

 

Uber sætter ikke de direkte vilkår og betingelser mellem forbrugeren og chaufføren, men disse to 

interagerer på baggrund af separate kontraktgrundlag som de hver især har indgået med Uber. I og 

med de accepterede vilkår og betingelser i aftaleforholdet mellem forbrugeren og Uber findes at re-

gulere forholdet mellem forbrugeren og chaufføren, må det antages at forbrugeren ligeledes er for-

bruger i forholdet mellem chaufføren og denne. Denne antagelse bygger ligeledes på det forhold at 

forbrugeren da i selv samme situation, må have oprettet sig som privat, og dermed handler i privat 

øjemed. Det antages dermed i nærværende afsnit at passageren ligeledes her agerer som forbruger. 
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Forbrugerens og chaufførens forhold minder, som belyst tidligere, i realiteten mest om simpelt til-

bud og accept. Ved hjælp af den digitale platform, forespørger forbrugeren en kørselstjeneste fra sin 

aktuelle placering til en given destination. Uber fremsætter en prisestimering ud fra aktuel udbud og 

efterspørgsel, hvorefter en potentiel chauffør tilbydes turen. Begge parter, både forbrugeren og 

chaufføren, har mulighed for at afslå på baggrund af tidligere bedømmelser. Derimod kan forbruge-

ren og chaufføren ikke forhandle pris, da denne er fastlagt på forhånd af Uber.  

 

I de foreliggende kontrakter fremgår det at aftalen mellem chaufføren og forbrugeren udelukkende 

er indgået uden indblanding fra Ubers side. Dog er der visse faktorer, der går i retning af og taler for 

at Uber ikke er uden deltagelse i forholdet og det findes derfor som en potentiel mulighed at anskue 

Uber som mellemmand (formidler). I det følgende analyseres det derfor om der er tale om et kon-

traktforhold omfattet af regler om forbrugeraftaler, herunder også som følge af en afsmittende ef-

fekt fra Uber på forholdet mellem forbrugeren og chaufføren. 

 

2.4.2.1   Forbrugeraftale  
 

Såfremt Uber agerer som formidler og dermed mellemmand af aftalen mellem chaufføren og for-

brugeren, da er der tale om et separeret trepartsforhold hvor de enkelte parter handler selvstændigt. 

Alle tre parter har i denne facon et kontraktligt forhold hver især. Umiddelbart er det denne juridi-

ske ramme som Uber selv foretrækker, i henhold til at Uber omtaler sig selv som selvstændige i de-

res kontrakter.   

 

Formidlerrollen er en del af mellemmandsretten og omfatter det centrale spørgsmål i hvilket omfang 

og hvorledes en mellemmand kan forpligte hovedmanden?77 Mellemmandsretten omfatter adskillige 

aktører, men er karakteriseret ved at aftaleprocessen er præget af en anden person end de primære 

kontraktparter.78 En formidler spiller samme rolle som en mægler i mellemmandsretten, med undta-

gelse for hvis denne er defineret anderledes i særlovgivning. Rollen som både mægler og formidler, 

forudsætter at der gennem forhandling skabes et forhandlingsresultat som kan tilfredsstille både kli-

enten (hovedmanden) og tredjemanden.79 

 

                                                
77 Andersen og Madsen 2012, side 265. 
78 Andersen og Madsen 2012, side 264. 
79 Andersen og Madsen 2012, side 289. 
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Er en aftale mellem en forbruger og en privat sælger formidlet af en erhvervsdrivende, vil aftalen 

være omfattet af reglerne om forbrugeraftaler og den private sælger vil dermed blive bundet som 

den erhvervsdrivende part, men agerer nødvendigvis ikke som en. Dog er det i henhold til loven ik-

ke præciseret hvornår lovens pligter og rettigheder påhviler eller tilkommer formidleren eller den 

private sælger. Udgangspunktet lyder at det er formidleren som besidder oplysningspligten, men at 

det er den private sælger, som besidder den materielle opfyldelsespligt.80  

 

På baggrund af de meget omfattende skadesløsholdelser og ansvarsfraskrivelser i de foreliggende 

kontrakter81, kan det som udgangspunkt lægges til grund, at Uber blot ønsker at begrænses til at væ-

re en digital platform, som er uden juridisk binding til den specifikke tjenesteydelse som chaufføren 

udfører. Dog er der forhold, der argumenterer for at Uber ikke blot er en passiv platform, men der-

imod deltager aktivt i aftalens indgåelse mellem forbrugeren og chaufføren.  

 

For at en aftale kan anses som formidlet, er det ikke tilstrækkeligt at den erhvervsdrivende blot har 

stillet hjemmesideplads til rådighed – det er derimod en betingelse at mellemmanden, og dermed 

formidleren, har optrådt aktivt i aftaleindgåelsen samt forhandlingerne som repræsentant for den 

private sælger.82 Dog skal formidleren så vidt som mægleren være upartisk og kan dermed ikke væ-

re tilknyttet en af parterne.83 Modtager den erhvervsdrivende et vederlag som led i sin indsats med 

det enkelte salg, da må han antages at have handlet aktivt i forhandlingerne hvorfor aftalen vil være 

omfattet af bestemmelserne i Forbrugeraftalelovens § 2, stk. 3 og Aftalelovens § 38a, stk. 3 om af-

taler formidlet af en erhvervsdrivende.  

 

Såfremt to ikke-erhvervsdrivende parter indgår en aftale med hjælp fra en tredjepart – den aktive 

formidler – så anskues aftalen mellem sælgeren og køberen som værende en forbrugeraftale (B2C), 

dersom køberen er forbruger i Forbrugeraftalelovens forstand. Derved bliver den ikke-

erhvervsdrivende sælger anset som erhvervsdrivende, og skal dertil være særligt opmærksom på at 

overholde bestemmelserne i Forbrugeraftaleloven samt Aftaleloven. Den aktive formidler, som sta-

dig er erhvervsdrivende, er som udgangspunkt blot forpligtet til at oplyse forbrugeren i overens-

stemmelse med reguleringen om forbrugerbeskyttelse.84  

                                                
80 Betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, side 392. 
81 Bilag 1, side 16-19 og Bilag 2, side 9. 
82 Betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, side 391. 
83 Andersen og Madsen 2012, side 290. 
84 Sørensen 2016, side 16.  
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Det er udledt af dansk retspraksis, at kriterierne for at formidlerreglen finder anvendelse er, at den 

pågældende platform er erhvervsdrivende, samt at den erhvervsdrivende er en aktiv part. I sagerne 

om QXL85 og NemFamilie86 er der i begge afgørelser lagt vægt på, at betalingsfaciliteten er sket di-

rekte gennem den erhvervsdrivende formidler. Der er ligeledes blevet lagt vægt på, at det er den er-

hvervsdrivende formidler, der kontraherer kontrakterne internt i kontraktforholdet mellem sælger, 

køber og formidler.  

 

Dertil findes der i lovbemærkningerne til forbrugeraftalelovens (2004)87 §3, stk. 3 en nærmere skil-

dring af formidlerreglen. Det fremgår, at forbrugeraftalebegrebet udvides til tillige at finde anven-

delse på aftaler om tjenesteydelser indgået ved fjernsalg. Der lægges i lovbemærkningen vægt på, at 

som følge af teknologisk markedsudvikling må bestemmelserne om fjernsalg desuden også være re-

levante i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende gennem et system for fjernsalg formidler en handel 

mellem to privatpersoner. I disse tilfælde menes der også at være væsentligt behov for beskyttelse 

af forbrugeren. Også i lovbemærkningen fremgår det, at det er centralt at formidleren skal have op-

trådt aktivt i forbindelse med aftalens indgåelse. Det fremgår også her, at det ikke er tilstrækkeligt, 

at den erhvervsdrivende formidler blot har formidlet kontakten. Såfremt den erhvervsdrivendes 

ydelse alene består i at stille en digital platform til rådighed, da finder formidlingsreglen ikke an-

vendelse.  

 

Det fremgår af de foreliggende kontrakter, at Uber blot vil betragtes som værende en digital plat-

form uden juridiske forpligtelser i henhold til aftalen mellem forbrugeren og chaufføren.88 Det kan 

ikke benægtes, at Uber i det foreliggende, via deres digitale platform, gør det muligt for chauffører 

at indgå aftaler med forbrugere af kørselstjenester. Som det blev fastslået i tidligere retspraksis, 

herunder QXL-dommen og NemFamilie sagen, da har sagernes afgørelser lagt vægt på at betalin-

gen gik gennem den erhvervsdrivende formidler og tilmed at det var formidleren, der kontraherede 

kontrakterne. I de foreliggende kontrakter mellem Uber og forbrugeren, og Uber og chaufføren, fo-

                                                
85  SH2009.N-0001-97 (QXL-dommen), Forbrugerombudsmanden mod QXL Ricardo Danmark A/S. Sø- og Handels-
retsdom af 18. juni 2009. Dommen ved Sø- og Handelsretten afgjorde at fortrydelsesretten ved fjernsalg også gælder i 
handler mellem to ikke-erhvervsdrivende. Dertil fandt retten at QXL agerer som formidler som nævnt i forbrugeraftale-
lovens § 3, stk. 3, i forbindelse med salg på sin hjemmeside, da QXL modtog vederlag for sin medvirken af handler.  
86 NemFamilie sag nr. 08/04928, Forbrugerombudsmanden mod NemFamilie ApS. Sag afsluttet hos Forbrugerom-
budsmanden 3. marts 2009. Forbrugerombudsmanden fastlagde at NemFamilie agerede som formidler af handler mel-
lem private forbrugere på sin hjemmeside, da NemFamilie varetog betalingsfaciliteterne, i henhold til Forbrugeraftale-
lovens § 3, stk. 3.  
87 Lovbemærkning til Forbrugeraftaleloven, tillæg A. 
88 Bilag 1, side 4 og Bilag 2, side 1. 
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reskriver Uber som koncipist af kontraktgrundlagene, både hvorledes anvendelsen af deres digitale 

platform skal finde sted, men således også hvorledes interaktionen mellem chaufføren og forbruge-

ren skal foregå. Derudover varetager Uber prissætningen, ruteplanlægningen samt betalings flowet 

mellem forbrugeren, dem selv og chaufføren. Af særlig betydning for afvejningen af en eventuel 

formidlerrolle, tillægges det i forhold til QXL-dommen og NemFamilie sagen, stor betydning at 

Uber både konciperer aftalerne, og dermed foreskriver hvorledes chaufføren og forbrugeren skal in-

teragere samt det faktum at Uber varetager belatings flowet, således at alle betalinger går fra for-

brugeren, til Uber og derfra videre til chaufføren.89 På baggrund af nævnte sager, er der stor sand-

synlighed for at Uber i henhold til dansk ret agerer som formidler af aftalen mellem forbrugeren og 

chaufføren, og chaufføren dermed bliver bundet som erhvervsdrivende.  

 

Det fremgår af lovbemærkningen, at det i relation til formidlerreglen ikke er præciseret i lovteksten, 

hvornår rettigheder og forpligtelser tilkommer enten den erhvervsdrivende formidler eller forbruge-

rens medkontrahent (i dette tilfælde chaufføren som tjenesteyder). Spørgsmålet beror derimod på 

fortolkning af loven. Udgangspunktet for fortolkningen er, at bestemmelserne skal tages efter påly-

dende; altså at den erhvervsdrivende mellemmand skal opfylde oplysningspligten, mens den mate-

rielle opfyldelse af aftalen påhviler tjenesteyderen.  

 

Konsekvensen af at definere Uber som aktiv formidler i kontraktforholdet er, som nævnt, at aftalen 

mellem den private forbruger og den i realiteten private chauffør, er at betragte som en forbrugeraf-

tale, hvorved chaufføren får forpligtelser som en erhvervsdrivende. Disse forpligtelser vil blive be-

lyst nedenfor.  

 

Ikke kun i formidlerreglen (som benævnt ovenfor i afhandlingen, og såfremt denne gør sig gælden-

de), men også i Lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel mv. (Taxikørselsloven) 

findes bestemmelser, der om muligt sætter chaufføren i en position som erhvervsdrivende. Eftersom 

der er tale om personbefordring, og disse regler falder uden for Forbrugeraftaleloven, jf. §1 stk. 4, 

nr. 4, findes det relevant at vurdere chaufførens position ud fra bestemmelser i taxalovgivningen. 

Hvorvidt chaufføren kører erhvervsmæssig personbefordring eller ej og dermed hvorvidt denne er 

privat eller erhvervsdrivende, skal besvares ud fra Taxikørselsloven. Såfremt chaufføren kører er-

hvervsmæssig personbefordring vil denne være at kategorisere som erhvervsdrivende og omvendt.  

                                                
89 Bilag 1, side 12-15 og Bilag 2, side 4-5. 



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 35 

Det fremgår i Taxikørselsloven90, at Transportministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om 

afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring, jf. Taxikørsels-

lovens § 12 nr. 2. Bekendtgørelse nr. 405 om taxikørsel mv. af 08-05-2012 har den fornødne hjem-

mel i Taxikørselsloven til fastsættelse af en nærmere sondring. Bekendtgørelsens kapitel 1 omhand-

ler netop denne sondring, og her fremgår det, at:  

 

Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig ser-

vicetrafik) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj til befordring af højest 9 personer 

føreren medregnet 

1)   med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslut-

ning, der udfører eller lader kørslen udføre,  

2)   som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne om-

kostninger, fx udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller  

3)   som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål. 
91 

 

Det bestemmes derved, at sondringen først og fremmest tager udgangspunkt i hvornår der er tale 

om erhvervsmæssig befordring, hvorfor der modsætningsvist er tale om ikke-erhvervsmæssig per-

sonbefordring såfremt ingen af de tre ovenstående punkter opfyldes. Med anvendelsen af formule-

ringen ”eller”, er det for ovenstående kriterier ikke er krav at alle tre skal være opfyldt, men blot én 

af dem.  

 

Jævnfør ovenstående tre punkter, skal det først vurderes hvorvidt der er tale om befordring af per-

soner, som er uden nærmere tilknytning til chaufføren. Det eneste forbrugeren og chaufføren har til 

fælles er den digitale platform, hvorigennem den specifikke aftale indgås, ellers forekommer der in-

gen nærmere tilknytning. Ligesom det heller ikke er muligt for forbrugeren, at ønske eller vælge en 

specifik chauffør ved aftaleindgåelsen. Såfremt der havde været en nærmere tilknytning, kunne det 

være relevant at vurdere hvorvidt bestemmelsens undtagelse, jf. BKG nr. 405 § 1, stk. 5., om sam-

kørsel finder sted. Det er bestemt af Transportministeren92, at samkørsels arrangementer ikke anses 

som erhvervsmæssig personbefordring. Dog er en essentiel betingelse for, at der er tale om samkør-

                                                
90 LBKG 2013-01-30 nr. 107 Taxikørselsloven. 
91 BKG nr. 405 af 08/05/2012 § 1, stk. 1, egen kursivering.  
92 Henrik Dam Kristensen (Socialdemokraterne).  
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sel, at der alene ydes godtgørelse for direkte omkostninger forbundet med kørslen. Dette vil der 

vendes tilbage til ved gennemgang af næste punkt. Der findes ikke at være nærmere tilknytning 

mellem forbrugeren og chaufføren, hvorved første punkt i sondringen af erhvervsmæssig personbe-

fordring opfyldes.  

 

Næste punkt i sondringen omhandler hvorvidt kørslen foretages med henblik på indtjening eller be-

hjælpsomhed. Modtages der vederlag for kørslen, som går videre end blot at dække udgifter til ben-

zin, olie etc., anses dette som en væsentlig indikation på erhvervsmæssig personbefordring. Såfremt 

chaufføren opnår en fortjeneste på kørslen, er dette en relevant indikation på at kørselstjenesten fo-

retages med øje for indtjening, og ikke blot for at være behjælpelig, og kan dermed betegnes som 

erhvervsmæssig personbefordring. Driftsomkostninger dækkes af chaufføren93, men chaufføren 

modtager derimod et såkaldt servicegebyr fra Uber (som har modtaget dette fra forbrugeren) som 

kompensation for accepterede og fuldt udførte kørselstjenester.94 Kompensationen kalkuleres ensi-

digt af Uber på baggrund af tid, antal kørte kilometer samt diverse andre faktorer95, og går dermed 

udover blot at dække omkostninger direkte forbundet med selve kørslen.  

 

Det endelige punkt i sondringen omhandler, hvorvidt personbefordringen udgør den pågældende 

chaufførs primære erhverv. De tilknyttede chauffører til Ubers platform har ingen krav med hensyn 

til hvor mange ture de skal tilbyde, hvornår, eller hvor ofte.96 Dette hænger sammen med, at det 

som udgangspunkt er private personer i private køretøjer, som tilbyder kørsel når disse finder over-

skud til det ved at udnytte overskydende ressourcer i form af tomme passagersæder. Derfor vejer 

det tredje punkt i sondringen ikke mod, at der er tale om erhvervsmæssig personbefordring.  

 

Det er dog essentielt at bemærke, at ovenstående sondringspunkt kan variere fra chauffør til chauf-

før. Begrundelsen herfor er at chaufføren frit kan vælge om denne vil tilbyde kørselstjenester alle 

ugens dage eller blot én enkelt gang om måneden. Det findes derfor, at dette sondringspunkt kan 

kræve en konkret vurdering af hver enkelt chauffør, men som udgangspunkt kan det argumenteres 

at dette er tiltænkt som private personers bijob97 og dermed ikke erhvervsmæssig personbefordring.  

 

                                                
93 Bilag 2, side 4.  
94 Bilag 2, side 4.  
95 Sørensen 2016, side 16.  
96 Bilag 2, side 2.  
97 Bilag 2, side 3. 
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Samlet set er der som udgangspunkt i alle tilfælde minimum to ud af de tre punkter, som anvendes 

som parametre i sondringen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring, 

som taler for at den kørsel som Uber chaufførerne tilbyder, er at betegne som erhvervsmæssig per-

sonbefordring. Aftalen mellem forbrugeren og chaufføren er derved, højest sandsynligt, en aftale 

mellem en erhvervsdrivende og en privat part hvorfor der per definition er tale om en forbrugerafta-

le, jf. Aftaleloven § 38a, stk. 2.  

 

Chaufføren er på baggrund af ovenstående, samt i henhold til formidlerreglen, som udgangspunkt at 

anse som erhvervsdrivende i henhold til dansk ret hvad angår disse aspekter, og bør derfor betragtes 

som erhvervsdrivende over for forbrugeren. Det skal dog anmærkes, at førnævnte undtagelse om 

personbefordring gør sig gældende, jf. Forbrugeraftaleloven § 1, stk. 4 nr. 4, hvorved aftalen mel-

lem disse to parter ikke er reguleret af Forbrugeraftaleloven. Derfor er aftaleforholdet kun reguleret 

af kontrakterne mellem forbrugeren og Uber, og Uber og chaufføren henholdsvis, samt reguleret af 

generelle aftaleretlige bestemmelser fra Aftaleloven. De relevante bestemmelser i Aftaleloven, samt 

i kontrakterne, skal derfor læses og fortolkes i lyset af, at aftalen mellem passageren og chaufføren 

er en aftale mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og dermed en forbrugeraftale. Dette er il-

lustreret nedenfor i figur 2.3.   

 
Figur 2.3 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Da chaufføren som udgangspunkt vil være at anse som erhvervsdrivende enten i henhold til formid-

lerreglen eller i forbindelse med erhvervsmæssig personbefordring i Taxikørselsloven, og han der-

med bliver bundet i henhold til Aftalelovens bestemmelser som en erhvervsdrivende og dermed får 

mere omfattende betingelser og forpligtelser at skulle opfylde, da er det for opgaven relevant at dis-
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kutere hvorvidt aftalekonstruktionen vil kunne tage en anden tilsigtet form ved at der eventuelt mel-

lem chaufføren og Uber kan foreligge et ansættelsesforhold.  

 

2.4.3   Uber og chaufføren  

 

Forudgående analyser af kontraktforholdet mellem henholdsvis forbrugeren og Uber, og forbruge-

ren og chaufføren har givet anledning til følgende, jf. ovenstående figur 2.3; passagerens retsstilling 

er at betegne som forbruger, da denne tydeligt handler uden for sit erhverv – både overfor Uber og 

chaufføren. Forberugerens retsstilling er dermed en fast faktor i det kontraktlige forhold blandt de 

tre parter. Dertil har forholdet givet anledning til at vurdere, at Uber agerer som formidler, mens 

chaufførens retsstilling med høj sandsynlighed er erhvervsdrivende. Sidstnævnte både som resultat 

af Ubers rolle som formidler, men også i forlængelse af konkrete bestemmelser i bekendtgørelser til 

Taxikørselsloven, som analyseret ovenfor. Derved lægger analysen, på nuværende tidspunkt, mest 

op til, at der foreligger et trepartsforhold blandt parterne. Dog er den nævnte juridiske ramme om 

ansættelsesforhold særdeles relevant at vurdere i forholdet mellem chaufføren og Uber, hvorfor der 

er anledning til at vurdere om der konkret er tale om et ansættelsesforhold, til trods for at Uber med 

stor sandsynlighed interagerer som formidler, hvorved der derimod vil foreligge et topartsforhold 

mellem parterne.  

 

Behovet for analysen af et eventuelt ansættelsesforhold, bygger på en konkretisering af hvorvidt 

trepartsforholdet rykker sig fra at inkludere tre individuelle kontraherende parter til reelt set kun at 

omhandle to – Uber og forbrugeren. En sådan ændring i aftalekonstruktionen, vil ændre parternes 

rettigheder og pligter, som bliver gennemgået i afsnit 2.4.4 på side 56.  

 

Mellem Uber og chaufføren foreligger der en egentlig kontrakt omtalt Serviceaftale for transport-

udbyder98. Kontrakten omhandler brug af Ubers platform, og chaufføren er den centrale udbyder af 

tjenesteydelsen som Uber bygger deres virksomhed på. Uden chaufførerne og deres biler, kunne 

Uber ikke være en realitet. Til trods for dette, gør Uber det meget klart i deres kontrakt, at der er ta-

le om et samarbejdsforhold mellem selvstændige kontraherende parter. Såfremt begge parter agerer 

som selvstændig erhvervsdrivende, vil der sædvanligvis være en formodning for, at der foreligger et 

                                                
98 Bilag 2. 
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samarbejdsforhold99. Uber lægger vægt på, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold, men der-

imod at det kontraktlige forhold er en samarbejdsaftale mellem to selvstændige erhvervsdrivende, 

og ethvert ansvar for chaufførens handlinger dermed frafalder Uber.100 Dog indeholder kontrakten 

adskillige indikationer på instruktionsbeføjelser, forpligtelser mv. når chaufføren kører i Ubers 

navn, som indikerer at der ikke blot er tale om selvstændige erhvervsdrivende, men derimod et an-

sættelsesforhold. Disse instruktionsbeføjelser og forpligtelser vil blive behandlet i de følgende af-

snit.  

 

Kontrakten mellem Uber og chaufføren gør det ikke klart hvilken retsstilling chaufføren indtager, 

eftersom kontrakten indeholder forskellige bestemmelser, instruktionsbeføjelser og ansvarsfraskri-

velser, som hver især er fortaler for forskellige forhold – og dermed forskellige juridiske rammer. 

Den formelle kategorisering af kontrakten samt hvilke regler der finder anvendelse er vanskelig at 

afgøre – og det er her de egentlige tvivlspørgsmål opstår.  

 

2.4.3.1   Ansættelsesforhold 

 

Den virksomhed, for hvem arbejdet skal udføres, har retten til at bestemme om arbejdet skal udføres 

af lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det er således op til den kontraherende part 

selv at regulere kontraktens form og indhold. Dog er det et krav, at indholdet svarer til den formelle 

kategorisering af kontrakten og aftalen.101 Når der i afhandlingen anvendes vendingen den formelle 

kategorisering i det videre forløb, henvender dette begreb sig til kontrakten som helhed. Kontrakten 

mellem Uber og chaufføren foreskriver, at forholdet mellem disse er at anse som et samarbejdsfor-

hold mellem to selvstændigt kontraherende parter.102 Almindeligvis vil den enkelte person ikke væ-

re i tvivl om hvorledes denne er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, men der kan dog i 

praksis forekomme tilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre hvorvidt en person agerer som lønmod-

tager eller erhvervsdrivende. I sådanne tilfælde er det essentielt, at der på baggrund af de givne 

elementer og karakteristika foretages en konkret vurdering.  Forsøg på at kamuflere et ansættelses-

forhold som et samarbejdsforhold er ofte set i praksis.103 På trods af, at det i kontrakten mellem 

Uber og chaufføren fremgår, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold, men derimod foreligger en 
                                                
99 Svenning Andersen et al 2011, side 95. 
100 Bilag 2, side 9.  
101 Kristiansen 2016, side 17. 
102 Bilag 2, nævnt første gang på side 1. 
103 Paulsen et al 2013, side 22. 
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aftale mellem to selvstændige erhvervsdrivende, da findes der stadig at være indikationer i aftalen 

på, at der muligvis kunne foreligge et ansættelsesforhold. Dertil har spørgsmålet om et eventuelt an-

sættelsesforhold været genstand for en del tvivlspørgsmål rundtomkring i verden.104 Uber har for-

mået at koncipere deres kontrakter, således at den falder et sted imellem retsstillingerne lønmodta-

ger og selvstændige erhvervsdrivende.  

 

Nærværende afsnit vil indledningsvist søge at belyse hvornår der i dansk ret foreligger en ansættel-

se. Dernæst vil analysen, med inddragelse af kontrakten mellem Uber og chaufføren, klarlægge 

hvorledes denne kan være udtryk for et eventuelt ansættelsesforhold eller hvorledes denne mere el-

ler mindre er fortaler for en aftale mellem to selvstændigt virkende kontrahenter.  

 

Som belyst tidligere i afhandlingen, så bygger en af dansk rets vigtigste grundsætninger på aftale-

frihed i kontraktforhold. Princippet om aftalefrihed finder som udgangspunkt ligeledes anvendelse 

på det ansættelsesretlige område, på nær indenfor de præceptive regler, og giver således parterne ret 

og frihed til at indgå atypiske kontrakter i form af tidsbegrænset ansættelse, deltidsordninger, vikar-

job mv.105 Ved indgåelse af en ansættelseskontrakt finder dansk rets almindelige regler vedrørende 

kontraktindgåelse, herunder Aftaleloven, anvendelse.106  

 

Til forskel fra forenelige landes indførelse af en almen ansættelseslov, er den danske ansættelseslov 

i vid forstand sammensat af adskillige speciallove, som berører forskellige problemer og person-

grupper.107 På trods af den særligt omfattende ansættelseslov, er det fastslået at en ansættelseskon-

trakt er kendetegnet ved at den ene part agerer som arbejdstager, herefter benævnt lønmodtager, og 

den anden part arbejdsgiver. På normal vis indgås en ansættelseskontrakt uden begrænset tidsrum 

og på fuldtid.108  

 

På baggrund af, at der ikke findes nogen almen ansættelseslov i dansk ret, findes begrebet lønmod-

tager ikke at være entydigt defineret i dansk lovgivning, men varierer derimod afhængigt af i hvil-

ken kontekst begrebet skal vurderes. En lønmodtager i relation til eksempelvis Funktionærloven109 

                                                
104  Sørensen 2016, side 16.  
105 Nielsen 2012, side 460. 
106 Nielsen 2012, side 427. 
107 Nielsen 2012, side 45. 
108 Nielsen 2012, side 427. 
109 Lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. marts 2009 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. 
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eller Ferieloven110, er ikke nødvendigvis at betragte som en lønmodtager i overensstemmelse med 

ATP-loven111, da definitionerne synes at variere. Dette medfører, at en person muligvis vil være at 

anse som lønmodtager i det ene forhold, men således ikke i det andet forhold. Begrundelsen herfor 

er, at visse love omhandler specielle grupper af lønmodtagere, som eksempelvis Funktionærloven, 

der kun omhandler funktionærer, hvorimod andre love omhandler alle lønmodtagere, men kun regu-

lerer ét enkelt problem, som eksempelvis Ferieloven. Derfor skal det ud fra relevant lovgivning, og 

i den konkrete situation vurderes hvorvidt en person er at anse som lønmodtager eller ej, da det er 

de faktiske forhold der har afgørende betydning for afvejningen heraf. 112 Lønmodtager er ikke det 

altomfattende begreb i dansk ret, men er ligeledes udtrykt ved brug af synonymer som medarbejder, 

ansat og arbejdstager. Den afgørende betydning for definitionen af en lønmodtager, er således ikke 

udtryksmåden, men derimod de reelle forhold og omstændigheder der finder anvendelse.113  

 

Chaufføren bliver i den foreliggende kontrakt adskillige steder formelt omtalt som selvstændig er-

hvervsdrivende. Den ansættelsesretlige lovgivning finder kun anvendelse i det omfang der er tale 

om en arbejdsgiver overfor en lønmodtager, hvorfor begrebet selvstændige erhvervsdrivende ikke 

findes at være defineret.114 Det er således ikke et ansættelsesretligt begreb. Derimod er definitionen 

af selvstændige erhvervsdrivende relevant og anvendt i skatteretten. De betingelser og kriterier 

SKAT opstiller i forbindelse hermed, beskriver hvornår en person, i skatteretlige henseender, anses 

for at være selvstændig erhvervsdrivende. Ved diskussionen af hvorvidt en person udøver selvstæn-

dig erhvervsvirksomhed er det i henhold til SKAT væsentligt at inddrage forskellige afgrænsninger. 

Da selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere i henhold til SKATs angivelser er at anse som 

modsætninger, i og med de udelukker hinandens tilstedeværelse, er det først og fremmest af central 

betydning, at der sker en afgrænsning af begrebet selvstændig erhvervsdrivende over for tjeneste-

forhold, herunder et arbejdsgiver og lønmodtager forhold.115 På trods af, at anvendelsen af SKATs 

definition af selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager i den ansættelsesretlige sondring mel-

lem ansatte og ikke-ansatte synes at have opbakning af Jens Paulsen116,117 i bogen Personalejura – 

                                                
110 Lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 om ferielov. 
111 LBKG 2014-10-10 nr. 1110 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 
112 Dreesen 2013, side 125. 
113 Nielsen 2012, side 427-428.  
114 Dreesen 2013, side 126. 
115 SKAT: begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed.  
116 Advokat Jens Paulsen, specialiseret i arbejdsret.  
117 Paulsen et al 2013, side 22-23. 
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Praktisk arbejdsret118, da er det ikke nødvendigvis givet, at der kan sættes lighedstegn mellem den 

ansættelsesretlige definition og SKATs definition. I og med SKAT er offentlig ret119 samt regulerer 

hvornår personer/virksomheder i skattemæssige henseender bliver selvstændige erhvervsdrivende 

eller lønmodtager, og den ansættelsesretlige lovgivning er privatret120 og regulerer hvornår personer 

i ansættelsesretlige henseender er lønmodtager, findes deres definitioner ikke nødvendigvis at være 

sammenfaldende, da formålene med afgrænsningen er forskellige. På baggrund heraf vil der i af-

handlingen blive taget udgangspunkt i definitionen af lønmodtagere på baggrund af de ansættelses-

retlige love, samt anvende denne som negativ afgrænsning over for definitionen af selvstændig er-

hvervsdrivende som anført af SKAT. Det vil sige, at såfremt der ikke er tale om et ansættelsesfor-

hold, da vil det i afhandlingen derimod blive antaget, at der er tale om selvstændig erhvervsdriven-

de. Definitionen af et tjenesteforhold vil ikke blive udledt i selve afhandlingen, men vil i stedet tage 

afsæt i en generel definition, som opstiller fælles forestillinger for hvornår der på baggrund af de 

forskellige regelsæt kan foreligge et lønmodtagerforhold. Disse fælles forestillinger skal tolkes som 

en kerne af kriterier, der vurderer hvordan en aftalepart i alle henseender er lønmodtager.   

 

Den ansættelsesretlige fællesdefinition af et lønmodtagerforhold, som anvendes i afhandlingen er 

udledt af Ole Hasselbalch121 i bogen Arbejdsret.122 Som supplement til de vejledende kriterier frem-

sat af Hasselbalch, i vurderingen af et eventuelt ansættelsesforhold, vil visse kriterier fra henholds-

vis SKAT og andre ansættelsesretlige love blive anvendt analogt. Dette gøres i det omfang det fin-

des at have relevans for diskussionen af et ansættelsesforhold. I 2015 afgjorde California Unem-

ployment Insurance Appeals Board en sag123 omhandlende et eventuelt ansættelsesforhold mellem 

en kvindelig chauffør og Uber. Sagen gav den kvindelige chauffør medhold i hendes sagsanlæg, og 

dermed klassificerede hendes position som et ansættelsesforhold. De kriterier der blev opstillet i 

forbindelse med vurderingen af et eventuelt ansættelsesforhold i forhold til amerikansk ret124, findes 

delvist at være sammenfaldende med flere af de danske kriterier i vurderingen af et sådan forhold 

                                                
118 Paulsen et al 2013. 
119 Offentlig ret: de love og regler, der giver borgere og virksomheder rettigheder samt pålægger dem pligter. 
120 Privatret: privatretten er partsautonomi eller aftalefrihed, som hovedregel kan de indgå de aftaler de ønsker uden 
krav om hjemmel i lov, jf. Aftalelovens §1, 2. Pkt.  
121 Ole Hasselbalch, professor, jur.dr., forfatter til adskillelige bøger om arbejdsret. 
122 Hasselbalch 2014, side 31. 
123  Case no. 5371509, Chauffør (anonym) mod UBER Technologies Inc. Appel sag afsagt af Inglewood Office of Ap-
peals, Californien (oprindeligt sag nr. 5338037) af 1. juni 2015. Dommen omhandlede hvorvidt der forelå et ansættel-
sesforhold mellem Uber og den kvindelige chauffør. På baggrund af den konkrete situation og kriterierne for et ansæt-
telsesforhold i henhold til californisk ret, blev dommen afsagt til fordel for chaufføren, og det blev dermed statueret at 
der forelå en ansættelsesforhold. Afgørelsen lagde særligt vægt på instruktionsbeføjelserne som primær argumentation.  
124 Case no. 5371509, side 7-8  
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(som gennemgået nedenfor) og med begrundelse for, at det dermed ikke findes at være usandsynligt 

at en dansk domstol vil lægge vægt på samme retsfaktum, da anvendes sagens faktum analogt på 

problemstillingen. Det skal dog pointeres, at sagen om den pågældende californiske chauffør blev 

bedømt udelukkende ud fra hendes konkrete arbejdsforhold, og dermed ikke den generelle chauffør 

hos Uber, hvorfor sagen begrænses til et enkelt tilfælde. Dertil blev sagen ikke bedømt på baggrund 

af generelle ansættelsesforhold i Californien, hvorfor sagen kun kan anvendes analogt, da det ikke 

med garanti kan afgøres om bedømmelsen kan overføres direkte til det danske generelle ansættel-

sesforhold.  

 

2.4.3.2   Lønmodtager versus selvstændig erhvervsdrivende 
 

Sædvanligvis vil en lønmodtager, for sit personlige arbejde i tjenesteforhold, modtage vederlag fra 

arbejdsgiveren. Dertil er en lønmodtager desuden kendetegnet ved, at denne udfører sit arbejde ud 

fra arbejdsgiverens instruktioner. Selvstændige erhvervsdrivende vil derimod være en person, der 

for egen risiko og regning, udøver virksomhed med henblik på at opnå økonomisk gevinst. Såfremt 

en selvstændig erhvervsdrivende udøver sin virksomhed for egen risiko og regning, må det kunne 

udledes, at en lønmodtager arbejder for arbejdsgiverens risiko og regning, da det er ham, der agerer 

som selvstændig erhvervsdrivende og er ham for hvem arbejdet udføres.125 

 

Det vil som oftest være klart for hvis risiko og regning arbejdet udføres, og dermed hvem der er den 

eventuelle lønmodtager og hvem der er selvstændig erhvervsdrivende. Dog er det ofte set i praksis, 

at der kan forekomme situationer hvor et sådan tjenesteforhold søges kamufleret som to selvstændi-

ge kontraherende parter, og det vil i disse situationer, ud fra en samlet bedømmelse af de konkrete 

faktorer, skulle vurderes hvilken position og rolle de kontraherende parter indtager.126  

 

Ved indgåelse af en aftale er det vigtigt, at den formelle kategorisering af kontrakten også svarer til 

det reelle indhold af kontrakten127 – har en aftalepart dermed til hensigt, at indgå en kontrakt med 

en selvstændig erhvervsdrivende er det væsentligt at holde sig for øje, at de bestemmelser, der fore-

ligger i kontrakten også regulerer aftalen som var der tale om to selvstændige parter. På trods af at 

kontrakten mellem Uber og chaufføren foreskriver en aftale mellem to selvstændige parter, fore-

                                                
125 SKAT: begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. 
126 Paulsen et al 2013, side 23. 
127 Kristiansen 2016, side 17.  
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kommer der indikationer på et ansættelsesforhold, som bliver gennemgået i det følgende, og det vil 

dermed undersøges hvorvidt den formelle kategorisering af en samarbejdsaftale mellem to selv-

stændige, reelt set svarer til kontraktens indhold, eller om muligheden kunne foreligge for et ansæt-

telsesforhold. Det findes derfor væsentligt at diskutere kontrakten ud fra perspektivet om denne ta-

ler for en samarbejdsaftale med to selvstændige erhvervsdrivende eller om der er tale om et muligt 

tjenesteforhold (lønmodtagerforhold) med chaufføren som lønmodtager.  

 

Med bemærkning om, at følgende kriterier kun findes at være vejledende ved afgørelsen af tjeneste-

forhold og dermed ikke ensidigt findes at være afgørende for afgrænsningen heraf da er de ansættel-

sesretlige fælleskriterier af et lønmodtagerforhold, udledt af Hasselbalch, som følger;   

 

•   Graden af arbejdsgiverens principielle ret til at disponere løbende over arbejdsindsatsen og 

til at give instrukser i denne sammenhæng over for lønmodtageren 

•   Der foreligger et økonomiske mellemværende mellem parterne  

•   Lønmodtageren har pligt til at udføre arbejdet i personligt regi  

•   Graden af tilknytning mellem arbejdsgiver og arbejdstager 128 

 

Sædvanligvis vil ovenstående kriterier skulle fortolkes i lyset af de enkelte særlige regelsæts lov-

givning, men med begrundelse for at det i afhandlingen søges at klarlægge det generelle lønmodta-

ger begreb i den ansættelsesretlige lovgivning, vil kriterierne læses i lyset af alle de ansættelsesret-

lige love. Nedenfor vil det i forhold til kontrakten blive diskuteret hvorvidt der i henhold til oven-

stående kriterier kan foreligge et eventuelt ansættelsesforhold mellem chaufføren og Uber.  

 

Graden af arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse over for lønmodtageren 

 

Graden af arbejdsgiverens primære ret til at disponere over lønmodtagerens arbejde, er af betydning 

for hvorvidt der eksisterer et ansættelsesforhold. Kendetegnet for et tjenesteforhold er arbejdsgive-

rens ret til at instruere lønmodtageren i arbejdsgangen. En sådan instruktion indbefatter ligeledes 

arbejdsgiverens kontrolbeføjelse over lønmodtagerens løbende arbejdsydelse samt lønmodtagerens 

eventuelle rapporteringspligt vedrørende hans udførte arbejde. Ydermere forudsættes det, at der fo-

                                                
128 Hasselbalch 2014, side 31-32.  
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religger et tjenesteforhold i de situationer hvor arbejdet alene er bestemt efter art eller arbejdet udfø-

res efter arbejdstid og antal timer bestemt af arbejdsgiveren.129 

 

Som det indledningsvist er gjort klart, er instruktionsbeføjelserne af væsentlig argumentatorisk 

grundlag for et muligt ansættelsesforhold i henhold til den ansættelsesretlige lovgivning. Når der fo-

rekommer en instruktionsbeføjelse fra arbejdsgiverens side skal dette fortolkes som en mulighed 

for, at denne kan tilrettelægge og sætte retningslinjer for det arbejde som lønmodtageren skal udfø-

re.130 Så snart en chauffør har accepteret en anmodning fra en kunde kræver Uber som minimum, at 

chaufføren i forbindelse med anmodningen, og i overensstemmelse med kontrakten, meddeler kun-

den sin ankomst via Ubers digitale applikation. Dertil foreskriver Uber, at chaufføren i overens-

stemmelse med kontrakten forpligter sig til at vente 10 minutter på kundens ankomst ved det øn-

skede afhentningssted.131 De ovenstående krav som Uber fremsætter i forbindelse med kontrakten 

synes at instruere chaufføren i dennes arbejde og har dermed karakter af en instruktionsbeføjelse. 

Ligeledes dikterer kontrakten, at chaufføren i den periode han aktivt er logget ind på Ubers digital 

platform, kun forpligter sig til at acceptere anmodninger fra Ubers tjeneste.132  

 

En instruktionsbeføjelse indbefatter ligeledes arbejdsgiverens mulighed for at udøve kontrol og til-

syn med lønmodtagerens arbejde. En sådan kontrolbeføjelse kommer til udtryk i kontrakten i for-

bindelse med godkendelsen af den enkelte chauffør. Dersom en person tilmelder sig Ubers digitale 

platform med henblik på at blive chauffør, udfører Uber et baggrundstjek på pågældende og fører 

på baggrund heraf delvist kontrol efterfølgende. For at en person kan blive tildelt en licens af Uber 

til at køre som chauffør, kontrollerer Uber at han opfylder kravene for besiddelse af alle lovpligtige 

kørekort, tilladelser, licenser og andre juridiske forudsætninger, der skal til for at køre som chauf-

før. Det er et krav, at pågældende indsender kopi af førnævnte dokumenter således at Uber kan kon-

trollere at gyldigheden findes at være i overensstemmelse med de juridiske lovpligtige forudsætnin-

ger. Når tilladelserne bliver fornyet forpligter chaufførerne sig til ligeledes, at indsende gyldige ko-

pier af disse fornyelser og for at Uber kan sikre at disse forbliver gyldige, skal Uber til enhver tid 

efter anmodning, have ret til at føre kontrol og tilsyn med tilladelsernes og dokumenternes gyldig-

hed.133 Det skal selvfølgelig holdes for øje, at Uber muligvis gennemtvinger en sådan kontrolbefø-

                                                
129 Hasselbalch 2014, side 31.  
130 Svenning Andersen et al 2011, side 97. 
131 Bilag 2, side 2. 
132 Bilag 2, side 3. 
133 Bilag 2, side 3. 
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jelse, med den begrundelse at de herigennem kan skabe den bedste og mest sikre oplevelse for for-

brugerne, og at det hermed ikke nødvendigvis er udtryk for et ansættelsesforhold.   

 

Lignende kontrolbeføjelse forbeholder Uber sig i forbindelse med det anvendte køretøj til selve 

transporttjenesten. I kontrakten forbeholder Uber sig retten til at godkende køretøjets model samt 

model år og såfremt der sker en udskiftning af chaufførens køretøj, forpligter chaufføren sig til at 

indsende enhver ændring til Uber. Kontrakten begrunder denne bestemmelse med, at Uber skal ha-

ve mulighed for at afgøre om de anvendte køretøjer opfylder branchestandarder.134   

 

Hvis instruktionsbeføjelsen vurderes på baggrund af de kriterier, der opstilles i forbindelse med 

Danske Lov 3-19-2 om principalansvar, foreligger der en udvidelse af tjenesteforholdet i form af 

yderligere kriterier. I forhold til Danske Lov 3-19-2 forudsættes det, at der ved et tjenesteforhold, 

foruden instruktionsbeføjelsen og kontrolbeføjelsen, foreligger mulighed fra arbejdsgiverens side til 

at føre tilsyn med arbejdet, samt antage og afskedige medarbejdere. En sådan tilsynsbeføjelse kan 

sidestilles med Ubers adgang til deres rating system. Ved hjælp af dette system sikrer Uber, at 

chaufførerne udfører transportydelsen til en accepteret grad af service. Systemet giver både chauffø-

ren og forbrugeren mulighed for, at anmelde hinanden efter endt kørsel, både med antal stjerner (0-

5) samt skriftlige kommentarer. Ubers tilsynsbeføjelse kommer til udtryk i deres ugentlige mails135, 

hvori det kan ses at Uber holder tilsyn med chaufførernes enkelte arbejde. Såfremt chaufføren ikke 

udfører tjenesterne til det forventede ønskede niveau, da vil Uber have mulighed for at deaktivere 

de enkelte chauffører, eller om ikke andet give dem advarsler om dette.136  

 

Som koncipist af kontrakten gør Uber det klart, at chauffører med ringe anmeldelser vil blive be-

grænset i deres adgang til at acceptere anmodninger fra forbrugere.137 På baggrund af chaufførens 

ugentlige ratings kalkulerer Uber det samlede antal kørte ture samt gennemsnitlige niveau af an-

meldelse og sender i forbindelse hermed enhver chauffør en ugentlig opsummering af deres ture.138 

Af denne opsummering fremgår det, at såfremt en chauffør i ugens løb har opretholdt en rating un-

der tærskelværdien 4.6, da vil der være øget sandsynlighed for at chaufføren får deaktiveret sin bru-

ger hos Uber og vil dermed ikke være i stand til at køre som chauffør mere. Foruden en deaktive-

                                                
134 Bilag 2, side 4.  
135 Bilag 3.  
136 Sørensen 2016, side 17 og Bilag 3.  
137 Bilag 2, side 5. 
138 Bilag 3.  
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ring på baggrund af serviceniveauet, kræver Uber at chaufførerne har en såkaldt ”accept sats” af 

anmodninger på kørselstjenester på minimum 80%. I det tilfælde en chauffør har en ”accept sats” 

på mindre end 80% vil Uber kontakte chaufføren og han vil ligeledes i dette tilfælde være i farezo-

nen for deaktivering.139 På trods af at de nævnte kontrolinstanser er af efterfølgende karakter, giver 

de en klar formodning om et ansættelsesforhold.  

 

Foruden mulighed for at deaktivere chaufførerne for dårlige ratings eller for lav ”accept sats”, da 

forbeholder Uber sig retten til at nægte eller på anden måde at begrænse chaufførerne i at få adgang 

til tjenesten af enhver årsag og forbeholder sige ligeledes retten til at tilbagekalde godkendelse af 

enhver chauffør efter eget skøn.140  

 

Ovenstående kom til udtryk i 2015, hvor en amerikansk kvindelige chauffør vidnede mod Uber i en 

sag vedrørende muligt ansættelsesforhold mellem Uber og chaufføren.141 I denne sag frembragte 

chaufføren argumentationsgrundlaget, at Uber igennem chaufførens tilknyttede periode havde ført 

kontrol med hendes udførte ture, hvornår hun var logget ind samt hvilke ture hun valgte at acceptere 

samt hvilke hun valgte at afvise. Såfremt chaufføren var aktiv på Ubers profil, men ikke acceptere-

de nogle anmodninger, da ville Uber sende hende notifikationer for at høre hvad årsagen var til det-

te. Dertil, såfremt chaufføren kom under tærskelgrænsen for accepterede anmodninger på 80%, da 

ville chaufføren blive advaret om en eventuel deaktivering af hendes profil, hvilket i så fald ville 

medføre at chaufføren ville miste sin adgang til at kunne køre som chauffør hos Uber. Pågældende 

chauffør blev advaret af Uber om en mulig deaktivering eftersom hun ikke havde været logget ind 

på platformen i en længere periode. Da chaufføren også i en periode havde haft en rating på under 

4.6 (tærskelværdien for minimum rating), da blev hun ligeledes informeret af Uber at hun havde én 

måned til at øge hendes rating, eller hun ville blive deaktiveret. Ovenstående argumenter blev ind-

draget i retssagen som indikationer på, at der mellem Uber og chaufføren forelå et ansættelsesfor-

hold.142   

 

I samme ovenstående sag argumenterede den kvindelige chauffør at turen på normal vis var bestemt 

af forbrugeren, men at Uber i alle tilfælde ville anbefale en kørselsrute til chaufføren. Foruden den 

                                                
139 Sørensen 2016, side 16.  
140 Bilag 2, side 8. 
141 Case no. 5371509. 
142 Case no. 5371509, side 4. 



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 48 

anbefalede rute fik den kvindelige chauffør ved oprettelsen af en bruger hos Uber, et specifikt om-

råde143 hvori hun kunne udøve service kørslen. Kvinden var således ikke selv herre over hvor hun 

ville udøve kørslen, men denne blev instrueret af Uber, som til enhver tid gennem deres digitale 

platform havde mulighed for at følge hvor chaufføren befandt sig, ligeså snart hun var aktiv.144  

 

Dersom en arbejdsgiver fastsætter arbejdstid og arbejdsopgaver for en lønmodtager, er dette med til 

at indikere at der mellem parterne kan forekomme et tjenesteforhold. Modsætningsvis må det kunne 

lægges til grund at såfremt arbejdsgiveren ikke bestemmer lønmodtagerens arbejdstider, da vil dette 

tale for at der ikke foreligger et tjenesteforhold. Det fremgår af kontrakten, at chaufføren er sin egen 

herre over arbejdstid samt antal arbejdstimer.145 Uber må hverken foreskrive på hvilke tidspunkter 

den enkelte chauffør skal arbejde, ej heller må de beordre chaufførerne til at køre et bestemt antal 

timer. Dagsordnen er helt op til den enkelte chauffør alt efter hvor meget de har lyst til at køre. Dog 

skal det bemærkes, at Uber i praksis har advaret chauffører om mulig deaktivering, såfremt de i en 

længere periode ikke har været aktive på den digitale platform.146 Foruden chaufførens mulighed 

for at tilrettelægge egen arbejdstid, da må denne ligeledes selv afgøre hvilke anmodninger pågæl-

dende vælger at acceptere og hvilke at afvise.147 Hertil skal chaufføren dog være opmærksom på, 

som anført tidligere, at Uber i tilfælde af en for høj afvisningsrate, forbeholder sig retten til at kon-

takte chaufføren og give ham en advarsel.  Ydermere skal chaufføren, i henhold til aftalen, på egen 

hånd bestemme den måde, samt foreskrive den metode, pågældende anvender til at udføre den ac-

cepterede anmodning. Uber har dermed ikke nogen instruktionsbeføjelser over selve kørslen.148  

 

Som indikationer på, at der foreligger et ansættelsesforhold skal der i henhold til ovenstående sær-

ligt lægges vægt på det baggrundstjek Uber udfører i forbindelse med hver enkel chauffør, herunder 

kontrol af hvorledes chaufførerne og deres bil opfylder de lovmæssige krav. Dertil skal det tillæg-

ges betydning, at Uber via deres digitale platform holder tilsyn med chaufførernes arbejde for at se 

hvorvidt deres service er af en høj nok standard samt bliver tilbudt ofte nok. Ligeledes har Uber 

mulighed for at deaktivere (afskedige) chaufførerne. 

 
                                                
143 For Uber Danmark er driftsområdet København samt Københavns Lufthavn. I praksis ses der dog drift i flere byer, 
dog kun på Sjælland.  
144 Case no. 5371509, side 4. 
145 Bilag 2, side 2. 
146 Case no. 5371509, side 4. 
147 Bilag 2, side 2 og 5. 
148 Bilag 2, side 3 og 4.  
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Hvad der taler imod et eventuelt ansættelsesforhold i henhold til ovenstående er det faktum at Uber 

hverken tilrettelægger eller bestemmer lønmodtagerens arbejdstider eller arbejdstimer eller den må-

de chaufføren vælger at udføre tjenesteydelsen på. Dog skal det som nævnt ovenfor tillægges be-

tydning at Uber i visse tilfælde, eventuel ved for høj afvisningsrate eller længere inaktive perioder, 

har mulighed for at nægte chaufføren adgang via deres digitale platform.   

 

Der foreligger et økonomiske mellemværende mellem parterne  

 

Denne del af sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende henvender sig til 

vederlagets udmåling og art.149 En lønmodtager bærer som udgangspunkt ikke nogen betalingsmæs-

sig risiko ved arbejdets udførelse, hvorimod en selvstændigt erhvervsdrivende handler for egen risi-

ko og regning. Tilsvarende vil en lønmodtager normalt ingen driftsomkostninger have, men der-

imod få refunderet de omkostninger pågældende har afholdt i forbindelse med arbejdets udførelse 

samt få stillet alle driftsmaterialer til rådighed, mens den selvstændige selv dækker omkostninger, 

materialer, lokaler mv.  

 

Som statueret både i kontrakten mellem chaufføren og Uber, men også i den californiske sag150, da 

modtager chaufføren ”i bytte” for at acceptere og udføre en anmodning om kørsel et såkaldt ser-

vicegebyr fra Uber.151 Servicegebyret er kalkuleret ud fra på forhånd aftalte takster på baggrund af 

tid og distance på kørselstjenesterne. Omtalte kompensation bliver udelukkende bestemt af Uber, og 

chaufføren har derved ikke ret til at forhandle eller ændre de procentsatser de modtager for udført 

kørsel.152 Forbrugerens betaling for endt kørselstjeneste betales direkte til Uber, som derefter arran-

gerer elektronisk overførsel af servicegebyret.153 At betalingen fra forbrugeren sker direkte til Uber, 

som derefter videreformidler til chaufføren, og ikke omvendt, er en klar indikation på et forhold 

som kan tale for at chaufføren er lønmodtager. Servicegebyret bliver udbetalt periodisk (på ugentlig 

basis154), og ikke direkte efter hver enkelt endt kørselstjeneste, hvilket ligeledes er en indikation på 

et lønforhold.155 Kravet om et periodisk udbetalt vederlag er af betydning i de skatteretlige hense-

                                                
149 Hasselbalch 2014, side 31.  
150 Case no. 5371509, side 3. 
151 Bilag 2, side 4.  
152 Sørensen 2016, side 17 – se også Case no. 5371509, side 3.  
153 Bilag 2, side 5.  
154 Sørensen 2016, side 17.  
155 Paulsen et al 2013, side 23. Se også Cirkulære om personskatteloven, jf. artikel 3.1.1.1. punkt g.  
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ender af hvornår der foreligger et tjenesteforhold.156 Et ansættelsesforhold har karakter af et løbende 

forløb, og et periodisk udbetalt vederlag er således en indikation heraf. Dog skal det gøres klart, at 

der kun udbetales løn såfremt en chauffør har været aktiv, og det vil derfor være forskelligt fra den 

enkelte chauffør, hvorvidt lønforholdet vil have et sådan gentagent periodisk forløb at det indikerer 

et ansættelsesforhold. Dog er ideen at såfremt der bliver kørt, da kan chaufføren forvente sit veder-

lag udbetalt periodisk.   

 

Såfremt forbrugeren annullerer sin anmodning om kørselstjeneste, eller ikke møder op på det aftalte 

sted eller til det aftalte tidspunkt, da fremgår det af kontrakten at Uber accepterer og forpligter sig 

til at betale et afbestillingsgebyr til chaufføren som kompensation.157 Denne forpligtelse indikerer at 

chaufføren er lønmodtager i kraft af, at chaufføren i denne henseende ikke har nogen betalingsmæs-

sig risiko ved afbestilling. Dog fremgår det af praksis, at chaufføren ikke er garanteret et sådan af-

bestillingsgebyr, da det udelukkende er op til Uber at opkræve et afbestillingsgebyr af forbruge-

ren.158 

 

Den væsentligste indikation på, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, i denne henseen-

de omhandlende det økonomiske mellemværende, er den at chaufføren er ene om at afholde alle 

udgifter i forbindelse med transporten. Disse udgifter omfatter omkostninger i form af benzin, skat-

ter, tilladelser, vejafgift mm., men inkluderer også udgifter i form af bøder og afgifter, der pålægges 

bilen eller chaufføren selv som følge af chaufførens egen handling.159 Det står dermed klart, at 

chaufføren handler for egen risiko og regning. Det gælder ligeledes i forsikringsmæssige henseen-

der, hvor chaufføren forpligter sig til, for egen regning, i hele aftaleperioden, at opretholde en tred-

jeparts-bilforsikring.160 Tillige accepterer chaufføren en skadesløsholdelse overfor Uber ved indgå-

elsen af kontrakten, samt accepterer at være ene ansvarlig for alle erstatningskrav foretaget af kun-

den.161 På trods af ovenstående indikationer, som alle taler for at der foreligger en samarbejdsaftale 

mellem to selvstændige erhvervsdrivende, da blev det i den californiske sag klarlagt, at såfremt for-

brugeren lavede skade på chaufførens bil, da ville Uber afholde de nødvendige udgifter til reparati-

                                                
156 Cirkulære om personskatteloven, jf. artikel 3.1.1.1. punkt g.  
157 Bilag 2, side 5. 
158 Sørensen 2016, side 16. 
 
160 Bilag 2, side 5.  
161 Bilag 2, side 9.  
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oner af skaden.162 Modsætningsvist taler dette for at chaufføren i sin interaktion med forbrugeren 

ikke helt udelukkende handler for egen risiko og regning.   

 

En central faktor i sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende er, som nævnt 

i den indledende del til dette punkt af sondringen, hvorvidt der bliver stillet driftsmateriale til rådig-

hed. Chaufføren anvender i dette tilfælde sin egen private bil163, og får dermed ikke stillet driftsma-

teriale til rådighed. Dette hænger delvist sammen med at konceptet bag Uber netop er, at det er en 

deleøkonomisk tjeneste, hvor private personer udnytter en overskydende ressource i form af ledige 

passagersæder i private biler. Men det hænger tillige sammen med, at Uber ønsker armslængde rela-

tioner ved at fastlægge, i kontrakten med chaufførerne, at Uber hverken ejer, lejer eller driver nogle 

køretøjer.164 Tilsvarende stiller Uber heller ikke driftsmateriale i form af benzin til rådighed.  

 

Uber giver dog mulighed for brugsretten til en mobiltelefon165, ejet af Uber, med henblik på at 

chaufføren i forbindelse med arbejdets udførelse skal være tilgængeligt på Ubers digitale platform 

og tilmed da denne er en central faktor for at komme i kontakt med forbrugerne. Retten til en mobil-

telefon må kategoriseres som et driftsmateriale, om end i væsentlig mindre grad en selve køretøjet.  

 

Samlet set, hvad der er særligt væsentligt i afvejningen af om chaufføren er lønmodtager, i denne 

henseende vedrørende økonomisk mellemværende, er at vederlaget for arbejdets udførelse (omtalt 

servicegebyr) er ensidigt bestemt af Uber – og er dermed ikke genstand for forhandling mellem de 

to parter. Vederlaget udbetales periodisk, som ligeledes taler for et lønmodtagerforhold.  

 

Hvad der derimod er væsentligt i afvejningen af om chaufføren er selvstændig erhvervsdrivende er, 

at denne er ene om at afholde alle udgifter i forbindelse med kørselstjenesten. Ligeledes er det cen-

tralt at et af arbejdets væsentligste driftsmateriale, køretøjet, skal stilles til rådighed af chaufføren 

selv og ikke Uber. Chaufføren kører for egen risiko og regning, hvorved chaufføren i henhold til 

kontrakten ensidigt hæfter for eventuelle erstatningskrav fra forbrugere, og tilsvarende selv skal 

sørge for at være dækket af en forsikring.  

 

                                                
162 Case no. 5371509, side 4.  
163 Bilag 2, side 1.  
164 Bilag 2, side 1.  
165 Bilag 2, side 7.  
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Lønmodtageren har pligt til at udføre arbejdet i personligt regi  

 

Når det for et ansættelsesforhold er karakteristisk, at arbejdet udføres personligt, skal det forstås at 

der ikke foreligger mulighed for at sætte en anden person i sit sted. Det er herfor et krav, at lønmod-

tageren selv udfører det tildelte arbejde. Forekommer der mulighed for, at pågældende kan overdra-

ge arbejdet til anden side, vil dette indikere at lønmodtageren er at anse som selvstændig erhvervs-

drivende.   

 

Det fremgår af kontrakten, at chaufføren har fri mulighed for at ansætte personale under sig til at 

udføre den nævnte kørselstjeneste, hvorfor det som udgangspunkt må lægges til grund at den enkel-

te chauffør har mulighed for at overdrage arbejdet til andre.166 Dog skal det anføres, at selvom det 

ifølge kontrakten fremgår at chaufførerne har mulighed for at ansætte yderligere personale til at kø-

re i sit navn, da viser praksis at enhver chauffør får udleveret et personligt chauffør ID, med deres 

navn mv., som de hver især kører under, og som de kun må anvende personligt og dermed ikke dele 

med nogen.167 Med andre ord vil dette sige at alle chauffører, hvad enten de er selvstændige eller 

”ansat¨ af andre Uber chauffører, selvstændigt skal registreres hos Uber med henblik på at få deres 

eget ID. I forbindelse med denne registrering skal samme kontraktvilkår som bilag 2, underskrives 

af enhver person og hermed vil alle chauffører indgå selvstændige aftaler med Uber. Hertil er der 

ikke mulighed for at chaufførerne indbyrdes kører i hinandens navn, hvormed arbejdet må antages 

at blive udført personligt af den enkelte chauffør, på trods af de afvigende bestemmelser i kontrak-

ten, hvilket taler for at der mellem Uber og den enkeltstående chauffør foreligger en ansættelse. 

 

Graden af tilknytning mellem arbejdsgiver og arbejdstager 

 

Det er karakteristisk for et ansættelsesforhold, at en arbejdsgiver besidder en tættere tilknytning til 

en lønmodtager end til en selvstændig erhvervsdrivende. Graden af tilknytningen er derfor af væ-

sentlig betydning for vurderingen heraf. Når det skal bedømmes hvorvidt tilknytningen mellem ar-

bejdsgiveren og lønmodtageren findes at være af tættere karakter, er det faktorer som arbejdets va-

righed samt om der er tale om mere end et bijob, der skal tages i betragtning.  

 

                                                
166 Bilag 2, side 6.  
167 Sørensen 2016, side 17.  



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 53 

Som udgangspunkt er varigheden af kontraktforholdet ikke nærmere bestemt, da en chauffør kan 

være tilsluttet Uber som chauffør i den periode han har lyst til. Ifølge aftalen kan kontrakten opsiges 

på ethvert tidspunkt såfremt der forefindes gensidig skriftlig samtykke mellem parterne168, men i 

det tilfælde der ikke foreligger denne gensidighed, da kan begge parter opsige aftalen dersom dette 

gøres med 30 dages forudgående skriftlig varsel til den anden part.169 Som udgangspunkt er chauf-

føren dermed frit stillet til at opsige sin kontrakt med Uber så snart han ikke ønsker at være tilsluttet 

Uber mere, dog kan hans kontrakt risikere at være på minimum 1 måned, hvis ikke Uber accepterer 

opsigelsen.  Hvornår den pågældende chauffør, eller Uber, vælger at opsige aftalen mellem parter-

ne, må dermed antages at være meget forskelligt. Det findes dermed, at være meget forskelligt fra 

den ene chauffør til den anden, hvor lang en varighed hans kontrakt er med Uber og det skal herved 

ud fra enkelstående tilfælde vurderes hvorvidt der er tegn på et ansættelsesforhold ud fra den enkel-

te persons varighed.  

 

Tilsvarende skal det med klassificeringen af jobbet vurderes, hvorvidt der er tale om et bijob side-

løbende med et andet job, eller om jobbet er af sådan en varighed af det kan karakteriseres som et 

fuldtidsjob. Ved vurderingen af om jobbet har karakter af et bijob vil dette tale for, at chaufførerne 

som udgangspunkt er selvstændige erhvervsdrivende, eftersom graden af deres tilknytning findes at 

være svagere end ved eksempelvis et fuldtidsjob. Det er svært at generalisere karakteren af hvervet 

som Uber chauffør, da chaufførerne selv bestemmer antal arbejdstimer samt arbejdstid, og det der-

med antageligvis må være forskelligt fra den enkelte chauffør, hvor meget de kører og dermed hvil-

ken karakter jobbet for dem vil have. For nogle chauffører vil deres kørsel muligvis kun være at ka-

rakterisere som et bijob eftersom de udfører kørselstjenesten ved siden af deres ugentlige fuldtids-

job – for andre chauffører er det muligt disse kører som var det et fuldtidsjob. Det er dermed essen-

tielt, at karakteren af jobbet vurderes ud fra den enkelte chaufførs status. I synes i afhandlingen der-

for kompliceret at generalisere. 

 

På baggrund af kontraktens bestemmelser, kan det alligevel udledes at chaufførerne ikke er begræn-

set til at have lignende aftaler med andre leadgenererings-udbydere, hvorfor chaufførerne er frit stil-

let i forhold til at køre tilsvarende service for andre virksomheder eller fra at varetage eller være be-

skæftiget i et andet job, i den periode chaufføren ikke er aktiv på Ubers digitale platform.170 Det  

                                                
168 Bilag 2, side 10, pkt. i. 
169 Bilag 2, side 10, pkt. ii.  
170 Bilag 2, side 3.  
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kan herudfra ræsonneres, at jobbet som chauffør er tiltænkt at have karakter af et sideløbende bijob 

idet chaufførerne ikke er begrænset i deres adgang til at antage en anden stilling sideløbende.  

 

Hvis kontraktforholdet anskues ud fra et logisk synspunkt, da synes Uber og chaufførens tilknyt-

ning at være af særdeles vigtig betydning. I og med at Uber hverken ejer eller lejer biler, og dermed 

objektivt set ikke selv foretager kørselstjenesteydelsen, da er de gensidigt afhængige af hinanden. 

Uden chaufføren, og dennes køretøj, da findes Uber ikke at kunne være en realitet – og foruden 

Uber, da har chaufførerne ikke mulighed for at udøve nogen kørselstjeneste. Dette argument fandtes 

ligeledes at være væsentlig i vurderingen af ansættelsesforholdet mellem dem amerikanske kvinde-

lige chauffør og Uber.171  

 

Det kan på baggrund af ovenstående understøttes at graden af tilknytningen mellem chaufføren og 

Uber ikke kan generaliseres, da varigheden og karakteren af kontraktforholdet skal vurderes ud fra 

den enkeltstående situation. Dog må der foreligge en vis gensidig afhængighed, som knytter parter-

ne og deres tjenesteydelse meget sammen. Afhandlingens nærværende problemstilling giver derved 

anledning til følgende figur:  

 

 
 

Figur 2.4 – fremstillet ved egen tilvirkning 

Anskueliggørelse af de to mulige retsforhold hos Uber 

 

                                                
171 Case no. 5371509, side 9.  
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I denne afhandlings juridiske analyse tydeliggøres det, at der i den foreliggende situation, både fo-

rekommer omstændigheder der taler for og imod et eventuelt ansættelsesforhold mellem chaufføren 

og Uber. I henhold til Hasselbalch skal vurderingen af et ansættelsesforhold afvejes ud fra graden af 

tilknytning mellem en arbejdsgiver og lønmodtager, herunder også graden af instruktionsbeføjelse 

mellem disse, det økonomiske mellemværende samt lønmodtagerens pligt til at udføre arbejdet i 

personligt regi. Af de faktorer der indikerer et ansættelsesforhold, skal det tildeles betydning at 

Uber holder tilsyn med chaufførernes arbejde, for at sikre at disse opretholder den forventede stan-

dard. Derudover bliver vederlagets størrelse ensidigt bestemt af Uber og dertil udbetalt periodisk. 

På trods af at Uber foreskriver chaufførerne kan antage personale under sig, findes det i henhold til 

praksis ikke at være muligt. Selv om graden af lønmodtagerens arbejde ikke kan generaliseres, da er 

Uber og chaufførerne objektivt set gensidigt afhængige af hinanden, hvilket indikerer et ansættel-

ses.  Hvad der taler imod en ansættelsesforhold er bl.a. arbejdstageren egne muligheder for at be-

stemme arbejdstid og arbejdstimer – dog holder Uber øje med hvor mange anmodninger de vælger 

at acceptere. Chaufføren er forpligtet til at overholde alle udgifter i forbindelse med kørselstjenesten 

samt selv stille driftsmateriale til rådighed.  

 

Juridisk set er begge retsstillinger mulige, da der ikke er noget entydigt svar på hvorledes dette pe-

ger i retning af det ene eller andet retsforhold, men afhænger derimod af konkret vurdering med 

større gennemsigtighed end hvad der for denne afhandling har været muligt. Da de relevante fakto-

rer varierer alt efter den enkelte chauffør, da skal forholdet analyseres ud fra en konkret vurdering 

af det enkelte forhold.  

 

Det eneste der tilnærmelsesvis i dansk ret kan sammenlignes med ovenstående konstruktion, er det 

trepartsforhold, der forekommer i forbindelse med arbejdsudleje af vikarer. I henhold til denne kon-

struktion opstår der, som belyst i ovenstående, ligeledes nogle komplicerede relationer i arbejdsret-

tens grænseland.172 Sædvanligvis vil en vikar være frit stillet overfor om de vil acceptere de enkelte 

opgaver eller ej, derudover bliver vikarer aflønnet af vikarbureauet. Som oftest vil vikarer ikke være 

at anse som lønmodtagere i en tjenestestilling. Dog foreligger der til stadighed usikkerhed omkring 

vikarer og deres retsstilling i dansk ret, da det ikke findes endegyldigt om deres retsstilling altid fal-
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der udenfor funktionærloven173, hvorfor kategoriseringen af vikarers retsstilling ligeledes er kom-

pliceret.  

 
Juridisk set er nærværende problemstilling en gråzone med meget usikkerhed. Det forekommer 

uklart hvilken retsstilling danske Uber chauffører indtager, som anskueliggjort i figur 2.4, da både 

begreberne lønmodtager samt selvstændig erhvervsdrivende juridisk set er muligt. Det søges heref-

ter afklaret hvilke konsekvenser de to juridiske rammer medfører.  

 
2.4.4   Konsekvenser ved den eventuelle formelle kategorisering 
 
 

På baggrund af ovenstående afsnit, findes det ud fra kontrakten samt i praksis, ikke at være klarlagt, 

hvilken formel kategorisering aftalen har. Alligevel findes en kategorisering, at have stor betydning 

for de enkelte retsforhold samt for hvis risiko og regning arbejdet udføres. Hvorledes Uber blot er 

en digital platform eller en kørselstjenesteudbyder har været genstand for mange diskussioner. En 

klassificering af kontraktforholdet vil med rette kunne afgøre disse tvivlsspørgsmål. Såfremt det an-

tages, at Uber har ansat chaufførerne, da må det herudfra kunne udledes at Uber ikke blot er en digi-

tal platform, men derimod selve udbyderen af transporttjenesten. Hvis det derimod kan lægges til 

grund, at der ikke foreligger noget ansættelsesforhold, da vil der være rig mulighed for at antage at 

Uber blot er en digital udbyder, som er begrænset i sine forpligtelser i henhold til de foreliggende 

kontrakter.   

 

Den væsentligste forskel på et tjenesteforhold og et samarbejdsforhold mellem to selvstændige er-

hvervsdrivende, er for hvis risiko og regning der handles for. Det er for at ansættelsesforhold karak-

teristisk at lønmodtageren handler for arbejdsgiverens risiko og regning, da det er arbejdsgiveren 

der agerer som selvstændig erhvervsdrivende. Det er hermed også kendetegnet, at en samarbejdsaf-

tale mellem to selvstændige erhvervsdrivende hver især handler for egen risiko og regning i forbin-

delse med udførelsen af arbejdet.  

 

De retsforhold, som berøres i forbindelse med kategoriseringen er retsforholdet til forbrugeren og 

retsforholdet mellem Uber og chaufføren. De enkelte retsforhold til henholdsvis forbrugeren og 

chaufføren vil være forskellige alt efter hvilken form aftalen mellem chaufføren og Uber siges at 

                                                
173 Svenning Andersen et al 2011, side 97-98. 



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 57 

have.  I forholdet mellem Uber og chaufføren vil den formelle kategorisering af kontrakten være af 

betydning i forhold til det ansættelsesretlige og det erstatningsretlige aspekt.  

 

Såfremt den formelle kategorisering af aftalen, er at anse som en samarbejdsaftale mellem to selv-

stændige erhvervsdrivende, da vil henholdsvis Uber og chaufføren hver især handle for egen risiko 

og regning, og det interessante vil da være at belyse hvorledes de enkelte parter bliver ansvarlige 

over for både forbrugeren og hinanden. Hvis den formelle kategorisering dermed er et ansættelses-

forhold, da vil retsforholdet rykke sig fra at være et treparts forhold til at blive et topartsforhold da 

chaufføren i sit tjenesteforhold handler for Ubers risiko og regning og det vil her være interessant at 

belyse retsforholdet mellem Uber og forbrugeren og Uber og chaufføren.  

 

2.4.4.1   Kategorisering som ansættelse:  
 

Retsforholdet mellem Uber og chaufføren: 
 

Hvis den formelle kategorisering af aftalen bliver et ansættelsesforhold vil visse ansættelsesretlige 

aspekter og præceptive regler få betydning for aftalen. Det foreliggende beskyttelseshensyn er be-

grundet i at lønmodtageren som hovedregel vil stå i en dårligere forhandlingsposition ved aftaleind-

gåelsen over for arbejdsgiveren, hvorfor der gennem de præceptive regler søges at afbøde denne 

skævhed. Såfremt der foreligger en ansættelse skal den læses i lyset af de enkelte regelsæt, og det 

vil hermed være af betydning hvorledes de enkelte parter hver især bliver forpligtet og hvilke ret-

tigheder de bliver tildelt og vil således påvirke retsforholdet mellem Uber og chaufføren. En katego-

risering af aftalen som værende et ansættelsesforhold mellem Uber og chaufføren vil have den be-

tydning, at Uber i det omfang der foreligger præceptive regler i den ansættelsesretlige regulering må 

se sig nødsaget til at opfylde disse og i fald aftalen eksempelvis falder ind under Funktionærloven, 

da vil Uber ikke ved aftale kunne fravige loven til ugunst for chaufføren, jf. Funktionærloven § 

21.174  

 

Retsforholdet til forbrugeren:  

 

Foruden de præceptive ansættelsesretlige bestemmelser, vil det for kategoriseringen af et ansættel-

sesforhold være af væsentlig betydning hvorledes fordelingen af risikoen og hermed det eventuelle 
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erstatningsansvar skal erlægges. I erstatningsretten er det almindelig kendt, at en række faktorer 

skal være opfyldt for at der kan tilkendes erstatning. I en erstatningssag er det væsentlig, at der fore-

ligger et ansvarsgrundlag, som oftest vurderes ud fra culpa reglerne.175 Culpa reglen indebærer, at 

en person i forbindelse med skaden har handlet forsætligt eller uagtsomt. Ligeledes er det af væ-

sentlig faktor at der er lidt et økonomisk tab. Foruden ansvarsgrundlaget og tabet skal der mellem 

hændelse og skaden være kausalitet (årsagssammenhæng) og adækvans (påregnelighed).176 Såfremt 

der skal foreligge et erstatningsansvar er det ligeledes af væsentlig betydning at der ikke foreligger 

betydelige ansvarsfritagelsesgrunde177, som eksempelvis hvis skadelidte selv har udvist uagtsom-

hed.178  

 

De erstatningsretlige problematikker vil under ansættelse få betydning for retsforholdet mellem for-

brugeren og Uber. Som udgangspunkt foreligger der i dansk ret en pligt fra arbejdsgiverens side til 

at hæfte for det erstatningsansvar hans lønmodtagere pådrager i uforsvarlige skadegørende handlin-

ger,179 det vil sige i det omfang lønmodtageren har handlet culpøst.180 Denne erstatnings pligt er 

lovhjemlet i Danske Lov 3-19-2 om principalansvar. For skadelidte er det som udgangspunkt uden 

betydning om der foreligger principalansvar jf. Danske Lov 3-19-2, eller om lønmodtageren bliver 

gjort selvstændigt ansvarlig for skaden, da skadelidte som udgangspunkt vil få erstatning. Det er 

dog ikke irrelevant for lønmodtageren hvorvidt hans skadegørende handling er omfattet af princi-

palsvar eller ej, da dette har stor betydning for hvorvidt hans handlinger som udgangspunkt vil være 

dækket af hans arbejdsgiver.181 Udgangspunktet for bestemmelsen i Danske Lov 3-19-2 er at en ar-

bejdsgiver hæfter for retsbrud, begået af hans ansatte i forbindelse med hvervets udførelse.182 Prin-

cipalansvaret er kendetegnet ved en ansvarsskærpelse, da det ikke er selve arbejdsgiveren, der skal 

have handlet culpøst, men derimod er arbejdstagerens culpøse handling, der binder arbejdsgiveren 

som erstatningsansvarlig. Culpaansvar er i bund og grund udtryk for at der kun pålægges ansvar i 

det tilfælde hvor vedkommende bærer skyld – med dette skal det forstås at vedkommende ved culpa 
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kun kan drages til ansvar ved egne fejl og kun dem. Arbejdsgiveren er dermed bundet ud over den 

almindelige culparegel i og med han bliver bundet af en andens fejl.183  

 

Principalansvaret er begrundet i det forhold at det er principalen/arbejdsgiveren, der driver virk-

somheden og dermed er ham der udløser skaden. Ligeledes er det arbejdsgiveren, der tilrettelægger 

arbejdsgangen og organisationen samt er ham, der har økonomisk mulighed for at bære driftsrisiko-

en.184 Et sådan principalansvar kunne muligvis finde anvendelse i det tilfælde at chaufførernes tje-

nesteydelse findes at være i strid med loven. Såfremt der mellem parterne foreligger et ansættelses-

forhold, vil Uber ikke blot være at anse som en digital tjenesteudbyder, men ligeledes også udbyder 

af chaufførernes transporttjeneste og på trods af at det er chaufførerne som reelt set udøver en ulov-

lig og skadegørende handling, da vil Uber i en mulig erstatningssag som udgangspunkt kunne blive 

draget til ansvar jf. Danske Lov 3-19-2. Der siges således at ifalde principalen en form for objektivt 

ansvar, da Uber ikke i sig besidder direkte skyld. Principalansvaret kan illustreres af nedenstående 

figur: 

 
 

Figur 2.5 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Det afgørende moment for anvendelsen af principalansvaret er at lønmodtageren i forbindelse med 

sit arbejdes udførelse, har handlet uforsvarligt i forbindelse med den indtrufne skade. Som ud-

gangspunkt finder principalansvaret anvendelse i det tilfælde at lønmodtageren forvolder skade bå-

de indenfor og uden for kontraktforhold, dog findes anvendelsen heraf ikke at have samme række-

vidde. Såfremt der foreligger en skadegørende handling uden for kontraktforhold, hæfter principa-

len ikke for skader påført af lønmodtageren under dennes abnorme handlinger, værende at betragte 

som helt usædvanlig adfærd. Foretager en lønmodtager derimod en sådan abnorm skadegørende 
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handling indenfor kontraktforhold, da foreligger der stadig principalansvar i henhold til Danske Lov 

3-19-2.185 Vælger chaufføren eksempelvis, at overfalde forbrugeren under den aftalte kørsel, og 

dermed udfører en abnorm skadegørende handling, da vil Uber stadig være pligtig at betale erstat-

ning i henhold til Danske Lov 3-19-2, i og med aftalen mellem forbrugeren og chaufføren/Uber fin-

des at være indenfor kontrakt. Påfører chaufføren derimod en skade udenfor kontrakt, eksempelvis 

en påkørsel som følge af at chaufføren har foretaget en abnorm handling, da vil Uber ikke kunne 

blive gjort ansvarlig for den påførte skade.  

 

Foruden lønmodtagerens abnorme handling udenfor kontraktforhold da er det kun i det tilfælde at 

der foreligger en mere skærpet ansvarsregel end culpa, at lønmodtageren kan gøres ansvarlig for 

den pågældende skade.186 Tilfældet med en mere skærpet ansvarsregel end culpa kan forekomme i 

det tilfælde hvor der for lønmodtageren foreligger objektivt ansvar.187 Det forekommer sådan at der 

i dansk ret ifalder objektivt ansvar for den der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, jf. Færdsels-

loven § 101, stk. 1, når der forvoldes skader i forbindelse med færdselsuheld, eksplosion eller 

brand.188 Det følger derudover at såfremt et motordrevet køretøj sammen med en fører er bestilt til 

at udføre bestemt arbejde, herunder eksempelvis taxakørsel eller anden erhvervsmæssig personbe-

fordring, da ifalder et sådan objektivt ansvar køretøjets ejer, jf. Færdselsloven §104, stk. 1.189 I det 

tilfælde der sker et færdselsuheld af den art som nævnt ovenfor, vil chaufføren i det nævnte tilfælde 

blive draget til ansvar på baggrund af at det er hans egen private bil han kører i samt med den be-

grundelse at det objektive ansvar findes at være en strengere ansvarsregel end culpa og dermed 

principalansvaret. Ifald der sker skade under selve kørslen af forbrugeren, vil chaufføren i henhold 

til Færdselslovens §104, stk. 1 ifalde objektivt ansvar, og Uber vil i dette tilfælde ikke kunne blive 

draget til ansvar for erstatning.   

 

På baggrund af ovenstående ifalder Uber som udgangspunkt erstatningsansvar over for forbrugeren 

i henhold til Danske Lov 3-19-2, med undtagelse af hvis den foreliggende skade er i forbindelse 

med et færdselsuheld, eksplosion eller brand hvor chaufføren ifalder objektivt ansvar.  
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2.4.4.2   Kategorisering som selvstændig erhvervsdrivende  
 

Retsforholdet mellem Uber og chaufføren  
 

Dersom forholdet mellem Uber og chaufføren er at klassificere som en samarbejdsaftale mellem to 

selvstændige erhvervsdrivende, da vil den ansættelsesretlige lovgivning ikke finde anvendelse, og 

chaufføren vil i dette tilfælde ikke kunne kræve at Uber opretholder nogen forpligtelser i henhold til 

en eventuel ansættelse. Chaufføren vil i dette tilfælde handle for egen risiko og regning, som central 

faktor for den selvstændige erhvervsdrivendes retsstilling.  

 

Retsforholdet til forbrugeren 
 

Dersom chaufførerne er at kategorisere som selvstændig erhvervsdrivende vil det overordnet set 

have den betydning at chaufførerne handler for egen risiko og regning og dermed ikke kan gøre 

Uber ansvarlig for noget. Ifald der sker en skade i forbindelse med forbrugerens og chaufførens in-

teraktion er det kun chaufføren, der kan stilles til ansvar i og med han agerer som selvstændig er-

hvervsdrivende og dermed handler for egen risiko og regning.  

 

Såfremt der sker en skade i forbindelse med kørselstjenesten mellem chaufføren og forbrugeren, 

som er indenfor kontraktforhold, da er grundbetingelsen for erstatningsansvar i kontrakt, den mis-

ligholdelse, der er sket i henhold til kontrakten. Foruden misligholdelse af kontrakten, skal der lige-

ledes foreligge et ansvarsgrundlag som eksempelvis culpa.190 Ifald der sker en skade udenfor kon-

traktforhold, da vil erstatningsansvarsgrundlaget ligeledes skulle bedømmes ud fra dansk rets al-

mindelige erstatningsregel, culpa.191 Såfremt der ikke foreligger noget ansættelsesforhold og chauf-

føren derimod er at anse som selvstændig erhvervsdrivende, da vil et eventuelt erstatningsspørgsmål 

i det ene eller anden henseende uundgåeligt skulle vurderes ud fra culpa reglerne, og den eneste for-

skel der foreligger i henhold til erstatningen under ansættelsesforholdet er at Uber ikke vil kunne 

blive gjort ansvarlig for chaufførens skadegørende handling. Det objektive ansvar i forbindelse med 

motorkøretøjet forbliver uændret og chaufføren vil dermed i dette tilfælde blive gjort ansvarlig på 

samme vis som under færdselsuheld under ansættelsesforholdet.  

 

                                                
190 Dahl 2010, side 269. 
191 Dahl 2010, side 260. 



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 62 

Som belyst ovenfor er det ikke uden betydning for parterne hvilken formel klassificering den fore-

liggende kontrakt har, da pligter og rettigheder flyttes mellem parterne alt afhængig af hvilken form 

der foreligger. Som udgangspunkt synes det mest attraktivt at der for Uber ikke foreligger noget an-

sættelsesforhold, da dette vil spare dem for en masse pligter i henhold til både det ansættelsesretli-

ge, men også de erstatningsretlige aspekter. Det virker derimod at være omvendt for chaufføren i og 

med de under en ansættelseskontrakt er underlagt en langt større beskyttelse end hvis de bliver klas-

sificeret som selvstændige erhvervsdrivende. 

 

En af obligationsrettens grundprincipper er ligevægtshensynet ved kontraktforholdet. Hvis Uber 

konstruktionen holder som den er på nuværende tidspunkt, da vil chaufføren på baggrund af kon-

trakten være den svage part, da al risiko tillægges chaufføren. Såfremt Uber bliver klassificeret som 

formidler af aftalen mellem chaufføren og forbrugeren, da foreligger der som udgangspunkt en op-

lysningspligt, men derudover står Uber stærkt som den erhvervsdrivende, der som virksomhed har 

ansvarsfraskrevet192 sig samtlige krav for derimod at påføre dem på chaufføren. Hvorvidt dette er 

rimeligt, skal vurderes i henhold til ligevægtsprincippet, hvorved risikoafvejningen som udgangs-

punkt skal foretages således, at i aftaler mellem erhvervsdrivende da vil risikoen blive påført den 

part, der har lettest ved at mindske risikoen (eller afdække den ved forsikring). Ligevægtshensynet 

tilsigter at aftalens krav skal være lempeligere for den part, der bærer den største risiko. I nuværen-

de kontrakt har Uber tilnærmelsesvis ingen risiko, hvorimod chaufføren bærer en stor del af risiko-

en uden egentligt at have stor vinding ved dette. I henhold til risikobetragtningerne, da foreligger 

der en indikation på at retsforholdet er uligevægtigt, i og med at chaufføren som den svage part i 

spillet bærer den største risiko. I økonomisk henseende kendetegnes gensidigt forpligtende aftaler 

ved, at ingen af parterne forventer en ulempe.193 

 

Foruden den balance det forventes der er mellem parterne, så er det et klassisk juridisk hensyn at 

der foreligger en interesse i at parterne på forhånd kan fastslå deres retsstilling og at der dermed er 

gennemsigtighed. En sådan forudberegnelighed giver de enkelte parter mulighed for at indkalkulere 

risici og omkostninger, og herved have mulighed for at pulverisere eventuelle uventede tab.194 I den 

foreliggende aftale mellem Uber og chaufføren forekommer det ikke klart hvilken formel kategori-

sering aftalen har. Parterne har dermed ved aftaleindgåelsen ikke mulighed for at forudse de fremti-
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dige konsekvenser, der påhviler dem hver især. I punkterne for hvilke aftalefriheden er mest vel-

fungerende195, da synes punkt 4 om gennemsigtighed dermed ikke at være tilgodeset. På grund af 

den manglende gennemsigtighed af aftalens formelle kategorisering, har parterne ikke mulighed for 

at indkalkulere deres risici og omkostninger ved aftalen, og derved ikke mulighed for på forhånd at 

mindske deres eventuelle tab. Det synes således at en dårlig retsstilling er bedre end en usikker rets-

stilling, da retsstillingen trods alt er tydelig ved den dårlige.  

 

Juridisk set er aftaleforholdet mellem Uber og chaufføren en grå zone, hvori der er meget usikker-

hed omkring chaufførens retsstilling. Kontrakten er ikke en tydeliggørelse af retsforholdet mellem 

parterne, hvorfor hensyn til retssikkerhed ikke findes at være tilgodeset. Det findes at aftalefriheden 

ikke er velfungerende i den pågældende situation, da parterne ikke har mulighed for at forudse de-

res konkrete retsstilling og dermed hvilke konsekvenser det vil have for de enkelte parter. Foruden 

dette, findes ligevægtsgensynet ikke at være tilgodeset, da det er den svage part i aftalen, der bærer 

al risikoen.  

 

2.5   Juridisk delkonklusion  
 

Det følger af aftalefrihedens grundsætning, at parterne kan vælge om de vil binde sig og til hvad. 

Dertil er en af obligationsrettens grundprincipper ligevægtshensynet ved kontraktforhold.  

 
Det kan udledes af ovenstående juridiske analyse af de enkelte kontraktforhold parterne imellem, at 

passageren, såfremt denne tilmelder sig Uber som privat person, er at anse som forbruger og der-

med vil være dette i alle henseender hos Uber. Dertil vil Uber både i forhold til chaufføren samt 

forbrugeren være at betragte som erhvervsdrivende, da denne udøver virksomhed med økonomisk 

formål for øje. Aftalen mellem forbrugeren og Uber udgør dermed en forbrugeraftale, som i hen-

hold til fortolkningsmæssige spørgsmål vedrørende aftalen, skal læses i lyset af Aftalelovens be-

stemmelser.  

 

I aftalen mellem forbrugeren og chaufføren agerer Uber som formidler, da denne varetager betalin-

gen for begge parter, samt konciperer de enkelte kontrakter, som ligger til grund for alle aftalerne. I 

henhold til Taxikørselsloven, er det blevet slået fast at chaufføren udøver erhvervsmæssig personbe-

fordring. Da chaufføren ved en aftale med forbrugeren, formidlet af Uber, bør betragtes som er-
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hvervsdrivende, samt at chaufføren udøver erhvervsmæssig personbefordring i henhold til Taxikør-

selsloven, da vil aftalen mellem forbrugeren og chaufføren ligeledes være at anse som en forbruger-

aftale og de relevante forbrugerbeskyttelsesregler i Aftaleloven finder dermed anvendelse i aftalen, 

da der er tale om personbefordring som er undtaget fra Forbrugeraftaleloven.  

 

Med chaufføren som erhvervsdrivende, synes det relevant at diskutere et eventuelt ansættelsesfor-

hold mellem chaufføren og Uber, med det for øje at undersøge om risikoen kan allokeres anderle-

des. I diskussionen heraf er det tillagt særlig betydning at Uber ensidigt bestemmer vederlagets stør-

relse som dertil bliver udbetalt periodisk. Ud over dette kan chaufførerne i praksis ikke antage per-

sonale under sig, hvorfor arbejdet udføres i personligt regi. Graden af tilknytning mellem Uber og 

chaufføren skal vurderes ud fra den konkrete situation, da længden af kontraktforholdet synes at va-

riere. Uanset graden af tilknytning, kan det dog argumenteres at chaufføren og Uber vil være gensi-

digt afhængige. Disse faktorer ligger til grund for en indikation for et ansættelsesforhold. 

 

Modsatvis er det i analysen argumenteret, at chaufføren har enorm fleksibilitet i form af at denne 

selv bestemmer arbejdstid og timer, samt selv varetager udgifter i forbindelse med driften. Tilmed 

skal chaufføren selv stille driftsmiddel i form af motorkøretøj til rådighed. Disse faktorer er inddra-

get i analysen som grundlag for argumentationen for at der ikke foreligger et ansættelsesforhold.  

 

Foruden de generelle og mere specifikke indikationer ligger analysen til grund, at visse faktorer er 

afhængig af den enkelte chauffør, hvorfor det skal haves for øje at en korrekt vurdering skal vurde-

res ud fra det enkelte tilfælde. Der findes dermed ikke, at kunne gives nogen entydigt konklusion af 

et ansættelsesforhold mellem Uber og chaufføren, da retsforholdet i henhold til dansk ret er en grå-

zone eftersom at retsforholdet er problematisk at generalisere.  

 
Den formelle kategorisering og indholdet af kontraktforholdet er af betydning for de enkelte konse-

kvenser, der bliver tillagt parterne. Disse konsekvenser tager form af ansættelsesretlige og erstat-

ningsretlige spørgsmål, som alt afhængig af de forskellige kontrakter, vil rykke sig mellem parterne.   

 
Afhandlingens nærværende problemstilling er en situation hvor aftalefriheden i praksis ikke er vel-

fungerende. Kontraktforholdene hos Uber er i en sådan situation, at de ikke er dækket af Købeloven 

og til dels heller ikke i Forbrugeraftaleloven, da dennes anvendelsesområde har afgrænset personbe-

fordring. Tilmed er der kun få bestemmelser i Aftaleloven, som finder anvendelse. Uber har i deres 
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kontraktkoncipering formået at placere sig et sted i mellem den danske aftaleretlige regulering, 

hvorfor det ikke er ligetil formelt at kategorisere de individuelle retsstillinger hos Uber. Dertil fun-

gerer den obligationsretlige argumentation om risikoafvejning heller ikke, da chaufføren som enkelt 

person på baggrund af den aktuelle kontrakt ender med langt den største del af risikoen i aftalefor-

holdet – på trods af, at chaufføren er den svage person i aftaleforholdet.  

 

Det udledes derfor af afhandlingens juridiske analyse at der, på baggrund af retsforholdene hos 

Uber, i praksis foreligger en situation hvor aftaleforholdet er i en juridisk gråzone med betydeligt 

usikkerhed – hvilket ikke er i overensstemmelse med aftalefrihedens grundlæggende principper om 

gennemsigtighed og forudberegnelighed. At aftalefriheden ikke synes at være velfungerende er ikke 

ensbetydende med at retsforholdene hos Uber er ugyldige, men derimod at det er essentielt at der 

grundlæggende bliver taget stilling til hvilken juridisk retsstilling parterne har samt og hvilke regler 

der dertil finder anvendelse.  

 

Juridisk set er der flere juridiske rammer, som er mulige for retsforholdene hos Uber. Det kan der-

for ikke på nuværende tidspunkt konkluderes præcis hvilken retsstilling chaufføren indtager, da det-

te afhænger af en konkret vurdering af den enkelte chaufførs arbejdsforhold. Det findes tilmed at af-

talefriheden ikke er velfungerende i den pågældende situation, da chaufførerne ikke har mulighed 

for at forudse deres konkrete retsstilling og dermed hvilke konsekvenser det vil have for de enkelte 

parter. 
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse  
 

3.1  Indledning til økonomisk analyse 
 
Formålet med denne afhandling er, som beskrevet i problemformuleringen, at opnå en efficiens op-

timering af retsforholdene hos Uber. Dette kræver som udgangspunkt en generel definition af effi-

ciens, herunder definition af forskellige former for efficiens med henblik på at sikre en bred og kor-

rekt analyse heraf. På baggrund af den udledte definition, udvælges den form for efficiens, som skal 

virke som målet for den økonomiske analyse samt pejlepunkt for denne afhandlings generelle for-

mål. Der synes for denne afhandlings nærværende problemstilling at være nogle informationspro-

blemer, hvorfor den økonomiske analyse søger at afdække hvorvidt gældende ret er efficient eller 

inefficient.  

 
Figur 3.1 –  fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Omdrejningspunktet for den materielle del af afhandlingens økonomiske analyse er, at udlede og 

finde frem til definitionen af en økonomisk efficient kontrakt på baggrund af transaktionsomkost-

ningsteori. Dette holdes op imod teorier om perfekte markedstilstande som pejlemærke for hvornår 

en effektiv kontrakt er opnået. Coase teoremet anvendes som rettesnor mellem transaktionsomkost-

ningsteorien og teorien om det perfekte marked.  
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Ved at kombinere teorien om det perfekte marked, efficiens kriterier, Coase teoremet samt transak-

tionsomkostningsteorien skabes der et alsidigt fundament for en økonomisk besvarelse af, hvorvidt 

kontraktforholdet i Ubers forretningsmodel er efficient eller ej. I økonomien søger virksomheder og 

samfundet at opnå det der omtales som det perfekte marked. Til vurderingen af hvornår denne til-

stand er opnået, anvendes økonomiske efficiens kriterier som bliver klarlagt nedenfor.  

 

3.2  Økonomisk efficiens 
 

Det økonomiske velfærdsbegreb – også omtalt efficiens kriteriet – er om muligt det mest centrale 

omdrejningspunkt i retsøkonomien. Retsøkonomien karakteriseres ved, at dets vigtigste normative 

princip er økonomisk efficiens196. Den generelle definition af efficiens betegnes som en situation, 

hvor de samlede ressourcer, der anvendes på et givent emne, ikke overskygger det positive udbytte 

for det samme emne.197 Økonomisk efficiens defineres derved på baggrund af en cost-benefit analy-

se, hvorved at såfremt der foreligger et positivt overskud, efter at omkostningerne er fratrukket, så 

udgør det en økonomisk efficient løsning. Økonomisk efficiens er dog defineret på forskellig vis på 

baggrund af hvem der skal bære de negative omkostninger, som bliver belyst nedenfor.  

 

Retsøkonomiens normative princip om økonomisk efficiens indebærer en påstand om, at retlig re-

gulering bør udformes på en sådan måde, at der skabes økonomisk efficiens – idet økonomisk effi-

ciens anses for ensbetydende med maksimal samfundsmæssig velfærd.198 Problemet er imidlertid 

hvorledes samfundsmæssig velfærd skal opgøres. Udgangspunktet for opgørelsen er ifølge den 

retsøkonomiske tankegang, at samfundsmæssig velfærd maksimeres såfremt ressourcer bliver allo-

keret derhen hvor de tillægges størst værdi, hvorved den perfekte markedstilstand opstår. Der er 

imidlertid behov for et centralt kriterium, der kan udtrykke førnævnte – en målestok for hvornår 

ressourcerne er allokeret derhen hvor de tillægges størst værdi.199 Til dette formål, anvendes et effi-

ciens kriterium som målestok og her står valget mellem to kriterier: Pareto optimalitet eller Kaldor 

Hicks efficiens.   

 

Den valgte form for efficiens kriterium afhænger af, hvilken synsvinkel, der benyttes i den pågæl-

dende analyse. Yderligere differentierer de to kriterier sig på baggrund af hvem der skal bære de 
                                                
196 Riis 1999, side 1152.  
197 Eide og Stavang 2008, side 112-113. 
198 Riis 1999, side 1152.  
199 Riis 1999, side 1155.  
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negative omkostninger, som nævnt herover. De to efficiens kriterier vil blive defineret i følgende 

afsnit.  

 

3.2.1   Pareto kriteriet 
 

Pareto optimalitet er også kendt som et kompensations kriterium. Pareto kriteriet betegner, at et mu-

ligt tiltag, herunder en eventuel retsregel, projekt eller aftale, skal realiseres såfremt denne er til for-

del for én person (eller flere) uden at stille andre personer dårligere.200 Da aftaler i almindelighed er 

gensidigt fordelagtige, vil disse som udgangspunkt føre til Pareto forbedringer.201 Kan parterne 

gennem en eventuel aftale stille minimum én part bedre uden at stille andre parter dårligere, da vil 

der være foretaget en Pareto forbedring. En sådan forbedring illustreres ved nedenstående figur.202  

 

 
Figur 3.2 –  fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Figur 3.2 illustrerer to forskellige individer på et marked, hvis nytte er anskueliggjort af modellens 

to akser. LM kurven præsenterer de største nyttekombinationer som markedets ressourcer giver par-

terne mulighed for at opnå. I de to yderpunkter M og L vil henholdsvis A og B ikke få opfyldt nogle 

af sine behov, hvorimod modparten vil opnå det maksimale af sin nytte. Med dette skal forstås, at B 

ikke vil opnå nogen nytte i punktet L, men at A i dette punkt derimod vil opnå sit potentielt højeste 

niveau af nytte – det modsatte gør sig gældende for punktet M. Enhver bevægelse på LM kurven vil 

                                                
200 Eide og Stavang 2008, side 109. 
201 Eide og Stavang 2008, side 36. 
202 Eide og Stavang 2008, side 109. 
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give nye kombinationer af nytte fordelingen mellem de enkelte parter, og jo mere bevægelse der 

sker op ad kurven mod punktet M, jo mere nytte vil B få på bekostning af A og omvendt. Den ydre 

kurve illustrerer således den maksimale grænse for efficiente løsninger for parterne, som disse kan 

opnå ved at indgå aftaler med hinanden. Forstået på en anden måde kan parterne ikke få bedre og 

mere efficiente løsninger end når de befinder sig på den ydre LM kurve – denne er således udtryk 

for samtlige Pareto optimale kombinationer. Hvis der ikke er maksimal effektivisering af en res-

sourceudnyttelse vil den givne situation befinde sig i et punkt inden for LM kurven, som eksempel-

vis punktet P.  Den samlede nytte for parterne i punktet P illustreres af U(U(AP) + U(BP)). Den rø-

de linje illustrer samtlige punkter som alle har samme grad af nytte som punktet P. 

 

Såfremt der skal være mulighed for en Pareto forbedring og/eller optimalitet, er det et centralt krav i 

efficiens kriteriet at ingen parter stilles værre end udgangspunktet. Det gælder således, at Ubers nyt-

te skal være minimum U(AP) og chaufførens nytte skal være minimum U(BP) for, at kravet om en 

Pareto forbedring og Pareto optimalitet kan opretholdes. Den trekant, der opstår fra punktet P og 

dens berørings felter med LM kurven i punkterne Q og R, er udtryk for alle nye kombinationer af 

nytte, der kan udgøre en Pareto forbedring i forhold til punktet P. Foretages der dermed en ny kom-

bination af parternes nytte inden for denne trekant, vil mindst én af parterne stilles bedre uden at 

den anden stilles dårligere. For at der kan opnås en Pareto optimal tilstand i forhold til punktet P 

skal parterne indbyrdes aftale sig til et punkt beliggende på LM kurven mellem punkterne Q og R. 

Med en Pareto optimal tilstand skal forstås, at parterne indbyrdes ikke ved aftale kan lave en Pareto 

forbedring, og dermed i alle henseender vil stille minimum én af parterne dårligere.203  

 

Hvor en Pareto forbedring er udtryk for den forhandling, der sætter parterne i en bedre position end 

udgangspunktet, fordi én part bliver stillet bedre uden af et en anden bliver stillet dårligere, der er 

Pareto optimalitet udtryk for den situation, hvor det ikke er muligt at parterne ved forhandling kan 

aftale andet, uden at minimum én af parterne bliver stillet dårligere – parterne siges dermed at stå i 

den optimale tilstand.  

 

I henhold til nærværende problemstilling i denne afhandling, er punktet P udtryk for parternes nu-

værende situation. Den ønskværdige situation for Uber og chaufføren er således at der opnås en til-

stand beliggende på LM kurven, i det afgrænsede område mellem Q og R, som illustreret i figur 3.2. 

                                                
203 Eide og Stavang 2008, side 109. 
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3.2.2   Kaldor Hicks kriteriet  
 

Når der foreligger en Pareto forbedring vil der altid være en Kaldor Hicks forbedring. Modsatvis vil 

der dog ved en Kaldor Hicks forbedring ikke altid foreligge en Pareto forbedring. Kaldor Hicks ef-

ficiensen er, set i forhold til Pareto optimalitet, et udvidet perspektiv, hvor det er parternes samlede 

nytte, der skal vurderes som helhed og ikke blot den enkelte parts nytte over for den anden. Med 

dette skal det forstås, at der kan forekomme en Kaldor Hicks efficient situation, selvom kriteriet i en 

Pareto forbedring ikke findes at være opfyldt, og den ene part dermed stilles værre i takt med at den 

anden part stilles bedre. Efficiensen kommer til udtryk hvis den positive difference, som den vin-

dende part opnår i forbindelse med ressource allokeringen, kan opveje for det tab som den dårligere 

stillede part får. Det er således et krav, at den samlede vundne nytte er større end det samlede tabte 

nytte204. Ræsonnementet for en Kaldor Hicks efficiens er således, at såfremt der skabes en situation 

hvor den vindende part opnår en proportionalt større nytte, end det den tabende part taber, da vil 

den vindende part kompensere den tabende part med noget af sit overskud, således at ingen af par-

terne stilles værre.205  

 
Figur 3.3 –  fremstillet ved egen tilvirkning 

 

I forhold til figur 3.3, da vil der foreligge en Kaldor Hicks efficiens såfremt B’s nyttetab (hermed 

chaufførens) i et givent spil bliver opvejet af A’s vundne nytte (hermed Ubers) – som illustreret af 

ΔU(BP) < ΔU(AP). Modsatvis vil en Kaldor Hicks situation være inefficient, såfremt den samlede 

vundne nytte er mindre end det samlede tab af nytte. Kaldor Hicks efficiens kan, som Pareto opti-
                                                
204 Eide og Stavang 2008, side 110 
205 Eide og Stavang 2008, side 111 
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malitet, illustreres i ovenstående model 3.3. LM kurven illustrerer stadig de højeste muligheder for 

efficiens, og den røde linje udgør de kombinationer der findes at have samme nytte som punktet P. 

Med udgangspunkt i punktet P, er den nedre grænse for Kaldor Hicks forbedringer, i forhold til 

punktet P, illustreret ved den blå linje. Alle enheder på denne linjen illustrerer alle Kaldor Hicks 

forbedringer, i forhold til punktet P, hvor parterne, afhængig af hvor den enkelte allokering af res-

sourcer i det givne tilfælde vil befinde sig, vil blive stillet bedre eller dårligere. Det afgrænsede om-

råde mellem den blå linje samt LM kurven, er udtryk for alle mulige kombinationer af Kaldor Hicks 

forbedrede løsninger i forhold til punktet P.206  

 

Som i forhold til Pareto, da skal der i Kaldor Hicks skelnes mellem en forbedring og en efficient til-

stand. Hvor en Kaldor Hicks forbedring er udtryk for den forhandling, der samlet set øger parternes 

nytte, da vil en efficiens være udtryk for den tilstand, der maksimerer parternes samlede nytte.  

 

Som anført ovenfor, befinder chaufføren og Uber sig på baggrund af problemstillingen, i nuværende 

tidspunkt i punktet p. Det er en ønskværdig situation af parterne opnår en Kaldor Hicks efficient si-

tuation et sted på LM kurven.  

 

Ovenstående efficiens betragtninger, vil i det følgende anvendes som pejlemærke for hvornår per-

fekte markedstilstande er opnået. Hvis der opnås en efficient fordeling af ressourcer og rettigheder, 

da kan der opnås en idealtilstand, betegnet som det perfekte marked, som belyses nedenfor.  

 

3.3   Det perfekte marked 
 

I økonomisk teori operereres der med begrebet det perfekte marked. Begrebet er i økonomien base-

ret på teorien om fuldkommen konkurrence og beskriver en idealtilstand hvor markedet uden stats-

lig eller retlig indblanding regulerer sig selv, og herigennem opnår den mest efficiente fordeling af 

ressourcer og rettigheder207. Teorien stammer helt tilbage fra 1776, hvor Adam Smith208 i sin bane-

brydende bog An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations forklarede hvordan 

markedet som en usynlig hånd kunne regulere sig selv således, at det var til alles bedste.209 Metafo-

ren omkring den usynlige hånd demonstrerede hvordan velfungerende fri markedsøkonomi kan 
                                                
206 Eide og Stavang 2008, side 110-112. 
207 Eide og Stavang 2008, side 63 og 81.  
208 Skotsk samfundsfilosof og økonom.  
209 Eide og Stavang 2008, side 61. 
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skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, på trods af tusindevis af menneskers indi-

viduelle frihed til, at forfølge egne interesser.210  

 

At parter på et marked forfølger egne interesser bygger på den grundlæggende ide fra neoklassisk 

økonomisk teori. Den neoklassiske teori er en samlebetegnelse for adskillige økonomiske teorier, 

som anvender den neoklassiske tankegang og principper, som i hovedsagen bygger på at aftalepar-

terne er rationelle samt har ubegrænset beslutningskompetence. At aftaleparterne er rationelle byg-

ger på ideen omkring at de hver især ønsker at profitmaksimere egen nytte.211  

 

Fuldkommen konkurrence bygger på at parterne i deres aftaleindgåelse må se sig nødsaget til at ta-

ge i betragtning, at modparten har mulighed for at vælge sig en anden aftalepartner. Såfremt en sæl-

ger sætter en højere pris end sin konkurrent, vil køberen, med begrundelse i den rationelle tanke-

gang, blot skifte aftalepartner og sælgeren vil hermed have problemer med at finde nogen at handle 

med, da modparten med prisnedsættelsen indtager hele markedet. Hvis ikke han vælger at sænke sin 

pris er han ude af markedet, da der ikke findes at være nogen købere at handle med. Konkurrencen 

undergraver dermed parternes enkelte magt til at bestemme aftalebetingelserne, og fuldkommen 

konkurrence eksisterer således kun når hverken sælgeren eller køberen findes at have mærkbare af-

vigelser fra de almindelig satte markedsvilkår. I og med at markedets parter automatisk vil tilpasse 

sig hinanden, da findes fuldkommen konkurrence at være en ligevægtstilstand.212 I økonomisk teori, 

heriblandt fuldkommen konkurrence, er den traditionelle tankegang at aftaleparter ønsker at mak-

simere profitten.213 Den ligevægtstilstand, der opnås, er både Pareto optimal og Kaldor Hicks effici-

ent. Hvor Pareto optimalitet måler på fordeling af nytte mellem de indblandede parter, da fokuserer 

Kaldor Hicks på maksimering af den samlede samfundsnytte, uanset allokering. Ideologien bag 

fuldkommen konkurrence kan illustreres ved hjælp af følgende model:  

                                                
210 Frank 2010, side 353. 
211 Frank 2010, side 56.  
212 Eide og Stavang 2008, side 63-63. 
213 Frank 2010, side 334. 
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Figur 3.4 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Modellen anskueliggør en udbuds- og efterspørgselskurve, hvor S kurven betegner udbuddet på et 

givent marked, og D kurven betegner efterspørgslen. Kurverne er udtryk for de samlede ønsker 

markedets aktører har. Skæringspunktet for kurverne betegner parternes fælles vilje og er dermed 

udtryk for ligevægtspunktet, som samtidigt både er Pareto optimal, da dette punkt illustrerer en ba-

lance mellem aktørernes fælles ønsker.214  

 

For at fuldkommen konkurrence kan fungere på et marked følger det, at visse betingelser skal være 

opfyldt. Modellen forudsætter navnlig, at der ikke forekommer stærke aktører, som kan forvride 

konkurrencen, at transaktionsomkostninger er lig nul samt at de økonomiske aktører besidder fuld 

information, således at parterne kan foretage korrekte og informerede valg.215  Såfremt betingelser-

ne ikke findes at være opfyldt, vil allokeringen af ressourcer ikke være effektiv, da de ikke vil kun-

ne allokeres derhen hvor de findes at have størst værdi, og der findes dermed ikke at kunne ske pro-

fitmaksimering. Modsatvis gør det sig gældende, at der ved mange små udbydere og efterspørgere, 

ingen transaktionsomkostninger og fuld information vil være mulighed for at foretage en effektiv 

ressourceallokering og derved opnå en Pareto optimal tilstand. Såfremt et marked opfylder betingel-

serne for fuldkommen konkurrence er det i et økonomisk perspektiv vigtigt, at markedet overlades 

til sig selv, da det herigennem selv vil komme frem til økonomisk efficiens.216  

 

                                                
214 Eide og Stavang 2008, side 78-79.  
215 Riis og Trzaskowski 2013, side 160.  
216 Riis og Trzaskowski 2013, side 160. 
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Såfremt betingelserne for fuldkommen konkurrence synes at være opfyldt, må der ligeledes være 

mulighed for at parterne kan indgå den perfekte kontrakt. Den perfekte kontrakt forudsætter, at par-

terne gennem forhandling kan opnå en Pareto optimal løsning. En perfekt kontrakt er defineret på 

baggrund af det perfekte marked ved fuldkommen konkurrence, ved at en kontrakt har taget alle 

tænkelige forhold i betragtning. Den perfekte kontrakt forudsætter således følgende faktorer;  

 

•   fuld information 

•   fuldstændig risikofordeling 

•   ubegrænset rationalitet  

•   samt fravær af transaktionsomkostninger.217  

 

Fuldkommen konkurrence er en ønskværdig idealtilstand for ethvert marked, da det pågældende 

marked, uden hjælp fra større magter, da formår at allokere ressourcerne derhen hvor de findes at 

have størst betydning og dermed opnår Pareto optimalitet. Dog findes fuldkommen konkurrence i 

praksis at være en teori, der ikke vil kunne forekomme, da forudsætningerne herfor sjældent findes 

at være opfyldt og der oftest vil være så høje transaktionsomkostninger, at parterne ikke på egen 

hånd ved aftale, kan komme frem til en effektiv løsning.218 Der siges, således at opstå markedssvigt 

som skaber et dødvægtstab.219 Dødvægtstab betegner mistet velfærd, da markedet ikke længere er 

efficient og dermed ikke udnytter ressourcerne optimalt. Dødvægtstabet kan illustreres ud fra ne-

denstående model.  

 
Figur 3.5 - fremstillet ved egen tilvirkning 

                                                
217 Eide og Stavang 2008, udledt af side 287-301.  
218 Eide og Stavang 2008, side 95. 
219 Eide og Stavang 2008, side 84. 
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Ligevægtstilstanden er, som belyst i figur 3.4 på side 73, betegnet ved skæringspunktet mellem ud-

budskurven og efterspørgselskurven i punkterne Px og Qx – dette gør sig ligeledes gældende her. 

Hvis et marked ikke befinder sig i ligevægtstilstanden, så opstår der et dødvægtstab, som illustreret 

ved den blå trekant i figur 3.5 på foregående side.  

 

I 1937 skrev Ronald Coase220 artiklen The nature of the firm, som senere har fået ikon status. Med 

sin artikel kom Coase frem til en vigtig pointe; at virksomheder opstår som alternativ til markedet:  

 

”The main reason why it is profitable to establish a firm seem to be that there is a cost of us-

ing the price mechanism”221  

 

På baggrund af denne pointe vil den økonomiske analyse tage afsæt i en analyse af transaktionsom-

kostninger hos virksomheden Uber med henblik på opnåelse af det perfekte marked.  

Eftersom chaufførens retsstilling i den foreliggende kontrakt ikke findes at være velspecificeret, fo-

religger der indikationer på informationsmangel i form af en formel kategorisering af kontraktfor-

holdet. De manglende informationer skaber en usikkerhed i form af parternes retsstilling, og dermed 

nogle transaktionsomkostninger, der forårsager et dødvægtstab som anskueliggjort i ovenstående fi-

gur 3.5. De omkostninger der er forbundet med denne usikkerhed bliver klarlagt nedenfor ved hjælp 

af transaktionsomkostningsteorien.  

 

3.4  Transaktionsomkostninger  
 

Transaktionsomkostninger, relaterer sig til de omkostninger, der er forbundet med indgåelse af afta-

ler, herunder omkostningerne ved at søge efter relevante informationer i forhold til aftalen, forhand-

lingsomkostninger og kontrolomkostninger.222   

 

Søgeomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med indhentelse af den information, der 

skal ligge til grund for aftalen. Disse omkostninger forbindes med, at være omkostningerne før for-

handlingsomkostningerne. Har en person eksempelvis i sinde at købe et Picasso maleri, vil søgeom-
                                                
220 Ronald H. Coase, britisk økonom og modtager af Nobelprisen i økonomi 
221 Coase 1937, side 390.  
222 Eide og Stavang 2008, side 129. 
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kostningerne være de omkostninger, der er forbundet med at opdrive maleriet og hertil undersøge 

om maleriet er originalt. Dette kan eksempelvis være omkostninger ved at skulle have en ekspert til 

at vurdere maleriets ægthed i forhold til maleteknikken mv.  

 

Forhandlingsomkostningerne er derimod de omkostninger, der er forbundet med selve forhandlin-

gerne. Det kan eksempelvis være de omkostninger der kræves for, at få parterne til at mødes og for-

handle om Picasso maleriet.  

 

Såfremt parterne har været i stand til, at kunne indgå en aftale gennem forhandling, vil der hermed 

være nogle forbundne omkostninger med at kontrollere og sikre sig at modparten overholder den 

indgåede aftale. Disse betegnes som kontrolomkostninger. Det kan dog være svært at kontrollere 

om det Picasso maleri, der blev indleveret til kvalitetstjek er det samme som det der er modtaget. 

Ligeledes kan det være svært at kontrollere om den part der har foretaget vurderingen af værket, har 

haft den fornødne kompetence og viden.  

 

Transaktionsomkostningers størrelse kan variere alt efter hvilke faktorer der påvirker dem. Der er 

adskillige forhold som påvirker transaktionsomkostninger – nogle forhold skaber lavere transakti-

onsomkostninger og andre skaber højere transaktionsomkostninger. Til illustration af hvilke forhold 

der påvirker transaktionsomkostninger i positiv og negativ retning, henvises til tabellen på følgende 

side. 
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Lavere transaktionsomkostninger 

1.   Standardiserede varer og tjenester 

2.   Klare, enkle rettigheder 

3.   Kendte parter 

4.   Få parter 

5.   Venligsindede parter 

6.   Bløde forhandlere 

7.   Øjeblikkelige ændringer 

8.   Ingen krisesituationer 

9.   Simpel kvalitetskontrol 

10.  Ukomplicerede sanktioner 

Højere transaktionsomkostninger 

1.   Specielle goder eller tjenester 

2.   Uklare, komplekse rettigheder 

3.   Ukendte parter 

4.   Mange parter 

5.   Fjendtlige parter 

6.   Hårde forhandlere 

7.   Udskudte ændringer 

8.   Mange krisesituationer 

9.   Kompliceret kvalitetskontrol 

10.  Komplicerede sanktioner 

 

Figur 3.6 – egen oversættelse fra Eide og Stavang223 

 

Til fremhævelse kan det nævnes, at indgåelse af aftaler med standardiserede varer og tjenester ska-

ber langt færre og lavere transaktionsomkostninger end hvis der skal indgås aftaler om specielle go-

der og tjenester. Ønsker en person sig eksempelvis en bestemt type lejlighed i et bestemt område 

med specielle forudsætninger for indretning, da vil søgeomkostningerne være højere end hvis denne 

selv samme person blot ønsker at købe en pakke smør, hvor søgeomkostningerne derimod er ubety-

delige da denne slags standardvarer kan købes i de fleste forretninger, der sælger kolonialvarer. Til-

svarende er der stor forskel i forhandlingsomkostningerne, da disse kan være betydelige i lejlig-

hedskøbet, men stort set ingen betydning have i forhold til købet af smør. Yderligere er kontrolom-

kostningerne forbundet med lejligheden af væsentlig større betydning end det er ved købet af 

smør.224  

 

En af de faktorer, der findes at være udslagsgivende for størrelsen af søge-, forhandling- og kon-

trolomkostningerne er rettighederne. Såfremt der forekommer klare og enkle rettigheder vil trans-

aktionsomkostningerne være lavere end hvis disse er uklare og komplekse. Det er i empiriske studi-

er blevet undersøgt, at jo klarere og mere veldefinerede rettighederne er, desto nemmere er det for 

parterne at samarbejde225 – og samtidigt håndgribeligt at opnå en økonomisk efficient aftale. Klare 

                                                
223 Eide og Stavang 2008, side 130 
224 Eide og Stavang 2008, side 130. 
225 Eide og Stavang 2008, side 131.  
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rettigheder skaber gode forudsætninger for parterne til at kunne klargøre og forudse juridiske ud-

fald.  

 

Anses ovenstående i henhold til tilfældet med Uber og chaufføren, er der i dansk ret tvivlsspørgs-

mål omkring hvilken retsstilling chaufføren indtager. Som anvist i kapitel 1, kan der forekomme to 

forskellige udfald af konstellationen af Uber. De to forhold er som illustreret nedenfor;  

 

 
Figur 3.7 – fremstillet efter egen tilvirkning 

 

Da chaufførens retsstilling ikke er tydelig, er det på nuværende tidspunkt ikke anskueliggjort hvem 

retten tilfalder. Når det ikke afklaret hvem retten tilfalder bevæger forholdet sig hen imod en udefi-

nerbar tilstand hvor det ikke vides hvad der handles med. Den usikkerhed der er forbundet med de 

ikke-veldefinerede rettigheder skaber en risiko. På grund af denne risiko opstår der nogle transakti-

onsomkostninger som forårsager det nævnte dødvægtstab, som illustreret i figur 3.5 på side 74.     

 

Hypotetisk: Uber med veldefinerede rettigheder 

 

Hvis aspektet omkring de manglende veldefinerede rettigheder tages ud af aftalen mellem Uber og 

chaufføren, og det for eksemplets simplificering antages at rettighederne er veldefineret, da vil afta-

len mellem disse personer være det tætteste som muligt for at komme på den perfekte aftale. Uber 

formår med sin digitale platform at gøre deres forretning elektronisk, hvorved samtlige transaktio-

ner foregår elektronisk og dermed minimeres fundamentalt. At aftalen blot er indgået mellem den 

enkelte chauffør og Uber, indikerer at antallet af parter er få samt kendte, og dertil modtager samtli-
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ge chauffører samme standardiseret aftale. Dette minimerer ligeledes transaktionsomkostningerne i 

og med færre involverede parter har nemmere og større chance for at nå til enighed, jævnfør tabel-

len i figur 3.6 på side 77, samt det er lettere at opnå erstatning fra en kendt part end en ukendt. Det 

er de færreste tilfælde, hvor at transaktionsomkostningerne slet ikke vil eksistere, da der i de fleste 

tilfælde stort set altid vil være en lille omkostning forbundet med eksempelvis løn til de personer, 

der er ansat til at varetage teknologien bag Ubers digitale platform. Det kan dermed kun begrundes 

at der er tale om transaktionsomkostninger, der tilnærmelsesvis er lig 0, men ikke nødvendigvis er 

helt elimineret.  

 

I forhold til søgeomkostningerne, givet at rettighederne er veldefineret, er disse også tilnærmelses-

vis lig 0. Information omkring Ubers vilkår og betingelser – samt andre relevante og brugbare op-

lysninger – er tilgængelige på deres digitale platform samt dertilhørende hjemmeside, hvorved sø-

geomkostningerne forbundet herved er minimale. Det er relativt simpelt og nemt, at få fat på virk-

somheden, samt særdeles tilgængeligt at tilmelde sig som chauffør. Dertil er de informationer, som 

den potentielle chauffør skal være i besiddelse af forinden tilmeldelsen, ydermere ikke forbundet 

med store omkostninger, da disse er private oplysninger om chaufføren selv (såsom personoplys-

ninger, kørekørt oplysninger, registreringsattest mv.). Foruden digitaliseringen omhandler de fore-

liggende kontraktgrundlag standardiserede tjenester, da alle chauffører modtager samme kontrakt 

og prisgrundlaget hermed ikke er til forhandling.226 At der foreligger en standardiseret kontrakt om 

en standardiseret tjeneste, er af den betydning, som anført i tabellen i figur 3.6, at transaktionsom-

kostningerne falder. En standardiseret kontrakt, om en standardiseret tjeneste, med en standardiseret 

pris, er relativ nem at søge oplysninger om, hvorfor søge omkostningerne siges at være lave. 

 

Forhandlingsomkostningerne er tilmed ligeledes af minimal karakter. Den foreliggende kontrakt 

mellem chaufførerne og Uber findes at være standardiseret, da der ikke udøves særskilte og unikke 

kontrakter for de enkelte chauffører. Det er dermed udelukkende den samme kontrakt alle chauffø-

rer skriver under på, og hvis ikke chaufførerne kan godkende denne, da er der ikke mulighed for 

forhandling om andre vilkår. I kontraktforholdet repræsenterer Uber den stærke kontrahent, som le-

verer vilkårene og betingelser for aftalen. Såfremt en chauffør ikke kan acceptere det fremsatte kon-

traktforhold, da er der ikke mulighed for forhandling.  

 

                                                
226 Sørensen 2016, side 16.  
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Kontrolomkostningerne i tilfældet med Uber, henvises til de omkostninger det kræver at kontrollere 

at modparten opretholder de betingelser som fremsat i kontrakten. Den foreliggende standardiserede 

kontrakt mellem parterne, Uber og chaufføren, foreskriver at det forventes at der opretholdes et vist 

niveau og en vis standard med chaufførens kørselstjenester. Såfremt denne standard ikke bliver op-

retholdt, forbeholder virksomheden sig rettigheden til at afskedige chaufførerne. Måden Uber tjek-

ker chaufførernes serviceniveau er via deres rating system (et stjerneanmeldelsessystem), hvor de 

har mulighed for at udøve kontrol med deres chauffører og deres serviceniveau på baggrund af an-

meldelser fra forbrugeren. De omkostninger, der er forbundet med opfølgningen af chaufførernes 

service niveau gennem Ubers rating system, er omkostningsminimerede – fordi det, ligesom de for-

udgående faktorer, er digitaliseret. Tilsvarende både søge- og forhandlingsomkostningerne, er kon-

trolomkostningerne via Ubers informations teknologi (IT) blevet så omkostningsminimerende som 

det overhovedet er muligt.  

 

Eftersom transaktionsomkostningerne forbundet til aftalen er så lave, og med begrundelse for, at der 

ses bort fra det faktum at rettighederne mellem parterne ikke er veldefinerede, da er aftalen i hen-

hold til en effektivitetsbetragtning tilnærmelsesvis det tætteste der kommes på en perfekt kontrakt 

og dermed indikationen på den perfekte verden.  

 

Ud fra en Pareto og Kaldor Hicks betragtning er aftalen med veldefinerede rettigheder og de lave 

transaktionsomkostninger den ønskede tilstand. Med det in mente, at der er tale om en situation der 

tilnærmelsesvis er det tætteste der kommes på den perfekte verden, da vil dette bringe parterne i en 

Pareto optimal tilstand, som illustreret ud fra nedenstående figur 3.8.  

 
Figur 3.8 – fremstillet ved egen tilvirkning 
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Foregående figur 3.8 illustrerer hvorledes aftalen med de veldefinerede rettigheder og lave transak-

tionsomkostninger kan få parterne til at befinde sig i en Pareto optimal situation, i forhold til punk-

tet P. Parternes potentielt perfekte kontrakt illustreres ved den grønne prik på LM kurven. Den 

grønne prik vil i ovennævnte situation således befinde sig et sted på LM kurven mellem punkterne 

Q og R, illustreret ved den grønne pil, og vil dermed være Pareto optimal i forhold til punktet P.  

 

Problemetikken er dog, at der ikke forekommer veldefinerede rettigheder i aftalen mellem Uber og 

chaufføren, da disse overhovedet ikke findes at være defineret. Parterne befinder sig dermed på nu-

værende tidspunkt stadig i punktet P, illustreret i figur 3.2 og 3.3 på henholdsvis side 68 og 70. 

Denne situation bliver belyst nedenfor.  

 

Uber uden veldefinerede rettigheder 

 

Det er særdeles problematisk, når rettighederne ikke er veldefinerede, da dette vil betyde øgede 

transaktionsomkostninger – særligt søgeomkostningerne, da chaufføren er tvunget til at søge hvor-

ledes dennes retsstilling er andetsteds end på Ubers digitale platform – og dermed vil begge faktorer 

forhindre at der er tale om en økonomisk efficient aftale, eftersom der foreligger markedssvigt i 

form af et dødvægtstab. 

 

Når rettighederne mellem Uber og chaufføren ikke er veldefinerede, og det dermed ved aftaleindgå-

elsen ikke vides hvilken position de hver især indtager, da vil både søge-, forhandling- og kontrol-

omkostningerne øges. Betydningen af de udefinerede rettigheder er den, at parterne ikke har mulig-

hed for at forudsige de juridiske afgørelser, da de som udgangspunkt ikke ved hvem der har ret-

tigheden og den i juridiske afgørelser kan tilfalde begge parter.  

 

Før forhandlingerne kan finde sted vil der være omkostninger forbundet med at undersøge hvad det 

egentlig er for et forhold. Da det hverken er gjort klart i kontrakten, fremgår af dansk rets gældende 

lovgivning eller er afsagt dom på området, ved de enkelte parter ikke hvad det er for et retsforhold.  

 

Det er derved ikke muligt at undersøge konkret hvilket retsforhold Uber konstellationen udgør, 

hvorfor det heller ikke er muligt at forhandle om retsforholdet. Såfremt Uber begynder at forhandle 

omkring forholdet, for om muligt at finde en mellemvej, da vil Uber gå imod de retssager, der ver-
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serer omkring eventuelle ansættelsesspørgsmål. Det er dermed ikke muligt at forhandle om retsfor-

holdet, da en sådan forhandling vil gå imod Ubers grundlæggende principper om mindst muligt an-

sat personale. Kontrolomkostningerne vil, som søge- og forhandlingsomkostningerne, ligeledes væ-

re tilbøjelige til at stige, da det ikke er muligt at kontrollere et forhold, der ikke er defineret og som 

parterne derved ikke ved hvad er. Når det ikke vides hvordan en aftale eller forhold bør være, da er 

det heller ikke muligt at kontrollere at den bliver korrekt opfyldt, fordi der ikke findes at være noget 

udgangspunkt for kontrol.  

 

Som produkt af de uklare og komplekse rettigheder forekommer der transaktionsomkostninger i 

form af hårde forhandlere samt fjendtlige parter, som anvist i tabellen i figur 3.6 på side 77. Begge 

faktorer forøger de hermed forbundne transaktionsomkostninger og besværliggør således, at for-

handling mellem parterne kan foretages, og der dermed kan opnås en Pareto optimal tilstand. De 

hårde forhandlere kommer til udtryk ved at Uber er en stærk part, som ikke så let vil give sig, da de 

besidder meget magt over for den svage part, chaufføren. Uber fremstiller et take it or leave it tilbud 

til chaufføren, som tilbyder chaufføren at skrive under på de foreliggende vilkår og betingelser og 

hermed blive chauffør, eller de kan lade være. Såfremt chaufføren ikke ønsker at køre under de 

fremlagte vilkår, da er der ikke mulighed for forhandling, og Uber vil blot finde andre personer som 

er villige til at køre under deres, på forhånd bestemte, vilkår og betingelser. Fjendtlighed forekom-

mer ligeledes som en faktor, der har betydning for de foreliggende transaktionsomkostninger. De 

fjendtlige parter kommer til udtryk i og med parterne ikke er villige til at forhandle således at den 

anden part får større fordel af aftalen. Det skaber ligeledes højere transaktionsomkostninger da for-

handlinger kan trække i langdrag. 

  

På nær de velspecificerede rettigheder, er der som belyst ovenfor, ikke mange transaktionsomkost-

ninger forbundet med aftalekonstruktionen i Uber. Dog skaber de ikke veldefinerede rettigheder en 

stigning i transaktionsomkostningerne, som derved gør at parterne gennem aftale, ikke vil ende i 

den perfekte tilstand og dette skaber et dødvægtstab. Ved hjælp af følgende spil vil det anskueliggø-

res hvordan parterne med de høje transaktionsomkostninger, vil befinde sig i en uligevægtig til-

stand. Det er særligt de ikke veldefinerede rettigheder som får transaktionsomkostningerne til at sti-

ge og derved dem, der forårsager dødvægtstabet, hvorfor disse anvendes som faktorer i spillet. Føl-

gende spil anskueliggør således parternes interaktion med hinanden på baggrund af de høje transak-

tionsomkostninger.  
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Figur 3.9 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Ovenstående spil omtales fangernes dilemma. Spillet anskueliggør en forhandlingssituation, hvor 

der foreligger markedssvigt i form af ufuldstændig information, som kommer til udtryk i en ikke-

veldefineret kontrakt. Nash ligevægten illustrerer en ligevægt mellem parternes valg, men demon-

strerer ikke nødvendigvis den optimale situation for begge parter. Som i fuldkommen konkurrence 

modellen, anvendes Pareto optimalitet og Kaldor Hicks efficiens som målestok for de optimale løs-

ninger, hvorfor grønne felt illustrerer det perfekte marked og dermed den ønskede tilstand.  

 

De valgte tal illustrerer parternes nytte fordeling, alt afhængig af hvorvidt den foreliggende kontrakt 

er veldefineret eller ej, og i givet hvis til hvis fordel. Nytte fordelingen afhænger af parternes mu-

lighed for effektivt gennem forhandling at kunne allokere ressourcerne derhen hvor de findes at ha-

ve størst nytte.  

 

Som koncipist af kontrakten, tilbyder Uber chaufføren et take it or leave it tilbud til chaufføren, 

som herved kan vælge om denne vil acceptere eller ej. Uber besidder, som den stærke kontrahent, 

en stor forhandlingsmagt og er dermed ikke villig til at aftale andet end hvad der fremgår af kon-

trakten og hvad de selv finder fordelagtigt. Da de ikke-veldefinerede rettigheder skaber store trans-

aktionsomkostninger, er det for Uber profitmaksimerende blot at lade disse være udefineret, og i 

henhold til den neoklassiske tankegang, er dette yderst attraktivt for Uber. Kontrakten uden veldefi-

nerede rettigheder giver tilmed et stort råderum at handle på, hvilket særligt er i Ubers interesse. 

Der foreligger dermed fra Ubers side ikke incitament til at vælge anden strategi end en kontrakt 

foruden de veldefinerede rettigheder.  
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Uber tilbyder et take it or leave it tilbud til chaufføren hvad angår indgåelsen af kontrakten, hvorfor 

chaufføren reelt set kun besidder to strategier at vælge mellem; chaufføren kan vælge at acceptere 

den ikke-veldefinerede aftale, eller chaufføren kan vælge at afvise og dermed også acceptere at der 

mellem Uber og chaufføren ikke foreligger et samarbejde. Såfremt der ses bort fra det faktum, at 

Uber som stærk kontrahent ikke er villig til at indgå andre aftaler end den ikke-veldefinerede, da 

besidder chaufføren tilmed personlige værdier som ligeledes vil påvirke dennes valg i aftaleindgåel-

sen.  

 

Chaufføren har tilmed en profitmaksimerings interesse ved at indgå denne aftale med Uber, da der 

er centrale muligheder for på kort sigt at maksimere sin profit. Aftalen foreskriver en høj grad af 

fleksibilitet, ingen forpligtelser til bestemt aktivitetsniveau og hurtige penge (ugentlig udbetaling), 

hvilket chaufføren med al sandsynlighed finder meget attraktivt. Chaufføren vil med stor sandsyn-

lighed have svært ved at tillægge modkrav, eftersom der ingen forpligtelser foreligger i henhold til 

aftalen. Den værdi chaufføren tillægger sit arbejde, på baggrund af nævnte faktorer, gør at det for 

chaufføren er profitmaksimerende at indgå aftalen foruden de veldefinerede rettigheder, da værdien 

af forhandlingen er lavere (det er omkostningstungt at forhandle med en uvillig part) end den til-

gængelige profit.  

 

Det kan ud fra ovenstående udledes at parterne tilegner sig følgende faktorer til begrundelse for de-

res strategivalg:  

 

Uber:  

•   Koncipist af aftalen 

•   Stor forhandlingsmagt 

•   Profitmaksimerende 

•   Stort råderum 

Chauffør: 

•   Jobbets fleksibilitet 

•   Få krav – let tilgængeligt  

•   Værdi af forhandling lavere end den 

tilgængelige profit 

•   Profitmaksimerende 
 

Figur 3.10 - fremstillet ved egen tilvirkning 

 

På baggrund af ovenstående tabel kan udledes det at begge parters strategiske valg, vil være at ind-

gå en aftale foruden de veldefinerede rettigheder. Dette leder parterne ned i Nash ligevægten på 

(2,2), som ligeledes er illustreret ved punktet P i figur 3.2 og 3.3 (på henholdsvis side 68 og 70) om 
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Pareto optimalitet og Kaldor Hicks efficiens. Da den optimale tilstand foreligger ved begge parters 

strategivalg veldefineret, da denne både er Pareto optimal samt Kaldor Hicks efficient, kan det på 

baggrund af parternes nuværende ligevægtstilstand deduceres, at parterne på baggrund af de høje 

transaktionsomkostninger, ikke befinder sig i en situation som det perfekte marked. Parterne har 

dermed ikke været i stand til at løse problemet selv, hvorfor de befinder sig i en uligevægtig til-

stand. 

 

Da det overordnet set er i samfundets interesse, at parterne ender i den Kaldor Hicks efficiente situ-

ation med maksimal profit, da vil det i det følgende belyses hvorvidt parterne ud fra teorier om lov-

givning og forhandling kan fremkomme til den perfekte tilstand. På trods af at teorien om det per-

fekte marked tilskriver at der ikke foreligger statslig reguleringen, vil det i det følgende analyseres 

hvilke tiltag, der kan foretages, således at aftalen tilnærmelsesvis opnår forudsætningerne for det 

perfekte marked. Med det perfekte marked som rettesnor tillades det i afhandlingen ved anvendelse 

af Coase teorem at opnå den ideelle tilstand, eller blot tilnærmelsesvis den ideelle tilstand – og der-

med den perfekte kontrakt. Anvendelsen af Coase teorem er begrundet i de fælles faktorer for opfat-

telsen af markedet, der foreligger mellem teoremet og teorien om fulkommen konkurrence.227  

 

3.5  Coase teoremet  
 

I 1960 skrev Coase artiklen ”The problem of social cost”228, hvori han diskuterede hvilken betyd-

ning fordelingen af rettigheder kunne have på brugen af ressourcer. Hovedfokus for artiklen var kri-

tik af den gængse anvendelse af økonomiske teorier som fri konkurrence, mikro- og makroøkono-

mi. Artiklen var således en af grundstenene for retsøkonomien med sin forskning omhandlende ret-

tigheder.229 Coase har med sin artikel bidraget til at udlede hvordan der opnås efficiens i form af Pa-

reto optimalitet.  

 

På det retsøkonomiske plan, og i henhold til Coase, da henfører begrebet rettigheder sig til både 

ejendomsrettigheder og erstatningsansvar. En rettighed beskyttet som en ejendomsrettighed kan ik-

ke overdrages til andre medmindre ejeren giver lov hertil.230 Som hovedregel inddeles ejendomsret-

tigheder i retten til at bruge og omforme et givent gode (brugsrettigheder), retten til at tjene penge 
                                                
227 Riis og Trzaskowski 2013, side 162. 
228 Publiceret i The Journal of Law & Economics, oktober 1960.  
229 Eide og Stavang 2008, side 134. 
230 Eide og Stavang 2008, side 227. 
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på et givent gode samt retten til at overdrage et givent gode til andre. Når der foreligger ejendoms-

rettigheder og disse krænkes, da har domstolene bemyndigelse til at genoprette den krænkede ejen-

domsrettighed ved hjælp af et erstatningsansvar. 

 

Når der foreligger erstatningsansvar hos en part, betyder dette at parten er pligtig til at betale erstat-

ning. Størrelsen på et sådan erstatningsansvar bestemmes af staten og foreligger der erstatningsan-

svar hos en part, er det for ham at betale det fastsatte beløb. Anvendelse af både ejendomsrettighe-

der og erstatningsansvar kan forekomme i den enkelte situation, hvormed erstatningsansvar kan gø-

res gældende på skader, der er sket findes denne at være bagudrette, modsat ejendomsrettigheden 

der findes at hindre krænkelse fremadrettet.231  

 

I en af deres artikler undersøgte Calabresi232 og Melamed233,234 valget mellem erstatningsansvar el-

ler ejendomsrettigheder efter hvilken, der ville være økonomisk effektivt. Konklusionen blev, at så-

fremt der er lave transaktionsomkostninger, da vil anvendelsen af ejendomsrettigheder være mest 

effektivt hvorimod hvis der er høje transaktionsomkostninger, da ville erstatningsansvar være mest 

anvendeligt. Traditionelt set fandtes det, at erstatningsansvaret dominerer kontraktretten hvorimod 

ejendomsretten dominerer tingsretten.235  

 

I artiklen fremsatte Coase følgende argumentation for fordelingen af rettigheder i et marked uden 

transaktioner:  

 

“With costless market transactions, the decision of the courts concerning liability for the 

damage would be without effect on the allocation of resources.” 236  

 

Coase’ argumentation skal forstås således, at det er uden betydning for ressourcernes anvendelse 

hvordan rettighederne til dem er fordelt. Hovedpointen er, at såfremt der er lave transaktionsom-

kostninger, da vil rettighederne ud fra forhandling altid ende hos dem, der værdsætter dem højest og 

som vil være villig til at betale den højeste pris. Modsatvis tydeliggør Coase, at såfremt der er høje 
                                                
231 Eide og Stavang 2008, side 228.  
232 Guido Calabresi, tidligere dekan ved Yale Law School, samt tidligere dommer ved The United States Court of Ap-
peals for the Second Circuit. Særligt kendt for sine synspunktet inden for law and economics.  
233  Douglas Melamed, amerikansk jurist, særligt kendt for sine synspunkter inden for law and economics. 
234 Calabresi og Melamed 1972 “Property rules, liability rules and inalienability: One view of the Cathedral”. 
235 Eide og Stavang 2008, side 228 og 229. 
236 Coase 1960, side 10. 
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transaktionsomkostninger, da vil aftaler ikke blive indgået og rettighederne vil dermed slutteligt en-

de hos de personer, der påskønner dem mindst. Coase argumenterer dermed, at det er en nødven-

dighed at lovgiver bidrager med at mindske transaktionsomkostningerne, således at den effektive 

brug af ressourcer fremmes – samt opnår Pareto efficiens.  

 

I artiklens søgelys opstiller og analyserer Coase en situation, hvor to parter, en kornejer og en fåre-

avler, har uforenelige ønsker. Eksemplet illustrerer en forhandlingssituation med lave transaktions-

omkostninger og veldefinerede rettigheder. I henhold til Coase, skal det antages at disse to parter er 

hinandens naboer samt at der imellem dem ikke er opsat noget hegn. Fåreavlerens får har således fri 

adgang til at komme ind på kornejerens marker på grund af det manglende hegn.  

 

Da der ikke er opsat noget hegn, forårsager fåreavlerens forvildede får skade på kornejerens marker 

for 100 kr. om året. Den eneste måde, at forebygge skaden er ved at sætte et hegn op mellem de to 

parter. Spørgsmålet er i denne sag, i forhold til erstatningsansvar og de foreliggende transaktions-

omkostninger, hvem der bør påtage sig denne opgave, således at der bliver skabt størst mulig værdi 

for begge parter. Da kornejeren har folk på gården, som kan opsætte samt vedligeholde hegnet, vil 

han kunne påtage sig at gøre denne opgave for 50 kr. om året. Fåreavleren vil derimod skulle have 

en ekstern virksomhed til at påtage sig opgaven, hvorfor hans årlige omkostninger ved opsætning 

samt vedligeholdelse vil være 65 kr. årligt.  

 

Normalt vil en domstol placere ansvaret hos den part, der gør noget urimeligt. Coase var dog mere 

interesseret i, samt fortaler for, hvordan der opnås den mest effektive brug af ressourcerne. 

 

For at der kan tages stilling til hvem der juridisk og økonomisk set burde have erstatningsansvaret 

for den given skade, skal det ud fra forskellige retslige udfald vurderes hvordan der mest effektivt 

gøres brug af ressourcerne. Det kan med god grund argumenteres, at det er fåreavleren som har an-

svaret for sine får og dermed skaden, hvorfor det er ham som skal have ansvaret herfor. Den første 

retsregel der således skal anvendes er den hvor fåreavleren stilles til ansvar for skaden og dermed 

bliver erstatningsansvarlig og kornejeren dermed har retten på sin side – lad denne regel blive defi-

neret kornejer-ret (ansvarsregel). Modsat kornejer-ret kan det med god grund argumenteres, at få-

rene ikke ville have forårsaget skade hvis ikke de kunne komme ind på marken – dog ville der såle-

des heller ikke være sket nogen skade, såfremt kornejeren ikke havde valgt at producere korn. Det 
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kan argumenteres at begge parter, ved uforenelige ønsker, bærer en del af skylden, hvorfor den an-

den retsregel forholdet skal vurderes under, er den hvor der ikke foreligger ansvar, fordi fåreavleren 

har retten på sin side, og kornejeren således selv må oppebære de omkostninger der er ved skaden. 

Lad denne retsregel blive defineret som fåreavler-ret (ikke-ansvarsregel). Nedenfor vil det blive 

vurderet hvorvidt udnyttelsen af ressourcerne vil blive anvendt effektivt under de to ansvarsregler.  

 

Såfremt der foreligger fåreavler-ret, da besidder kornejeren ansvaret og tabet på de 100 kr. årligt, 

og vil således ikke kunne kræve at fåreavleren hverken erstatter eller kompenserer ham for nogen 

skade der er sket. Såfremt denne fåreavler-ret er gjort gældende, vil det for kornejeren kunne betale 

sig at opsætte og vedligeholde et hegn, da dette vil have en samlet årlig omkostning på 50 kr., og 

derved mindske hans alternative tab på 100 kr. Kornejeren tjener dermed 50 kr. da det er forskellen 

mellem det tab kornejeren ville have hvis ikke han satte et hegn op og det tab/omkostninger han får 

ved at afværge et sådan tab (100 kr. – 50 kr. = 50 kr.). Hvis omkostningerne til hegnet havde været 

større end det tab fårene udgør på kornejerens mark, ville det for kornejeren ikke kunne betale sig at 

sætte noget hegn op, da det i stedet ville være omkostningsminimerende, under fåreavler-ret, blot at 

acceptere skaden.  

 

Hvis der modsatvis gøres kornejer-ret gældende, har kornerejeren retten på sin side og det er der-

med fåreavleren, der vil skulle erstatte den skade som hans får har forvoldt. Da hans omkostninger 

til at få opsat samt vedligeholdt et hegn, som kan afværge yderligere skader, er mindre end hans 

omkostninger ved at dække skadens omkostninger, som er 100 kr., vil fåreavleren ligesom korneje-

ren, få opsat et hegn og dermed tjene 35 kr. (100 kr. – 65 kr. = 35 kr.). Da begge tilfælde vil opsætte 

et hegn for at forebygge flere skader, fordi dette i begge tilfælde er omkostningsminimerende, da vil 

begge løsninger, i et samfundsmæssigt perspektiv, være Kaldor Hicks efficiente.237  

 

Ud fra ovenstående synes det ud fra en generel økonomisk synsvinkel, at lyde bedst såfremt det er 

kornejeren som har erstatningsansvaret under fåreavler-ret, og dermed opsætter samt vedligeholder 

hegnet, eftersom han er den part, der kan gøre dette for mindst mulige ressourcer. Men ifølge Coase 

er det ikke den hele sandhed og ikke nødvendigvis sådan der opnås den bedst mulige brug af res-

sourcerne.  

 

                                                
237 Eide og Stavang 2008, side 136.  
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Det er ikke muligt at benægte, at der under kornejer-ret påføres en unødvendig ekstraomkostning på 

15 kr. (forskellen mellem 65 kr. og 50 kr.), når det vides at kornejeren under fåreavler-ret kan op-

retholde samme byrde, men for blot 50 kr. Coase mener dog, at parterne gennem aftale kan elimine-

re denne omkostning og stadig opnå samme økonomiske resultat som under fåreavler-ret. Ved 

kornejer-ret er det i parternes egen interesse, at indgå en aftale, som kan forbedre begges situationer 

– såfremt parterne kan komme frem til sådan en aftale, vil denne være Pareto optimal siden de ind-

går den frivilligt og fordi hegnet i begge tilfælde, vil være bedre for den ene part uden at stille den 

anden part dårligere.  

 

Dette leder frem til det der kendes som det stærke version af Coase teorem. Ifølge denne definition 

vil der gennem forhandling kunne opnås en Pareto optimal tilstand (og dermed en økonomisk effi-

cient aftale)238 såfremt transaktionsomkostningerne er lave og rettighederne er veldefinerede. Der-

som rettighederne er veldefineret giver dette parterne bedre forudsætninger og muligheder for at 

forudsige eventuelle juridiske resultater.239 Coase udtrykte ikke selv teoremet i sine artikler, men 

disse findes udledt af forskellige forfattere ud fra hans artikler. Den definition af teoremet der ligger 

til grund for denne opgave, er udledt af Eide240 og Stavang241 og er som følger;  

 

”Hvis rettigheter er veldefinerte og transaksjonskostnadene er null, vil partene, uavhengig av 

den rettslige fordeling av rådigheter, gjennom samarbeide frembringe et Pareto-effektivt re-

sultat.” 242 

 

I henhold til det ovenfor anførte eksempel med kornejeren og fåreavleren, skal det stærke Coase te-

orem forstås således, at hvis transaktionsomkostningerne er lave samt der foreligger veldefinerede 

rettigheder, da vil kornejeren og fåreavleren komme frem til en Pareto optimal tilstand. Parterne vil 

nemlig kunne forhandle sig frem til, at det er den person, som værdsætter hegnet mest, der skal ha-

ve rettigheden.  

 

Som anført tidligere kræver efficiens optimering af rettigheder, at disse overføres til den part der 

værdsætter dem højest. Værdsættelsen af en retsregel, er den besparelse de enkelte parter har ved at 

                                                
238 Eide og Stavang 2008, side 137.  
239 Coase 1960, side 19. 
240 Erling Eide, dr.phil. og professor i socialøkonomi ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.  
241 Endre Stavang, dr.jur. samt professor ved Institut for Privatret ved Universitetet i Oslo.   
242 Eide og Stavang 2008, side 137. 
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have rettigheden. I ovenstående eksempel værdsætter kornejeren kornejer-ret som værende 50 kr., 

da det er hvad han sparer ved at have rettigheden og dermed ikke skal betale for at opsætte samt 

vedligeholde hegnet. Fåreavleren har derimod en besparelse på 65 kr. under fåreavlerret, da dette er 

hvad han vægter af værdi til hegnet. Fordi fåreavleren værdsætter at have retten på sin side mest 

(fordi 65 > 50), er det ligeledes ham der skal have rettigheden.243 Derefter vil parterne kunne fore-

tage yderligere forhandlinger og derigennem opnå en Pareto forbedring.  

 

Fordi parterne på forhånd kan forudsige det juridiske udfald, på baggrund af at rettighederne er vel-

definerede gennem de foreliggende regler, da vil parterne indbyrdes aftale at det er kornejeren, som 

skal varetage opsættelsen og vedligeholdelsen af hegnet, men at det er fåreavleren, som skal betale 

de hermed forbundne omkostninger. Kornejeren kan gøre dette for en omkostning på 50 kr. årligt, 

og i og med det er fåreavleren, som betaler disse omkostninger, tjener han 15 kr. da hans egentlige 

omkostninger ville have været 65 kr. De tjente 15 kr. kan han således kompensere kornejeren med, 

således at fåreavleren betaler et sted mellem 1 kr. og 15 kr. til kornejeren. En eventuel kompensati-

on vil stille minimum én af parterne, hvis ikke begge, bedre end udgangspunktet og dermed skabe 

en Pareto forbedring. Såfremt der forligger en Pareto forbedring vil der ligeledes være tale om en 

Kaldor Hicks forbedring i og med der kun forekommer en stigning i den samlede nytte og intet tab. 

Ved at have veldefinerede rettigheder under fåreavler-ret, og under forudsætningerne at transakti-

onsomkostningerne er lave, vil parterne gennem aftale kunne opnå en situation hvor fåreavleren, 

som minimum, bliver stille bedre (ved at spare penge på hvad det normalt ville have kostet ham) 

uden at kornejeren bliver stillet værre, da han stadig får løst problemet med skaden og dertil får 

dækket sine omkostninger til opsætning af hegnet.  

 

På baggrund af det stærke Coase teorem, deduceres det derved at en økonomisk efficient aftale kan 

opnås såfremt rettighederne er veldefinerede og der hertil er lave transaktionsomkostninger.  

 

Hvis dette scenarie anskues ud fra eksemplet med Uber og chaufføren, og forudsætningerne for det 

stærke Coase teorem med de lave transaktionsomkostninger og de veldefinerede rettigheder finder 

sted, da vil parterne gennem aftale være i stand til at kunne forhandle sig frem til en Pareto optimal 

aftale. En sådan aftale vil bibringe parterne en situation der tilnærmelsesvis er på det perfekte mar-

                                                
243 Eide og Stavang 2008, side 142. 
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ked. Scenariet kan illustreres ud fra nedenstående forhandlingssituation, som er anskueliggjort i et 

fangernes dilemma spilmatrix.  

 

 UBER 
 

Velspecificeret  Ikke velspecificeret  
 

CHAUFFØR 
Velspecificeret  (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke velspecifi-
ceret 

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 3.11 – fremstillet ved egen tilvirkning  

 

Som anskueliggjort tidligere i afhandlingen, da befinder parterne sig på nuværende tidspunkt i Nash 

ligevægten som illustreret ved nytten (2,2) i ovenstående figur 3.11. Det er for parterne ønskværdigt 

at de opnår nytten (6,6), som både er Pareto optimal og Kaldor Hicks efficient. I henhold til Coase 

vil parterne ved veldefinerede rettigheder og lave transaktionsomkostninger kunne forhandle sig 

frem til denne ønskede tilstand. Dette sker ved at parterne, som i eksemplet med kornejeren og fåre-

avleren, kompenserer hinanden. Parterne vil kompensere hinanden alt afhængig af hvem der har ret-

tigheden. Coase argumenterer, at det er uden betydning hvilken part der besidder rettigheden, da 

parterne altid gennem aftale, når der forekommer lave transaktionsomkostninger, vil forhandle sig 

frem til at det er den part der værdsætter at have rettigheden mest, som skal besidde den. Dette er il-

lustreret ved den vandrette pil. Såfremt der eksempelvis er veldefinerede rettigheder til fordel for 

chaufføren, da vil chaufføren have en nytte på 10, hvorimod Uber vil have en nytte på 0, fordi den-

ne står med alt ansvaret. For at kunne opnå en optimal fordeling af ressourcer, kan parterne ved 

hjælp af forhandling kompensere hinanden, således at der samlet set opnås en større nytte. Ved at 

kompensere chaufføren med 4 (forskellen på 10 og 6), som er det han mister ved at forhandle med 

Uber, da vil parterne kunne forhandle sig frem til en Pareto optimal og Kaldor Hicks efficient situa-

tion som anvist i nytten (6,6) i ovenstående figur 3.11. Dette vil stille Uber bedre (med en minimum 

nytte på 2) og chaufføren vil stå med samme nytte som før når Uber kompenserer ham med de 4. 

Alt i alt er dette en bedre situation for begge parter. Dog er det ikke denne situation parterne på nu-

værende tidspunkt befinder sig i.   
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Det er en forudsætning for indgåelse af økonomisk efficiente aftaler, at de forbundne transaktions-

omkostninger ikke overstiger det forventede samarbejdsoverskud.244 Dersom disse betingelser ikke 

er opfyldt, vil parterne have udfordringer ved, gennem forhandling og aftale, at komme frem til en 

Pareto forbedring – og dermed en efficient aftale. Teoremet er dermed betinget af de lave transakti-

onsomkostninger og de veldefinerede rettigheder for at opnå en efficient aftale. Såfremt disse betin-

gelser ikke er opfyldt, er Coase fortaler for at lovgiver foretager indgreb, således at parterne allige-

vel har mulighed for at opnå det stærke Coase teorem. Dette udtrykkes i det svage samt det norma-

tive Coase teorem.  

 

Det svage og det normative Coase teorem 
 

Som belyst under transaktionsomkostningsteorien, har det ikke-veldefinerede retsforhold mellem 

Uber og chaufføren den betydning, at transaktionsomkostningerne stiger så meget, at det ikke er 

muligt for parterne, i henhold til det stærke Coase, at indgå en aftale og dermed opnå en Pareto op-

timal tilstand. Coase argumenterede med følgende argumentation, at hvis transaktionsomkostnin-

gerne forbundet med aftaleindgåelsen er højere end den samlede gevinst ved samarbejdsoverskud-

det, da vil en effektiv omfordeling af rettigheder ikke finde sted og det er dermed af betydning for 

effektiviseringen hvordan den initiale rettighedsfordeling er: 

 

“(…) when dealing with the problem of the rearrangement of legal rights through the market, 

it was argued that such a rearrangement would be made though the market whenever this 

would lead to an increase in the value of production. But this assumed costless market trans-

actions. Once the costs of carrying out market transactions are taken into account it is clear 

that such a rearrangement of rights will only be undertaken when the increase in the value of 

production consequent upon the rearrangement is greater that the costs which would be in-

volved in bringing it about. When it is less, the granting of an injunction (or the knowledge 

that would be granted) or the liability to pay damages may result in an activity being discon-

tinued (or may prevent its being started), which would be undertaken if market transactions 

were costless. In these conditions the initial delimitation of legal rights does have an effect on 

the efficiency with which the economic system operates.” 245 

 

                                                
244 Coase 1960, side 9.  
245 Coase 1960, side 15.  
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Det stærke Coase teorem kan alene efterkommes under den forudsætning, at transaktionsomkost-

ningerne er 0, eller tilnærmelsesvis 0. Såfremt der er lave transaktionsomkostninger vil det, i hen-

hold til Coase stærke teorem, være muligt at lave en effektiv fordeling af rettigheder, således at par-

terne opnår en Pareto optimal tilstand, som anvist ovenfor. Når der ikke er lave transaktionsomkost-

ninger, da vil den initale rettighedsfordeling være af betydning for hvorvidt ressourceudnyttelsen 

bliver Pareto effektiv. Dette leder videre til Eide og Stavangs definition af den svage version af 

Coase og bygger på følgende;  

 

”Hvis transaksjonskostnadene er så høye at de forhindrer forhandlinger, vil ressursutnyttel-

sen bli Pareto-effektiv hvis den rettslige allokering av rådigheter initialt er slik som forhand-

linger uten transaksjonskostnader ville ha ledet til, men ikke ellers.” 246  

 

Den svage version i Coase teorem skal forstås således, at såfremt der i en forhandling mellem par-

terne forekommer så høje transaktionsomkostninger at disse forhindrer at der kan foreligge nogen 

forhandling, da vil der kun kunne opnås en effektiv brug af ressourceudnyttelsen og dermed en Pa-

reto optimal tilstand, såfremt den initale rettighedsfordeling er allokeret således, som det under for-

handlinger med lave transaktionsomkostninger alligevel ville have kommet frem til. Hvis ikke par-

terne kan forhandle sig frem til en effektiv løsning, da skal den effektive løsning være tilrettelagt på 

forhånd for at der overhovedet kan opnås effektivitet. Hvor det stærke Coase teorem er essentielt til 

forståelsen af hvilken betydning transaktionsomkostninger har på den optimale effektivisering af 

ressourcerne, da er den svage Coase oftest mere anvendelig for virkelighedens problemer og til for-

ståelse af hvordan rettigheden skal allokeres således, at der opnås et effektivt resultat.  

 

Det er i samfundets interesse at opnå efficiens kriteriet på et marked, hvorfor det synes mest tro-

værdigt at det er lovgiverne, som skal varetage opgaven i forbindelse med at tilrettelægge den mest 

værdiskabende allokering af rettigheder mellem aftalens parter. Dog skal det holdes for øje, at der 

for lovgiverne kan foreligge omkostninger forbundet med denne allokering. På trods af, at der kan 

foreligge indikationer på hvem, der skal have rettigheden for at opnå den mest værdiskabende allo-

kering, da kan der eksistere en masse omkostninger forbundet med at finde frem til den rette alloke-

ring. De omkostninger, der kan forekomme er i henhold til administrationen og informationssøg-

ning – hvis ikke der foretages denne informationssøgning foreligger der en fare i at rettighederne 

                                                
246 Eide og Stavang 2008, side 143.  
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muligvis, på grund af en fejlagtig konklusion, kan ende hos de forkerte, og der vil dermed ikke op-

nås et Pareto effektivt resultat.  

 

I og med frivilligt indgåede aftaler er Pareto effektive, fordi de er gensidigt fordelagtige, da vil det 

for lovgiverne i visse tilfælde bedre kunne betale sig at forsøge at reducere transaktionsomkostnin-

gerne forbundet med indgåelsen af aftalen, således at parterne selv har mulighed for at forhandle sig 

frem til den effektive løsning. Dette mindsker risikoen for at foretage en forkert allokering af ret-

tighederne og dermed omkostningerne forbundet med informationssøgning. Coase argumenterede 

for dette tiltag i sin artikel, da han påpegede at det i visse tilfælde ikke er virksomheden selv der er 

løsningen på problemet, men derimod den dømmende magt.  

 

“In the standard case of a smoke nuisance, which may affect a vast number of people en-

gaged in a wide variety of activities, the administrative costs might well be so high as to make 

any attempt to deal with the problem within the confines of a single firm impossible. An alter-

native solution is direct Government regulation. Instead of instituting a legal system of rights 

which can be modified by transactions on the market, the government may impose regulations 

which state what people must or must not do and which have to be obeyed.”247 

 

Coase argumenterede, at en alternativ løsning kan foretages ved at lovgiverne indfører regulering 

som sænker transaktionsomkostningerne og giver parterne mulighed for at forhandle, fordi samar-

bejdsoverskuddet er større end transaktionsomkostningerne. Ved at udforme eventuelle retsregler, 

vil lovgivere have mulighed for at effektivisere brugen af ressourcer, ved at imødekomme en reduk-

tion i transaktionsomkostninger. Dette leder videre til det som betegnes det normative Coase teo-

rem. Det normative Coase teorem er som følger:  

 

”Hvis man ønsker effektivitet, bør loven utformes slik at den reduserer eller helst fjerner 

hindringer for private avtaler.”248 

 

Såfremt transaktionsomkostningerne er så høje, at de forhindrer parterne i at indgå aftaler, som ef-

fektiviserer anvendelsen af ressourcer, som det er tilfældet med Uber og chaufføren, da kan det ud 

                                                
247 Coase 1960, side 17.  
248 Eide og Stavang 2008, side 143. 
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fra ovenstående konkluderes at lovgiverne har to mulige metoder for at opnå effektiv fordeling af 

rettighederne;  

 

1.   Lovgiverne kan ud fra det normative Coase, ved hjælp af lovregler og regulering, søge at 

mindske de transaktionsomkostninger parterne har ved aftaleindgåelsen, således at parterne 

selv finder det attraktivt at indgå frivillig, gensidigt fordelagtige aftaler, eller 

2.   Lovgiverne kan i henhold til teorien om det svage Coase vælge at allokere rettigheden til 

den person der værdsætter den mest 

 

På grund af de manglende veldefinerede rettigheder, og dermed de høje transaktionsomkostninger, 

er det på baggrund af de ovenstående løsningsforslag essentielt at analysere og vurdere hvorledes 

lovgiverne bedst muligt kan opnå effektivisering af aftalen mellem Uber og chaufføren.  

 

3.6  Løsningsmetode i henhold til Coase  
 

 

Ifølge det svage Coase teorem skal den initiale rettighedsfordeling placeres således, at den der 

værdsætter rettigheden mest, skal besidde den. Omvendt skal det forstås, at den part det er mindst 

omkostningsbebyrdende at tildele ansvaret skal have det. Det kan således lægges til grund, at den 

kontrakt, som medfører de færreste totale omkostninger, er den, der skal ligge til grund for aftalen. 

De forskellige kontraktmæssige relationer skal således vurderes efter de totale omkostninger, der er 

forbundet med et topartsforhold samt de omkostninger, der er forbundet med et trepartsforhold, for 

herudfra at kunne argumentere hvilken af de to kontrakter, der er mindst omkostningsbebyrdende 

og dermed hvilken, der vil kunne medføre økonomisk efficiens i form af Pareto optimalitet.  

 

Topartsforholdet er udtryk for, at de i aftalen omfattende parter begrænses til Uber og forbrugeren, 

da Uber dermed ikke blot er en digital platform, men ligeledes udfører kørselstjenesteydelser med 

chaufførerne under sig. Topartsforholdet er således udtryk for den ansvarsregel (kornejer-ret) der 

foreligger i henhold til ovenstående eksempel i Coase, hvor fåreavleren er ansvarlig for sine får der 

forvolder skade på kornejerens marker. Fordi chaufførerne under et topartsforhold vil køre i Ubers 

navn, og Uber dertil vil være selve udbyderen af den udførte kørselstjeneste, da vil Uber som ud-

gangspunkt blive ansvarlig for de handlinger som chaufføren foretager sig fordi chaufførerne, i de-
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res interaktion med forbrugeren, handler på vegne af Uber og deres virksomhed. Da Uber vil blive 

ansvarlig for chaufførens handlinger, og ikke er begrænset heri, da vil Ubers omkostninger være hø-

je, hvorimod chaufføren ikke vil have nogen omkostninger forbundet hermed.  

 

Såfremt der derimod foreligger et trepartsforholdet, skal Ubers forretningsmodel anskues som væ-

rende indbefattet af tre selvstændige parter, hvori både chaufføren og Uber er ansvarlige for deres 

egne handlinger. Til sammenligning er dette forhold udtryk for den ikke-ansvarsregel (fåreavler-ret) 

der i henhold til Coase eksempel, gjorde kornejeren egen ansvarlig for den skade, der var sket på 

hans marker.  I forhold til topartsforholdet, vil dette forhold være mindre omkostningsbebyrdende 

for Uber, da denne således kun kan gøres ansvarlig for sine egne handlinger og dermed ikke chauf-

førernes. Modsætningsvist vil det for chaufføren være mindre attraktivt i et trepartsforhold, da de 

her vil handle for deres egen risiko, i og med ansvaret i sidste ende vil ligge på dem selv. I forhold 

til topartsforholdet vil Ubers omkostninger dermed være mindre hvorimod chaufførernes omkost-

ninger vil være forøget., fordi chaufføren handler for egen risiko og regning  

 

Den part, der bærer risikoen såfremt der går noget galt, er således afhængig af de to kontraktfor-

hold. Den part der derimod økonomisk set burde bære denne risiko, er den hvor kontraktforholdet er 

mindst omkostningsbebyrdende. Det kan ud fra ovenstående lægges til grund, at omkostningerne 

hos de enkelte parter vil stige og falde alt afhængig af hvilken kontraktform der foreligger, dog kan 

afhandlingen i mangel af information ikke med sikkerhed klarlægge hvilke omkostninger de enkelte 

parter vil have ved de enkelte kontrakter, eftersom der ikke foreligger tilstrækkelig gennemsigtig-

hed til at kunne analysere dette. Det kan dermed ikke klarlægges hvilken af kontrakterne der er 

mindst omkostningsbebyrdende.  

 

I og med at lovgiverne ikke er i stand til at bestemme den initiale rettighedsfordeling fordi der ikke 

forekommer gennemsigtighed, og det hertil må anerkendes at betingelserne for det stærke Coase te-

orem ikke er opfyldt, da er samfundets sidste mulighed at foretage indgreb i form af lovregler som 

kan mindske transaktionsomkostningerne, som anført af det normative Coase. Det findes hermed 

nærliggende, at lovgiverne gennem lovregler fastsætter den formelle kategorisering af kontrakt-

grundlaget. En sådan regulering vil mindske transaktionsomkostningerne, således at parterne selv er 

i stand til at komme frem til en Pareto optimal tilstand, og dermed opfylde betingelserne for det 

stærke Coase teorem.  
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Det normative Coase teorem tilskriver dermed at lovgiverne har følgende to mulige lovregler, der 

begge vil mindske transaktionsomkostningerne: 

 

•   Lovgiverne kan tildele rettigheden til chaufføren og dermed kategorisere kontraktforholdet 

som et topartsforhold 

•   Lovgiverne kan tildele rettigheden til Uber og dermed kategorisere kontraktforholdet som et 

trepartsforhold 

 

Ved hjælp af normative lovregler som mindsker transaktionsomkostningerne, vil parterne indbyrdes 

gennem forhandling anvende metoden for det svage Coase ved at tildele rettigheden til den part der 

værdsætter den mest, for hermed at opnå en Pareto optimal tilstand i henhold til det stærke Coase. I 

afhandlingen anerkendes både det stærke og det normative Coase som relevante løsningsmetoder til 

afhandlingens nærværende problemstilling. Det tillades derfor at kombinere de to Coase teoremer, 

da de enkeltvis ikke findes at være tilstrækkelige i løsningen på afhandlingens problemstilling. Det 

vil ud fra denne betragtning nedenfor blive analyseret hvorledes parterne i en forhandlingssituation, 

vil komme frem til en Pareto optimal tilstand, når forudsætningerne for det stærke Coase teorem er 

opfyldt, via normative lovregler.  

 

3.6.1   Forhandling 
 

 

Som belyst i afhandlingen, er kontrakten mellem Uber og chaufføren, foruden de veldefinerede ret-

tigheder, det tætteste der tilnærmelsesvis kommes på den perfekte aftale. Dog belyses det, at mang-

len på veldefinerede rettigheder øger de heri forbundne transaktionsomkostningerne, hvilket er år-

sag til at det stærke Coase teorem ikke er opfyldt. Såfremt rettighederne derimod, ved hjælp af lov-

giverne, bliver veldefineret da vil transaktionsomkostningerne forblive lave, og parterne vil dermed 

i henhold til det stærke Coase teorem kunne forhandle sig frem til en Pareto optimal tilstand. Dette 

eksemplificeres igen ved fangernes dilemma, som anvendes analogt på forhandlingssituationen, 

hvori parterne har mulighed for at opnå en Pareto optimal tilstand. 
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 UBER 
 

Velspecificeret  Ikke velspecificeret  
 

CHAUFFØR 
Velspecificeret  (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke velspecifi-
ceret 

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 3.12 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Fangernes dilemma anvendes oftest i situationer omhandlende kontraktret.249 Som det er blevet be-

lyst ovenfor, er den eneste mulige løsning på de manglende informationsproblemer og de høje 

transaktionsomkostninger, at lovgiverne igennem det normative Coase søger at definere rettighe-

den, således at transaktionsomkostningerne falder og parterne herigennem har mulighed for at for-

handle.  

 

Som udledt tidligere befinder parterne sig på nuværende tidspunkt i en situation med markedssvigt, 

hvorfor parterne ikke er villige til at forhandle, og dermed ender i Nash ligevægtstilstanden med en 

nytte på (2,2). Som det fremgår af det stærke Coase teorem, har parterne dog ved lave transaktions-

omkostninger og veldefinerede rettigheder, mulighed for at forhandle sig frem til en Pareto optimal 

situation og Kaldor Hicks efficient nytte. Dette kan illustreres i tidligere modeller, figur 3.2 og 3.3 

(på henholdsvis side 68 og 70). I forhold til begge modeller kan parternes nuværende situation be-

skrives som værende placeret i punktet P. Dette illustrerer parternes Nash ligevægt på (2,2). I hen-

hold til Pareto modellen, figur 3.2, er trekanten, der opstår i forbindelse med punktet P og punkterne 

Q og R på LM kurven alle udtryk for Pareto forbedringer i forhold til parternes nuværende position 

P på markedet. I forhold til Kaldor Hicks modellen, figur 3.3, vil alle bevægelser på den højre side 

af den røde streg, være Kaldor Hicks forbedringer i forhold til punktet P.  

 

Fordi parterne ikke selv er i stand til at komme frem til den optimale løsning, er lovgiverne nødsa-

get til at fremsætte regler som kan mindske transaktionsomkostningerne, således at parterne selv 

kan forhandle sig frem til den Pareto optimale løsning placeret på LM kurven inden for den angi-

                                                
249 Eide og Stavang 2008, side 123.  
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vende trekant. Ved at tildele én af parterne rettigheden, og dermed veldefinere den, vil lovgiverne 

gennem lovregler mindske transaktionsomkostningerne. Forudsætninger for det stærke Coase teo-

rem er herved opfyldt. En tildeling af rettighederne vil være en naturlig løsning på problemet med 

de fjendtlige parter samt hårde forhandlere, da parterne så allerede ved hvem retten tilfalder, og 

dermed kan forudse de juridiske udfald. På baggrund af dette har lovgiverne herfor mulighed for at 

tildele rettigheden til enten chaufføren eller Uber.  

 

Ved at tilkende kontrakten den formelle kategorisering som et topartsforhold, tildeler lovgiverne au-

tomatisk chaufføren rettigheden, i og med denne klassificering vil påføre Uber al risiko forbundet 

med chaufførens handlinger. At chaufføren besidder rettigheden, skal forstås som at denne har ret-

ten på sin side, i den forstand at lovgiverne tilgodeser denne. Chaufførens nytte vil hermed stige til 

10, da denne kontraktform er fordelagtig for chaufføren, hvorimod Ubers nytte vil falde, da Uber 

står med al risikoen. I forhold til punktet P vil dette ikke være nogen Pareto forbedring, da Uber 

bliver stillet dårligere end sit udgangspunkt på 0 – i denne situation er det udelukkende chaufføren 

der bliver stillet godt, på bekostning af Uber. Dog vil der samlet set være sket et forøgelse af parter-

nes fælles nytte (fordi 10 > 4), fordi det i forhold til punktet P vil være en Kaldor Hicks forbedring. 

Da Uber med stor sandsynlighed ikke finder dette attraktivt, eftersom deres nytte falder, vil Uber 

med denne formelle kategorisering vælge at forhandle med chaufføren, for herved at kunne opnå en 

bedre retsstilling. Chaufføren derimod, vil som udgangspunkt ikke have incitament til at forhandle 

om retsstillingen, da denne udelukkende er til fordel for dem selv. Dog kan det være samfundsopti-

malt, som Coase anfører, såfremt parterne alligevel vælger at forhandle med hinanden, for herved 

kan de profitmaksimere og dermed opnå størst nytte – Kaldor Hicks efficiensen.  

 

Ved at tilbyde chaufføren en kompensation på 4, kan Uber med god grund få chaufføren til at for-

handle og dermed ende i nytten (6, 6). Denne interaktion mellem lovregler og forhandling er illu-

streret ved pilen og angiver således hvordan parterne ved en integration af normative regler og for-

handling kan fremkomme til en Pareto optimal situation. Da (6,6) tilsammen er større end (10,0) vil 

dette skabe større samfundsnytte, da Uber selv med en kompensation på 4, stadig vil opnå en nytte 

på 2 (som er større end deres førnævnte nytte på 0), uden at stille chaufføren dårligere, da denne 

stadig opnår en nytte på 10. Hvis dette illustreres i forhold til Pareto modellen, figur 3.2 på side 68, 

da vil en sådan forhandling føre parterne ud på LM kurven mellem punkterne Q og R, da dette vil 

være udtryk for den Pareto optimale situation i forhold til punktet P. Det samfunds efficiente kom-
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mer til udtryk i og med dette felt samlet set skaber den største samlede nytte eftersom 12 > 10. I 

henhold til Kaldor Hicks modellen, figur 3.3 på side 70, da vil denne forbedring resultere i at par-

terne opnår et punkt på LM kurven, da dette er den maksimale samlede nytte. Det kan herudfra 

lægges til grund, at parterne i ligevægten (6,6), som illustreret af ovenstående spil, gennem forhand-

ling ikke vil have incitament til at flytte sig, da denne både er Pareto optimal og Kaldor Hicks effi-

cient.  

 

Modsatvis kan det gøres gældende, at såfremt rettigheden bliver tildelt Uber gennem et trepartsfor-

hold, som tildeler chaufføren risikoen for sine egne handlinger, da vil chaufførens nytte blot være 0, 

hvorimod Ubers nytte vil stige til 10. Som med chaufføren, vil Uber i dette tilfælde ikke have inci-

tament til at forhandle med chaufføren, med mindre at chaufføren, på samme vis som ovenfor, til-

byder at kompensere Uber med 4, for herved at stille ham ligeså godt som udgangspunktet, samtidig 

med at chaufføren bliver stillet bedre i og med denne opnår en nytte på 2 > 0.  Ligeledes vil denne 

løsning, som belyst ovenfor, være Pareto Optimal samt Kaldor Hicks efficient.  

 

Det kan således lægges til grund, at såfremt lovgiverne vælger at fordele rettigheden til én af parter-

ne, og hermed gøre denne veldefineret, da vil det mindske transaktionsomkostningerne og dermed 

give parterne mulighed for gennem forhandling at komme frem til en optimal løsning. Det er ligele-

des blevet bevist, at den initiale rettighedsfordeling fra lovgivernes side er uden betydning, da beg-

ge parter i begge tilfælde vil kunne forhandle sig frem til en mere efficient og bedre løsning, hvilket 

uanset hvad, vil være begge i parters interesse. Parterne vil nemlig selv via forhandling komme 

frem til en aftale og det kontraktgrundlag, som de begge finder gensidigt fordelagtigt og som hertil 

vil være at anse som den perfekte kontrakt. Ved blot at veldefinere rettighederne vil Ubers forret-

ningsmodel, med de minimale transaktionsomkostninger, være det tætteste der kommer på den per-

fekt kontrakt og dermed den perfekte verden.  

 

3.7  Økonomisk delkonklusion  
 

 

I økonomisk teori opereres der med begrebet det perfekte marked, som er udtryk for den idealtil-

stand ethvert marked som udgangspunkt ønsker at opnå. Det perfekte marked er udtrykt ved fuld-

kommen konkurrence, som betegner en situation hvor markedet uden offentlig regulering, opnår en 
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ligevægtstilstand hvor det kun er de stærkeste og dygtigste parter der forbliver på markedet. For at 

et marked som fuldkommen konkurrence kan opretholdes, er det en forudsætning at der ikke fore-

kommer stærke aktører som kan forvride konkurrencen, at de økonomiske aktører besidder fuld in-

formation samt at transaktionsomkostninger er lig nul. Det er usædvanligt at et marked opfylder alle 

kriterierne og der siges dermed som oftest at være markedssvigt da det perfekte marked ikke opnås.  

For at parterne kan indgå den perfekte kontrakt er det ligeledes en forudsætning, at betingelser for 

fuldkommen konkurrence er opfyldt – kun herigennem har parterne ved hjælp af forhandling mu-

lighed for at opnå en Pareto optimal løsning.  

I henhold til det stærke Coase teorem vil parterne have mulighed for at forhandle sig frem til en Pa-

reto optimal tilstand såfremt der er lave transaktionsomkostninger og såfremt der er veldefinerede 

rettigheder. Hvad angår Uber og deres forretningsmodel forekommer der markedssvigt i form af 

manglende veldefinerede rettigheder som følge af, at parternes retsstillinger ikke er tydelige. Denne 

mangel på information og gennemsigtighed øger transaktionsomkostningerne, skaber et dødvægt-

stab og forhindrer at parterne, i henhold til det stærke Coase teorem, kan forhandle sig frem til en 

Pareto optimal tilstand, hvorfor parterne befinder sig i en Nash ligevægt. Den manglende gennem-

sigtighed forhindrer at den initiale rettighedsfordeling kan klarlægges, hvorfor det er essentielt at 

lovgiverne fastsætter lovregler som kan mindske transaktionsomkostningerne. Såfremt rettigheder-

ne dermed bliver veldefinerede vil transaktionsomkostningerne falde tilbage til de som udgangs-

punkt lave omkostninger, der følger af en digital platform, og parterne vil dermed have mulighed 

for at forhandle sig frem til en Pareto optimal tilstand. Den efficiente løsninger ligger i kombinatio-

nen af lovregler og forhandling, og dermed i integrationen af det stærke og det normative Coase te-

orem. Såfremt rettighederne bliver veldefineret og giver parterne mulighed for at forhandle, da er 

Ubers forretningsmodel, samt deleøkonomi generelt, emblemet af den perfekte økonomi. 

Det kan dermed ud fra de økonomiske betragtninger konkluderes, at der ud fra en effektivitetsbe-

tragtning kan opnås et Pareto optimal tilstand, og dermed en situation tilnærmelsesvis det perfekte 

marked, såfremt rettighederne ved hjælp af et godt kontraktgrundlag bliver defineret. Rettigheds-

fordelingen er uden betydning for hvorledes parterne vil opnå en Pareto optimal tilstand, da for-

handling mellem parterne vil komme frem til dette. 
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Kapitel 4 – Integreret analyse 
 

4.1  Indledning 

 

I 1960 skrev Coase sin epokegørende artikel kaldet The problem of social cost. Artiklen blev start-

skuddet til retsøkonomien, som er det økonomiske studie af rettens funktion og formål. I artiklen 

præciserede Coase, at lovgivere og domstole vil have indflydelse på den økonomiske aktivitet gen-

nem lovgivning. Det er derfor ønskeligt at både lovgivere og domstole besidder økonomisk indsigt, 

således at disse besidder evnen til at forudse de økonomiske konsekvenser lovgivning i vid ud-

strækning vil have. Coase forklarede dette i følgende citat;  

 

” (…) if market transactions were costless, all that matters (question of equity apart) 

is that the rights of the various parties should be well-defined and the results of legal 

actions easy to forecast. But as we have seen, the situation is quite different when 

market transactions are so costly as to make it difficult to change the arrangement of 

rights established by the law. In such cases, the courts directly influence economic 

activity. It would therefore seem desirable that the courts should understand the eco-

nomic consequences of their decisions and should, insofar as this is possible without 

creating too much uncertainty about the legal position itself, take these consequences 

into account when making their decisions.”250 

 

Ubers forretningsmodel er, i de foregående analyser, belyst ud fra et henholdsvis juridisk og øko-

nomisk perspektiv. Det er på baggrund af nævnte analyser, at den integrerede analyse vil tage sit af-

sæt. Inddragelsen af retsøkonomien i en integreret vurdering, begrundes i det juridiske hus251, hvor 

retsøkonomien som gæst kommer på besøg og supplerer retsvidenskaben.252 Retsøkonomien siges 

dermed, at være en økonomisk disciplin, der har betydning for det juridiske hus, men som fore-

kommer at være adskilt herfra.253 Til udarbejdelsen af den integrerede vurdering, sammenholdes 

både det juridiske og økonomiske aspekt af problemstillingen, for herved at se hvorledes disse in-

teragerer. 

 
                                                
250 Coase 1960, side 19. 
251 Tvarnø og Nielsen 2014, side 31.  
252 Tvarnø og Nielsen 2014, side 483.  
253 Tvarnø og Nielsen 2014, side 348.   
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I afhandlingen er det ud fra den retsdogmatiske analyse, blevet belyst at retsforholdene i Ubers for-

retningsmodel udgør en massiv gråzone, eftersom den pågældende kontrakt mellem Uber og chauf-

føren ikke formelt kan kategoriseres hvad angår de indholdsmæssige bestemmelser. Som resultat 

heraf, er parterne ikke i stand til at forudse de konsekvenser, der er forbundet med at indgå aftalen. 

Betingelserne for velfungerende aftalefrihed findes hermed ikke at være tilgodeset. Dertil findes 

det, at al risikoen synes på at hænge på chaufføren som den svageste part i trepartsforholdet, hvilket 

i henhold til et risikoafvejningssynspunkt ikke forekommer rimeligt.  

 

Den juridiske gråzone vil bevirke, at der økonomisk set opstår enorme omkostninger, som er forår-

saget af risikoen, der indtræder som følge af usikkerhed blandt parterne. Afhandlingens retsøkono-

miske analyse har belyst, at denne usikkerhed forårsager et dødvægtstab i form af transaktionsom-

kostninger, der medfører at parterne ikke opnår perfekte ligevægtstilstande. Imidlertid er det tilmed 

udledt af den retsøkonomiske analyse, at såfremt rettighederne blandt parterne bliver veldefineret 

gennem et godt kontraktgrundlag, da vil omtalte omkostninger falde, og da vil parterne have mulig-

hed for at opnå den perfekte kontrakt. Den perfekte kontrakt er opnåelig ved forhandling mellem 

parterne. På trods af, at den retsøkonomiske analyse foreskriver at løsningen på problemet fore-

kommer ligetil, da klarlægger den retsdogmatiske analyse at løsningen ikke er faktum – forårsaget 

af, at der ikke forekommer veldefinerede rettigheder. Dette anskueliggøres i følgende spilmatrix.  

 

 UBER 
 

Veldefineret Ikke-veldefineret 
 

CHAUFFØR 
Veldefineret (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke-
veldefineret 

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 4.1 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Afhandlingens foregående analyser har udledt at parterne juridisk set befinder sig i det røde felt i fi-

gur 4.1 med ikke-veldefinerede rettigheder. Økonomisk set er den efficiente position for parterne i 

det grønne felt i figur 4.1, der både er Pareto optimal samt Kaldor Hicks efficient og tilmed en lige-
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vægt. Som anskueliggjort i ovenstående figur 4.1, er der ikke overensstemmelse mellem parternes 

juridiske situation og den økonomiske efficiens optimale placering. Gældende ret fremstår dermed 

som værende inefficient, da forudsætningerne for det perfekte marked ikke findes at være opfyldt. 

Formålet med den integrerede analyse er, at skabe overensstemmelse mellem de forudgående analy-

ser, ved at vurdere hvorvidt retten har råderum nok til at opnå den økonomisk efficiente løsning.  

 

4.2  Løsning i henhold til Coase  
 

Som udgangspunkt, synes det enkelt at løse det juridiske problem ud fra en økonomisk betragtning. 

Ved at anvende normative lovregler samt parternes egne forhandlingsmuligheder og villighed, da 

vil parterne ved egen interaktion komme frem til den perfekte verden, som anskueliggjort i neden-

stående figur 4.2.  

 
 UBER 

 
Veldefineret  Ikke-veldefineret 

 
CHAUFFØR 

Veldefineret (6,6) 
 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke-
veldefineret  

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
 

Figur 4.2 – fremstillet ved egen tilvirkning  

 

Såfremt rettighederne blandt parterne bliver veldefineret, da vil transaktionsomkostningerne falde, 

og parterne vil, i henhold til det stærke Coase teorem, kunne forhandle sig frem til en Pareto opti-

mal tilstand – ideal tilstanden, udtrykt som den perfekte kontrakt ved det markerede grønne felt. De 

to pile illustrerer således den økonomiske løsning på den juridiske gråzone, som en integration mel-

lem normative lovregler og parternes egen forhandling. Den vandrette pil fra Nash ligevægten til 

nytten (0,10) tydeliggør således hvilken part, der gennem lovregler bliver tildelt rettigheden. Den 

lodrette pil illustrerer således hvordan parterne ved forhandling og kompensation vil skabe incita-

ment til at opnå den Pareto optimale tilstand og Kaldor Hicks efficiente løsning. Afhængigt af hvem 

retten tildeles, vil pilen tilpasse sin vej mod nytten (6,6).   
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Ved at lovgiverne dermed tildeler rettigheden til én af parterne, vil parterne gennem forhandling 

komme til den optimale ligevægtsløsning. Juridisk set skal det derfor fastlægges hvorledes der skal 

foreligge et topartsforhold (ansættelsesforhold) eller trepartsforhold (samarbejdsaftale mellem selv-

stændig erhvervsdrivende).  Lovgiverne har følgende muligheder for at kategorisere forholdet:  

 

•   Retsstilling 1: Den formelle kategorisering er et ansættelsesforhold 

•   Retsstilling 2: Den formelle kategorisering er en samarbejdsaftale mellem to selvstændige 

erhvervsdrivende 

 

Ifølge Coase er den initiale rettighedsfordeling uden betydning så længe transaktionsomkostninger-

ne er lave og rettighederne er veldefinerede. Begrundelsen herfor er, at parterne uanset rettigheds-

fordelingen, selv ved hjælp af forhandling vil tildele rettigheden til den part, der værdsætter den 

mest. Imidlertid forholder det sig ikke helt så enkelt, da den initiale rettighedsfordeling, og dermed 

den formelle kategorisering, vil have stor betydning for hvorledes de enkelte parter vil agere. Ne-

denfor bliver det analyseret hvorledes de enkelte parter vil agere alt afhængig af hvilken retsstilling 

der vil blive lagt til grund for aftalen. Det vil først blive analyseret hvorledes parterne gennem en 

formel kategorisering af aftalen som et ansættelsesforhold vil forhandle sig frem til den optimale li-

gevægtstilstand – som illustreret ved det grønne felt i figur 4.2 på forrige side. Derefter vil det blive 

analyseret hvorledes parterne ved en formel kategorisering som en samarbejdsaftale vil fremkomme 

til selv samme tilstand.  

 
4.2.1   Retsstilling 1: Den formelle kategorisering er et ansættelsesforhold  

 

 

Såfremt aftalen bliver kategoriseret som et ansættelsesforhold, da vil Uber og chaufføren stå i et 

tjenesteforhold, hvori chaufføren handler på vegne af Uber og dermed for deres risiko og regning. 

En sådan kategorisering vil, som belyst i den retsdogmatiske analyse, medføre at Uber står med ad-

skillige ansættelsesretlige forpligtelser over for chaufføren. Foruden de ansættelsesretlige forpligtel-

ser, vil Uber ligeledes være erstatningsmæssigt forpligtet på vegne af chaufførens handlinger i sager 

over for forbrugeren i henhold til den danske bestemmelse om principalansvar i Danske Lov 3-19-2. 

Principalansvaret forudsætter dog, at der ikke sker skadegørende handlinger i forbindelse med færd-

selsuheld, som stiller chaufføren som motorkøretøjsejer i objektivt ansvar over for forbrugeren.  
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 UBER 
 

Velspecificeret  Ikke velspecificeret 
 

CHAUFFØR 
Velspecificeret (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke velspecifi-
ceret   

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 4.3 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Ved at kategorisere aftalen som et ansættelsesforhold, tildeles rettigheden til chaufføren og aftalen 

bliver dermed veldefineret til fordel for denne. Ved denne kategorisering opnår chaufføren en nytte 

på 10, mens Uber modsat kun opnår en nytte på 0, hvorved denne tildeling af rettigheder udeluk-

kende tilgodeser chaufføren. På baggrund af den tildelte rettighed bevæger parternes tilstand sig fra 

Nash ligevægten (2,2) op til den Pareto optimale tilstand (10,0), som illustreret af pilen i ovenståen-

de figur 4.3.  

 

I forhold til parternes nuværende position i Nash ligevægten (2,2) forekommer der, med den ansæt-

telsesretlige kategorisering, ikke nogen Pareto forbedring, da chaufføren bliver stillet værre på be-

kostning af Uber. Alligevel er denne klassificering at betragte som en Pareto optimalitet, da parter-

ne ved forhandling ikke kan forhandle sig frem til en anden situation hvor en af parterne bliver stil-

let bedre uden af den anden stilles værre. Dette kan anskueliggøres ud fra nedenstående Pareto mo-

del, jf. figur 4.3.1.  

 
         Figur 4.3.1 – fremstillet ved egen tilvirkning Figur 4.3.2 – fremstillet ved egen tilvirkning  



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 107 

I Pareto modellen på forrige side, figur 4.3.1, illustrerer punktet P parternes position i Nash lige-

vægten. En tildeling af rettigheden til chaufføren ved en ansættelsesretlige kategorisering, vil rykke 

parternes ligevægt til punktet på M på LM kurven illustreret ved den blå prik. Dette punkt tydelig-

gør maksimal værdi for chaufføren på bekostning af Uber. Denne Pareto optimale tilstand, parterne 

befinder sig i ved rettighedsfordelingen, er ikke inden for den markerede trekant mellem Nash lige-

vægten, og punkterne Q og R, hvorfor der ikke er tale om en Pareto forbedring. Dog vil der forelig-

ge en Kaldor Hicks forbedring. Da parternes samlede nytte på (10,0) er større end deres nytte i 

Nash ligevægten på (2,2), da vil parterne i forhold til deres forhenværende Nash ligevægt, opnå en 

Kaldor Hicks forbedring, som er illustreret i figur 4.3.2 på forrige side ved den blå prik. Da der 

imidlertid findes at være en større samlet nytte for parterne, vil dette felt ikke være Kaldor Hicks ef-

ficient.  

 

Den byrde Uber får pålagt, er udelukkende som følge af, at chaufføren får retten. Den ansættelses-

retlige klassificering er dermed som udgangspunkt ikke være særlig attraktiv for Uber, da den på-

lægger Uber meget store byrder, uden at tildele noget nytte. Som belyst i afhandlingens indledende 

del, er det ikke i Ubers interesse at ansætte de private chauffører, da de blot ønsker at agere som 

formidler gennem deres digitale platform samt ønsker at ansætte så få personer som muligt og lade 

forretningen køre automatisk.  

 

Eftersom denne klassificering med stor sandsynlig ikke vil være i Ubers interesse, kan det herudfra 

ræsonneres, at Uber muligvis kunne være tilbøjelig til at trække sig ud af det danske marked og i 

stedet blot operere på de markeder de selv finder attraktive. Dette er såfremt aftalen mellem Uber 

og chaufføren kunne blive klassificeret som værende et ansættelsesforhold. Imidlertid er denne ka-

tegorisering selvsagt i chaufførens interesse, da chaufføren ikke blot opnår den fornødne beskyttel-

se, men tilmed bliver stillet rigtig godt i henhold til risikoaspektet, da risikoen, som udgangspunkt, 

bliver pålagt Uber som arbejdsgiver. Ved denne kategorisering er udfaldet, at chaufføren kan se 

bort fra at blive ansvarlig for mange store byrder, ved ikke at blive kategoriseret som selvstændig 

erhvervsdrivende.  

 

Hvis der ses bort fra det faktum, at Uber muligvis kunne være tilbøjelig til at fravælge det danske 

marked, da ville Uber ved kategoriseringen som et ansættelsesforhold være tilbøjelig til at forhandle 

om forholdet, da det ikke vil være i deres interesse at sidde med de store byrder. Chaufføren der-
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imod har ikke det store incitament til at forhandle om retsforholdet, da retsreglen udelukkende til-

godeser dem. Medmindre Uber i en forhandlingssituation garanterer chaufføren en kompensation, 

som kan stille denne mindst ligeså godt som udgangspunktet på 10 for retsreglen, da vil chaufføren 

ikke have incitament til at forhandle. Hvis der dog ses bort fra det faktum, at parterne måske ikke af 

sig selv vil forhandle, da vil der forekomme andre begrænsninger som belyst i det følgende.   

 

En ansættelsesretlig juridisk klassificering vil medføre præceptive regler, som belyst i afhandlin-

gens kapitel 2, afsnit 2.4.4.1 på side 57. Sådanne regler kan per definition ikke fraviges ved aftale 

mellem parterne, da disse begrænser dansk rets grundprincip om aftalefrihed. Det økonomiske for-

handlingsaspekt spiller, i henhold til det stærke Coase teorem, en væsentlig rolle i parternes mulig-

hed for at opnå en Pareto optimal tilstand, hvorfor en sådan klassificering vil påføre parterne nogle 

begrænsninger i parternes forhandlingsmulighed. Parterne vil på baggrund af klassificeringen ude-

lukkende besidde et forhandlingsrum inden for de deklaratoriske regler. Hvorvidt dette forhand-

lingsrum er tilstrækkeligt til at bringe parterne op i en Pareto optimal tilstand er uklart – det eneste 

der kan holdes sikkert er, at der foreligger begrænsninger til deres forhandlinger, hvorfor parterne 

med stor sandsynlighed ikke vil kunne forhandle sig op til den ultimative ligevægtsløsning, som bi-

bringer parterne både en Pareto optimalitet og Kaldor Hicks efficiens.  

 

Det kan ud fra ovenstående lægges til grund, at parterne med stor sandsynlighed, hvad enten deres 

forhandlingsbegrænsninger henvender sig til deres incitament eller begrænsninger i aftalefriheden, 

ikke vil have mulighed for at aftale sig frem til en Pareto optimal tilstand, hvorfor en tildeling af ret-

tigheden til chaufføren i dens nuværende form, ikke findes at bibringe parterne den fornødne mu-

lighed for at opnå de optimale ligevægtstilstande.  

 

Det skal imidlertid bemærkes, at Uber indehaver en betydelig forhandlingsmagt over for den enkel-

te chauffør, hvorfor det er muligt at Uber vil kunne fremtvinge en forhandling med chaufføren, som 

vil bringe dem i et mere ligevægtigt resultat. Parterne er gensidigt afhængige; Uber kan ikke eksi-

stere uden chaufførerne, chaufførerne kan ikke udføre kørselstjenester uden Ubers platform. Derfor 

er det muligt at Uber vil fremtvinge en forhandling, da Uber eller måske blot lukker virksomheden 

ned og så er det lige vidt.  

Det vil følgende blive belyst hvorvidt en formel kategorisering af en samarbejdsaftale vil kunne 

skabe forudsætningerne for den perfekte kontrakt for parterne.  
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4.2.2   Retsstilling 2: Den formelle kategorisering er en samarbejdsaftale mellem to 

selvstændige erhvervsdrivende 
 

Såfremt lovgiverne formelt kategoriserer aftalen som en samarbejdsaftale mellem Uber og chauffø-

ren, da vil Uber maksimalt set kunne blive tildelt retsstillingen som formidler og have forpligtelser i 

henhold til denne rolle. Såfremt Uber er at anse som formidler, da vil Uber besidde oplysningsplig-

ten over for forbrugeren i aftalen mellem forbrugeren og chaufføren. Hvad enten Uber agerer som 

formidler af aftalen mellem forbrugeren og chaufføren, eller chaufføren derimod siges at udøve er-

hvervsmæssig personbefordring, da vil chaufføren med stor sandsynlighed være at anse som er-

hvervsdrivende i Ubers forretningsmodel. Det bliver ud fra nedenstående spilmatrix illustreret 

hvordan parterne hver især vil forhandle eller ikke forhandle, på baggrund af den formelle kategori-

sering af aftalen som en samarbejdsaftale.  

 

 UBER 
 

Velspecificeret  Ikke velspecificeret 
 

CHAUFFØR 
Velspecificeret (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke velspecifi-
ceret   

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 4.4 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Ved at kategorisere aftalen som en samarbejdsaftale mellem to selvstændige kontrahenter, tildeles 

rettigheden til Uber og aftalen bliver dermed veldefineret til fordel for denne. Ved denne kategori-

sering opnår Uber nytte på 10, mens chaufføren kun opnår nytte på 0. Parterne flytter sig dermed fra 

Nash ligevægten på (2,2) til nytten (0,10), som illustreret ved den vandrette pil i figur 4.4. 

   

Denne kategorisering vil, som også belyst ved den førnævnte kategorisering, ikke medføre en Pare-

to forbedring. Dog vil kategoriseringen placere parterne i en tilstand, hvor de gennem forhandling 

ikke kan stille én af parterne bedre, uden at stille den anden dårligere. Denne tilstand vil dermed, 

som anført i ovenstående spilmatrix, jf. figur 4.4, være Pareto optimal, isoleret set. Hvis dette lige-
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ledes illustreres ud fra følgende Pareto model, jf. figur 4.4.1, vil denne retsregel sikre at parterne 

ender i punktet L på LM kurven, illustreret ved den gule prik, da Uber opnår maksimal nytte på be-

kostning af chaufføren. Tilsvarende den foregående retsregel, da vil der i forbindelse med denne 

retsregel forekomme en Kaldor Hicks forbedring, som illustreret ved den gule prik i figur 4.4.2.  

 

 
Figur 4.4.1 – fremstillet ved egen tilvirkning            Figur 4.4.2 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Ved denne kategorisering kan Uber, på baggrund af nuværende gældende ret, maksimalt blive for-

pligtet over for videreformidling af oplysninger, og er dertil ikke forpligtet til at udøve nogen yder-

ligere beskyttelse over for chaufføren. Chaufføren vil derfor udøve tjenesteydelsen for egen risiko 

og regning. Chaufføren skal således selv oppebære omkostninger til selve driften og eventuelle er-

statningssager over for forbrugeren. Foruden dette foreligger der ingen ansættelsesretlig beskyttelse. 

Denne kategorisering har derfor potentiale til at få store konsekvenser for chaufføren, eftersom 

denne ikke nødvendigvis er formuende og derfor ikke vil kunne oppebære at løbe en sådan risiko.  

 

Denne retsregel stiller ikke chaufføren særlig godt i forhold til et risikoaspekt, hvorfor der vil være 

en formodning for at chaufføren meget gerne vil forhandle med Uber om retsforholdet. Uber der-

imod, som står stærkt med hele nytten, vil med stor sandsynlighed ikke have incitament til at for-

handle om noget, da retsforholdet udelukkende tilgodeser dem, på bekostning af chaufføren. Med 

mindre chaufføren i forhandlingerne kan stille sikkerhed for at denne vil kompensere det Uber taber 

ved en eventuel forhandling, som er 4, da vil Uber ikke have nogen grund til at forhandle med 

chaufføren om det allerede fastlagte forhold.  

Hvis lovgiverne kategoriserer aftalen som en samarbejdsaftale mellem parterne, vil der som ud-

gangspunkt ikke foreligge nogen præceptive regler på området, hvorfor parterne kan aftale hvad de 
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vil i henhold til aftalefrihedens grundprincip. Denne kategorisering opfylder således, med ret-

tighedsfordelingen og forhandlingsaspektet, løsningen i henhold til Coase i sin rene forstand. Dog 

er der en formodning for, at parterne i en forhandlingssituation i praksis ikke vil forhandle, og der-

med opnå den optimale ligevægtstilstand, medmindre chaufføren garanterer en kompensation til 

Uber. Medmindre denne kompensation vil foreligge, kan det således lægges til grund at parterne 

med stor sandsynlighed under en regel, der klassificerer aftalen som et samarbejde mellem to selv-

stændige erhvervsdrivende, ikke vil opnå den perfekte kontrakt.   

 

4.3  Den efficiente regel  
 

Som analyseret ovenfor, er ingen af ovenstående regler i sin absolutte form i stand til at få parterne 

til at mødes og forhandle sig frem til den optimale ligevægtstilstand, hvorfor disse regler ikke synes 

at være efficiente. Den ansættelsesretlige kategorisering begrænser aftalefriheden i form af præcep-

tive regler, som parterne ikke kan forhandle om – eller forhandle sig ud af. Dertil vil den retlige ka-

tegorisering af en samarbejdsaftale tilmed begrænse parternes forhandlingsposition, da Uber ikke 

har incitament til at forhandle med chaufføren, medmindre Uber bliver stillet sikkerhed for, at der 

vil være en form for kompensation. Ved at tildele rettigheden under nuværende gældende juridiske 

retsstillinger, da er det kun første pil (der tager afsæt i Nash ligevægten) der være faktum, hvorimod 

forhandlingspilen ikke vil være en realitet. 
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Figur 4.5 – fremstillet efter egen tilvirkning 

 

Ingen af de ovenstående regler er i sin nuværende form perfekte, som anskueliggjort i ovenstående 

figur 4.5, såfremt parterne ikke kan forhandle eller ikke har incitament til at forhandle. Juraens vir-

kemidler er dermed på nuværende tidspunkt ikke efficiente og hermed ikke i stand til at bringe par-
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terne sammen i en forhandlingssituation, som kan bringe parterne op til den ønskede ligevægtstil-

stand, som anvist ved det grønne felt i både figur 4.1 og 4.2 på side henholdsvis side 103 og 104, 

hvorfor der må foretages nogle justeringer for at begge krav til den optimale tilstand kan blive op-

fyldt.  

 

I henhold til det samfundsøkonomiske hensyn har deleøkonomi og herunder Uber, som belyst i den 

økonomiske analyse, potentiale til at være emblemet af den perfekte økonomi. Med mindst mulige 

transaktionsomkostninger, eftersom al virksomhedsaktivitet er digitaliseret, da formår privatperso-

ner at udnytte overskydende ressourcer i form af tomme passagersæder. Dog skal det haves for øje, 

at de juridiske hensyn ikke er tilgodeset ved valgte virksomhedsform, da denne udgør en massiv 

gråzone som ikke kan defineres, og som i sin nuværende form pålægger al risikoen på aftalens sva-

ge part.  

 

Som anført tidligere er den økonomiske løsning til det juridiske problem håndterbar – rettighederne 

skal blot veldefineres så parterne kan forhandle sig frem til en løsning. Som belyst er løsningen dog 

ikke problemfri, da parterne bliver begrænset i deres aftalefrihed og dermed har en begrænset for-

handlingssituation. Foruden den begrænsede forhandlingssituation, besidder de enkelte parter i reg-

lernes absolutte form, ikke noget incitament til at forhandle med den anden part. Problemet ligger 

hermed i, hvordan der på nuværende tidspunkt kan skabes nogle regler, der både tilgodeser forhand-

lings aspektet og de veldefinerede rettigheder, for samtidig at skabe en fair fordeling af risiko blandt 

parterne.  

 

I artiklen Private Law Perspectives on Platform Services: Uber – a business model in search of a 

new contractual legal frame?254 opstiller Marie Jull Sørensen255 et løsningsforslag til hvorledes de 

juridiske hensyn om risikoafvejning kan blive tilgodeset ved hjælp af lovregler. Som belyst i af-

handlingens juridiske kapitel, konkluderer Sørensen, at det i et juridisk perspektiv ikke synes at væ-

re hensigtsmæssigt at chaufføren, som aftalens svage part, besidder al risikoen. Sørensen argumen-

terer imidlertid, at det fremtidigt kan have store konsekvenser udviklingen af fremtidige deleøko-

nomiske digitale platforme, såfremt disses interne kontraktrelationer tildeles kategoriseringen an-

sættelsesforhold, da grundlaget for en digital platform med få omkostninger derved synes at falde til 

                                                
254 Sørensen 2016. 
255 Ph.d. og professor ved juridisk institut på Aalborg Universitet.  
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jorden.256 Derfor synes ansættelse ikke at være den optimale løsning. Derimod foreslår Sørensen, at 

lovgiverne om muligt kan overveje at pålægge pligter på den formidlende part, i form af indirekte 

eller delt ansvar. Et sådan ansvar skal foreligge med henblik på at fordele risikoen blandt aftalens 

parter og udgør således en form for udvidet formidlerregel. Som følge af, at et sådan ansvar kan på-

lægge den formidlende part en stor byrde, da argumenterer Sørensen at et sådan løsningsforslag, 

skal være meget præcist per definition, således at en formidler kan forudse hvornår en sådan opfyl-

der kravene og kriterierne for at denne bliver tildelt indirekte eller delt ansvar.257  

 

Juridisk set er Sørensens forslag en udmærket ligevægt mellem parterne, men da den fastsætter spe-

cifikke rammer og regler, forhindrer det at parterne kan forhandle og dermed, i henhold til Coase, 

sikre en Pareto optimal tilstand. Forslaget tilsiger dermed fordelingen af risiko aspektet i juraen, 

men mangler at inddrage forhandlingsaspektet, som det er blevet analyseret i økonomien. At Søren-

sens forslag alligevel vil være det parterne i en forhandlingssituation vil komme frem til, kan dog 

ikke udelukkes – dog findes det i et økonomisk øjemed væsentligt at parterne indbyrdes har mulig-

hed for at forhandle med hinanden om ressourcernes allokering.  

 

Dette leder afhandlingen videre til spørgsmålet:  

 

Hvordan kan der ud fra veldefinerede rettigheder, skabes et forhandlingsrum, som tilsikrer at 

der sker en fair fordeling af risikoen, således at begge parter stadig finder det interessant at 

være på det danske marked?  

 

Med udgangspunkt i Sørensens grundidé om et udvidet formidleransvar, vil følgende afsnit søge at 

videreudvikle denne grundidé.  

 

Ved at tildele rettigheden til én af parterne og tilmed også tildele selv samme part en pligt til at 

kompensere den modsatte part i en forhandlingssituation, da vil der blive skabt incitament for ret-

tighedsindehaveren til at forhandle om forholdet. Ved ligeledes at tildele en pligt til den part der be-

sidder rettigheden, da vil der være incitament for parten til at forhandle med den modsatte part, for 

herigennem at nå en mellemvej og dermed en gensidigt fordelagtig aftale, som tilgodeser begge par-

ter, og dermed bibringer dem i den optimale ligevægtstilstand.  
                                                
256 Sørensen 2016, side 17.  
257 Sørensen 2016, side 18.  
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I dansk ret synes det ikke usandsynligt, at der hos en part i en aftale, både bliver tildelt en ret og en 

pligt, uden at forhandlingsaspektet bliver begrænset. Til eksemplificering kan ekspropriation næv-

nes, hvor såfremt en part er pligtig til at afstå retten til sin ejendom, på grund af at der kan bygges 

en motorvej hvor ejendommen er beliggende, da har ejeren, som konsekvens heraf, ret til kompen-

sation. Modsatvis vil den kommune, der får retten til ejendommen, ligeledes have pligt til at kom-

pensere den forurettede part. Den kompensation, der skal foreligge, kan parterne selv aftale sig frem 

til, alt afhængig af hvad de finder rimeligt. På baggrund heraf synes det ikke usandsynligt, at der i 

nærværende problemstilling kan tildeles både en ret og en pligt, da denne kombination ligeledes 

findes andetsteds i dansk ret.  

 

Hvis der i kontrakten mellem Uber og chaufføren bliver tildelt én af parterne en rettighed og en 

pligt, da vil parterne blive tvunget ud i en forhandlingssituation om kompensation til den part der 

ikke er blevet tilgodeset ved rettighedsfordelingen. En sådan tildeling, af både rettighed og pligt, 

kan blive tildelt begge parter, og vil hermed tvinge dem til at forhandle sig frem til den optimale li-

gevægtstilstand, uden at begrænse deres forhandlingsrum. Ved at tildele både en ret og en pligt, bli-

ver rettigheden, som den juridisk set fremstår på nuværende tidspunkt, ikke tildelt i sin absolutte 

form, hvorfor at rettighedsindehaveren vil besidde incitament til at forhandle og kompensere den 

modsatte part. Pligten til at kompensere den modsatte part vil således sikre en fordeling af risikoen 

mellem parterne. Dette kan illustreres ud fra nedenstående spilmatrix.   

 

 UBER 
 

Veldefineret  Ikke-veldefineret 
 

CHAUFFØR 
Veldefineret (6,6) 

 
Pareto optimal og  
Kaldor Hicks efficient 

(10,0) 
 
 
Pareto optimal 

Ikke-
veldefineret  

(0,10) 
 
Pareto optimal 

(2,2) 
 
Nash ligevægt 

 
Figur 4.6 – fremstillet efter egen tilvirkning 

Løsning til opnåelse af den efficiente regel 

 



 Efficiens optimering af retsforholdene hos Uber 

 115 

Ved at rettighedsindehaveren ligeledes bliver tildelt en pligt til at kompensere den modsatte part for 

at denne vil stå med størstedelen af byrden, da vil det blive sikret at parterne gennem forhandling, 

kan komme frem til en gensidig fordelagtig aftale. Dette er illustreret i figur 4.6, på forrige side, ved 

den vinklede pil, som tager sit afsæt i Nash ligevægten og bevæger sig over til rettighedshaveren, 

som, gennem sin pligt til at kompensere den modsatte part i en forhandlingssituation, vil bringe par-

terne i den optimale ligevægtstilstand, illustreret ved det grønne felt. Den vinklede pil illustrerer så-

ledes både retten og pligten, som den pågældende part får tildelt og pålagt.  

 

Pligten til at kompensere den modsatte part vil således sikre, at denne bliver stillet bedre end ud-

gangspunktet ved ikke at have rettigheden. Om rettigheden og pligten bliver tildelt Uber eller chauf-

føren, er for teoriens skyld uden betydning, da begge retninger vil kræve, at rettighedshaveren kom-

penserer den modsatte part for at denne står med store byrder. Forhandlingsaspektet kommer til ud-

tryk ved at parterne frivilligt kan forhandle hvilken pligt, i form af kompensation, rettighedshaveren 

skal opfylde over for den uberettigede part. Da aftaler som udgangspunkt er i begge parters interes-

ser, da disse bør være gensidigt fordelagtige, da vil aftalen om kompensation udgøre en Pareto op-

timal tilstand. Dette kan illustreres af nedenstående Pareto figur.  

 

 
Figur 4.7 – fremstillet ved egen tilvirkning 

 

Hvis det for eksemplets skyld simplificeres, at Uber bliver tildelt rettigheden og hertil også pligten 

til at kompensere chaufføren, for at denne ikke besidder retten, men derimod er pålagt en stor byrde 

i form af risiko, da vil Uber som udgangspunkt stå som den vindende part med al nytten i det grøn-

ne punkt illustreret figur 4.7. Den pålagte pligt for Uber til at kompensere chaufføren, vil tvinge det 
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grønne punkt op ad kurven mod punktet M, da parterne vil komme frem til en gensidigt fordelagtig 

kompensation. Denne vil som udgangspunkt være Pareto optimal, da der er tale om en gensidigt 

fordelagtig aftale for parterne. Modsatvis vil det gøre sig gældende hvis det er chaufføren, der bliver 

tildelt rettigheden og pligten til at kompensere Uber. Her vil rettighedstildelingen som udgangs-

punkt være placeret i skæringspunktet M på y-aksen, men pligten vil tvinge denne ned af LM kur-

ven mod punktet L.  

 

Uber og chaufføren vil kunne forhandle sig frem til en gensidigt fordelagtig aftale om allokering af 

risiko og ressourcer. Alt afhængig af om det er chaufføren eller Uber, der bliver tildelt rettigheden, 

kan det for begge være nærliggende at forhandle faktorer såsom; vederlagets størrelse, ansættelses-

retlig beskyttelse, erstatningsmæssige spørgsmål, herunder risiko. Det må antages, at parterne kun 

fortsat vil samarbejde, såfremt begge parter finder forhandlingsresultatet fair fordelt, hvorfor det må 

antages, at ligevægtshensynet gennem forhandling vil blive tilgodeset.  

 

Det kan herudfra sammensluttes, at såfremt lovgiverne gennem normative lovregler (det normative 

Coase teorem), tildeler en part både en ret og en pligt, da vil forudsætningerne for det stærke Coase 

teorem være opfyldt fordi transaktionsomkostningerne bliver lave, og Uber og chaufføren vil der-

med kunne foretage en gensidig fordelagtig aftale, som gennem kompensation vil sikre en fordeling 

af risikoen.  

 

De juridiske hensyn omkring aftalefrihed og ligevægt findes hermed at være opfyldt på baggrund af 

integrationen mellem normative lovregler og forhandling. De juridiske virkemidler er økonomisk 

efficiente, såfremt de bliver udvidet med en pligt til kompensation.  
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Kapitel 5 – Afhandlingens konklusion  
 
 

Det følger af aftalefrihedens grundsætning, at parterne frit kan bestemme om de vil binde sig og til 

hvad. Kontraktforholdet mellem Uber og chaufføren befinder sig i en situation, hvor aftalefriheden i 

praksis ikke er velfungerende. Dette begrundes i den usikkerhed chaufførens retsstilling indebærer, 

da det ikke på nuværende tidspunkt vides om chaufføren er selvstændig erhvervsdrivende eller an-

sat af Uber. At aftalefriheden ikke synes at være velfungerende er ikke ensbetydende med at kon-

trakten er ugyldig, men derimod at det er essentielt at der grundlæggende bliver taget stilling til 

hvilken juridisk retsstilling parterne har.  

 

Tvivlsspørgsmål omkring parternes retsstilling har afgørende betydning for den foreliggende aftale-

konstruktion, da en afvejning heraf vil have betydning for hvorvidt chaufføren handler for egen ri-

siko og regning, eller for Ubers risiko og regning – og dermed hvorvidt der foreligger et topartsfor-

hold eller trepartsforhold.  

 

Det kan herudfra udledes, at retsforholdene hos Uber er en juridisk gråzone, som skaber en betrag-

telig usikkerhed. Usikkerheden omkring retsforholdene medfører, at chaufføren og Uber ikke har 

mulighed for at forudse juridiske afgørelser, og dette er ikke i overensstemmelse med aftalefrihe-

dens grundlæggende principper om gennemsigtighed og forudberegnelighed.   

 

I skrivende stund er kontraktforholdet mellem Uber og chaufføren ikke veldefineret i henhold til 

gældende dansk ret. I økonomisk henseende udgør kontraktforholdet derfor ikke en efficient kon-

trakt, eftersom den manglende velspecificering forårsager informationsproblemer mellem Uber og 

chaufføren. Ifølge det stærke Coase teorem opstår efficiente kontrakter på baggrund af lave transak-

tionsomkostninger samt veldefinerede rettigheder. Sidst nævnte er ikke aktuel i forholdet mellem 

Uber og chaufføren, som følgelig vil forårsage høje transaktionsomkostninger, hvorfor lave transak-

tionsomkostninger tilmed ikke er aktuel.  

 

Ved at veldefinere rettigheden til enten chaufføren eller Uber gennem normative lovregler, kan par-

terne i henhold til det stærke Coase teorem forhandle sig frem til en økonomisk efficient kontrakt. 

Dog er dansk rets gældende regler udformet på en sådan måde, at rettigheden bliver tildelt i sin ab-

solutte form, og er dermed udelukkende til fordel for én af parterne på bekostning af den anden. Så-
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fremt Uber eksempelvis bliver tildelt rettigheden, vil dennes nytte være maksimeret, og incitamen-

tet for Uber til at forhandle en samfundsmæssigt bedre aftale, vil kun forekomme såfremt chauffø-

ren garanterer at kompensere Uber. Det modsatte gør sig gældende såfremt chaufføren bliver tildelt 

rettigheden gennem et muligt ansættelsesforhold. Dertil er der, ved en ansættelsesretlig kategorise-

ring, ligeledes tale om begrænsning af parternes forhandlingsrum i form af præceptive regler.   

 

Hvis ikke parterne har mulighed for, eller incitament til, at forhandle med den modsatte part, da vil 

parternes aftale ikke være efficient. Såfremt at der i Uber og chaufførens forhandlingsrum bliver 

skabt en pligt til at kompensere den anden part i en forhandlingssituation vil parterne være i det ef-

ficiente aftale.  

 

Det kan herudfra konkluderes at parterne kan opnå den efficiente aftale, såfremt det stærke og det 

normative Coase teorem bliver sammenfattet. Denne kombination sker ved at lovgiver, gennem 

normative regler, tildeler en ret samt en pligt til kompensation, hvorved parterne vil have incitament 

til at forhandle en ligevægtig aftale i henhold til det stærke Coase. Pligten til at kompensere tilgode-

ser ligeledes det ønskede ligevægtshensyn.  
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