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Abstract  
 
The development of the collaborative economy is proved to generate large revenues within the European 

market and is expected to contribute with a large amount of transactions and revenues in the future. In this 

paper the focus is on digital platforms that enables business and on-demand support with high-academically 

skills too meet through the platform. The fast pace of the developing concept however seems to challenge 

existing economic theories, regulation and legal concepts. Remedies provided as efficient solutions to 

mitigate asymmetry and conflict of interest according to the Principal/Agent theory is not found to embrace 

the key concepts behind the digital platforms. The rating system is found to challenge the classic remedies 

suggested by the Principal/Agent theory and to reduce asymmetry and conflict of interest in an efficient way. 

Despite the positive implication behind the disruptive concepts of the platforms, it is identified that new 

challenges might appear. Network effects are identified as important mechanism for the platform to thrive, 

but also as a threat to the efficiency of the market for platforms. Furthermore, the legal status of the parties 

evolved in the digital platforms is elucidated with regard to its status as contract party in terms of 

employment status, its role as an intermediary and its role as a contractual party as the main service provider.  

Due to the lack of regulation and jurisprudence, the legal position is left with uncertainty, in which soft law 

and case-by-case approach are used to clarify the legal position of digital platforms. The case-by-case 

approach is illustrated in order to elucidate the demanding approach of clarifying the legal status of the 

digital platform. Since every aspects of the concept must be taken into consideration of the assessment, many 

platforms stands beforehand a comprehensive self-made analyse without clear guidelines. Moreover existing 

EU regulation is investigated in order to figure out to what extend the digital platforms are subject to this 

regulation. The lack of consensus in definitions and scope of regulation seem to leave the parties in a wait-

and-see position and in the risk of being subject to intrusive approaches in the future in terms of rulings and 

restrictive legislation. It is found that the lack of transparent legal guidelines leaves room for the platforms to 

define themselves, often as merely intermediaries and that self-definitions together with the lack of 

applicable regulation can lead to inefficient and not legal outcomes in a market subject to strong negative 

network effects.  
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Kapitel 1 – Den Analytiske Ramme  

1.1 Indledning  
 
Opblomstringen af Kollaborativøkonomien har været et nøgleord i flere årtier og har sine rødder i 

teknologiske, sociale, kulturelle og økonomiske faktorer.1 Digitalisering og udviklingen af kunstig intelligens  

og big data, har skabt muligheder for en digital markedsplads, hvor udveksling af tjenesteydelser kan opstå 

på en let tilgængelig og efficient måde. 2 Arbejdsplatforme skaber muligheden for at millioner af ledige og 

deltidsarbejdere kan stille deres arbejdskraft til rådighed mod betaling. 3  Nøgleordet bag 

Kollaborativøkonomien er i mange henseender efficiens. Alene i Europa er de økonomiske fordele hidtil 

estimeret til at udgøre €28 milliarder og vurderes til at øges til €335 milliarder, hvor kostbesparelser er 

angivet som hovedårsagen til at gøre brug af de kollaborative ydelser.4 Mens teknologien har givet digitale 

tjenester noget nær optimale levevilkår, skyder den ene digitale platform frem efter den anden.5 Platforme er 

ikke underlagt høje produktions- og kapacitetsomkostninger, hvorfor det er blevet muligt at udveksle varer 

og serviceydelser mellem markedsaktører med lave omkostninger.6  

 

Den hurtigvoksende forretningsmodel har i flere markeder haft disruptive konsekvenser for etablerede 

industrier. Dette har endvidere udfordret det juridiske felt, da eksisterende regler ikke synes at passe til de 

nuværende realiteter. Parternes retsstilling befinder sig til en vis grad i en gråzone, da der ikke på nuværende 

tidspunkt er udviklet et juridisk ”one-size-fits-all model”.7 Denne problematik har efterladt rum til, at 

platforme i en vis udstrækning kan definere sig selv og dermed skabe deres egne legale rammer. 8 9 
Digitale mellemmænd har derfor også været genstand for stigende fokus i den Europæisk Union de sidste to 

årtier.10 Til trods for dette, har EU været tilbageholdende med at implementere lovgivning, som passer på det 

nye marked for digitale platforme11, og har i stedet anvendt allerede eksisterende naboregulering.12 Dette 

leder til afhandlingen problemstillinger, som vil blive præsenteret i næste afsnit.  

  

                                                
1 (Hatzopoulos. 2018. Side 2.) 
2 Ibid. 
3 Ibid. Side 3. 
4 Vaughan and Daverio (PWC UK). 2016. Side 7, 9 og 16). PWC har beregnet på udviklingen af den Kollaborative 
økonomi i Europa. Undersøgelsen bygger på 5 nøgleaktiviteter i den kollaborative økonomi, herunder ”on demand 
professional services”. 
5 (Ibid. Page 18). ING International Survey “The Sharing Economy 2015” (July 2015).  
6 (Savin. 2018 Side 13.) 
7 (Munkholm & Schjøler. 2018. Side 119.) 
8 (Sørensen. 2018. Side 67.) 
9 (Petersen et al. 2018. Side 39.) 
10 (Savin. 2018. Side 9.) 
11 Ibid. Side 11. 
12 Ibid. Side 15. 
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1.2 Problemformulering 
 

I hvilket omfang faciliterer de digitale arbejdsplatforme det efficiente realydelsesmarked og er dette 

understøttet af de legale rammer for digitale arbejdsplatforme?  

 
Til besvarelse af ovenstående problemformulering, opstilles følgende problemstillinger:  

 

Økonomisk problemstilling  

Hvordan kan rating-systemet bidrage til at fjerne asymmetrisk information og strømline parternes interesser i 

det triangulære kontraktforhold?  

 

Juridisk problemstilling  

Under hvilke omstændigheder bliver digitale arbejdsplatform pligtsubjekt overfor realkreditor?  

 

I hvilket omfang synes den eksisterende relevante EU-lovgivning at finde anvendelse på digitale 

arbejdsplatforme? 

 

Interdisciplinær problemstilling  

Hvorledes påvirker de legale rammer den retlige kvalificering af de digitale arbejdsplatforme og i hvilket 

omfang understøtter eksisterende EU-regulering implikationer bag netværkseffekter og rating-systemets 

betydning for asymmetrisk information?  
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1.3 Synsvinkel  
 
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering, søges det fundet, hvordan kontraktretlige 

mekanismer påvirker parterne i det triangulære kontraktforhold.  

 

Der vil i denne afhandling tages udgangspunkt i kontraktrelationen mellem parterne, hvorfor kontrakten 

benyttes som analyseenhed. Valget om kontrakten som analyseenhed, gør det muligt at benytte 

kontraktøkonomi til at udlede efficiente udfald for markedets aktører.13 Endvidere vil kontrakten og dermed 

forholdene mellem relevante parter undersøges, for at udlede gældende ret.  

 

Resultaterne i den økonomiske og juridiske analyse anvendes til at diskutere den nærmere effekt af 

kontraktrelationen mellem aktørerne. Endvidere undersøges det, om eksisterende regler i relevant EU-

reguleringen understøtter de økonomiske implikationer, som blev fundet i den økonomiske analyse, hvorfor 

synsvinklen afslutningsvis skifter fra kontrakten til reglen.  

 

Kontraktrelationerne og reglerne undersøges med henblik på at fremme de økonomiske fordele i 

platformsøkonomien.   

                                                
13 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 435.) 
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1.4 Afgrænsning  
 
Indledningsvist undersøges det, hvorvidt realkreditor er i stand til at skelne imellem kompetent og 

inkompetent arbejdskraft. Inkompetent arbejdskraft indebærer karaktertræk, hvor folk har højere risiko for at 

blive syge, større tilbøjelighed til at lade private forhold påvirke deres arbejdsindsats mv. Der tages ikke 

højde for retfærdighed. Alle forhold som påvirker realdebitors mulighed for at præstere i overensstemmelse 

med realkreditors målsætninger, anses derfor for ikke at være ønskværdige.  

 

Det lægges til grund, at arbejdsplatformenes ansvarsforsikringer eliminerer realdebitors risici ved at indgå i 

platformsarbejde, såfremt denne påkalder sig erstatningsansvar eller øvrige misligholdelsesbeføjelser hos 

realkreditor. Størrelsen på risikopræmien i en ansvarsforsikring kan være påvirket af den enkelte realdebitors 

private forhold, samt dennes historik for ansvarspådragende handlinger. Endvidere vil forsikringsretten 

indeholde forhold, som kan have afgørende betydning for at modtage en ansvarsforsikring. Disse forhold 

bliver ikke behandlet i afhandlingen.  

 
Mekanismerne i rating-systemet indebærer, at både realkreditor og realdebitor skal rate og give hinanden 

feedback efter kontraktopfyldelsen. Mens rating-systemets betydning for realdebitors handlinger og 

målsætninger analyseres, undersøges det ikke, hvilken rolle det spiller for realdebitors arbejdsvilkår, at denne 

tilsvarende kan fravælge realkreditor på baggrund af dårlige ratings. 

 

Baggrunden for netværkseffekters påvirkning på konkurrencesituationen i markedet for digitale 

arbejdsplatforme behandles. Imidlertid bliver omfanget af de nærmere effekter ikke undersøgt.    

 

Arbejdsplatformenes vilkår bliver gennemgået med henblik på at undersøge deres retlige status som digital 

arbejdsplatform og de retsvirkninger, der er tilknyttet dertil. Øvrig relevante vilkår og lovligheden heraf vil 

ikke være genstand for undersøgelse. Arbejdsplatformens brug og indsamling af personlig data og dermed 

komplikationer med Persondataforordningen 14  og Databeskyttelsesloven 15  er relevant, da det netop er 

transaktion og forhandling af data, som giver arbejdsplatformen en komparativ fordel i forhold asymmetrisk 

information.16 Komplikationerne forbundet med ovenstående persondataregulering bliver imidlertid ikke 

behandlet i denne afhandling.  

 

                                                
14 2016/679 af 27. April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger. 
15 Lov nr. 502 af 23/05/2018. Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne ydelser.  
16 (Hatzopoulos. 2018. Side 12-13.) 
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Mange platforme facilitere transaktioner mellem brugere på tværs af lande. Dette kan medføre judicielle 

problemstillinger, alt afhængigt at den legale definition af de forskellige parter.17 Denne problemstilling 

ligger endvidere uden for formålet med denne afhandling.  

 

Vurderingen af arbejdsretlig forhold i den digitale platformsøkonomi er stærk debatteret i litteraturen i dag, 

idet fejlklassificering af arbejdskraften som enten selvstændig eller arbejdstager kan give anledning til 

problemer.18 I afhandlingen undersøges det, hvornår der foreligger et arbejdstager/arbejdsgiver forhold, men 

ikke konsekvensen ved en ukorrekt retlig kvalifikation.19 Afhandlingen forsøger derfor at undersøge, hvornår 

der foreligger et ansættelsesforhold, men ikke en generel behandling af ansættelsesretten. Endvidere 

undersøges øvrige arbejdsretlige implikationer, så som ansættelsesvilkår og lønforhold ikke.  

 

Såfremt realdebitor i arbejdsretlig henseende bliver klassificeret som selvstændig, vil dette indeholde 

konkurrenceretlige problemstillinger i forbindelse med kollektive aftaler. 20  Disse konkurrenceretlige 

implikationer er uden for afhandlingens formål og vil ikke blive behandlet.  

 

Såfremt realdebitor klassificeres som arbejdstager, medfører det problemstillinger om anvendelsen af 

kollektive overenskomster og deres mulige beskyttelse af realdebitor. Dette behandles heller ikke.  

 

Ligestilling og sociale formål kan udgøre en legitim årsag for resultatet af regulering. I takt med at 

arbejdskraft gennem digitale arbejdsplatforme fremkommer i stigende omfang, kan det overvejes, om 

lovgivning for netop ligestilling og sociale formål er uundgåeligt for sikre minimum vilkår21. Det nærmere 

behov for sådanne vilkår behandles imidlertid ikke.  

 

1.5 Metode  

1.5.1 Økonomisk metode  

I denne afhandling benyttes den hypotetisk deduktiv forklaringsmodel, da der i afhandlingen søges at 

klarlægge implikationer af konceptet for digitale arbejdsplatforme, ud fra allerede eksisterende teorier.22  

                                                
17 (Lund-Sørensen. 2018. Side 263.) 
18 Ibid. Side 265. 
19 (Munkholm & Schjøler. 2018. Side 141.) 
20 Ibid. Side 118. 
21 (Hatzopolous. 2018. Side 222.) 
22 (Tvarnø & Denta. 2015. Side 183.)         
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Principal/Agent-teorien anvendes til at klarlægge parternes adfærd i trepartsforholdet, da teorien er egnet til 

at klarlægge faldgrupper og økonomiske implikationer i kontraktforhold mellem en principal og en agent.  

Den simple model for Principal/Agent-teorien anvendes oprindeligt til at forklare scenariet mellem to parter i 

et ansættelsesforhold, hvor relationen imellem parternes er fastsat efter en kontrakt, som principalen 

vælger.23 Idet både realkreditor og den digitale arbejdsplatform indgår en kontraktrelation med realdebitor, 

og derfor har strømlinede incitamenter, vurderes realkreditor og den digitale arbejdsplatform tilsammen at 

udgøre principalen, mens realdebitor udgør agenten.  

 

Teorien anses for, at være relevant, da dens problemfelter omhandler asymmetrisk information, 

interessekonflikter mellem parterne, samt fordelingen af den overskydende “profit”.24 Teorien benyttes til at 

undersøge, hvordan principalen skal designe en kontrakt, som accepteres af den “mest egnede agent” og 

reducerer graden af interessekonflikt.  

Endvidere benyttes spilteori. Denne teori åbner muligheden for at undersøge dynamisk og sekventielle forløb 

samt at håndtere en situation, hvor der foreligger asymmetrisk information. 25 Spilteori er anvendeligt, da det 

undersøges, hvorvidt parterne udnytter information, som ikke er tilgængeligt for de øvrige parter.26 I 

scenariet hvor en person har privat information, kan der opstå strategisk adfærd, som bygger på signalering 

og opbygning af renommé, som påvirker øvrige aktørers strategiske valg.27  

Spilteori bygger på en lang række antagelser, herunder at aktørerne er strategiske rationelle, idet aktørerne er 

bevidste om, at de strukturelle betingelser afhænger af andre aktørers strategiske valg. Det antages, at aktører 

vælger den strategi, hvor deres payoff er højest. Det samme forventer aktøren om sin “modstander”, således 

vælger hver aktør den strategi, som er den bedste respons til de øvrige aktørers strategi.28  

Indledningsvist opstilles et signaleringsspil til at forklare, om realkreditor er i stand til at udvælge kompetent 

arbejdskraft på baggrund af den information, som bliver stillet ham til rådighed.  

Endvidere anvendes teorien om ”The Role of Reason”, hvor det undersøges, om retstillingen kan tvinge 

parterne til at agere på en mere efficient måde, så der enten skabes en ny “pooling ligevægt” eller en “separat 

ligevægt”.29  

                                                
23 Ibid. Side 90. 
24 (Hendrikse. 2003 Side 90.) 
25 (Knudsen. 1997. Side 82.) 
26 Ibid. Side 83. 
27 Ibid. Side 106. 
28 Ibid. Side 92. 
29 (Baird et al. 1998. Side 156.) 
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Til sidst vurderes det, hvilken betydning rating-systemet har for asymmetri og interessekonflikten mellem 

principalen og agenten. I forbindelse med inddragelse af rating-systemet, benyttes principperne fra Teorien 

om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil. Inddragelse af rating-systemet medfører, at antagelsen om 

ufuldkommen information nu ændres til fuldkommen information.30 Endvidere medfører det faktum, at 

parterne har en vis forventning til, at realdebitor vil blive ved med at indgå kontrakter gennem 

arbejdsplatformen i de efterfølgende perioder, at realdebitors forventning til fremtidige payoff nu skal 

inddrages i hans strategiske valg.31 Idet teorien oprindeligt bruges til at forklare om konkurrenceretlige 

komplikationer, hvor det er muligt at anvende Grim Trigger-strategien, vurderes det indledningsvist, i hvilket 

omfang teorien finder anvendelse. Afslutningsvist benyttes det økonomske begreb om netværkseffekter til at 

oplyse om, hvilke øvrige mekanismer digitale arbejdsplatforme er underlagt, samt hvilken påvirkning 

netværkseffekter kan have for resultatet af analysen om rating-systemet.  

 

1.5.2 Juridisk metode  

 
Formålet med afhandlingens juridiske analyse er at belyse gældende ret (de lege lata) i relation til de digitale 

arbejdsplatforme. Til at finde gældende ret benyttes den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode 

systematiserer fremgangsmåden ved at arbejde med juridiske problemstillinger, hvor retskildelæren indgår 

og indebærer, at retskilderne inddeles i hhv. regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. 32  

 

I denne afhandling vurderes hverken retssædvaner eller forholdets natur at have en retskildemæssig 

betydning. Imidlertid behandles regulering og retspraksis i det omgang, det er relevant. Relevant EU-retlig 

regulering er i denne afhandling den regulering, som kan påvirke aftaleforholdene for parterne i det 

triangulære kontraktforhold, hvorfor der er fokus på E-handelsdirektivet33, Servicedirektivet34 og Forordning 

2019/115035.  Der synes dog efterladt et tomrum, hvor mere veludviklet regulering og retspraksis er 

ønskværdigt førhen gældene ret kan udledes med større sikkerhed.  

 
EU-retten i sammenspil med dansk ret  
 
Europæisk realistisk retspositivisme lægges til grund som retsteori for den juridiske behandling af 

problemformuleringen, hvor danske og europæiske retskilder anses som et integreret retssystem.36 I denne 

                                                
30 Ibid. Side 172. 
31 (Dutta. 1999. Side 213.) 
32 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 30.) 
33 Direktiv 2000/31EF af 8. juni 2000. 
34 Direktiv 2006/123 af 12. december 2016. 
35 Forordnig 2019/1150 af 20. juni 2019. 
36 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 467.) 
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teori anses nationale retssystemer som delsystemer af EU-retten.37 Danmarks indtrædelse i EU og dermed i 

det indre marked har medført, at dansk lovgiver har flyttet væsentlige dele af lovgivningsmagten til EU-

institutioner.38 Dette forpligter dansk lovgiver til at fortolke koncepter og begreber i henhold til EU-retlige 

begreber i overensstemmelse med princippet om EU-konform fortolkning,39 40 EU-rettens forrang41 og 

direkte virkning. 42 På de områder hvor lovgivningen er overladt til national ret, søges retstillingen udledt i 

henhold til dansk ret.  

 
Regulering  
 
Indledningsvist tages der udgangspunkt i dansk lovgivning om arbejdsretlige begreber til at udlede, hvornår 

realdebitor udgør en lønmodtager og arbejdsplatformen dermed arbejdsgiver. Idet det er omdiskuteret om 

lønmodtagerbegrebet er overladt til dansk ret eller er underlagt et EU-retligt begreb, inddrages EU-

retspraksis i diskussionen til at afgrænse begrebet nærmere.  

 

Endvidere vurderes den digitale arbejdsplatforms rolle i mellemmandsretten. Denne retsstilling er underlagt 

grundprincipper som aftalefrihed og kontraktens relativitet. Aftalepraksis kan anses som en del af 

reguleringen. Dette er i overensstemmelse med Danske lov 5-1-1 og 5-1-2, der fastslår, at aftaler er 

bindende.  I Danmark anses princippet om kontraktfrihed for grundlæggende, hvorfor parterne selv kan 

bestemme, om de vil indgå en kontrakt, og med hvem og hvad der skal indgå i den. 43 Aftalefriheden og 

princippet om kontraktens relativitet har imidlertid stået på prøve hos domstolen op til flere gange. Særligt 

relevant for retsstillingen af arbejdsplatforme i B2B forhold synes at være følgende tre domme: U.2016.1062 

Ø, U.2018.574 V, samt U.2018.1374S.  

 
Retspraksis  
 
Gennemgangen af dommene anvendes til at undersøge, om der kan udledes præjudikater og derfor blive lagt 

til grund for senere sager. 44  U.2016.1062 Ø indeholder en generel stillingtagen til fortolkning af 

formidlingsplatforme, og Landsretten udtaler selv, at sagen har ”principiel betydning for spørgsmålet om 

                                                
37 Ibid. Side 471. 
38 Ibid. Side 62. 
39 jf. Traktaten om den Europæiske Union: Konsolideret udgave af 26.10.2012, artikel 4, stk. 3 og Traktaten om den 
Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF), Lissabontraktaten: Konsolideres udgave af 26.10.2012, artikel 288.  
40 Sag 283/81 (CILFIT) præmis 20. 
41 Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL. Denne sag efterlader stadig plads til dualistisk teori, hvor nationalret har 
forrang over for folkeretten, men klassificerer EU-retten som en tredje ret, som skal have forrang for national ret.  
42 Om end der stadigvæk foreligger stor uenighed om traktatens bestemmelsers, grundprincipper og direktiver har 
direkte virkning for private parter. Tvarnø & Nielsen. 2017. side 81. 
43 Aftalers bindende karakter er kodificeret i aftaleloven: LBK nr 193 af 02/03/2016. 
44 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 105-142.) 
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fastlæggelsen af aftalens parter ved køb på internetportaler, hvor dette ikke er særlig fremhævet, eller hvor 

dette ikke bliver særskilt aftalt”45  

 

Domme har alene præjudikatsværdi, så længe dommens afsigelse bygger på faktum, som danner mønster for 

fremtidige sager. På baggrund af dette vurderes det, at U.2016.1062 Ø, U.2018.574 V alene skaber 

præjudikats værdi for digitale platforme i B2C forhold. U.2018.1374S, som er en nyere dom afsagt af Sø og 

Handelsretten, vurderes at have større relevans for retsstillingen mellem arbejdsplatforme i B2B forhold, da 

denne kommenterer på parternes berettiget forventning i forhold til aftalegrundlaget i B2B forhold.  
 
Endvidere benyttes præmisser fra sag C-434/15 til at udfordre Kommissionens retningslinjer om, hvornår 

platformen kan anses for at være direkte kontraktpart. EU-domme er bindende for nationale domstole46 og 

dermed en klar indikation på, hvordan danske domstole fremadrettet vil vurdere sager.  

 
Fortolkningsbidrag  
 
Tilsvarende vil afhandlingen tage udgangspunkt i litteraturen og soft law fra EU-institutioner til nærmere 

begrebsafklaring og forslag til, hvad der er gældende ret. KOM-dokumenterne er anvendt i mangel af 

bindende retsakter og mangel på konsekvent anvendte definitioner, herunder i fastlæggelse af begreberne: 

”platform”, ”kollaborativ platform”, ”B2B-relationen”. Endvidere benyttes Kommissionens vejledning til at 

fastslå, hvad der lægges vægt på ved vurderingen af, om en arbejdsplatform kan blive gjort til direkte 

kontraktpart. Denne metode er benyttet i overensstemmelse med prognoseteorien i Europæisk Retsrealistisk 

Positivisme, hvor gældende ret søges fundet, ud fra hvad man må forvente.47   

 

Ved behandling af spørgsmålet om blandede tjenesteydelser vedrørende E-handelsregulerings anvendelse på 

digitale arbejdsplatforme, anvendes generaladvokat M. Szpunars  forslag  i afgørelse af sag C-434/1548, da 

domstolen i den konkrete sag ikke forholdt sig til spørgsmålet om ”blandede tjenesteydelser”. 

Retskildeværdien af generaladvokatens forslag er tvivlsom, 49  om end giver det et godt indblik i 

problemstillingen og understøtter påstanden om behovet for entydig og transparente regler for digitale 

arbejdsplatforme.  

  

                                                
45(Goleif) U.2016.1062.Ø. Side 7. 
46 Sag C-465/93 (Atlanta). Præmis 46. 
47 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 475.) 
48 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Szpunar i sag C-434/15 Asociation Profesional Elite Taxi, fremsat den 11.   
maj 2017.  
49 (Tvarnø & Nielsen. 2017. Side 158.) 
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Litteratur  
 
Der tages udgangspunkt i litteraturens begrebsdannelse af lønmodtagerbegrebet, formidlerbegrebet, samt 

kravene til, hvornår der er taget et gyldigt formidlerforbehold. Dette begrundes med, at Ole Hasselbalch og 

Kim Østergaard har forsøgt at skabe en ensartet og gennemsigtig begrebsdannelse på baggrund af 

fragmenteret eksisterende lovgivning og retspraksis. Det skal imidlertid bemærkes, at retsstillingen for 

arbejdsplatformene ikke fastlås alene på baggrund af Hasselbalch og Østergaards udviklede kriterier, da 

litteratur ikke kan stå alene, men derimod skal bakke op om domstolen og lovgiver. Det vurderes i 

mellemtiden at være en grundsten i den retsvidenskabelige litteratur at udlede gældende ret, også hvor der 

ikke findes klare præjudikater/retskilder. 

 

1.5.3 Interdisciplinær metode    

 

I det interdisciplinære afsnit vurderes det, hvilken betydning den retlige kvalificering af den digitale 

arbejdsplatform har for kontraktrelationen mellem aktørerne. Endvidere udgør resultaterne af den 

økonomiske og juridiske analyse grundlaget for at undersøge, om de økonomiske resultater bliver omfavnet 

og understøttet af gældende ret.  

 
Der tages her udgangspunkt i de to digitale arbejdsplatforme Worksome og Legalhero, idet de respektive 

arbejdsplatforme har valgt at kvalificere sig forskelligt til trods for de slående ligheder i deres koncept. 

Endvidere undersøges det, om eksisterende regler i relevant EU-reguleringen understøtter de økonomiske 

implikationer, som blev fundet i den økonomiske analyse. 

 

Diskussionen tager udgangspunkt i retspolitisk metode, hvor økonomisk teori benyttes til at forklare 

sammenhæng mellem adfærd og regler. 50  

 

I denne afhandling benyttes gældende ret til at forklare dens funktion i relation til de økonomiske 

implikationer. Til trods for at der er byttet om på den klassiske fremgangsmåde i den metodiske struktur i 

den retspolitisk diskussion, anvendes økonomisk analyse stadig til at forklare, hvor lovgiver bør have sin 

fokus og understøtte de effektive mekanismer ved digitale arbejdsplatform. Diskussionen inddrager derved 

retspolitiske tilgang via retsøkonomi. Opgaven vil således følge nedenstående struktur på videnskabsniveau:  

 
  

                                                
50 (Ibid. Side 150.) 
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Figur 1. Retspolitk. Metodisk struktur.  
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Retspolitik. Metodisk struktur. Egen tilvirkning med inspiration fra figur 11.2 Tvarnø og Nielsen. 2017. Side 
450. 

Ovenstående model viser den metodiske gennemgang, der er anvendes i afhandlingen og dermed samspillet 

mellem afhandlingens økonomiske og juridiske analyse i opgaven. Hertil anvendes integrationen af økonomi 

og jura til at stille forslag til de lega ferenda med en videnskabelig tilgang, hvor både den økonomiske teori 

og den retsdogmatiske analyse anvendes til formålet om at vurdere, hvordan retten bør være.51 Nedenfor 

præsenteres strukturen for afhandlingen.  

 

1.6 Struktur  
 
Afhandlingen er opdelt i 6 kapitler. I kapitel 1 er emnet for afhandlingen præsenteret og de problemstillinger, 

som ønskes besvaret er introduceret. Endvidere er der redegjort for, hvilken synsvinkel som lægges til grund, 

samt afgrænsning af øvrige relevante problemstillinger, som ikke inddrages i denne afhandling. I 

metodeafsnittet er baggrund for valg af teorier, forskningsprogrammer og retskilder beskrevet.  

 

I Kapitel 2 introduceres det triangulære kontraktforhold i case-beskrivelsen, samt de to arbejdsplatforme 

Worskome og Legalhero, som løbende behandles i afhandlingen.  

 

Kapitel 3 indeholder behandling af den økonomiske problemstilling. I dette kapitel undersøges det, hvordan 

konceptet for digitale arbejdsplatforme bidrager til at reducere asymmetri og interessekonflikten mellem 

parterne, både før og efter kontraktindgåelsen. Desuden undersøges det, hvilket betydning netværkseffekter 

har for et effektivt marked for digitale arbejdsplatforme.  

 
Kapitel 4 indeholder besvarelse af første juridiske problemstilling. Idet parternes interne forhold og 

aftalevilkår har afgørende indflydelse for retsstillingen, er dette kapitel opdelt i yderlige underafsnit, hvor de 

nærmere forhold for de enkelte juridiske scenarier behandles enkeltvis.  

 

I Kapitel 5 behandles spørgsmålet om, i hvilket omfang relevant EU-reguleringen finder anvendelse på de 

digitale platforme.  
                                                
51 (Ibid. Side 449-451.) 
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I Kapitel 6 undersøges det, i hvilket omfang de legale rammer påvirker den retlige kvalificering af de digitale 

arbejdsplatforme og de afledte konsekvenser heraf. Endvidere undersøges det, i hvilke omfang eksisterende 

EU-regulering understøtter implikationer bag netværkseffekter og rating-systemets betydning for 

asymmetrisk information.  

Kapitel 2 - Case-beskrivelse  

2.1 Case-beskrivelse  
 
Relevant for denne afhandling er digitale arbejdsplatforme, som faciliterer kontakt mellem virksomheder 

(”Brugervirksomheder”), der efterspørger konkrete kompetencer eller udførelse af arbejdsopgaver med 

arbejdskraft (”Tjenesteudbydere”) (tilsammen ”Brugerne” af arbejdsplatformen). Arbejdsplatformen gør det 

muligt for Brugervirksomheden at indgå en kontrakt med Tjenesteudbydere, hvorved arbejdskraft og 

kompetencer bliver gjort tilgængeligt på baggrund af efterspørgsel.52  

 

Endvidere vil der i afhandlingen være fokus på platforme, som faciliterer kontakt mellem 

Brugervirksomheder og Tjenesteudbydere, der udfører arbejde af mere specialiseret, videnstung karakter 

frem for manuelt arbejde. 

 

Platformene og dens aktører vil typisk befinde sig i et triangulært kontraktforhold, som vist på figuren 

nedenfor. Arbejdsplatformen indgår typisk to kontrakter; én med Brugervirksomheden og én med 

Tjenesteudbyderen.  

 

Figur 2. Det triangulære Kontraktforhold.  

 

 
 
 

 

 

 
Figur 2. Det triangulære kontraktforhold. Egen tilvirkning med inspiration fra figur fra Petersen et al. 2018. Side 44.  

Kontrakten mellem arbejdsplatformen og Tjenesteudbyderen vil i dette tilfælde omhandle rettigheder og 

forpligtelser i henhold til formidling af stillingsopslag for Tjenesteudbyderen, samt hvilke forhold som 
                                                
52 (Vaughan and Daverio (PWC UK). 2016. Side 33.) 
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gælder for Tjenesteudbyderen, når denne opretter en profil. Kontrakten mellem arbejdsplatformen og 

Brugervirksomheden regulerer Brugervirksomhedens adgang til den underliggende tjenesteydelse via 

arbejdsplatformen. Dertil vil kontrakten typisk indeholde et servicegebyr, som tilfalder arbejdsplatformen for 

dens formidlingstjeneste.53 Ydermere bliver der indgået en tredje kontrakt, som indeholder bestemmelser om 

opfyldelse af selve realydelsen (”Den underliggende tjenesteydelsesaftale” el. ”Aftalen”). Denne kontrakt 

kan i praksis være konciperet af arbejdsplatformen, men dette vil afhænge af, hvor aktiv en rolle 

arbejdsplatformen yder. 54    
 

For at konkretisere den teoretiske anvendelse til besvarelse af problemstillingerne tages der udgangspunkt i 

to danske virksomheder, henholdsvis Worksome og LegalHero, der begge via deres platforme formidler 

kontakt mellem Brugervirksomheder og Tjenesteudbydere.  

2.1.1 Worksome  

 
Worksome definerer sig selv som Danmarks største markedsplads for freelancere og konsulenter. Worksome 

agerer som en arbejdsplatform, der ifølge Worksomes standardvilkår formidler kontakten mellem 

Brugervirksomheden og Tjenesteudbyderen. 55   Mens samme forretningsmodel er set hos andre 

arbejdsplatforme, 56  adskiller Worksome sig ved at benytte højt specialiserede arbejdskraft inden for 

videnstunge fag.57 

 

Ved tilknytning af arbejdsplatformen skal Tjenesteudbyderen oprette en profil, der indeholder titel, 

profilbillede, beskrivelser af kompetencer og erfaring samt hvilke typer opgaver, man ønsker at arbejde 

med.58 Worksome stiller ikke yderligere krav til Tjenesteudbyderen ved tilknytningen, men forbeholder sig 

retten til at vurdere den enkelte Tjenesteudbyder, udover de nævnte krav til profilen.59 

 

Når Tjenesteudbyderen er godkendt, har vedkommende fuld adgang til Worksomes platform, hvor 

Brugervirksomheder kan byde ind med opgaver til Tjenesteudbyderne af forskellig art. Hertil tilbyder 

Worksome en ’Robo-recruit’-løsning, hvor Worksome udvælger de fem bedst egnede Tjenesteudbydere, ud 

fra de kompetencer, som er efterspurgt af Brugervirksomheden, hvorefter Brugervirksomheden har mulighed 

for at vælge.  

 

                                                
53 Se mere information om dette i afsnit 2.1.1 og 2.1.2. 
54 Ibid. 
55 Worksomes hjemmeside: https://www.worksome.dk (Tilgået den 3. Maj 2020.). 
56 Se fx Uber, Hilfr, Happy Helper og Wolt. 
57 Worksomes hjemmeside: https://www.worksome.dk (Tilgået den 3. Maj 2020.). 
58 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 5. 
59 Ibid. 
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Når arbejdet er afsluttet, sender Tjenesteudbyderen først en opkrævning til Brugervirksomheden via 

platformen. Brugervirksomheden betaler herefter fakturaen, og Worksome overfører betalingen til 

Tjenesteudbyderens egen Worksome-konto.60 Herfra kan Tjenesteudbyderen selv vælge at udbetale sit 

tilgodehavende på kontoen. Worksome tager et servicegebyr på 4% af både Brugervirksomhedens betaling af 

faktura og af vederlaget, der udbetales til Tjenesteudbyderen.61  

 

2.1.2 LegalHero  

 
På mange punkter minder LegalHeros forretningsmodel om Worksomes. LegalHero er ligeledes en digital 

arbejdsplatform, der ønsker at gøre det lettere for Brugervirksomheder at finde den rette Tjenesteudbyder.  

LegalHero beskriver sig selv som et alternativ til de traditionelle advokathuse, hvor de ved hjælp af 

teknologien bag platformen kan effektivisere Brugervirksomheders behov og brug af juridisk assistance.62 

LegalHero adskiller sig dog væsentligt fra Worksome, idet LegalHero arbejder ud fra en forretningsmodel, 

hvor alle tilknyttede Tjenesteudbydere bliver ansat hos LegalHero. Til trods for at tilknytte 

Tjenesteudbyderne som lønmodtagere, stiller LegalHero ingen fysisk arbejdsplads til rådighed. Endvidere 

fremgår det af LegalHeros standardvilkår, at de definerer sig selv som formidlere. 63  Det 

bemærkelsesværdige er her, at LegalHero både påtager sig rollen som arbejdsgiver, samtidig med at de 

definerer sig selv som værende formidler i den kontraktretlige relation mellem parterne.64  

 

I relation til LegalHero vil relationerne og kontrakterne parterne imellem have klare lighedstræk med 

Worksome. LegalHero stiller sin platform til rådighed for både Tjenesteudbyder og Brugervirksomheder og 

dermed formidler kontakten mellem de to parter. Tjenesteudbyder og Brugervirksomhed indgår derefter en 

aftale om arbejdets udførelse, mens LegalHero tager sig af betalingen. Mod at Tjenesteudbyderen og 

Brugervirksomheden får adgang til platformen, tager LegalHero en tredjedel af en fastsat timepris på 1495 

kr.65LegalHero har samme betalingssystem som Worksome, hvor betalingen foregår gennem platformen. 66  

 

Idet der nu er introduceret til parterne i det triangulære kontraktforhold, er det nu muligt at undersøge, 

hvordan platformskonceptet hos Worksome og LegalHero kan bidrage til at fjerne asymmetrisk information 

og strømline parternes interesser i det triangulære kontraktforhold.  

                                                
60 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 7.1.  
61 Ibid. 7.3.  
62 LegalHeros hjemmeside: https://legalhero.dk (Tilgået den 3. Maj 2020.). 
63 Se Appendix 2. LegalHeros standardvilkår. Under overskrift ”Serviceydelser”.  
64 Se kapitel 4 for den nærmere behandling af dette.  
65 LegalHeros hjemmeside: https://legalhero.dk/om-legalhero/pris/ (tilgået den 3. maj 2020). 
66 LegalHeros hjemmeside: http://support.legalhero.dk/da/articles/2059178-hvordan-beregnes-ratings (Tilgået den 2. 
maj 2020). 
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Kapitel 3 – Digitale arbejdsplaforme i et økonomisk perspektiv   

3.1 Indledning  
 
Den kollaborative økonomi synes at være i stigende fokus og indeholde høje estimerede økonomiske 

fordele.67 Det vil i dette kapitel forklares, ud fra Principal/agent-teori og spilteori, hvorfor kollaborative 

platforme forventes at indebære så positive resultater. Dette gøres ved at sætte fokus på de klassiske 

problemstillinger om asymmetrisk information og interessekonflikt, som eksisterer både ex-ante og ex-post 

kontraktindgåelsen. Til besvarelse af ovenstående, vil principalens idealreference i relation til 

problematikken om asymmetrisk information og divergerende interesser mellem principalen og agenten 

indledningsvist præsenteres. Efterfølgende vurderes det, om de digitale arbejdsplatforme og 

Brugervirksomheder benytter sig af klassiske foranstaltninger i henhold til Principal/Agent-teorien for at 

reducere interessekonflikten og asymmetrisk information. Til sidst introduceres ratings-systemet og 

netværkseffekternes betydning for digitale arbejdsplatforme.  

 

Førhen ovenstående undersøgelse kan behandles, introduceres Principal/Agent-teorien og parternes placering 

i henhold til teorien.  

 

3.2 Introduktion til Principal/Agent-teori  
 
I Principal/Agent-forhold hyrer principalen agenten til at gøre et konkret stykke arbejde. Typisk er det 

principalen som konciperer kontrakten til agenten, som herefter vurderer, om denne ønsker at acceptere 

kontrakten eller ej. Til sidst skal agenten beslutte dennes niveau af arbejdsindsats.68  

 

Principal/Agent-forholdet er underlagt nogle problemstillinger, såsom asymmetrisk information og 

interessekonflikt.69 Teorien bygger på antagelsen om komplet rationalitet, hvorfor kontrakten kun kan 

indeholde forhold der er observérbare. Således kan forhold, der ikke kan observeres, ikke inkorporeres i 

kontrakten.70 Endvidere bygger teorien på antagelsen om, at parterne er profitmaksimerende. 

 

Principalen skal sørge for, at agenten accepterer kontrakten, hvilket agenten kun gør, såfremt dennes 

alternative nytte ikke er større ved at vælge en anden kontrakt eller at afvise tilbuddet. Da agenten er egen-

nytteoptimerende, er det vigtigt for principalen at reducere interessekonflikten. 71  

                                                
67 (Vaughan and Daverio (PWC UK). 2016. Side 7, 9 og 16.) 
68 (Hendrikse. 2003. Side 90.) 
69 Ibid. Side 90.  
70 Ibid. Side 93. 
71 Ibid. Side 98.  
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3.2.1 Det triangulære kontraktforhold i relation til Principal/Agent-teorien  

 
I relation til parterne i det triangulære kontraktforhold, har både den digitale arbejdsplatform og 

Brugervirksomheden incitament til at maksimere værdien af deres respektive forretningsgrundlag.72 

 

Imidlertid vurderes Tjenesteudbyderen incitament at være knyttet op på personlige målsætninger, som 

finansielle goder, prestige, karrieremuligheder mv. Tjenesteudbyderene vil kun agere i overensstemmelse 

med principalens målsætning i det omfang, det er fordelagtigt for dem selv. Endvidere antages det, at både 

den digitale arbejdsplatform og Brugervirksomhedens profit er påvirket af Tjenesteudbyderens kompetencer 

og indsatsniveau, hvorfor de har interesse i at indgå en kontrakt med en kompetent Tjenesteudbyder. Dette 

illustrerer den klassiske problemstilling i forbindelse med tilstedeværelsen af interessekonflikt i et klassisk 

Principal/Agent-forhold.73  

 

Idet Brugervirksomheden og arbejdsplatformen har samme incitamenter, går de fremadrettet begge under 

betegnelsen principal, mens Tjenesteudbyderen optræder som agent.  

 

Principal/Agent-teorien karakteriseres således ved kontraktrelationen mellem principalen og agenten, hvor 

principalen forsøger gennem strategisk adfærd at få agenten til at handle i overensstemmelse med sin egne 

målsætninger, under forudsætning af at besidde mindre information end agenten.74 På baggrund af dette, er 

det nu muligt at opstille principalens idealreference for markedet for de digitale arbejdsplatforme.  

 

3.2.2 Idealreferencen  

 
Til besvarelse af problemstillingen opstilles der indledningsvist en model til at illustrere idealreferencen for 

principalen.  

 
  

                                                
72 Ibid. Side 91. 
73 Ibid. Side 92.  
74 (Dutta. 1999. Side 36.) 
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Figur. 3 Forskellige grader af asymmetri mellem principalen og agenten.  

 
Figur 3. Forskellige grader af asymmetri mellem principalen og agenten. (Inspiration fra Østergaard. K, & Holle. 
M. L. Juridiske rammer for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, publiceres ultimo 2020, kap. 19, s. 23.) Øverst 
til højre betegnes som kvadrant 1, mens øverst til venstre betegnes kvadrant 2. Nederst til venstre er kvadrant 3 og 
nederst til højere, kvadrant 4. 
 

Ovenstående figur illustrerer de forskellige grader af asymmetri mellem principalen og agenten. Anden 

kvadrenten (den øverste firkant til venstre) er et udtryk for et marked med fuldkommen, perfekt information 

(symmetrisk information). I dette scenarie vil principalen kende til alle karakteristika og forudgående 

handlinger hos Tjenesteudbyderen.75 Såfremt der ikke er nogle omkostninger forbundet med at opnå denne 

viden, anses dette scenarie at udgøre det efficiente realydelsesmarked. Dette kan argumenteres med, at 

principalen har viden om agentens indsats og risikoprofil og direkte sammenhæng med sine egne payoff.  

Principalen er således ikke nødsaget til at implementere omkostningsfulde kontrolforanstaltninger eller 

kompensere agenten for at påtage sig risiko. Principalen kan nøjes med at betale agenten lige præcis det 

beløb, som får agenten til at acceptere kontrakten til det indsatsniveau, som maksimerer principalens payoff.  

Principalen vil således være i stand til at maksimere den samlede payoff for hver enkelt kontrakt, der indgås 

med agenten.76 

 

Endvidere vil kun kompetente Tjenesteudbydere befinde sig på markedet for arbejdsplatforme, idet 

principalen kender Tjenesteudbyderens sande karakteristika og aldrig vil vælge at indgå kontrakt med 

                                                
75 (Baird et al. 1998. Side 312.) 
76 (Hendrikse. 2003. Side 91.)  
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inkompetente Tjenesteudbydere. Denne implikation er væsentlig, idet effektiviteten af arbejdsplatformens 

koncept vurderes at være afhængig af, at de tilknyttede Tjenesteudbyderne er kompetente. 

 

I virkelighedens verden står principalen typisk i trade-off dilemma mellem at befinde sig i en tilstand, hvor 

principalen har brugt mange omkostninger på at indsamle information om agenten  (illustreret ved kvadrant 

2 eller 1) eller befinde sig i mindre transparent tilstand (eksempelvis kvadrant 3 eller 4) og dermed besidde 

mindre information om agenten, mod at have sparet omkostninger ved at indsamle information om agenten. 

Principalen vil derfor kun befinde sig i den øverste kvadrant til venstre, såfremt principalen finder det mere 

efficient at have brugt ressourcer på at have information, som reducerer både ex-ante- og ex-post 

opportunistisk adfærd hos agenten.77  

 

Førhen det er muligt at undersøge, om de digitale arbejdsplatforme benytter sig af efficiente tiltag, skal 

aktørernes risikoprofil indledningsvist lægges fast.  

 

3.2.3 Parternes risikoprofiler  

3.2.3.1 Den digitale arbejdsplatform  
 
Den digitale arbejdsplatform formidler kontakt mellem mange Tjenesteudbydere og Brugervirksomheder. 

Den har således mulighed for at sprede sin risiko ud på flere transaktioner. 78  Usikkerheden forbundet med 

den enkelte transaktion, har således relativt lille betydning for det gennemsnitlige indkomstgrundlag for 

arbejdsplatformen.79 Det lægges således til grund, at de digitale arbejdsplatforme er risikoneutrale.  

3.2.3.2 Brugervirksomheden  
 
Fælles for den digitale arbejdsplatform og Brugervirksomhed er, at de begge kan karakteriseres som 

erhvervsdrivende, hvorfor Brugervirksomheden ligeledes kan sprede sin økonomiske risiko på flere 

transaktioner.80 Brugervirksomheden er på den baggrund tilsvarende risikoneutral.   

3.2.3.3 Tjenesteudbyderen  
 
Det er ikke muligt at definere alle Tjenesteudbydere som enten erhvervsdrivende eller ej, da den retlige 

kvalifikation af Tjenesteudbyderne har afgørende betydning for dette.81  

 

                                                
77 (Bergen et al. 1992. Side 69.) 
78 (Østergaard & Jakobsen. 2019. Side 20.) 
79 (Hendrikse. 2003. Side 106.) 
80 (Østergaard & Jakobsen. 2019. Side 20.) 
81 Se kapitel 4 for nærmere gennemgang af dette.  
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I kraft af at Tjenesteudbydere handler alene, kan der argumenteres for, at de er risikoaverse i relation til 

ulykker, da dette vil påvirke deres indkomstgrundlag markant.82 

I relation til arbejdsplatforme vil Tjenesteudbyderne som nævnt udgøre agenten i Principal/Agent-forholdet. 

I henhold til Principal/Agent-teorien er agenten typisk beskrevet som værende afhængig af enkeltstående 

transaktioner for at opnå indkomst.83 Dette argument synes også at være til stedet hos Tjenesteudbydere, 

hvorfor de betragtes som risikoaverse i overensstemmelse med klassisk Principal/Agent-teori. Uagtet 

Tjenesteudbyderens retlig placering som freelancer eller arbejdstager, vil den enkelte agent alt andet lige 

have mindre økonomisk styrke end den erhvervsdrivende principal. Derfor vil det i henhold til 

Principal/Agent-teorien være mest nærliggende at klassificere agenten som værende risikoavers.  

 

Der er nu redegjort for parternes rolle og placering i henhold til Princip/Agent-teorien. Det er nu muligt at 

undersøge, om kontraktindgåelse både ex ante og ex post bidrager til at reducere asymmetri, samt strømline 

parternes interesse på en efficient måde.  

 

3.3 Ex-ante kontraktindgåelsen  

3.3.1 Indledning; udvælgelsesmetoder  

 
Formålet med dette afsnit er at opstille en model, hvor det identificeres, om fasen inden kontraktindgåelsen 

for Aftalen bidrager til at identificere og udvælge de kompetente Tjenesteudbydere til lavest mulige 

søgeomkostninger, som blotlægger Tjenesteudbyderens sande karakteristika.  

 

Til besvarelse af ovenstående, vil ex-ante asymmetri beskrives for at give en introduktion af 

problemstillingerne, som opstår i Principal/Agent-forhold inden kontraktindgåelse, samt hvilke løsninger der 

i henhold til teorien stilles til at reducere asymmetri. Efterfølgende tages der udgangspunkt i LegalHero og 

Worksomes forretningsmodeller, hvorefter det undersøges, om arbejdsplatformene benytter sig af efficiente 

metoder til at reducere asymmetri og interessekonflikt. 

 
Der foreligger en “skjult informationsproblematik”, når agenten har mere information end principalen på 

tidspunktet for kontraktens indgåelse - ex ante asymmetri.84 Dette opstår, når der foreligger karakteristika hos 

agenten, som ikke er synlig for principalen. Scenariet hvor agenten skjuler sine motiver for at acceptere 

kontrakten, er i henhold til teorien også kaldet adverse selection85. Problemet opstår først, når principalen 

ikke kan gennemskue hvilke karakteristika, som agenten er i besiddelse af ved kontraktens indgåelse. Ifølge 
                                                
82 (Shavell. 2006. Kapitel 5. Side 1.) 
83 (Hendrikse. 2003. Side 106.) 
84 (Bergen et al. 1992. Side 68.) 
85 (Hendrikse. 2003. Side 96.) 
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teorien har principalen følgende tre strategier, hvorpå han kan prøve at reducere asymmetri; screening, 

signalering eller selv-selektion, som vil blive gennemgået nedenfor.86  

3.3.1.1 Screening  
 
Førhen principalen vælger at indgå en kontrakt med en agent, må denne beslutte hvilken strategi, han vil 

følge for at opnå den rette mængde at information.  

 

Ved screening forstås den metode, hvorpå principalen indsamler information om agentens karakteristika. Det 

kan for eksempel gøres ved at udføre test, lave personlige interviews, indsamle personlige præferencer mv. 

Denne metode kan være omkostningstung, hvorfor principalen står over for et trade-off mellem at indsamle 

omkostningsfuld information og dermed få den rigtige agent eller undlade at screene og dermed spare på 

omkostninger, men derimod at risikere at indgå en kontrakt med den forkerte agent. 87  

3.3.1.2 Signalering  
 
Endvidere kan principalen benytte sig af signalering. Kun agenten er i besiddelse af information om denne er 

kompetent eller ej, imens principalen ikke har mulighed for at opnå viden om dette direkte.88 Klassiske 

signalværdier kan være at stille oplysninger, såsom eksamensbevis med gode karakterer og anbefalinger fra 

tidligere arbejdsgivere til rådighed for principalen. Foruden øvrig relevant arbejdserfaring og en tillært viden, 

vil agenten gøre dette for at signalere, at han er ”kompetent”. Førhen dette er en rationel beslutning, må 

valget om at sende et signal være gavnligt for agenten. Således må belønningen ved at vælge denne strategi, 

fratrukket den negative nytte, der er forbundet med at sætte et signal, i sidste ende stadig være positiv. Ellers 

vil en rationel agent ikke gøre det.  

Hvorvidt ovenstående signalering er gavnligt for den kompetente agent, afhænger af, om den inkompetente 

agent ligeledes finder det profitabelt at sende falske signaler om, at han er den kompetente type. Afgørende 

er således, at den inkompetente agent finder signalværdien relativt mere byrdefuld end den kompetente 

agent.89   

 

Denne metode er således kun egnet som udvælgelseskriterium, såfremt principalen er i stand til at 

gennemskue på baggrund af agentens handlinger, den kompetente agent fra den ikke kompetente agent.90  

 

                                                
86 (Bergen et al. 1992. Side 68.) 
87 Ibid. 
88 (Baird et al. 1998. Side 123.) 
89 Ibid. 
90 (Hendrikse, 2003. Side 173.) 
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3.3.1.3 Selv-selektion  
 
Til sidst kan principalen benytte selv-selektion. Ved denne metode indfører principalen strategier, der får 

agenten til at vise anstrengelser og villighed i forhold til den givne strategi. Alt afhængig af agentens 

karakteristika, skal metoden selektere agenterne således, at kun de kompetente agenter har incitament til at 

acceptere principalens strategi, mens den inkompetente agent vil have for høje offeromkostninger og negativ 

nytte forbundet hermed. Eksempler på dette er hvor principalen indfører lange træningsforløb, 

aftalebetingelser, resultataflønning eller opsætte øvrige betingelser, som kun kompetente agenter vil have 

incitament til at acceptere. På den måde vil de inkompetente agenter ikke ansøge om jobbet, hvorfor der sker 

en selv-selektion af gode agenter.91   

 

Alt afhængigt af den rigtige kontrakt kan hver af de ovennævnte udvælgelsesmetoder være gavnlig. 

Endvidere kan det være favorabelt at benytte sig af flere af metoderne på en gang.92  

 

3.3.2 Udvælgelsesmetoderne i forhold til arbejdsplatforme  

 
Det skal nu vurderes, hvilke udvælgelsesmetoder arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero primært 

benytter sig af.  

3.3.2.1 Worksome  
 
Brugervirksomheden og Tjenesteudbyderen mødes ved, at Brugervirksomheden opretter et jobopslag over 

platformen, som derefter matches med Tjenesteudbyderen. Worksome udvælger fem Tjenesteudbydere, som 

er valgt på baggrund af en algoritme i forhold til den profil, kompetencer mv., der ønskes fra 

Brugervirksomhedens side og som matches med tilsvarende egenskaber hos Tjenesteudbyderen.93 Det er 

efterfølgende op til Brugervirksomheden at vælge den mest egnede ud af de fem anbefalede kandidater. 

Brugervirksomheden har adgang til Tjenesteudbyderens profil og har endvidere mulighed for at 

kommunikere med dem, førhen de indgår en kontrakt.  

 

Worksome faciliterer således primært signalering som udvælgelsesmetode. Til trods for at det er muligt at 

kommunikere med Tjenesteudbyderen inden indgåelse af kontrakten, er dette primært møntet på at 

forventningsafstemme deadline for kontraktopfyldelse, krav til tilstedeværelse mv. Denne antagelse støttes 

op med, at Worksome promoverer deres vision om at: ”levere projektbaserede ansættelser smartere, 

                                                
91 (Bergen et al. 1992. Side 68.) 
92 Ibid. Side 68-69. 
93 Worksome’s hjemmeside: https://www.worksome.dk/features/ (tilgået den 30. april 2020). 
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hurtigere og billigere end traditionelle analoge rekrutteringsløsninger”.94 En del af kontraktindgåelsen og 

værdioptimeringen forbundet hermed, er således knyttet til den hurtige og fleksible del af 

kontraktindgåelsen.  

 

Forretningskonceptet hos Worksome er således møntet på, at Brugervirksomheden primært indgår kontrakter 

med Tjenesteudbyderen på baggrund af profiloplysninger. Disse oplysninger vil primært bestå af 

eksamensbevis, tidligere arbejdserfaring, anbefalinger mv. Brugervirksomheden er således afhængig af, at 

Tjenesteudbyderen har sendt troværdige signaler. 95  

3.3.2.2 LegalHero  
 
LegalHero har i modsætning til Worksome ansat deres Tjenesteudbydere og har på forhånd udvalgt dem på 

baggrund af et screeningsforløb, der indeholder baggrundstjek og personlige samtaler.96 LegalHero har 

således allerede anvendt både screening og signalering som udvælgelsesmetode, da de har afholdt personlige 

samtaler og modtager tidligere erhvervserfaring mv.  

 

Brugervirksomheden får tilbudt tre forskellige kandidater igennem LegalHero, når de søger om juridiske 

rådgivning og kan derefter vælge den Tjenesteudbyder, som de synes bedst egnet til jobbet. 

Brugervirksomheden er imidlertid overladt til den information, som LegalHero vælger at udlevere i 

samarbejde med Tjenesteudbyderen. Det antages, at det er den samme information, som LegalHero 

udleverer, som Tjenesteudbyderen gjorde selv i Worksomes arbejdsmodel.  

 

Det anerkendes imidlertid, at Legalheros screeningsproces kan have reduceret Tjenesteudbyderens og 

Legalheros asymmetri, da det formodes, at LegalHero har indsamlet information om Tjenesteudbyderen ved 

de personlige samtaler, som også gavner Brugervirksomheden. Brugervirksomheden kan imidlertid ikke 

gennemskue, hvilken information der er indhentet og er derfor overladt til signaleringen fra 

Tjenesteudbyderens profil.  

 

Fælles for Brugervirksomheder som benytter sig af begge arbejdsplatforme er, at de tager stilling til, om de 

vil tilknytte Tjenesteudbyderen på karakteristika, som er signaleret af Tjenesteudbyderen selv. Denne 

procedure om indgåelse af en kontrakt, adskiller sig fra en sædvanlig ansættelsesprocedure, som typisk 

indeholder personlige interviews, cases og personlighedstests.  

 

                                                
94 Ibid. 
95 (Bergen et al. 1992. Side 69.) 
96 Legal Heros hjemmeside: https://legalhero.dk/om-legalhero/juristerne/ (Tilgået den 30. april 2020). 
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Det skal således vurderes, om den kompetente Tjenesteudbyder finder det profitabelt at signalere sin sande 

karakteristika ved at udvise dyre signaler. Som nævnt ovenfor er denne metode kun egnet som 

udvælgelseskriterium, såfremt principalen er i stand til at gennemskue den kompetente agent fra den ikke 

kompetente agent, på baggrund af agentens handlinger.97  

 

3.3.3 Signaleringsproblem i praksis og teori   

 
I nogle situationer kan aktører sidde inde med ikke-verificerbar information, som ikke kan signaleres. I 

denne situation vil det være anvendeligt, at den parten uden information vælger den strategi, som tvinger den 

anden part til at afsløre dennes “type”.  

 

Signaleringsproblematikken kan forklares med et eksempel fra forsikringsbranchen. I denne situation har det 

enkelte individ større viden om sandsynligheden for, at forsikringen bliver benyttet. Denne situation 

omhandler adverse selection problematikken. Forsikringsselskaber kan forsøge at løse dette problem ved at 

hæve prisen på forsikringspræmien. I denne situation vil alle med en “lav” risikoprofil fravælge forsikringen. 

Ikke nok med at nogle individer ikke bliver forsikret, hvorved risikopræmien stiger endnu mere, vil der kun 

være profiler med “høj” risiko, som er tilbage i forsikringen. Dette vil i sidste ende få forsikringsselskabet til 

at gå konkurs.98  

 
Eksemplet ovenfor er et praktisk eksempel på George Akerlof’s teori om ”The Market of Lemons”.99 

Teorien er blandt andet egnet til at forklare kvalitets- og asymmetriske problemstillinger på 

arbejdsmarkedet.100  

 

The Market for Lemons tager udgangspunkt i bilsalg for brugte biler, hvor dårlige biler bliver kaldt for 

”Lemons”. Ifølge teorien ved køberen ikke, om bilen er god eller dårlig. Der er (1-p) sandsynlighed for, at 

det er en dårlig bil og sandsynlighed lig med P for, at det er en god bil. Der foreligger således asymmetri i 

forholdet mellem køber og sælger, da kun sælger kender til kvaliteten af bilen. Bilerne bliver imidlertid solgt 

til samme pris, da køber ikke har nogen forudsætning for at kende til kvaliteten på bilen. Dette medvirker 

ifølge teorien til,  at biler af god kvalitet aldrig bliver sat til salg, da sælgeren af den brugte bil ikke kan opnå 

den retmæssige værdi af bilen. Dette resulterer i, at der slet ikke bliver solgt biler af god kvalitet og salget af 

brugte biler, kun består af ”Lemons”. 101  

                                                
97  (Hendrikse. 2003. Side 173.) 
98  (Baird et al. 1998. Side 153.) 
99  (Akerlof. 1970. Side 488-500.) 
100  Ibid. side 488. 
101  Ibid. side 489-490. 
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Taget udgangspunkt i denne teori, skal det vurderes, om processen for kontraktindgåelse mellem 

Brugervirksomheder og Tjenesteudbydere sætter Brugervirksomheden i stand til at gennemskue 

Tjenesteudbyderens sande karakteristika og dermed muligheden for kun at indgå kontraker med kompetente 

Tjenesteudbydere.102  

 

3.3.4 Signaleringsspillet  

 
Kombinationen af parternes egeninteresse og den asymmetriske tilstand, fører til, at agenten i nogle tilfælde 

vil være tilbageholdende med at vise sine sande karakteristika til principalen og vil endda have interesse i at 

sende falske signaler.103 Agentens sande karakteristika vil imidlertid påvirke begge parters payoff, hvorfor 

principalen vil forsøge at reducere asymmetrisk information.   

 

Spilteori anvendes til at forudse parternes strategier, hvorfor parterne går fra at være rationelle104 til 

strategisk rationelle.105  De øvrige antagelser, om profitmaksimerende individer, asymmetrisk information, 

aktørernes risikoprofiler gælder derfor stadigvæk. I modsætning til den klassiske Principal/Agent-teori, 

tillader spilteorien at undersøge dynamisk og sekventielle forløb106, hvor aktørerne kan udnytte information, 

som ikke er tilgængeligt for de øvrige parter.107  
 

Introduktion til spillerne  
 
Agenten besidder information, som kan påvirke payoffs for begge parter involveret.108 I dette tilfælde er det 

Tjenesteudbyderen som ved, om denne er kompetent eller ej. Der er således knyttet personlige karakteristika 

til Tjenesteudbyderen, som antages at være afgørende for, om denne er god eller dårlig arbejdskraft. Den 

kompetente Tjenesteudbyder ønsker at afsløre dennes karakteristika, mens den inkompetente 

Tjenesteudbyder har modsatte incitament og vil prøve at overbevise Brugervirksomheden om, at denne også 

er kompetent.109 Det er således afgørende for den kompetente Tjenesteudbyder at signalere sin sande 

karakteristika gennem handlinger, som den inkompetente Tjenesteudbyder ikke vil have incitament til at 

udvise.  

                                                
102 (Hendrikse. 2003. Side 173.) 
103 (Bergen et al. 1992. Side 65.) 
104 (Hendrikse. 2003. Side 90.) 
105 (Knudsen. 1997. Side 92.) 
106 Ibid. Side 82. 
107 Ibid. side 83. 
108 Ibid side  92. 
109 (Dutta. 1999. Side 383.) 
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Brugervirksomheden vil tro på signaler, som kun den kompetente Tjenesteudbyder vil have interesse i at 

udvise. Signalet skal således være troværdigt. 110  På baggrund af dette skal det vurderes om 

Tjenesteudbyderen kan signalere, at denne er kompetent ud fra de redskaber, som Brugervirksomheden har 

til rådighed, inden de indgår en kontrakt med Tjenesteudbyderen.  

 

Tjenesteudbyderen kan signalere sine kompetencer ved at fremvise eksamensbevis, tidligere relevant 

arbejdserfaring mv. For simplificeringens skyld, kaldes denne signalering blot for ”Eksamensbevis”. 

 

I overensstemmelse med Akerlof’s teori, er der ligeledes i dette tilfælde P sandsynlighed for, at 

Tjenesteudbyderen er kompetent og (1-p) sandsynlighed for at Tjenesteudbyderen er inkompetent. Dette er 

ikke et strategisk valg, men blot noget naturen har valgt. Det faktum, at naturen introduceres til spillet, 

medfører, at spillet indeholder ufuldkommen information.111  

 

Til trods for at Tjenesteudbyderens sande karakteristika ikke er verificerbar for Brugervirksomheden, har 

Brugervirksomheden en opfattelse af fordelingen og sandsynligheden for, hvor mange Tjenesteudbydere der 

er kompetente. Denne opfattelse er baseret på Brugervirksomhedens tidligere erfaring og generelle kendskab 

til Tjenesteudbyderes karakteristika i markedet. En realistisk fordeling af Brugervirksomhedens opfattelse af 

fordelingen af kompetente og inkompetente Tjenesteudbydere vurderes til at være 50% sandsynlighed for en 

kompetent Tjenesteudbyder og 50% sandsynlighed for inkompetente. Det skal imidlertid bemærkes, at 

Brugervirksomhedens forventninger opdateres i henhold til, hvordan de forskellige typer af 

Tjenesteudbydere vælger deres strategiske valg.112  

 
Retningslinjer og antagelser for spillet  
 
Der opstilles nogle regler (antagelser) for spillet. For at en kompetent Tjenesteudbyder skal kunne sende et 

troværdig signal, skal det være omkostningsfuldt.113 Det lægges således til grund, at både den inkompetente 

og den kompetente Tjenesteudbyder har negativ nytte forbundet med at tage en uddannelse. Den 

inkompetente Tjenesteudbyder vil have en højere negativ nytte på (-30) forbundet med at tage en 

uddannelse, mens den kompetente Tjenesteudbyder vil opleve en negativ nytte på (-10).  

 

Idet Brugervirksomheden ikke på forhånd kan skelne den kompetente fra den inkompetente 

Tjenesteudbyder, vil Brugervirksomheden aftale den samme pris for udførelsen af et stykke arbejdet på (40). 
                                                
110 Ibid. Side 384. 
111 (Baird et al. 1998. Side 126.) 
112 Ibid. Side 128. 
113 Ibid. Side 123. 
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Brugervirksomheden vil modtage arbejdskraft af højere kvalitet ved at vælge den kompetente 

Tjenesteudbyder, hvorfor de her modtager (20) i nytte, mens valget af en inkompetent arbejdskraft medfører 

et tab for Brugervirksomheden lig med (-25). Dette kan være et udtryk for flere ting, herunder udgifter på at 

udbedre opgaver, indgå eventuelt søgsmål for at modtage erstatning for indirekte driftstab mv.  

 

Det antages, at Brugervirksomheden er indifferent mellem om Tjenesteudbyderen har taget en uddannelse 

udover det faktum, at det i sidste ende kan medføre information om, hvorvidt det vil være attraktivt at indgå 

kontrakten med Tjenesteudbyderen eller ej.  

 

På baggrund af ovenstående payoff tilknyttet de forskellige strategier opstilles en matrix;  

 

 
Figur 4. Matrix (Kompetent Tjenesteudbyder; Brugervirksomhed)  

 

Såfremt Brugervirksomheden kan observere på forhånd, om Tjenesteudbyderen er kompetent eller ej, vil den 

i førstnævnte tilfælde vælge at indgå en kontrakt, mens Tjenesteudbyderen vil finde det unødvendigt at sende 

et dyrt signal. Begge spillere vil have en dominerende strategi; Intet eksamensbevis; kontrakt.  

 

Figur 5 Matrix (Inkompetent Tjenesteudbyder, Brugervirksomhed)  

 
Den inkompetente Tjenesteudbyder vil tilsvarende have en dominerende strategi ved ikke at tage et 

eksamensbevis, men Brugervirksomheden vil nu have en dominerende strategi forbundet med ikke at indgå 

en kontrakt.  
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Ovenstående scenarier er også kendt som Nash-ligevægten, som er et udtryk for følgende definition:  

 

”The combination of strategies that players are likely to choose is one which no player could do better by 

choosing a different strategy given the strategy the other chooses. The strategy of each player must be a best 

response to the strategies of the other.114 

 

Til forskel fra Nash-ligevægten søger man at gøre det mere realistisk i signaleringsspillet, der bygger på 

antagelsen om ikke-verificerbar information. Det skal således vurderes, om ligevægtstilstanden ændrer sig, 

når antagelse om fuldkommen information ændres til ufuldkommen information.115  Signaleringsspillet 

udvider spillet, så det bliver et sekventielt spil, hvorved spillernes forventninger til de øvrige spilleres valg af 

strategier opdateres løbende. I det antagelserne for spillet ændres, ændres definitionen af ligevægten 

tilsvarende. I stedet for at lede efter en Nash-ligevægt, skal det nu undersøges om der foreligger et Perfekt 

Bayesian Nash ligevægt.  

 
Det perfekte Bayesian Nash-ligevægt er defineret på følgende måde:  
 

“An uninformed player’s beliefs about behaviour off the equilibrium path should be such that his players 
believes that, if a deviation were to take place, the player who deviates would, if at all possible, not be of a 
type whose payoff in the proposed equilibrium is larger that any payoff that player could ever receive by 

deviating” 116 
 
Ovenstående formulering er kompleks, hvorfor der tages udgangspunkt i følgende udtryk:  

 

Et sæt af strategier og forventninger, så ingen spiller har incitament til at afvige fra sin strategi, givet den 

anden spillers forventninger og strategier. Forventninger og strategier bliver løbende opdaterede givet den 

anden spillers strategier. 

 
Det skal nu undersøges om strategien valgt af Tjenesteudbyderen kan få Brugervirksomheden til udlede, 

hvilken ”type” Tjenesteudbyderen er og dermed skabe et scenarie, hvor ingen af parterne har incitament til at 

afvige fra denne strategi.   

 
Signaleringsspil  
 

På baggrund af ovenstående kendskab til aktørerne, payoff og strategier opstilles et signaleringsspiltræ.  

 

                                                
114 (Nash. 1950. Side 155-162.) 
115 (Baird et al. 1998. Side 126.) 
116 Ibid. side 133. 
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Figur 6 Spiltræ   

Figur 6. Payoff: (Tjenesteudbyder, Brugervirksomhed) Egen tilvirkning: ”Figur 4.1 Signaling game (privat, ikke 

verificérbar information)”117.  

 

De forskellige strategier er illustreret i figur 6, herunder de strategiske valg, parternes står overfor, i forhold 

til deres respektive viden om deres egen og modpartens private, ikke-verificerbare karakteristika.118   

 

Som anvist på figuren, er der 50% sandsynlighed for en inkompetent Tjenesteudbyder og 50% sandsynlighed 

for en kompetent. De stiplede linjer illustrerer, at Brugervirksomheden ikke har mulighed for at identificere 

Tjenesteudbyderens ”type” direkte.119  

 
Det er nu interessant, om Tjenesteudbyderen gennem sin strategi om at tage et eksamensbevis, kan påvise, at 

denne er en kompetent Tjenesteudbyder. Efterfølgende skal Brugervirksomheden vælge, om den vil indgå en 

kontrakt med Tjenesteudbyderen eller ej.  

 

                                                
117 Ibid. Side 127. 
118 Ibid. Side 126. 
119 Ibid. Side 128. 
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Det skal nu undersøges, hvorvidt der foreligger en separat ligevægt eller et en pooling ligevægt. I 

førstnævnte ligevægtstilstand, vælger de to typer af Tjenesteudbydere hver sin strategi, som tillader 

Brugervirksomheden at identificere, hvilken Tjenesteudbyder denne har at gøre med.120 I en pooling ligevægt 

derimod, vælger begge ”typer” af Tjenesteudbydere den samme strategi, hvorfor er umuligt for 

Brugervirksomheden at identificere den kompetente Tjenesteudbyder.121  

 

Førhen der kan opstilles antagelser for Brugervirksomhedens forventning til Tjenesteudbyderens type, skal 

Brugervirksomhedens forventninger være i overensstemmelse med Tjenesteudbyderens handlinger.122  

 

Den inkompetente Tjenesteudbydere opnår et højere payoff på 40 ved ikke at få et eksamensbevis, som 

overstiger begge payoff forbundet med at tage en uddannelse. Denne observation gør det muligt at finjustere 

løsningen af Den Perfekte Bayesian Ligevægt. På baggrund af dette, bør Brugervirksomheden ikke forvente, 

at Tjenesteudbyderen vælger en strategi, som medfører lavere payoff’s end den strategi, der giver det højeste 

payoff. Dette ræsonnement bliver også kaldt ”det intuitive kriterium” og gør det muligt at opstille antagelser 

om, hvad Brugervirksomheden forventer af den enkelte Tjenesteudbyder, ud fra dennes valgte strategier.123 

Idet det undersøges, om der foreligger en ”Separat Ligevægt”, er dette ensbetydende med, at den kompetente 

Tjenesteudbyder skal finde det ønskværdigt at tage en uddannelse. Den kompetente Tjenesteudbyder har 

imidlertid tilsvarende en dominerende strategi ved ikke at tage en uddannelse. Dette kræver, at antagelserne 

og forventningerne til spillerne finjusteres yderligere, førhen der kan opstilles antagelser om spillernes 

strategier. Såfremt alle Tjenesteudbydere vælger ikke at tage en uddannelse, vil Brugervirksomheden have 

en forventning om, at 50% er kompetente og 50% er inkompetente. Brugervirksomheden vil således ikke 

vælge at indgå en kontrakt med nogen, da det samlede payoff vil medbringe -2,5.124 Tjenesteudbyderen vil 

opdatere sin forventninger i forhold til dette, hvorfor det er realistisk at antage, at den kompetente 

Tjenesteudbyder vil vælge at tage en uddannelse for at signalere, at denne er kompetent.  

 

På baggrund af ovenstående elimineres to strategier, som illustreret på figur 7 nedenfor.  

 

                                                
120 (Hendrikse. 2003. Side 173) 
121 (Baird et al. 1998. Side 142.) 
122 Ibid. Side 129. 
123 Ibid.  
124 0,5 ∗ 20 + 0,5 ∗ −25 = −2,5 
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Figur 7 Payoff: (Tjenesteudbyder; Brugervirksomhed). 

Den optimale strategi for Brugervirksomheden skal nu findes. Den optimale strategi er den strategi, som 

giver Brugervirksomheden det højeste payoff. Såfremt den kompetente Tjenesteudbyder vælger at tage et 

eksamensbevis, kan Brugervirksomheden enten vælge at indgå en kontrakt eller ej. Brugervirksomheden vil i 

så fald vælge at skrive en kontrakt med Tjenesteudbyderen, som kan fremvise et eksamensbevis  (20 > 0), 

og vil ikke skrive en kontrakt med Tjenesteudbyderen, som ikke kan fremvise et eksamensbevis (0 > −25).  

 

Det potentielle ligevægtstilstande er således  

Eksamensbevis; kontrakt (30;20)  

Intet eksamensbevis; ingen kontrakt (0;0) 

 

For at der er tale om en ligevægt, skal det først vurderes om nogle af spillerne vil ændre strategi, givet den 

anden spillers opfattelse. Så snart en spiller har incitament til at skifte strategi, givet den anden spillers 

opfattelse, er der ikke tale om nogen ligevægt, da dette illustrerer, at den givne strategi ikke er den ”bedste 

respons”. 125  

 

                                                
125 (Baird et al. 1998. Side 128-129.) 
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Såfremt den kompetente Tjenesteudbyder undlader at tage en uddannelse, vil Brugervirksomheden tro, at 

Tjenesteudbyderen er inkompetent og derfor ikke vælge at indgå en kontrakt med Tjenesteudbyderne. Den 

kompetente Tjenesteudbyder vil gå fra et payoff til 30 til 0. Den kompetente Tjenesteudbyder har således 

ikke incitament til at skifte strategi.  

 

Såfremt den ikke-kompetente Tjenesteudbyder har incitament til at afvige, vil denne blot lades som om, den 

er kompetent og dermed fremlægge et eksamensbevis. I dette scenarie vil Brugervirksomheden tro, at 

Tjenesteudbyderen er kompetent og indgå kontrakten. Herved går Tjenesteudbyderen fra at opnå et payoff på 

0 til 10.  Den ikke-kompetente Tjenesteudbyderen vil således have incitament til at skifte strategi til trods 

for, at han skal sende et dyrt signal, da han har højere nytte forbundet med at sende et signal og modtage 

kontrakten end ikke at tage en uddannelse og derfor ikke få kontrakten. Denne finjustering af spillerens 

forventede handlinger, medfører at den optimale strategi for den inkompetente Tjenesteudbyder ændrer sig, 

givent den opdaterede forventning til den øvrige spillers strategier.126 Den inkompetente Tjenesteudbyder vil 

kun fokusere på sine private payoff ved at kopiere handlingerne fra en kompetent Tjenesteudbyder. 

 

Da den inkompetente Tjenesteudbyder har incitament til at skifte strategi, foreligger der ikke en separat 

ligevægt.  

 

Det skal derfor vurderes, om der foreligger en pooling ligevægt. I dette scenarie vælger begge typer af 

Tjenesteudbydere den samme strategi, hvorfor Brugervirksomheden ikke kan identificere den ene type 

Tjenesteudbyder fra den anden.127  

 

Brugervirksomheden skal nu tage stilling til, om den vil skrive kontrakt med Tjenesteudbyderen til trods for, 

at der er 50% risiko for, at den indgår en kontrakt med en inkompetent Tjenesteudbyder.  

 

𝐸 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡 = 0,5 ∗ 20 + 0,5 ∗ (−25) = −2,5 
 

𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡 = 0,5 ∗ 0 + 0,5 ∗ 0 = 0 
 

Brugervirksomheden vil opnå negativ payoff forbundet med at skrive kontrakt med alle Tjenesteudbydere, 

hvorfor der ikke eksisterer nogen pooling ligevægt ved strategien om, at alle Tjenesteudbydere vælger at tage 

en uddannelse og Brugervirksomheden indgår kontrakt med alle. På baggrund af ovenstående vil 

Brugervirksomheden være bedre stillet ved ikke at indgå en kontrakt. Dette resulterer i, at uagtet 

Tjenesteudbyderens karakteristika, vil de ikke vælge at tage en uddannelse, da de ikke vil blive belønnet med 

                                                
126 Ibid. Side 134. 
127 Ibid. Side 142. 
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en kontrakt. Den Perfekte Bayesian Nash ligevægt vil således være, at ingen af Tjenesteudbyderene tager en 

uddannelse og Brugervirksomheden ikke vil vælge at indgå en kontrakt.  

 

I det tilfælde medfører signaleringsproblematikken, at ansættelsesprocessen er meget bebyrdende for 

principalen, hvorfor principalen ikke vælger at indgå en kontrakt med nogle af agenterne, da han anser alle 

agenter for at være af den uønskede ”type”. Dette dilemma er i overensstemmelse med teorien om ”The 

Market for Lemons”, som beskrevet ovenfor og resulterer således i et tab for både principalen og agenten.128   

 
Løsningsforslag til signaleringsproblematikken  
 
Signaleringsproblematikken medfører et uønsket resultat, hvor alle parterne taber. Som beskrevet i afsnit 

3.3.3 om forsikringsbranchen, er denne problematik ikke ukendt. Både i eksemplet fra forsikringsbranchen, 

samt ovenstående gennemgang for kontraktindgåelse med Tjenesteudbydere,  vil det være anvendeligt, at 

den uinformerede part vælger den strategi, som tvinger den anden part til at afsløre dennes “type”.129  

 

Dette dilemma kan i nogle tilfælde hjælpes på vej af lovgivning og kan forklares ud fra teorien om “The 

Role of Reason”. Teorien omhandler det scenarie, hvor lovgivning kan være med til at fjerne eller reducere 

ovenstående dilemmaer og benyttes til at placere påbud og ansvar på en måde, som får parterne til at agere 

socialt optimalt. 130  

 
The Role of Reason  
 
Teorien om “The Role of Reason” søger at implementere en juridisk regel, som resulterer i det mest sociale 

optimale resultat.131 En juridisk regel skal placeres der, hvor man opnår det mest socialt optimale resultat, til 

trods for det ikke fremtvinger den informerede parts sande karakteristika. 132  

 

Juridiske regler kan bruges til at ændre en pooling ligevægt ved at begrænse valget af strategier hos 

Brugervirksomheden eller Tjenesteudbyderen. Det skal undersøges, om det vil være optimalt at placere en 

regel, som fjerner spillernes valg af strategier.133  Denne strategi vil ikke tvinge spillerne til at afsløre dennes 

karakteristika, da spillerne pålægges én strategi. Denne metode vil således kun være efficient, såfremt en 

pooling ligevægt anses for at være mere socialt fordelagtigt end den situation, hvor ingen af 

Tjenesteudbyderne indgår en kontrakt gennem en arbejdsplatform. Denne lovgivningsmekanisme påvirker 
                                                
128 (Bergen et al. 1992. Side 68.) 
129 (Hendrikse. 2003. Side 173.) 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 (Baird et al. 1998. Side 135.) 
133 (Bergen et al. 1992. Side 137.) 
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spillernes valg af strategier, men ikke dens payoff.134 Det er derfor muligt at beregne konsekvenserne af 

denne strategi.  

 

I dette tilfælde vil det ikke hjælpe at fjerne Tjenesteudbyderens valg af strategier. Uagtet om 

Tjenesteudbyderen pålægges at tage en uddannelse eller ej, vil Brugervirksomheden ikke vælge at indgå en 

kontrakt, (0 > −2,5).  

 

Det vil tilsvarende heller ikke være socialt optimalt at pålægge Brugervirksomheden at indgå en kontrakt 

med alle Tjenesteudbydere. I dette scenarie vil Tjenesteudbyderen ikke vælge at tage en uddannelse, da de 

bliver ansat uagtet. Det samlede payoff vil godt nok stige til 37,5135, men Brugervirksomheden vil gå samlet i 

underskud (-2,5) og vil derfor aldrig indgå kontrakter over arbejdsplatformen i første omgang.   

 

Ovenstående lovgivningsmekanismer som fjerner strategier/valg hos spillerne er således ikke efficiente i 

ovenstående tilfælde. En anden mulig lovgivningsmekanisme er at placere ansvaret for ansvarspådragende 

handlinger hos Tjenesteudbyderen.  

 

En retsstilling kan agere som et troværdigt signal og påvirke ligevægten. Placering af juridiske regler kan 

tvinge spillerne til at afsløre dennes karakteristika gennem dens handlinger.136 Placering af ansvar vil påvirke 

spillets payoff og kan således resultere i parternes optimale strategier. Den ”risikoaverse” Tjenesteudbyder, 

som kender sine sande karakteristika om dennes sandsynlighed for at blive syg, doven, mangel på rette 

kompetencer, som alt i alt kan medføre et ansvarspådragende udfald, kan således medføre, at kun 

kompetente Tjenesteudbydere tør indgå en kontrakt med Brugervirksomheden. Placering af 

erstatningsansvaret kan således påvirke spillernes handlinger og fremkalde separation af handlinger, som vil 

maksimere den sociale velfærd. 137  Såfremt Brugervirksomheden kan identificere Tjenesteudbydernes 

karakteristika, vil denne vælge at indgå en kontrakt med den kompetente og ikke indgå en kontrakt med den 

inkompetente. Dette vil give et socialt velfærd på (15;10) 25138.  

 

Denne effekt synes imidlertid at være elimineret på grund af ansvarsforsikringer. Tjenesteudbydere tilknyttet 

Worksome bliver automatisk dækket af en ansvarsforsikring på op til 2 millioner kroner per skade, når de 

indgår en kontrakt. LegalHero har tilsvarende en ansvarsforsikring, der dækker op til 2,5 millioner kroner. 

Herved kan der stilles spørgsmålstegn ved, om Tjenesteudbyderen er så risikoavers, som først antaget. Der 

                                                
134 Ibid. 
135 0,5*40+0,5*40+0,5*20+0,5*-‐25=37,5 
136 (Baird et al. 1998. Side 142.) 
137 Ibid. Side 138. 
138 0,5*30+0,5*0+0,5*20+0,5*0=25 
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kan argumenteres for, at de ikke er særlig risikoaverse, når det kommer til risikoen for at være genstand for 

søgsmål. Dog synes der samtidig ikke at foreligge forhold, som ændrer på Tjenesteudbyderen risikoprofil i 

øvrigt.   

 

3.3.5 Sammenfatning 

 
Adverse selection og dermed problematikken om interessekonflikten kan reduceres gennem screening, 

signalering og selv-selektion. Det vurderes, at arbejdsplatformene, Worksome og LegalHero, primært 

benytter sig af signalering som udvælgelsesmetode inden kontraktens indgåelse. Det er påvist, at signalering 

kun er egnet som udvælgelsesmetode, såfremt den kompetente Tjenesteudbyder finder det efficient at udvise 

et dyrt signal, som kan separere dem fra en ikke-kompetent Tjenesteudbyder. I ovenstående gennemgang 

påvises det, at signalet ”Eksamensbevis” ikke anses for at udgøre et troværdigt signal, hvorfor det ender 

med, at Brugervirksomheden ikke kan skelne den kompetente Tjenesteudbyder fra den inkompetente og 

derfor vælger ikke at indgå kontrakt med nogen af dem.  

 
Tjenesteudbydere tilknyttet LegalHero har yderligere gennemgået en screeningsproces. Idet 

Brugervirksomheden og arbejdsplatformen vurderes at have strømlinede interesser, kan der argumenteres 

for, at Tjenesteudbyderne tilknyttet LegalHero i højere grad indeholder karakteristika tilknyttet den 

kompetente ”type”, idet LegalHero har brugt ressourcer på at indsamle information om agenten, som ikke 

kan opnås igennem signalering. Tjenesteudbyderen tilknyttet LegalHero antages med større sandsynlighed at  

besidde de rette karakteristika i henhold til antagelserne i Principal/Agent-teorien. 

 

Såfremt der ikke forelå ansvarsforsikringer, ville placering af ansvaret hos Tjenesteudbyderen formentlig 

løse problematikken, idet kun kompetente Tjenesteudbydere vil turde påtage sig al risici ved at indgå en 

kontrakt gennem arbejdsplatformen. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at Tjenesteudbyderen vil kræve 

kompensation i form af højere lønninger, såfremt den skulle påtage sig al ansvar. 139  De nærmere 

konsekvenser af dette ligger udenfor formålet med denne afhandling.  

  
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at processen ex-ante kontraktindgåelsen mellem 

Brugervirksomheden og Tjenesteudbyderen ikke reducerer asymmetri og strømliner parternes målsætninger. 

Det skal nu vurderes, om principalen benytter sig af foranstaltninger, som reducerer asymmetrisk 

information ex post kontrakt indgåelsen.  

                                                
139 (Bergen et al. 1992. Side 5.) 
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3.4 Ex Post kontraktindgåelsen  

3.4.1 Indledning  

 
Der foreligger ex post asymmetri, når parterne har den samme information tilgængelig ved indgåelsen af 

kontrakten, men hvor kun agenten kender den nærmere årsag for sit incitament til indgåelse af kontrakt samt 

det givne niveau af arbejdsindsats.140 Denne problemstilling er også kaldet moral hazard, som er et begreb 

der dækker over agentens “opførelse” efter indgåelse af kontrakten.141  

 
Principalen vil således også have udfordringer med asymmetrisk information efter, at principalen og agenten 

har påbegyndt et samarbejde.142 Principalens udfordring består i, hvordan han sikrer sig, at agenten handler i 

overensstemmelse med principalens interesse. Ifølge teorien er forholdet med principalen og agenten 

underlagt følgende antagelser; 1) der foreligger ufuldkommen information mellem parterne, 2) parterne vil 

være drevet af egen profit-/nyttemaksimering og 3) udførelsen af agentens arbejde kan påvirkes af eksogene 

variable.143 Følgende tre antagelser vil nu blive uddybet i relation til problematikken om opportunistisk 

adfærd ex-post kontraktindgåelsen.  

 

Ad 1) Ufuldkommen information   

Ifølge teorien vil forholdet mellem principalen og agenten være underlagt ufuldkommen information. 

Principalen vil muligvis kende til visse karakteristika om agenten, når samarbejdet er påbegyndt, men 

principalen vil ikke vide, hvordan agenten opfører sig under arbejdet og hvilken indsats agenten har lagt i 

arbejdet og endnu vigtigere, om agenten i virkeligheden kunne have ydet en endnu højere indsats.144 

 

Ad 2) Profit-/nyttemaksimerende aktører 

Yderligere vil parterne i forholdet motiveres af egen profit-/nyttemaksimering, hvilket kan komme til udtryk 

ved, at tilstanden for principalens profitmaksimering ikke nødvendigvis giver agenten den højeste 

nytteværdi. Det må hertil antages, at principalen ønsker den højest mulige profit, og at profitten påvirkes af 

agentens arbejdsindsats. Fra agentens side vil indsatsen være omkostningsfuld, da en større indsats f.eks. vil 

kræve mere tid eller energi fra agenten, hvorfor agentens nytte umiddelbart vil være faldende, jo større en 

indsats der lægges i arbejdet.145  

 

Ad 3) Eksogene variabler  

                                                
140 (Hendrikse. 2003. Side 94.) 
141 Ibid. Side 95 . 
142 (Begen et al. 1992. Side 3.) 
143 Ibid. Side 3-4. 
144 (Hendrikse. 2003. Side 92.) 
145 (Bergen et al. 1992. Side 4.) 
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Derudover antages det, agentens udførelse af arbejdet og dermed udbyttet af arbejdet vil være påvirkeligt af 

eksogene variabler, såsom skiftende markedsforhold, ændret lovgivning, konkurrenters handlinger og andre 

variabler, som hverken principalen eller agenten kan påvirke.146  Usikkerheden fra eksogene påvirker 

forholdet mellem principalen og agenten, idet nogen må bære risikoen for de eksogene variablers potentielt 

negative påvirkning af udbyttet. Jo højere grad af usikkerhed, jo større en risiko må en af parterne bære.147  

Hermed består principalens udfordring i at strømline parternes interesser til trods for ovenstående 

problemstillinger. Ud fra disse antagelser skal principalen forsøge at sikre sig, at agenten handler i 

overensstemmelse med principalens ønsker, således at principalens mål om profitmaksimering kan opnås. 

Taget udgangspunkt i principalen og agentens interesser er det muligt at illustrere agentens strategi, når 

agenten tilbydes en fast løn uanset ydelsesniveau.  

Tabel 1. Fast løn, payoff: agent og principal  

Tabel 1 Fast løn, payoff: agent og principal. Det antages at agentens negative nytte er lig med ydelsesniveauet op til 
indsats 7, hvorefter agenten har 1,5 gang negativ nytte forbundet med at udøve én ekstra indsats.  

 

Her antages det, at agenten kan vælge et ydelsesniveau (Y) fra 1-10, og at agentens nytte (U) er faldende jo 

højere ydelsesniveau, da U=L-N, mens N er stigende negativ med Y. Samtidig vil omsætningen (O) stige i 

takt med agentens ydelsesniveau og er udtrykt ved O=Y*10. For principalen er profitten (P) givet ved P=O-

L, mens O er udtrykt ved O(Y), hvorfor en højere indsats fra agenten resulterer i en højere omsætning og 

derfor en højere profit til principalen.148 Denne specificering illustrerer interessekonflikten mellem parterne, 

idet en højere indsats fra agenten resulterer i en lavere nytte hos agenten selv, mens det tilsvarende øger 

principalens profit. Indledningsvist antages det, at agenten får en fast løn på 10, uanset hvilket ydelsesniveau 

agenten vælger.  

I mellemtiden koster det agenten 1 til 10,5 i negativ nytte, hvor indsats (1) resulterer i den højeste nytte (9). 

Hertil får principalen den laveste profit (0). Med andre ord modvirker den faste løn, at agenten handler i 

overensstemmelse med principalens interesser. Dette eksempel illustrerer, hvorfor det er afgørende for 

                                                
146 Ibid. Side 3-4. 
147 (Eisenhardt. 1989. Side 60-62) 
148 (Hendrikse. 2003. Side 106.) 
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principalen, at skabe incitamenter for agenten, der får denne til at forfølge målsætninger som bidrager til at 

maksimere principalens profit.  

På baggrund af ovenstående scenarier, må principalen påvirke agentens incitament til at yde en højere 

indsats, for selv at opnå en højere omsætning og dermed profit.149  

Principalen kan tilegne sig viden om agentens arbejde ved at overvåge agenten under arbejdets udførelse, 

hvilket vil mindske risikoen for agentens udførelse af opportunistisk adfærd. 150  Eksempelvis vil 

tilstedeværelse af en principal, der udelukkende skulle holde øje med agenten, give principalen information 

om, hvad agenten foretager sig. Agenten der ved, at principalen har denne information, har mindre 

tilbøjelighed til at handle opportunistisk.151  

Alternativt kan principalen forsøge at reducere interessekonflikten ved hjælp af incitamenter i kontrakten. På 

baggrund af ovenstående undersøges det, hvilke klassiske kontrakttyper der hjælper principalen med sine 

udfordringer og dermed hvilken kontrakt, der er efficient i henhold til Principal/Agent-teori. Derudover 

undersøges det, hvilke kontrakter de nuværende arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero gør brug af, 

og dermed om de handler efficient i henhold til Principal/Agent-teori.  Det antages, at den mest efficiente 

kontrakt, er den kontrakt som strømliner parternes interesser i videst mulig udstrækning.  

 

3.4.2 Incitamentskontrakter  

I henhold til Principal/Agent-teorien kan agentens incitament strømlines med principalens, såfremt der 

tilføjes økonomiske incitamenter i kontrakten i form af en udbyttebaseret eller indsatsbaseret kontrakt. 152  

3.4.2.1 Udbyttebaseret kontrakt 
 
I kontrast til aflønning i form af en fast løn, står principalens mulighed for at betinge aflønning af agentens 

udbytte af arbejdet. Herved kan principalen skabe et økonomisk incitament for agenten til at handle i 

overensstemmelse med principalens interesse.153 Eksempelvis kan en principal vælge at bestemme agentens 

løn ud fra agentens salgstal, såfremt disse er tilgængelige for principalen. Jo mere agenten sælger, jo mere vil 

agenten få i løn, hvormed både principalen og agenten vil have økonomisk interesse i at sælge mest muligt.  

 

                                                
149 Ibid. Side 97.  
150 (Eisenhardt. 1989. Side 60.) 
151 Ibid. Side 60. 
152 Ibid. Side 61.  
153 Ibid. 
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Fordelen ved den udbyttebaserede kontrakt er afhængig af, at udbyttet af agentens arbejde kan måles. Hvis 

agenten udfører arbejde, der vanskeligt kan opgøres i udbytte, vil fordelene ved den udbyttebaserede 

kontrakt mindskes.154 Eksempelvis vil en agents arbejde, der består i at strikke tøj, relativt let kunne måles i 

antallet af strikkede trøjer, hvormed principalen kan betinge agentens aflønning af antallet af strikkede trøjer. 

Hermed vil begge parter have samme økonomiske interesse i at agenten strikker og derved kunne sælge flest 

mulige trøjer.  

 

Principalen kan desuden vælge hvor stor en del af agentens løn, der baseres på udbyttet af agentens arbejde. 

Jo større en del af lønnen, der baseres på udbyttet, jo større et incitament har agenten for at yde en højere 

indsats. 155 Principalen skal dog holde sig for øje, at agenten i første omgang skal acceptere kontrakten med 

principalen. Når agentens aflønning vil afhænge af udbyttet, vil principalen samtidig overføre risiko til 

agenten.156 Risikoen består i, at også eksogene variabler kan have indflydelse på udbyttets størrelse157 og 

dermed også den løn, som agenten vil få af en udbyttebaseret kontrakt.  

 

En risikoavers agent skal kompenseres for at påtage sig risikoen, hvorfor graden af agentens risikoaversion 

har indflydelse på, hvor dyrt det er for principalen at overføre risikoen til agenten. 158 Der vil derfor være en 

negativ korrelation mellem agentens risikoaversion og efficiensen af en udbyttebaseret kontrakt.159  

 

3.4.2.2 Indsatsbaseret kontrakt 
 
Som alternativ til den udbyttebaserede kontrakt, kan principalen vælge en kontrakt, der belønner agenten for 

sin indsats. Dette stiller krav til, at principalen har tilstrækkeligt et informationsgrundlag for at kunne 

vurdere agentens indsats.160 

 

Informationen kan indhentes ad flere veje, deriblandt overvågning via kameraer, observationer gennem 

tilstedeværelse af principalen, rapporter, rating-systemer mm.161 Hertil kan principalen koncipere kontrakten 

således, at agentens vederlag er afhængigt af agentens indsats, der vurderes af principalen ud fra den 

indhentede information. Modsat den udbyttebaserede kontrakt, hvor eksogene variabler kan påvirke agentens 

udbytte, vil samme risikoallokering ikke være indlejret i den indsatsbaserede kontrakt. Her vil den 

risikoneutrale principal bære usikkerheden ved de eksogene variable, hvorfor principalen ikke behøver at 
                                                
154 (Bergen et al. 1992. Side 5.)  
155 (Erin & Oliver. 1987. Side 88.) 
156 (Eisenhardt. 1989. Side 61.) 
157 Se afsnit 3.4.1, Ad) 3. 
158 (Bergen et al. 1992. Side 5.) 
159 (Eisenhardt. 1989. Side 62) 
160 (Bergen et al. 1992. Side 4.) 
161 Ibid.  
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kompensere agenten med en risikopræmie.162 Eksempelvis vil manglende realiseret salg ikke nødvendigvis 

påvirke agenten, når principalen ud fra sine informationer kan se, at agenten har ydet tilfredsstillende indsats. 

Som udgangspunkt vil den indsatsbaserede kontrakt derfor kunne øge agentens incitament til at handle i 

principalens interesse, uden at agenten pålægges den samme risiko som ved den udbyttebaserede kontrakt. 

En risikoavers agent vil derfor alt andet lige foretrække den indsatsbaserede kontrakt frem for den 

udbyttebaserede kontrakt.163  

 

Effekten af at indhente information om agenten vil dog variere efter, hvilken form for indhentelse af 

information der er tale om, og hvilke opgaver agenten foretager sig.164 Selvom en principal f.eks. gennemgår 

rapporter med statistik over, hvor mange opgaver en agent har påtaget sig og færdiggjort, siger 

informationen ikke noget om, hvorvidt agenten kunne have færdiggjort et endnu højere antal opgaver. 

Omvendt vil samme principal ved sin tilstedeværelse kunne observere, hvis en agent misbruger sin arbejdstid 

og dermed ikke opnår det ønskede antal færdiggjorte opgaver, som principalen derfor kan straffe gennem 

kontrakten.  

 

Uanset hvordan principalen vælger at indhente informationer om agenten, er det omkostningsfuldt for 

principalen. 165  Det er dyrt at opsætte kameraer, ligesom overvågning og fysisk tilstedeværelse er 

tidskrævende. Med nutidens teknologi er det dog blevet nemmere og billigere at indhente information om 

agenten via rating-systemer. Systemet kræver, at agenten udfører et arbejde, som efterfølgende kan 

anmeldes, f.eks. gennem principalens hjemmeside. På denne måde kræver indhentelsen af information ikke 

principalens opsætning af kameraer eller fysisk tilstedeværelse, men blot at principalen stiller en hjemmeside 

til rådighed, hvor realkreditoren kan bedømme agenten for det udførte arbejde. På baggrund af agentens 

anmeldelser kan principalen betinge aflønningen på baggrund af god anmeldelser. Selvom resultatet af 

agentens ydelses kan påvirkes af eksogene variable i den enkelte kontrakt, er det en plausibel antagelse, at 

der er en direkte sammenhæng med agentens ydelsesniveau og resultatet af arbejdet over flere 

kontraktindgåelser. En løsning kunne således være, at principalen belønner agenten efter en vist antal 

succesfulde kontraktindgåelser.  

 

Den indsatsbaserede kontrakt kan være et nyttigt værktøj, når principalen grundet arbejdets art kan have 

vanskeligt ved at måle sammenhængen mellem udbyttet af agentens arbejde og dennes indsats. Desuden vil 

                                                
162 (Petersen et al. 2006. Side 320.) 
163 (Bergen et al. 1992. Side 5.) 
164 Ibid. Side 4. 
165 Ibid.  
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den indsatsbaserede kontrakt blive mere efficient i takt med, at omkostningerne forbundet med indhentelsen 

af informationen falder.166  

 

3.4.3 Sammenfatning  

Fast løn som aflønningsmetode formår ikke at strømline principalen og agentens interesser, idet agenten 

lønnes med samme beløb uagtet ydelsesniveau, hvorfor agentens nytte maksimere ved at vælge den laveste 

indsats, hvilket samtidig resulterer i det laveste payoff for principalen.  

I modsætning til kontrakten baseret på fast løn, er principalens valg af udbyttebaseret og indsatsbaseret 

aflønning begge egnet til at strømmeline parternes målsætninger. Som argumenteret ovenfor vil principalen, 

grundet arbejdsplatformens koncept, ønske, at agenten arbejder bedre en blot tilstrækkeligt, da omsætningen 

er afhængig af agentens indsats. Derfor vil en kontrakt baseret på enten udbytte eller indsats være at 

foretrække over en kontrakt baseret på fast løn.  

I henhold til den udbyttebaserede kontrakt forudsættes det imidlertid, at udbyttet kan måles og derfor 

benyttes i kontraktgrundlaget, samt at omsætningen ikke er underlagt høj påvirkning af eksogene variable, da 

agenten ellers vil kræve større kompensation for at påtage sig risiko.167 Da kontraktopfyldelsen, som belyses 

i denne afhandling, typisk omhandler mere videnstungt arbejde, er det vanskeligt at måle udbyttet af 

agentens arbejde. Desuden vil agentens grad af risikoaversion have indflydelse på principalens pris for 

allokering af risiko over på agenten og dermed efficiensen af den udbyttebaserede kontrakt.168  

Idet agenten vil kræve kompensation for at påtage sig risiko, sammenholdt med, at agentens arbejde 

vanskeligt kan måles, vurderes den udbyttebaserede kontrakt ikke at være optimal til formålet om at mindske 

den asymmetriske information og strømline parternes interesser. 

Imidlertid vil rating-systemet betyde, at principalen kan tilegne sig information om agenten uden sin egen 

tilstedeværelse eller ved opsætning af omkostningsfuldt overvågningsudstyr. Eksempelvis kan principalen 

betinge dele af agentens vederlag af, at agenten opnår en vis minimum score gennem rating-systemet. 

Såfremt principalen anser en god anmeldelse i rating-systemet som værende en tilfredsstillende indsats, kan 

principalen herved øge agentens økonomiske incitament til at handle i overensstemmelse med principalens 

interesse. Da principalens omkostninger forbundet med rangordenssystemet er lave, vurderes den 

indsatsbaserede kontrakt, at være det mest efficiente valg. Det må imidlertid noteres, at denne belønning må 

                                                
166 Ibid. Side. 5. 
167 (Erin & Oliver. 1987. Side 88-99.) 
168 (Bergen et al. 1992. Side 5.) 
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tilbydes at arbejdsplatformene, da Brugervirksomheden ikke vil have incitament til at belønne 

Tjenesteudbyderen i den næste periode.  

 

Det konkluderes, at den indsatsbaseret kontrakt vil være den mest egnede kontrakt til formålet om at 

mindske den asymmetriske information mellem parterne og strømline deres interesser.  

 
Det skal nu vurderes, om Worksome og LegalHero benytter sig af den mest egnede kontrakttype i henhold til 

Principal/Agent-teorien.  

 

3.5.3 Kontrakten hos Worksome og LegalHero  

Hos Worksome er Tjenesteudbyderen tilknyttet Worksome som selvstændig freelancer, og skal derfor indgå 

en særskilt aftale med Brugervirksomheden om bl.a. betaling for udførelse af opgaven. Det fremgår af 

Worksomes hjemmeside, at Brugervirksomheden skal betale det på forhånd aftalte beløb, der består af 

fastsatte timesatser og antal timer.169   

I relation til Principal/Agent-teorien og de gennemgåede kontrakter kan det derfor fastslås, at Worksome i et 

Principal/Agent-forhold benytter sig af en kontrakt, der indeholder fast løn, som ikke er betinget af hverken 

arbejdets udbytte eller agentens indsats.  

Hos LegalHero anvendes en model, hvor Tjenesteudbyderen tilknyttes LegalHero som lønmodtager, hvorfra 

Tjenesteudbyderen påtager sig opgaver hos Brugervirksomheder. LegalHero har fastsat timeprisen på 

forhånd, så uagtet karakteren af rådgivningen, er prisen 1.495 kr. pr. påbegyndt rådgivningstime. Heraf får 

Tjenesteudbyderen 2/3 dele af timeprisen.170 LegalHeros aflønningsmetode beror derfor ligeledes  på fast 

løn. 

Som argumenteret for ovenfor, vil både Worksome og LegalHero i henhold til Principal/Agent-teori risikere, 

at agenten handler i egen interesse og vælger et lavt ydelsesniveau, når agentens vederlag hverken er 

afhængig af det realiserede udbytte eller agentens indsats. På baggrund af ovenstående gennemgang bør det 

tilføjes, at både Worksome og LegalHero anvender platforme med et rating-system, der effektivt indhenter 

informationer om agentens indsats, hvorfor den indsatsbaserede kontrakt er bedst egnet til at strømline 

parternes interesse uden der skal bruges for høje omkostninger forbundet hermed. Det må derfor 

afslutningsvis tilføjes, at Worksome og LegalHeros valg af kontrakter baseret på fast løn ikke er en efficient 

løsning i henhold til Principal/Agent-teori.  

                                                
169 Worksome’s hjemmeside: https://www.worksome.dk/pricing/ (Tilgået den 31.05.2020). 
170 Se hertil casebeskrivelsen i afsnit 2.1. 
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3.5 Rating-systemets betydning for asymmetrisk information  

3.5.1 Indledning  

 
I ovenstående afsnit blev den klassiske Principal/Agent-teori benyttet på aktørerne i de digitale 

arbejdsplatform både før og efter kontraktindgåelsen. På baggrund af disse analyser er det vurderet, at 

konceptet om arbejdsplatformen ikke er efficient, da arbejdsplatformene ikke benytter sig af de mest egnede 

remedier til at reducere asymmetri og interessekonflikt i henhold til Principal/Agent-teori. Til trods for dette, 

eksisterer digitale arbejdsplatforme stadigvæk og forventes at bidrage til stigende positive resultater for den 

fremtidige økonomi i Europa.171  

 
Det skal nu vurderes om rating-systemet, som benyttes af både Worksome og LegalHero, har en afgørende 

rolle for ovenstående analyser.  

 

3.5.2 Rating-systemet benyttet af Worksome og LegalHero 

 
Worksome og LegalHero benytter sig at et feedback- og et rating-system. Efter opfyldelse af en kontrakt 

giver både Tjenesteudbyder og Brugervirksomhed simultant hinanden feedback og ratings, som vises på 

profil og søgninger.172 Det faktum, at parterne giver hinanden feedback simultant, medfører, at det ikke er 

muligt at udføre repressalier til den anden part, såfremt den ene modtager en dårlig rating.173 Førhen der 

indgås en kontrakt, kan Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden tilgå hinandens profiler og dermed få 

oplysninger der viser, om tidligere kontrakter har været en succes. Denne mekanisme giver parterne hver 

især en god forståelse for, hvem hinanden er.  

 

Det skal nu vurderes, om teorien om ”Omdømme og Uendeligt Gentaget spil” kan anvendes til at forklare 

rating-systemets indflydelse på asymmetri og interessekonflikten for parterne i platformsøkonomien.   

 

3.5.3 Teorien om ”Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil”    

 
Den klassiske spilteori bygger på antagelsen om, at spillere interagerer i én periode. I virkelighedens verden 

indgår parter imidlertid aftaler i flere perioder. Dette betyder, at de må forholde sig til, hvordan deres 

handlinger i dag påvirker forventningerne til fremtidens payoff, samt hvordan spilleres omdømme påvirker 
                                                
171 (Vaughan and Daverio (PWC UK). 2016. Side 7, 9 og 16.) 
172 Worksome’s hjemmeside: https://www.worksome.dk/features/ (tilgået den 29. april 2020). Brugerne af LegalHero 
kan kun se ratings, når man byder ind på en bestemt opgave, hvorfor denne information ikke fremgår af deres 
hjemmeside.  
173 (Hatzopolous. 2018. Side 195.) 
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øvrige spilleres handlinger i fremtiden.174 Teorien bruges således til at forklare, hvordan rationelle spillere 

vælger deres strategier i et gentaget spil.175  

 

Den klassiske teori om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil anvendes til at forklare konkurrenceretlige 

problemstillinger, som stiltiende aftaler om høj prissætning, urimelig lave priser mv.176 Teorien introduceres 

indledningsvist med udgangspunkt i dens oprindelige anvendelse. Det undersøges, hvordan virksomheder 

finder det efficient at indgå en stiltiende aftale om at hæve priserne. Efterfølgende undersøges det, om rating-

systemet inddrager mekanismer, hvormed antagelser fra den klassiske teori kan anvendes til at forklare 

effekten af rating-systemet. Afslutningsvis beskrives det, hvordan netværkseffekter kan supplere eller 

begrænse effekten af rating-systemet.  

 
Førhen det er muligt at forklare den nærmere effekt af teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil, 

illustreres det indledningsvist, hvordan spillere agerer, når de ikke har mulighed for at kommunikere med 

hinanden og hvor de kun samarbejder i én periode. Der tages udgangspunkt i det scenarie, hvor aktører på 

markedet i fælleskab er i stand til at hæve priserne uden at kommunikere (”Stiltiende Aftale”).  

 

I nedenstående matrix kan virksomhederne enten indgå en Stiltiende Aftale og derved opnå et payoff på 90 

ved at samarbejde. Såfremt den ene virksomhed afviger fra strategien og vælger en lav pris, tager denne 

virksomhed markedsefterspørgslen177, hvorfor dens payoff bliver på 170. Såfremt begge virksomheder 

afviger fra at samarbejde, opkræver de begge kun en lav pris i markedet og modtager derfor hver 50.  

 
På baggrund af ovenstående payoff’s opstilles en matrix.  

 
Figur 8, Matrix Stiltiende Aftale (begrænset periode) 

 
Figur 8 Egen tilvirkning med inspiration fra figur 5.3 Stiltiende Aftale. Payoffs; Virksomhed 1, Virksomhed 2.178  

 

                                                
174 (Baird et al. 1998. Side 164.) 
175 Ibid. Side 159. 
176 Ibid.  
177 Eller den del, som den har kapacitet til.  
178 (Baird et al. 1998. Side 166.) 
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Det fremgår af matrixen ovenfor, at såfremt parterne kun skal samarbejde i én periode, vil begge parter have 

en dominerende strategi ved at vælge en lav pris. Det er således ikke realistisk, at virksomhederne vælger at 

indgå et samarbejde om at hæve priserne. Spillet er også kendt som en ”prisoners dileamma”, hvor begge 

spillere ville være bedre stillet ved at indgå en Stiltiende Aftale, men til trods for dette vælger at afvige fra 

strategien. 179  

 

Det skal nu vurderes, om spillerne ændrer deres optimale strategi ved at introducere antagelsen om, at 

spillerne skal indgå en aftale på længere sigt. Teorien om uendelig spil er en anvendelig teori, så længe der er 

introduceret nogen grad af usikkerhed forbundet med, hvor længe spillerne bliver ved med at spille. Graden 

af usikkerhed kan skyldes flere forhold, herunder regulering, konkurrenceniveauet mv. Endvidere antages 

det i teorien, at spillerne værdisætter et given beløb i dag højere end tilsvarende beløb i fremtiden. Dette 

løses ved at introducere en diskonteringsfaktor, 𝛿. Herved skal forstås, at en krone i dag, har samme værdi 

som 𝛿 i fremtiden.180 

 
Førhen det vurderes, om parterne kan befinde sig i en Nash-ligevægt ved at samarbejde, introduceres ”Grim 

Trigger-strategien”. Dette indebærer, at virksomheden vil prissætte højt i den første periode og vil fortsætte 

med at sætte prisen højt, såfremt den anden spiller tilsvarende har prissat højt i alle tidligere perioder. 

Såfremt modstanderen afviger fra strategien og opkræver en lav pris, prissætter virksomheden lavt i resten af 

tiden. Grim Tigger strategien omhandler det faktum, at man straffer modstanderen i resten af tiden for dens 

brud på den Stiltiende aftale.181  

 
Det skal nu vurderes, om en virksomhed har incitament til at afvige fra strategien om at indgå i en Stiltiende 

Aftale, når begge virksomheder i de tidligere perioder har opkrævet en høj pris.  

 
Det fremgår af figur 8, at virksomheden kan vælge at indgå i den Stiltiende Aftale og dermed modtage 90 i 

payoff i en uendeligt periode  !"
!!!

.  Alternativt kan den vælge af afvige og modtage 170 i en enkelt periode 

og blive straffet i al resten af tiden 170 + !"∗!
!!!

.  

 
Førhen virksomheden vælger at indgå i en Stiltiende Aftale, skal virksomheden således opnå højere payoff 

ved at blive i den Stiltiende Aftale, end strategien ved at afvige: 

 
90

(1 − 𝛿)
> 170 +

50 ∗ 𝛿
1 − 𝛿

 

 
                                                
179 Ibid. Side 167. 
180 Ibid.  
181 Ibid. Side 169. 
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Hvorvidt en Stiltiende Aftale er en ligevægt i ovenstående, afhænger af diskonteringsfaktoren, samt payoff 

ved at afvige i forhold til payoff ved at forsætte i aftalen. I ovenstående tilfælde er diskonteringsfaktoren 

0.67.182 Diskonteringsfaktoren skal således være minimum 0,67, førhen en Stiltiende Aftale kan siges at være 

en ligevægt. Virksomheden har større incitament til at forblive i den Stiltiende Aftale, jo højere 

diskonteringsfaktoren er. 183  

 
Virksomhed 1 vil have højere payoff forbundet med at indgå i en Stiltiende Aftale og dermed opkræve en høj 

pris, såfremt Virksomhed 2 også opkræver en høj pris.  

 
I ovennævnte tilfælde er Virksomhed 1’s strategi, om at opkræve en høj pris, bedste respons til Virksomheds 

2’s strategi om tilsvarende at opkræve en høj pris. Såfremt Virksomhed 2 opkrævede en lav pris, vil 

Virksomhed 1’ s bedste respons tilsvarende være at opkræve et lav pris. Ovenstående resultat er således et 

udtryk for, at begge virksomheder befinder sig i en Nash-ligevægt. Dette kan også udtrykkes ved, at den 

kortsigtet gevinst ved at afvige fra strategien om at indgå i en Stiltiende Aftale ikke kan kompensere for det 

fremtidige tab forbundet med Grim Trigger-strategien.184  

 
Førhen det skal vurderes, om ovenstående antagelser fra teorien om uendelig gentaget spil og Grim Trigger 

kan anvendes til at forklare den nærmere effekt af rating-systemet, vil teoriens begrænsninger blive 

gennemgået.  

 

3.5.4 Begrænsninger i teorien 

 
Teorien har imidlertid også sine begrænsninger. Det er kun under visse forudsætninger, at strategien ved at 

indgå i en Stiltiende Aftale er troværdig.   

 

Jo højere straffen er ved at afvige fra den Stiltiende Aftale, jo større sandsynlighed er der for, at det er 

favorabelt af indgå en Stiltiende Aftale. I henhold til konkurrenceretlige problemstillinger vil truslen ved 

”Grim Trigger-strategien” kun under nogle omstændigheder være troværdig. Dette er tilfældet, hvor parterne 

ikke finder det i deres egeninteresse at afvige og dermed straffe, da denne skal finde det favorabelt at betale 

omkostningerne ved at straffe.185  

 
                                                
182 100 ≥ 200 ∗ 1 − δ + 20δ à 100 ≥ 200 − 200δ + 20δ à 100 ≥ 200 − 180δ à 180δ ≥ 100à  δ ≥ !""

!"#
= 

0,6667 
183 (Baird et al. 1998. Side 169.) 
184 Ibid. Side 171. 
185 Ibid. Side 173. 
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En anden afgørende faktor er diskonteringsfaktoren. Jo højere diskonteringsfaktoren er, jo større 

sandsynlighed er der for, at parterne finder et samarbejde favorabelt. Virksomheden skal således tillægge 

fremtidige payoff relativt meget værdi. 186  

 

Førhen der kan opstå Stiltiende Aftale, skal det være muligt at ændre priser hurtigt, samt at prissætningen 

hos konkurrenten er gennemsigtig. Endvidere er en Stiltiende Aftale mindre sandsynlig i scenariet, hvor 

markedet er præget af høj konkurrence og hvor det er svært for konkurrenten at vide, om prisændringer 

skyldes brud på aftalen eller blot øget effektivitet.187  

 

Det er nu muligt at undersøge, om antagelserne fra teorien kan overføres til mekanismerne i rating-system.  

 

3.5.5 Anvendeligheden af teorien på rating-systemet 

 
Indledningsvist vil teoriens begrænsninger nævnt ovenfor vurderes i relation til rating-systemet. Endvidere 

vurderes det i hvilken grad Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil kan bruges på rating-

systemet.  

 

Først og fremmest kan Grim Trigger-strategien ikke anvendes i bogstaveligste forstand. Brugervirksomheden 

vælger ikke sin strategi med det formål at straffe Tjenesteudbyderen. Det er nemlig ikke den samme 

Brugervirksomhed, som tildeler lave ratings til Tjenesteudbyderen på baggrund af ikke tilfredsstillende 

arbejdsindsats, som den Brugervirksomheden der efterfølgende ”straffer” ved ikke at indgå en kontrakt med 

Tjenesteudbyderen. 

 

Når det er nævnt, bygger Grim Trigger-strategien på princippet om adfærdsbaseret trussel. 188 

Brugervirksomheden har ikke nogle søgeomkostninger forbundet med at vælge anden Tjenesteudbyder med 

højere ratings. Tilsvarende er det ikke utænkeligt, at de digitale arbejdsplatforme blokerer adgang til de 

Tjenesteudbydere, som har modtaget en lav score. Det er på den baggrund straffuldt for Tjenesteudbyderen 

ikke at modtage gode ratings, da det påvirker hans fremtidig indtjening. Dårlige ratings vurderes til at have 

negative konsekvenser, som i en vis udstrækning minder om forventningen til fremtidige payoff, når den 

anden virksomhed anvender Grim Trigger-strategi. Princippet om, at aktørens uønskværdige adfærd udløser 

straffulde konsekvenser, er derfor også til stede hos parterne for de digitale arbejdsplatforme. På den 

baggrund kan intuitionen om fremtidig lavere indtjening anvendes på modellen om rating-systemet. Truslen 

                                                
186 Ibid. Side 174. 
187 Ibid. Side 174-175. 
188 (Dutta.1999. Side 229.) 
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om at blive straffet for dårlige ratings vurderes således at være til stede i høj grad for parterne i rating-

systemet.  

 

Endvidere er det en forudsætning, at diskonteringsfaktoren er høj.189 Tjenesteudbyderen kan enten få høje 

payoff forbundet med at levere en lav indsats i én periode og risikere ikke at blive valgt af en 

Brugervirksomheden igen. Alternativt kan Tjenesteudbydere leverer en højere indsats og få mindre i nytte 

per kontrakt, men derimod opnå fremtidig indtjening. Det er en plausibel antagelse, at Tjenesteudbyderen 

værdsætter fremtidig indtjening højt i relation til en løn i indeværende kontrakt.  

 

I modsætning til anvendelse af teorien i henhold til konkurrenceretlige problemstillinger, hvor der stilles 

krav til, at priserne kan ændres hurtigt, er det ikke tilsvarende vigtigt, at samme markedsmekanisme er til 

stede, førhen principperne fra teorien kan anvendes på rating-systemet. En markant forskel i teoriens 

anvendelse på rating-systemet i sammenligning med eksemplet nævnt ovenfor, er parternes valg af strategier. 

Hvor virksomhederne i eksemplet ovenfor står overfor strategier om prissætning, vil Tjenesteudbyderens 

strategi være niveau af arbejdsindsats, og Brugervirksomhedens strategi er at indgå en kontrakt eller ej. 

Teorien er dog ikke mindre anvendelig, fordi strategierne ikke omhandler prissætning.190  

 

Tjenesteudbydere og Brugervirksomheden aftaler en fast timepris og timeantal på forhånd før kontraktens 

indgåelsen.191 Brugervirksomheden kan således ikke forhandle og dermed true Tjenesteudbyderen med at 

give denne en lav rating, såfremt Brugervirksomheden finder, at fakturaen er for høj.  

 

Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil bygger på antagelsen om fuldkommen information.192 

Imidlertid synes begrænsningen om ”transparens” og dermed begrænsningen i teoriens antagelse om 

fuldkommen information tilsvarende at være en udfordring i henhold til rating-systemet. Denne vidtgående 

antagelse vurderes imidlertid på lige fod med eksemplet om Stiltiende aftaler at stille begrænsninger for 

teorien, idet Brugervirksomheden formodentlig kun kan måle på selve resultatet af Tjenesteudbyderens 

indsats og dermed ”principalens payoff”. Denne begrænsning i teorien er i overensstemmelse med samme 

begrænsning i eksemplet med Stiltiende Aftale, da det heller ikke altid er muligt at vurdere, om 

Virksomheden prissætter lavere fordi den afviger fra aftalen eller fordi den er blevet mere effektiv.  

 

                                                
189 (Baird et al. 1998. Side 169.) 
190 (Dutta. 1999. Side 214.) - Hvor uendelig gentaget spil er benyttet til at forklare det internationale oliemarked, hvor 
markedsaktørerne konkurrere på produceret mængde.  
191 Worksomes hjemmeside: https://www.worksome.dk/pricing/ (tilgået den 29. april 2020) og LegalHeros hjemmeside: 
https://legalhero.dk/om-legalhero/pris/ (tilgået den 29. april 2020). 
192 (Baird et al. 1998. Side 172.) 
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Øvrige konkurrenceretlige vilkår kan tilsvarende have en betydning for funktionalitet af rating-systemet, 

hvilket vil blive behandlet senere i henhold til netværkseffekternes betydning.   

 

Tjenesteudbydere kan vælge at justere sin arbejdsindsats fra kontrakt til kontrakt. Det faktum, at 

Tjenesteudbyderen skal indgå en ny kontrakt for hver gang denne ønsker at arbejde, medfører, at konceptet 

for arbejdsplatforme og dermed rating-systemet har karakter af gentagelser. Hver gang parterne indgår i en 

kontrakt, har Brugervirksomheden en formodning for, at Tjenesteudbyderen med en høj sandsynlighed vil 

fortsætte sit platformsarbejde efter kontraktopfyldelsen og dermed i de efterfølgende perioder,  hvorfor 

scenariet kan opstilles som uendeligt gentaget spil.193 I overensstemmelse med Teorien om Omdømme og 

Gentaget Spil, kan man opstille en model som uendelig, så længe der er usikkerhed forbundet med, hvor 

længe aktørerne vil fortsætte. 194 Denne usikkerhed kan tilsvarende inddrages for aktørerne til den digitale 

arbejdsplatform, da regulering, private forhold mv. inddrager en vis grad af usikkerhed.  

 

Selvom rating-systemet ikke ligner scenariet, hvor parterne finder det efficient at indgå en Stiltiende Aftale, 

vurderes der imidlertid at indgå lignende mekanismer, som gør det muligt at anvende teoriens principper til 

at forklare den nærmere funktion af rating-systemet.  

 

3.5.6 Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil på rating-systemet  

 
Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil benyttes oprindeligt til at forklare scenarier, hvor 

virksomheder er i stand til at samarbejde i en uønskværdig situation. Det vil i relation til kontrakten mellem 

parterne i det triangulære kontraktforhold blive undersøgt, hvorvidt teorien kan løse problematikker som 

asymmetri og interessekonflikter. Det skal nu vurderes, om en adfærdsbaseret ”trussel” som inddrages via 

rating-systemet, påvirker resultater om fast løn under anvendelse af Principal/Agent-teorien. 

 
Det blev i afsnit 3.5.3 påvist, at Worksome og LegalHero benytter sig af fast aflønning, hvorfor 

Tjenesteudbyderens payoff og strategier vil tage udgangspunkt i denne aflønningsmetode. Som illustreret i 

tabel 1 ville dette i henhold til Principal/Agent-teori medføre, agenten vil yde 1 i indsats for dermed at opnå 

den højeste nytteværdi på 9. Den almindelige kontraktteori som benyttes i Principal/Agent-teorien 

forudsætter imidlertid, at principalen og agenten skal kontrahere en ansættelseskontrakt, hvorfor modellen 

bygger på antagelsen om, at parterne kun skal tage stilling til deres strategier i én periode.195 

 

                                                
193 (Dutta. 1999. Side 213.) 
194 (Baird et al. 1998. Side 168.) 
195 (Hendrike. 2003. Side 95.) 
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Såfremt en dårlig rating ikke havde nogen betydning for Brugervirksomhedens strategi om at indgå en 

kontrakt eller ej, ville den bedste strategi for Tjenesteudbyderen være at yde en lav indsats. Det antages 

imidlertid, at Brugervirksomhedens påvirkes af tidligere ratings og dermed have større incitament til at 

vælge en Tjenesteudbyder med gode ratings. Dette kan argumenteres med, at Brugervirksomheder tillægger 

det relativt meget værdi, hvordan tidligere Brugervirksomheder har ratet Tjenesteudbyderen arbejde. 

Endvidere vil Brugervirksomheden uden søgeomkostninger kunne vælge den Tjenesteudbyder med de 

bedste ratings. Gode ratings har således afgørende betydning for Tjenesteudbyderens fremtidig mulighed for 

at udøve platformsarbejde. Såfremt en Tjenesteudbyder har dårlige ratings, ville denne blive straffet i alle 

efterfølgende perioder.  

 

Det antages, at førhen Tjenesteudbyderen får en god rating, skal Brugervirksomheden modtage en payoff på 

70. Dette er Tjenesteudbyderen klar over.  

 

Tjenesteudbyderens fremtidige indtjening afhænger af, hvordan Tjenesteudbyderen handler i dag. Det er nu 

muligt at beregne Tjenesteudbyderens bedste strategi, når denne skal vælge et indsatsniveau. Det skal nu 

vurderes, om det er efficient for Tjenesteudbyderen at yde en høj indsats og dermed have mulighed for 

fremtidig indtjening, eller om Tjenesteudbyderen vil fortrække at yde den laveste indsats, som først antaget 

ved anvendelse af Principal/Agent-teorien.   

 
Tjenesteudbyderen kan enten vælge at yde en høj indsats på minimum 7 for at modtage en god bedømmelse 

fra Brugervirksomheden og dermed modtaget et payoff på 2,5196 i en uendelig periode: !,!
!!!

.  Alternativt kan 

Tjenesteudbyderen vælge at yde 1 i indsats og dermed opnå den højest mulige payoff i én kontrakt og ellers 

blive ”straffet” i resten af tiden 9 + !∗!
!!!

.  

 
Førhen Tjenesteudbyderen vil vælge at yde en høj indsats, skal denne således opnå højere payoff ved yde en 

høj indsat i al tid, end strategien ved yde en lav indsats i én periode og derefter blive straffet i alle 

efterfølgende perioder: 

 
2,5

(1 − 𝛿)
> 9 +

0 ∗ 𝛿
1 − 𝛿

 

 

                                                
196 Se tabel 1. 
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Tjenesteudbyderen har højest payoff forbundet med at yde en høj indsats, såfremt Tjenesteudbyderens 

diskonteringsfaktor er minimum på   0,72197 . Som nævnt ovenfor, er det plausibelt at antage, at 

Tjenesteudbyderen vil knytte en relativ høj værdi til fremtidig indtjening til sammenligning med den 

udbetaling han får i dag, hvorfor Tjenesteudbyderens diskonteringsfaktor vurderes at være højere eller lig 

med 0,72.  Den kortsigtede gevinst ved at yde en lav indsats i dag, vil således ikke kompenseres ved de 

fremtidige tab eller mangel på indtægt i fremtiden.198   

 

På baggrund af ovenstående gennemgang, vurderes det, at Tjenesteudbyderen vil finde det efficient at øge 

sin indsats, da forventningen til fremtidig indtjening har betydning. Idet Brugervirksomheden kun giver høje 

ratings, når den modtager et payoff på 70 og hvor Tjenesteudbyderen yder en indsats på 7, vil dette være 

Tjenesteudbyderen indsatsniveau.  

 

3.5.7 Sammenfatning  

 
I Principal/Agent-teorien opstilles mulige forslag til at reducere asymmetri og interessekonflikt både ex-ante 

og ex-post kontraktindgåelsen. Dette er nødvendigt, da både agenten og principalen har interesse i at forfølge 

deres egne målsætninger.199 Fælles for disse løsningsforslag er, at principalen skal bruge ressourcer på at 

strømline agentens interesser med sine egne.200  

 
Ved inddragelse af ratings-systemet og anvendelsen af Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil, 

fremgår det, at Tjenesteudbyderen ikke længere finder det efficient at yde en minimal indsats som ellers først 

antaget. Rating-systemet udgør en effektiv mekanisme, som medfører, at Tjenesteudbyderen har incitament 

til at yde en høj indsats, uden denne skal kompenseres for dette igennem incitamentskontrakter. Der kan 

således argumenters for, at omkostninger forbundet med overvågning eller øvrig belønning udbetalt af enten 

Brugervirksomheden eller arbejdsplatformen anses som unødvendige omkostninger. Hvor det tidligere er 

antaget, at den indsatsbaserede kontrakt var den bedste aflønningsmetode, vurderes det nu, at fast aflønning 

er den mest efficiente kontrakt i det tilfælde, at Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden indgår en 

kontrakt på baggrund af et rating-system. Rating-systemet synes at eliminere Moral Harzard problematikken, 

uden at principalen skal have omkostninger forbundet hermed.  

 

                                                
197 !,!

(!!!)
> 9 ∗ !∗!

(!!!)
 à 2,5 ≥ 9 ∗ 1 − δ + 0δ à 2,5 ≥ 9 ∗ 1 − δ + 0δ à2,5 ≥ 9 − 9δ + 0δ à 9δ ≥ 6,5 à 

δ ≥ !,!
!
= 0,72 

198 (Baird et al. 1998. Side 169.) 
199 (Hendrikse. 2003. Side 91.) 
200 Ibid. Side 92.  
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Ligeledes kan der argumenteres for, at en inkompetent Tjenesteudbyder aldrig vil tilknytte sig en 

arbejdsplatform, hvor fremtidige kontraktindgåelser baseres på tidligere ratings. Rating-systemet synes 

derfor at have karakter af en effektiv selv-selektionsmekanisme. Hvorvidt den tilhører kategorien selv-

selektion eller skal betragtes som en helt fjerde kategori, som Principal/Agent-teorien ikke tager højde for, 

kan diskuteres. På baggrund af ovenstående kan der således argumenteres for, at rating-systemet tilsvarende 

eliminerer Adverse Selection uden Brugervirksomheden behøver at benytte ressourcer på dette.  

 

Taget dette i betragtning konkluderes det, at hvor LegalHero fandtes at benytte sig af den bedste 

udvælgelsesmetode i henhold til Principal/Agent-teori, da både screening og signalering anvendes, findes det 

nu at være en inefficient måde, da deres omkostninger forbundet med at indsamle information om 

Tjenesteudbyderen anses for at være unødvendige.   

 

Det er påvist, at rating-systemet tilbyder en løsning til henholdsvis Moral Hazard og Adverse Selection. I 

henhold til Adverse Selection problematikken er det påvist, at rating-systemet løser ”lemon problemmet” i 

den forstand, at principalen er i stand til at gennemskue Tjenesteudbyderens sande karakteristika inden 

kontraktens indgåelse. 201 I Akerlof’s teori om ”The Market for Lemons”, anses 

mærkevareprodukter/kvalitetsprodukter som en løsning til ”Lemon” problematikken, idet dårlig produkter 

udløser repressalier, når køberen forventninger ikke bliver indfriet.202 Rating-systemet synes at indeholde 

tilsvarende effekt, da rating-systemet tilsvarende indeholder en troværdighedsskabende mekanisme.  

 

Det skal imidlertid bemærkes, at rating-systemet kan introducere øvrige faldgrupper, herunder risikoen for, 

at Brugerne modtager falske bedømmelser.203 Denne risiko vurderes imidlertid at være lille i forbindelse med 

digitale arbejdsplatforme. Indgåelse og opfyldelse af en kontrakt mellem Brugerne anses for mere avanceret 

end hvad der kendes fra øvrige digitale platforme så som Airbnb, hvor det ikke er svært at tildele falske 

bedømmelser og ”lade som om” man har benyttet applikationen.  

 

Endvidere medfører rating-systemet den begrænsning, at nye Brugere kan have svært ved at skabe sig et godt 

omdømme og dermed indgå kontrakter, når allerede eksisterende Tjenesteudbydere kan fremvise gode 

resultater gennem deres profil.204 Denne problematik er med til at introducere adgangsbarriere i markedet for 

digitale arbejdsplatforme.  

 

                                                
201 (Hatzopoulos. 2018. Side 194.) 
202 (Akerlof. 1970. Side 500.) 
203 (Hatzopoulos. 2018. Side 196.) 
204 Ibid. 
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3.5.8 Kritik af teorien  

 
Teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil er kun egnet, så længe spillet kan opstilles som et 

uendeligt gentaget spil. 205 Der vil stadigvæk foreligge den situation, hvor en Tjenesteudbyder har kendskab 

til, at denne ønsker at indgå sin sidste kontrakt, som Brugervirksomheden ikke vil kende til. 

Tjenesteudbyderen vil vælge at afvige fra strategien om at yde en høj indsats for at opnå den højeste mulige 

nytte i sidste kontrakt, da omdømme og senere kontraktindgåelser ikke længere har betydning for 

Tjenesteudbyderens valg.  

 

Ovenstående gennemgang skelner alene mellem gode og dårlige ratings. Selve rating-systemet hos 

Worksome og LegalHero måles imidlertid på en skala fra 1-5 og suppleres med feedback. Hvor det virker 

plausibelt at 1-2 anses som værende dårlige ratings og 4-5 at være gode, er det stadig uvist, hvordan 

Brugervirksomheden vil reagere på en rating på 3. Dette vil formegentlig afhænge af, hvor mange tidligere 

ratings Tjenesteudbyderen har fået, samt hvordan de tidligere ratings har været. Endvidere medfører 

feedback-mekanismen, at Brugervirksomheden modtager information og begrundelse for det numeriske 

rating-system, hvorfor den nye Brugervirksomhed kan se en dybdegående forklaring for en dårlig rating, som 

den nye Brugervirksomhed ikke nødvendigvis tillægger større værdi. Feedback-systemet vil om ikke andet 

hjælpe til at reducere asymmetri og fører rating-systemet mere i retning af fuldkommen information.  

 
Endvidere anerkendes det, at ovenstående gennemgang af rating-systemet bygger på vidtgående antagelser, 

herunder, at én dårlig rating vil straffe Tjenesteudbyderen i alle efterfølgende perioder. Endvidere vurderes 

antagelsen om fuldkommen information heller ikke at være opfyldt, da både eksogene variabler, samt private 

forhold kan påvirke principalens payoff, som Brugervirksomheden ikke kan observere. Antagelsen om 

fuldkommen information betyder, at Brugervirksomheden kan observere, at agenten yder 7 i indsats, når 

denne modtager 70 i payoff. I virkeligheden vil principalen kun kunne observere selve resultat af arbejdet. 

Dette kan medføre, at en Tjenesteudbyder risikerer at modtage dårlige ratings, som ikke kun skyldes dennes 

indsats. Dette kan resultere i, at risikoaverse agenter vil afholde sig fra at benytte sig af platformsarbejde.  

 

Endvidere vil antagelsen om, at Tjenesteudbyderen tildeler Brugervirksomeden en god rating, såfremt denne 

modtager en payoff på 70, medføre, at Tjenesteudbyderen kun vil have incitament til at yde 7 og ikke mere.  

 

Til trods for at teorien bygger på nogle vidtgående antagelser, vurderes den stadigvæk at være egnet til at 

illustrere, hvordan mekanismen i rating-systemet bidrager til strømline parternes målsætninger på en 

efficient måde, som Principal/Agent-teorien ikke tager højde for.  

                                                
205 (Baird et al. 1998. Side 168.) 
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Afslutningsvist vil betydning af netværkseffekter blive introduceret, da de nærmere effekter heraf har 

betydning for rating-systemets indflydelse.  

 

3.6 Netværkseffekter 

3.6.1 Indledning  

 
Rating-systemet er indtil nu blive skildret som hele årsagen bag succesen for de digitale arbejdsplatforme. 

Ikke desto mindre er netværkseffekter blevet anerkendt som den mest afgørende faktor for digitale 

platformes koncept, som har fået en stigende betydning i forbindelse med digitaliseringen. 206 Det undersøges 

derfor, hvordan netværkseffekter påvirker aktørerne i de digitale arbejdsplatforme og hvorvidt det har 

betydning for den nærmere funktion af rating-systemet.  

 

Netværkseffekter i markedet for digitale arbejdsplatforme opstår, når arbejdsplatformen er i stand til at 

påvirke værdien, som de eksisterende markedsdeltagere opnår uden arbejdsplatformen. Såfremt der er tale 

om en højere værdi i forbindelse med tilstedeværelsen af de digitale arbejdsplatforme, er der tale om positive 

netværkseffekter og tilsvarende negative netværkseffekter, såfremt den oprindelig værdi reduceres.207  

 

En kryds-siddet netværkseffekt skal forstås således, at tilstedeværelsen af mange sælgere tiltrækker 

købere.208 Tilsvarende vil mange Tjenesteudbydere øge diversiteten og kvaliteten af ydelser leveret over 

arbejdsplatformen, samt øge konkurrencesituationen og prissætningen, som tiltrækker Brugervirksomheder. 

Ydermere vil Tjenesteudbyderen opleve positive netværkseffekter ved, at antallet af Brugervirksomheder 

benytter sig at platformsarbejde, idet de tilsvarende får flere valgmuligheder.  

 

En samme-siddet netværkseffekt er et udtryk for, hvordan interaktionen mellem den samme type population 

påvirkes, når antal øges.209 Denne mekanisme kan have modsatrettede effekter, idet en stigning i antallet af 

Tjenesteudbydere kan være negativt for dem selv, da det vil påvirke prisen for kontraktopfyldelse negativt og 

stille højere krav til deres indsats. Til gengæld vil det være positivt for Brugervirksomheder, som får et større 

udvalg og dermed i sidste ende mere attraktiv for Tjenesteudbyderne selv.210  

 

                                                
206 (Hinz et al. 2020. Side 12.) 
207 Ibid. Side 15 
208 Ibid. Side 12. 
209 Ibid. Side 12 og 13. 
210 (Hatzopolous. 2018. Side 10.) 
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Det er således afgørende for den digitale arbejdsplatform, at både Brugervirksomhedens og 

Tjenesteudbyderens marked er bredt repræsenteret over den konkrete arbejdsplatform, førhen der kan skabes 

konkurrencedygtige kontraktindgåelser og som tiltrækker øvrige Brugere af arbejdsplatformen.  

 
 

3.6.2 Intuitionen bag netværkseffekter  

 

I overensstemmelse med forgående afsnit, kan netværkseffekter også opstilles som et gentaget spil.211 Dette 

kan forklares intuitivt med et eksempel om teknologiske produkter. Efterspørgslen kan udtrykkes ved 

forbrugernes forventning til, hvor stort markedet for netværket vil blive. 212 Udtrykt på en anden måde; desto 

større forventninger forbrugerne har til netværket desto større nytteværdi tillægges produktet. Såfremt en 

forbruger har en forventning til, at ingen andre forbrugere benytter sig af den pågældende teknologi, vil 

denne forbruger ikke knytte nogen værdi forbundet med selv at have en teknologien, hvorfor dennes bedste 

strategi vil være ikke at købe det. Når tilpas mange brugere har købt teknologien, vil forbrugere have en 

dominerende strategi forbundet med også selv at købe den. Det er set i øvrige markeder, at virksomheder har 

haft succes med at indlede deres markedsindtræden med at sætte en lav pris, for at tiltrække forbrugere og 

dermed skabe stærke netværkseffekter. Efter noget tid, når selskabet har tiltrukket tilpas mange forbrugere, 

indfører de en kraftig prisstigning, da brugernes nytte ved at være forbundet til dette netværk nu er så højt, at 

de er villige til at betale en høj pris for at være en del af netværket.213   

 

Eftersom forbrugerne har større nytteværdi knyttet til teknologien, desto mere selvforstærkende bliver 

effekten. I klassisk teori om netværkseffekter beskrives det, at så snart forbrugerne har passeret en given 

grænse, er de ”låst inde”.214 Forbrugerne vil have en dominerende strategi forbundet med at vælge den 

teknologi, som de øvrige forbrugere også er tilknyttet. Det er derfor muligt at havne i den situation, hvor 

forbrugere fravælger den nye, innovative teknologi, såfremt den etablerede teknologi allerede har skabt så 

store netværkseffekter, at forbrugerne har højere payoff forbundet med blive, givet de andre spiller også 

bliver.215 

 

Det skal nu vurderes, hvordan netværkseffekter kan benyttes til at forklare vigtige implikationer på markedet 

for digitale arbejdsplatforme.  

 

                                                
211 (Dutta. 1999. Side 313.) 
212 Ibid. Side 312. 
213 Ibid. Side 314. 
214 Ibid. Side 316. 
215 Ibid. Side 328. 
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3.6.3 Netværkseffekter i relation til digitale arbejdsplatforme  

 
I startfasen hvor antallet af Brugere tilknyttet arbejdsplatformen er lav, vil ovenstående fordele om 

konkurrencedygtige priser og en bred repræsentation af kompetencer ikke være til stede på markedet. 

Således vil både Brugervirksomheder og Tjenesteudbydere måske finde det mere favorabelt at indgå i et 

klassisk ansættelsesforhold. Imidlertid vil Brugerne tillægge det større værdi at få adgang til 

arbejdsplatformen i takt med, at begge sider af markedet stiger. Herved vil begge sider kunne opnå en mere 

favorabelt kontrakt, hvorfor begge parters forventede nytte stiger i takt med, at antallet af Brugere tilknyttet 

arbejdsplatformen stiger.216  

 

Rating-systemet synes også at spille en afgørende rolle her. Brugerne har brugt ressourcer på at skabe et godt 

omdømme, som sikrer dem profitable kontraktindgåelser. Endvidere vil disse kompetente Tjenesteudbydere 

tiltrække Brugervirksomheder til arbejdsplatformen, som er med til at skabe en endnu større værdi for 

Tjenesteudbyderen. Samtidig vil truslen om fremtidig straf ved ikke at være knyttet til arbejdsplatformen 

være mere troværdig, jo højere konkurrenceniveauet er. Straffen ved at blive udelukket fra platformsarbejdet, 

enten i forbindelse med platformens eksklusionsbeføjelse eller dårlige bedømmelser fra tidligere 

Brugervirksomheder, vil have endnu større konsekvenser i takt med, at netværkseffekterne stiger.  I takt med 

at nytteværdien for Brugerne af arbejdsplatformen stiger, vil arbejdsplatformen også kunne kræve højere 

servicegebyr, uden at Brugerne finder det ufordelagtigt at benytte sig af arbejdsplatformen.  

 
Betydning af netværkseffekter kan medføre, at den første arbejdsplatform vil fange hele markedet. Dette 

igangsætter en proces, hvor denne arbejdsplatform bliver ved med at tiltrække de bedste og fleste brugere, 

som i sidste ende kan bidrage til negative konkurrencevilkår på markedet.217 

 

I dag er anvendelsen af big data en medårsag til at skabe en fastlåsningsmekanismer og bidrage til høje 

adgangsbarriere for nye platforme.218  Endvidere kan netværkseffekter lede til høje skifteomkostninger, da 

brugeren har brugt relativt mange ressourcer på at skabe en god profil med høje ratings, skabt et 

kundesegment mv.219  I sidste ende kan dette resultere i, at arbejdsplatformen bliver dominerende, da ingen 

øvrige platforme har incitament til at eksistere på markedet.  

 

                                                
216 Ibid. Side 312. 
217 European Economic and Social Commitee har udtrykt denne bekymring. Se Com(2016), 2018, final – opinion of the 
EESC Online Platforms and the Digital Single Market – Oppurtunities and challenges for Europe, 15 December 2016, 
afsnit 4.4 
218 (Hatzopolous. 2018. Side 123.) 
219 Ibid. Side 124. 



59 

En løsning til ovenstående problematik er, hvor Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheder har mulighed for 

at oprette profiler over flere arbejdsplatforme på én gang, såkaldt ”Multi-Homing” i litteraturen220. Omvendt 

vil det faktum, at Tjenesteudbyderens mulighed for at gå fra arbejdsplatform til arbejdsplatform begrænse 

effektiviteten af rating-systemet, idet de blot kan indgå kontrakter og yde en lav indsats, for så at blive aktiv 

på en anden arbejdsplatform. På den måde undgår de at blive straffet for deres adfærd. Dette kan imidlertid 

undgås, såfremt rating-systemet og øvrige informationsmekanismer udveksles på tværs af 

arbejdsplatformene.221  

 
På baggrund af ovenstående synes succesen bag digitale arbejdsplatforme at indeholde flere mekanismer. 

Først og fremmest har rating-systemet en afgørende rolle, da den er i stand til at strømline principalen og 

agentens interesser uden nogen større omkostninger. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at rating-

systemet ikke er den eneste faktor til succesen bag digitale arbejdsplatforme, da også netværkseffekter udgør 

en vigtig mekanisme. Dette gælder både i henhold til effektiviteten af rating-systemet og dennes betydning, 

men også i henhold til øvrige muligheder og komplikationer der kan opstå. Det vurderes, at netværkseffekter 

kan introducere nogle konkurrencemæssige problemstillinger, hvor arbejdsplatformen har skabt så høje 

netværkseffekter, at de har mulighed for at kræve et højt servicegebyr uden at brugerne skifter 

arbejdsplatform. Dette kan resultere i et marked præget af dominerende arbejdsplatforme, hvor deres 

position ikke er et udslag af effektivitet og konkurrencedygtig prissætning, men derimod en udslag af 

netværkseffekter som i sidste ende indeholder konkurrencehæmmende komplikationer.  

 

3.6.4 Økonomisk konklusion  

 
Det konkluderes, at aktørerne i det triangulære kontraktforhold ikke benytter sig at metoder inden 

kontraktindgåelsen, som bidrager til at reducere asymmetri i henhold til Principal/Agent-teorien. 

Udvælgelsesmetoden signalering sætter ikke Brugervirksomheden i stand til at adskille den kompetente 

Tjenesteudbyder fra den inkompetente. Idet LegalHero ligeledes benytter sig af screening, kan der 

argumenteres for, at denne arbejdsplatform anvender en bedre metode end Worksome til at tiltrække 

kompetente Tjenesteudbydere. Endvidere er det undersøgt, om de digitale arbejdsplatforme benytter sig af 

den mest efficiente aflønningsmetode, som skal reducere asymmetri efter kontraktens indgåelse. Idet 

arbejdsplatformen benytter sig af fast løn som aflønningsmetode, strømlines principalen og agentens 

interesser ikke. Dette medfører, at agenten vil yde minimum indsats. Ved benyttelse af den klassiske 

Principal/Agent-teori, vurderes det, at konceptet bag den digitale arbejdsplatform er inefficient til at opnå 

                                                
220 (Hatzopolous. 2018. Side 125.) 
221 Ibid. Side 126 
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idealtilstanden, hvor der foreligger symmetrisk information mellem aktørerne, uden principalen har brugt 

uhensigtsmæssige omkostninger forbundet hermed.    

Antagelsen om uendelig gentaget spil og inddragelse af rating-systemets betydning ændrer imidlertid 

førstnævnte resultat. Rating-systemet introducerer mekanismen om, at adfærd og omdømme har betydning 

for Tjenesteudbyderens payoff i de efterfølgende perioder. Moral Hazard problematikken reduceres, da 

Tjenesteudbyderen har større incitament til at yde en høj indsats i alle perioder end ved at yde en lav indsats i 

én periode, for derefter at blive straffet i resten af tiden på grund af en dårlig rating. Endvidere konkluderes 

det, at rating-systemet tilsvarende fungerer som løsning på Adverse Selection problematikken, da 

inkompetente Tjenesteudbydere ikke længere vil have incitament til at melde sig ind på en arbejdsplatform. I 

modsætning til før rating-systemet blev inddraget, vurderes LegalHero’s indsats ved at screene 

Tjenesteudbyderen nu til at udgøre en unødvendig og omkostningsfuld foranstaltning.  

 

Til trods for at teorien om Omdømme og Uendeligt Gentaget Spil bygger på vidtgående antagelser, vurderes 

den egnet til at illustrere, hvordan mekanismen i rating-systemet bidrager til at reducere asymmetri på en 

efficient mode, som Principal/Agent-teorien ikke tager højde for. Omfanget af rating-systemets betydning 

hænger imidlertid uløseligt sammen med netværkseffekter, hvorfor det er afgørende for den konkrete 

arbejdsplatform, at den er i stand til at skabe positive netværkseffekter.  

 

Kapitel 4 – Digitale arbejdsplatforme som pligtsubjekt  

 

4.1 Indledning  
 
Til at starte med nød digitale platforme beskyttelse af deleøkonomiens opblomstring. Senere er der stillet 

spørgsmålstegn ved, at ikke alle digitale platforme har deleøkonomisk karakter og bekymringen for, at de 

digitale platforme udfordrer øvrige aktører med uretfærdige konkurrenceretlige vilkår er så småt begyndt at 

ulme.222  

 

Indtil forordningen 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 

onlineformidlingstjeneste223 trådte i kraft i 2019, har digitale formidlingsplatforme ikke være underlagt 

anden lovgivning end få bestemmelser i Pakkerejsedirektivet224 og forbrugerlovgivningen. Kommissionen 

har indtil forordningens ikrafttrædelse været tilbageholdende med at indføre andet end soft law guidelines og 

                                                
222 (Sørensen. 2018. Side 64.) 
223 Forordning 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester. 
224 Direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer  
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forsøgt at anvende lignende regulering i håbet om, at de til en vis udstrækning kunne trækkes ned over 

platformene.225  Parternes rolle og de interne forhold i det triangulære kontraktforholds har derfor været 

afgørende for retsstillingen for hhv. arbejdsplatformen og Brugerne af arbejdsplatformen.  

 

4.2 Begrebsdannelse  

4.2.1 Digital platform  

 
Indledningsvist skal begrebet ”Digital platform” afklares med henblik på at fastsætte en definition, som 

bliver lagt til grund i denne afhandling. Det er imidlertid ikke uden komplikationer, da litteraturen og 

lovgiver ikke har være konsekvente omkring definitionen, samt at platforme varierer i diversitet og antal. 

Denne problemstilling er da også anerkendt i litteraturen, hvor forfattere indledningsvist er nødsaget at 

definere deres forståelse af, hvad der skal forstås ved en digital platform. 226 

 

Kommissionen har defineret platformen som:  

”Platforms are generally known as "two-sided" or "multi-sided" markets where users are brought together 

by a platform operator in order to facilitate an interaction (exchange of information, a commercial 

transaction, etc.)”.227 

De forskellige begrebsdannelser i litteraturen er bredt formuleret, og varierer fra at søge at afdække alle 

former for platforme til at specificere nogle nærmere krav førhen en platform (i daglig tale) er underlagt den 

juridiske definition.228 Det gøres ikke lettere af, at ”multi-sided markets” heller ikke er et veldefineret 

koncept, men derimod også et begreb der har været genstand for meget diskussion i den økonomiske 

litteratur.229 Denne afhandling vil tage udgangspunkt i Kommissionens definering af digitale platforme, mens 

der tages udgangspunkt i Haztopolous definering af ”Multi-sided-markets”, som er beskrevet som: 

”a) two or more groups of customers, b) who need each other in some way c) but who cannot capture the 

value from their mutual attraction on their own; d) rely on the catalyst (platform) to facilitate value creating 

transactions between them”.230 

                                                
225 (Hatzopoulos. 2018. Side 206.) 
226 Ibid. Side 211. 
227 Bruxelles, den 25.5.2016 (COM2016) 172 final. 2.1  
228 Se ”Savin. 2018. Side 13” og” Lund-Sørensen. 2018. Side 264.” som har har lagt andre begrebssdannelser til grund.   
229 (Hatzopoulos. 2018. Side 9) 
230 (Evans & Schmalensee. 2013. Side 2.) 
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Det bemærkes således, at platformen skal skabe værdi for Brugerne af platformen, som ikke kan opnås uden 

denne.  Dette kan umiddelbart forstås som, at det er et krav, at der er positive netværkseffekter til stede.231  

I denne afhandling anses Brugervirksomheder og Tjenesteudbydere som aktørerne i det flersidet marked og 

hvor arbejdskraft stilles til rådighed igennem den digitale arbejdsplatform i form af arbejdstimer på baggrund 

af efterspørgsel fra virksomheders side.  

 

4.2.2 Kollaborativ platform 

 
Endvidere anses digitale arbejdsplatforme som værende en del af Kollaborativøkonomien i denne afhandling. 

Litteraturen har ikke været konsekvent i fortolkningen af begreberne, som varierer fra at være meget brede til 

smalle i begrebsdannelsen. 

 

Begrebet Kollaborativøkonomi er bredere end deløkonomi og skal forstås som en økonomisk model, hvor 

der tilbydes adgang til tjenesteydelser mod betaling, bytte, leje eller deling, 232 imens den klassiske forståelse 

for deleøkonomi omhandler deling af aktiver. 233   En anden årsag til denne begrebsdannelse er, at 

deleøkonomi udspringer af sociale formål, såsom øget fokus på nedbringelse af overforbrug og 

materialisme. 234  Det vurderes at være en fejl at klassificere Worksome, LegalHero og lignende 

arbejdsplatforme under begrebet deleøkonomi, da nævnte arbejdsplatforme synes at indeholde et mere 

kommercielt øjemed, end med det formål at dele ydelser.  

 

Der vil i denne afhandling tages udgangspunkt i Kommissionens definition af Kollaborativøkonomien. 

Kommissionen har i en meddelelse, COM(2016) 235  defineret, hvad de mener, der skal forstås ved 

kollaborativ økonomi; 

 

”forretningsmodeller, ved hvilke aktiviteterne muliggøres ved hjælp af kollaborative platforme, som udgør et 

åbent marked for lejlighedsvis brug af varer eller tjenesteydelser, der ofte tilbydes af privatpersoner. Den 

kollaborative økonomi involverer tre kategorier af aktører: i) tjenesteudbydere, der deler aktiver, 

ressourcer, tid og/eller færdigheder — det kan være privatpersoner, der tilbyder tjenesteydelser 

lejlighedsvist ("peers") eller tjenesteudbydere, der tilbyder deres faglige kapacitet ("professionelle 

tjenesteudbydere"); ii) brugere af disse; og iii) formidlere, der — via en online-platform — fører udbyderne 
                                                
231 Se afsnit 3.6 
232 (Hatzopoulos. 2018. Side 4.) 
233 Ibid. Side 5. 
234 Ibid. Side 2. 
235 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 356 Final. 
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sammen med brugerne og som muliggør transaktioner mellem disse ("kollaborative platforme"). 

Transaktioner inden for den kollaborative økonomi involverer normalt ikke et ejerskifte og kan udføres med 

henblik på fortjeneste eller uden fortjeneste.” 

 

Det fremgår i Kommissionens definition af kollaborativøkonomi, at der skal være tale om tjenesteydelser, 

der oftest udbydes af privatpersoner. Dette er imidlertid ikke en udelukkelse af tjenesteudbydere, som 

handler i kraft af deres professionelle erhverv, hvilket også er specificeret i Kommissionen kategorisering af 

aktør i) tjenesteudbyderen, som sagtens kan være ”professionelle tjenesteudbydere”. Endvidere fremgår det 

af Kommissionens vejledning, at der ved kollaborativ økonomi normalt ikke foreligger ejerskifte, og at det 

kan udføres med og uden fortjeneste.  

 

Arbejdsplatforme omhandler ikke deling aktiver, men udveksling af tjenesteydelser. Desuden er konceptet 

med henblik på fortjeneste, som er i overensstemmelse med Kommissionens definition. Endvidere stilles der 

krav til, at formidleren – via en online platform, fører udbyderen sammen med brugeren som muliggør 

transaktioner. Denne formulering forstås således, at platformen skal sørge for, at der foreligger en kontrakt 

mellem Brugerne af platformen. Dette er ligeledes i overensstemmelse med konceptet behandlet i denne 

afhandling.  

 

4.2.3 B2B forhold  

 
Det er afgørende for retsstillingen af parterne i det triangulære kontraktforhold, at Tjenesteudbyderen 

kvalificeres som professionel erhvervsdrivende eller ej. Såfremt man kommer frem til, at Tjenesteudbyderen 

af en arbejdsplatform skal behandles som forbruger eller uprofessionel Tjenesteudbyder, foreligger der et 

C2B-forhold.236  

 

Grænsedragningen for, hvornår en tilknyttet Tjenesteudbyder i arbejdsplatformsregi handler inden eller uden 

for sit professionelle erhverv er diskuteret i COM(2016) 356237. Vejledning kigger på tre kriterier; (i) 

ydelsens hyppighed (ii) profitorienteret motiv (iii) omsætningens størrelse.  

 

Arbejdsplatforme stiller ikke krav til, i hvilket omfang en Tjenesteudbyder yder sin arbejdsindsats, hvorfor 

man kan forestille sig, at nogle Tjenesteudbydere kun tilbyder sin ydelse lejlighedsvist. Imidlertid antages 

det, at Tjenesteudbydere generelt knytter sig til arbejdsplatformen med et motiv om at generere profit. 

                                                
236 Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 356 Final – En Europæisk dagsorden for Kollaborativ Økonomi. Side 10.  
237 Ibid.   
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Endvidere skildres det i litteraturen, at såfremt indkomsten for arbejdsydelsen gør en forskel for den enkelte 

Tjenesteudbyder, peger kriterium (iii) i retningen af, at Tjenesteudbyderen handler som professionel.238  

 

Idet kriterium (ii) og (iii) begge er opfyldt, lægges det til grund, at Tjenesteudbydere alle handler som led i 

deres profession. Afhandlingen har således kun fokus på B2B.  

 
Det er formålet med afhandlingens juridiske afsnit at undersøge, hvornår de digitale arbejdsplatforme bliver 

pligtsubjekt overfor realkreditor, hvor platformens rolle som hhv. arbejdsgiver, mellemmand og kontraktpart 

bliver behandlet i nævnte rækkefølge. I næste kapitel undersøges det, hvorvidt den relevante EU-regulering i 

form af hhv. E-handelsdirektivet, Servicedirektivet og Forordning 2019/1150 finder anvendelse på de 

digitale arbejdsplatforme.   

 
 

4.3 Den digitale arbejdsplatform som arbejdsgiver 
 
Den retlige kvalifikation af, hvornår arbejdsplatformen og Tjenesteudbyderen indtræder i et 

ansættelsesforhold, har betydning for den kontraktretlige relation, der foreligger mellem Tjenesteudbyderen 

og Brugervirksomheden, idet det vil medføre, at Brugervirksomheden har indgået en kontraktretlig relation 

med arbejdsplatformen og ikke Tjenesteudbyderen. Hermed vil arbejdsplatformen være den forpligtende part 

i tilfælde af misligholdelse af kontrakten og den, der kan rettes krav mod fra Brugervirksomhedens side.239 

Dette erstatningsretlige princip, principalansvaret, støttes på bestemmelsen i DL 3-19-2, hvorefter en 

arbejdsgiver hæfter for erstatningsansvar, som en lønmodtager har måtte pådrage sig for uforsvarlige 

skadegørende handlinger, som lønmodtageren har foretaget i forbindelse med udførelse af sit erhverv.240 

Udover dette, vil Tjenesteudbyderens lønmodtagerstatus betyde, at Tjenesteudbyderen bliver beskyttet af 

arbejdsretlig regulering.241 Det estimeres, at udgiften der følger af den arbejdsretlige regulering, som en 

lønmodtager nyder, løber op i mellem 30 og 40 % af den samlede personaleomkostning. 242 

Arbejdsplatformene kan derfor have et stort økonomisk incitament i at holde Tjenesteudbyderne ude af 

lønmodtagerbegrebet. Er Tjenesteudbyderen derimod defineret som selvstændig freelancer, har 

Brugervirksomheden som udgangspunkt indgået et kontraktretlig forhold med Tjenesteudbyderen selv. 

Ydermere vil det medføre, at Tjenesteudbyderen ikke er beskyttet af den arbejdsretlige regulering.243 Dette er 

ensbetydende med, at LegalHeros selvdefinerede rolle som både arbejdsgiver og formidler i juridiske termer 

                                                
238 (Hatzopoulos. 2018. Side 51.) 
239 (Østergaard. 2016. Side 107.) 
240 (Eyben & Isager. 2015. Side 143-144.) 
241 (Sørensen. 2018. Side 67.) 
242 (Hasselbalch. 2019. Side 29.) 
243 (Munkholm & Schjøler. 2018. Side 123.) 
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ikke er muligt, da den retlige kvalifikation af arbejdsplatformen har afgørende betydning for dennes rolle 

som pligtsubjekt eller ej.  

 

Hvorvidt Tjenesteudbydere kan anses som lønmodtagere i et ansættelsesforhold, hvorpå arbejdsplatformen 

optræder som arbejdsgiver og dermed erstatningsansvarlig, har dermed indflydelse på retsstillingen i det 

triangulære kontraktforhold. 

 

Vurderingen af Tjenesteudbydernes lønmodtagerstatus er relevant i forhold til både Worksome og 

LegalHero, idet de arbejder ud fra to forskellige forretningsmodeller. Worksome tilknytter 

Tjenesteudbyderne som selvstændige freelancere, mens LegalHero ansætter freelancerne som lønmodtagere. 

Hermed adskiller LegalHero sig fra Worksome såvel som andre arbejdsplatforme, ved at påtage sig rollen 

som arbejdsgiver og dermed pligtsubjekt. Hertil undersøges det, hvorvidt LegalHeros forretningsmodel og 

dermed deres egen klassificering af Tjenesteudbyderen er i overensstemmelse med lønmodtagerbegrebet, 

eller om begrebsdannelsen omvendt gør det muligt for arbejdsplatformene selv at placere Tjenesteudbyderne 

i den juridiske kategori, der findes mest attraktiv for arbejdsplatformen.   

 

4.3.1 Lønmodtagerbegrebet 

 
For at arbejdsplatformen bliver kontraktpart efter det ovenfor beskrevne principalansvar, skal 

Tjenesteudbyderne tilknyttet arbejdsplatformen agere som lønmodtagere. Efter dansk ret gælder ikke én 

bestemt definition af lønmodtagerbegrebet, hvorfor den retlige kvalifikation af en lønmodtager må defineres 

ud fra flere forskellige love, praksis og i litteraturen.244  

 

Både i arbejdsretlige love såvel som i litteraturen bliver lønmodtagerbegrebet ofte sidestillet med en 

benævnelserne tjenestestilling, ansættelsesforhold, medarbejder, arbejdstagere og lignende.245 Også i denne 

afhandling vil de forskellige betegnelser sidestilles og blive benyttet til en samlet vurdering af, hvornår 

Tjenesteudbyderne hos Worksome og LegalHero vil kategoriseres som lønmodtagere efter dansk ret.  

Det må desuden understreges, at arbejdsplatformene ikke alene kan bestemme, hvorvidt Tjenesteudbyderne 

udgør lønmodtagere eller ej og derfor vil være omfattet af arbejdsretlige regulering.246 Både kontraktens 

indretning samt relationens øvrige forhold afgør, om der er tale om et tjenesteforhold mellem arbejdsgiver og 

arbejdstageren.247  

                                                
244 (Hasselbalch. 2019. Side 30.) 
245 Ibid. 
246 Jf. bl.a. U 2007.2251 S, hvor en tandlæge blev pålagt lønmodtagerstatus, selvom arbejdsgiveren havde forsøgt dette 
undgået ved at lave en “samarbejdsaftale” frem for en ansættelseskontrakt. 
247 (Hasselbalch. 2019. Side 39.) 
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4.3.1.1 Lovgivning 

Lønmodtagerbegrebet indgår i mere eller mindre grad ved flere lejligheder i både dansk såvel som i EU-ret. 

Eksempelvis har to centrale love inden for ansættelsesretten: ansættelsesbevisloven248 og ferieloven 249, 

lignende formulering, hvorefter der ved lønmodtagere forstås personer, der modtager vederlag for personligt 

arbejde i tjenesteforhold.250 Dette er ikke umiddelbart en klar definition, idet f.eks. begrebet tjenesteforhold 

skaber behov for yderligere begrebsdefinition. Tidligere har man bl.a. henvist til samme personkreds som 

benyttet i kildeskattelovens251 bestemmelser, uden at dette alene kunne statuere et lønmodtagerforhold. 252 

Ved både ansættelsesbevisloven og ferielovens tilblivelse, har man i forarbejderne forsøgt at komme 

nærmere ind på, hvad der karakteriserer en lønmodtager. Her er arbejdsgiverens instruktionsbeføjelser over 

arbejdsopgaver og arbejdstid, arbejdsgiverens økonomiske risiko, udførelsen af personligt arbejde og 

modydelse i form af vederlag bl.a. anført som karakteristisk for lønmodtageren. 253  254  Allerede ved 

daværende ferielovs tilblivelse blev det nævnt, at tjenestestillingen ikke nødvendigvis indebærer 

instruktionsbeføjelser i traditionel forstand.255 Samme måde at anskue instruktionsbeføjelser på, er set i 

forslag til sag C-434/15, hvor generaladvokat Maciej Szpunar udtaler sig om Uber’s kontrol over 

chaufførerne, hvortil han udtalte:  

 

”While this control is not exercised in the context of a traditional employer-employee relationship, one 

should not be fooled by appearances. Indirect control such as that exercised by Uber, based on financial 

incentives and decentralised passenger-led ratings, with a scale effect, makes it possible to manage in a way 

that is just as — if not more — effective than management based on formal orders given by an employer to 

his employees and direct control over the carrying out of such orders”.256 

 

Selvom sagen oprindeligt ikke omhandlede diskussionen om et ansættelsesforhold, fortolker 

generaladvokaten alligevel på kontrolbeføjelsen, hvortil Szpunar vurderer, at Uber’s indirekte kontrol, som 

benyttes via bl.a. sit rating-system, kan være mere effektivt end den instruktionsbeføjelse, som man ser i et 

klassisk ansættelsesforhold.  

 

                                                
248 (Ansættelsesbevisloven) LBK nr 240 af 17/03/2010 
249 (Ferieloven) Lov nr. 396 af 31/05/2000, , med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1177 af 09/10/2015 
250 Se hertil Ansættelsesbevislovens (ABL) § 1, stk. 2 og ferielovens  § 1, stk. 2.  
251 (Kildeskatteloven) LBK nr 117 af 29/01/2016. 
252 (Hasselbalch. 2019. Side 38.) 
253 Forslag til L 172 i behandling i Folketinget (bilag 14, 15/4-1993 (løbenr.: 9910-1) spm. 11.) 
254 Bemærkningerne til § 1 i Lov 178 (FT 1999-2000 tillæg A. S. 4913). 
255 Ibid.  
256 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Szpunar i sag C-434/15 Asociation Profesional Elite Taxi, præmis 52. 
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Szpunar tilføjer, at Uber’s kontrol består i indirekte at bestemme prisen, at stille sikkerhedskrav til udførelse 

af arbejdet, at kunne overvåge sine chauffører ved et rating-system samt at kunne udelukke chaufførerne fra 

platformen. Taget udgangspunkt i Szpunars udtalelse kan der argumenteres for, at instruktionsbeføjelsen skal 

fortolkes bredt, og at en virksomhed kan have instruktionsbeføjelser, selvom virksomheden ikke agerer 

arbejdsgiver og dermed umiddelbart kan udøve ledelsesret over for en Tjenesteudbyder. 

 

Til trods for ovenstående udtalelser, er EU-retten ikke entydig i sin behandling af 

lønmodtager/arbejdstagerbegrebet. Forståelsen af begrebet vanskeliggøres yderligere, idet EU ved 

forskellige lejligheder skifter mellem at definere arbejdstageren som et EU-retligt begreb,257 og ved andre 

lejligheder at lade det være op til medlemsstaternes enkeltvis at definere.258 

 

Det er i litteraturen anført, at den manglende, klare begrebsdefinition er et udtryk for, at EU anser 

arbejdstagerbegrebet som et fundamentalt grundprincip, som ikke må fortolkes indskrænkende, således at 

den beskyttede personkreds afgrænses bredere i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet og fremkomsten af 

atypiske beskæftigelsesformer.259 

 

Ikke desto mindre har EU-domstolen ved lejlighed givet udtryk for, hvilke betingelser der som minimum 

skal være opfyldt for statuering af et EU-retligt arbejdstagerbegreb. Dette ses i både Lawrie-Blum-sagen260 

og Levin-sagen261, hvorefter følgende tre betingelser kræves opfyldt: i) arbejdstageren skal yde arbejde for 

en anden, ii) arbejdstageren skal være undergivet denne andens instruktionsbeføjelser og iii) arbejdsydelsen 

skal ske mod vederlag.262 

 

4.3.1.2 Litteratur 
 
I mangel af national eller EU-retlig afklaring af lønmodtagerbegrebet, har flere forfattere gjort et forsøg på at 

sammenfatte nogle momenter, således at der i praksis bliver skabt en form for ensartethed og dermed 

gennemsigtighed ved begrebsdannelsen.  

 

I litteraturen har bl.a. Ole Hasselbalch fremført sine vejledende momenter ved vurderingen, der kommer til 

udtryk i fem konkrete overvejelser. Ingen af de fem momenter må alene anses som udslagsgivende 

                                                
257 Se hertil arbejdstagerbegrebet i hhv. art. 157, stk. 1 TEUF, art. 45, stk. 1 TEUF og art. 45, stk. 2 TEUF. 
258 Se hertil Ansættelsesbevisdirektivets art. 1. Direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991. 
259 (Nielsen. 2019. Side 258.) 
260 Sag 66/85. Lawrie-Blum. Præmis 14. 
261 Sag 53/81. Levin. Pæmis 21.  
262 (Nielsen. 2016. Side 313.) 
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momenter, men bør inddrages i en samlet, konkret vurdering. 263  Efter Hasselbalchs metodik vil 

lønmodtagerbegrebet skulle vurderes ud fra følgende fem momenter; i) virksomhedens dispositionsret i det 

løbende kontraktforhold, ii) det økonomiske mellemværende mellem kontraktparterne, iii) pligten til at 

udføre personligt arbejde, iv) tilknytningen til virksomheden, samt v) en social vurdering af parterne. 

Momenterne synes at omfavne de fremførte momenter i ovenstående gennemgang, om end der lægges vægt 

på, at den samlede helhedsvurdering er udslagsgivende. 

 

Ad i) Virksomhedens dispositionsret  

Et af de mest gennemgående momenter ved vurderingen af en lønmodtager, i dansk ret såvel som i EU-ret, er 

virksomhedens dispositionsret over for arbejderen. Herved skal forstås, at virksomheden bestemmer hvilke 

arbejdsopgaver, der skal udføres, samt hvor og hvornår de skal udføres. Hvis en virksomhed har den primære 

dispositionsret over arbejderen vil dette tale for et lønmodtagerforhold.264 Der vil med andre ord være tale 

om et under-/overordnelsesforhold mellem parterne, hvor virksomheden har den primære ledelsesret over 

Tjenesteudbyderen. At virksomheden er i stand til at føre kontrol med arbejdet, direkte såvel som indirekte, 

bør i øvrigt sidestilles med en form for dispositionsret over Tjenesteudbyderen, hvilket er i harmoni med 

tidligere argumentation i henhold til ferielovens forarbejder samt udtalelserne fra generaladvokat Szpunar. 

 

Ad ii) Økonomisk mellemværende  

Det økonomiske mellemværende mellem parterne tillægges vægt ved vurderingen af lønmodtagerforhold, 

idet en virksomheds modydelse i form at betaling af et fast vederlag, vil være indikator af et 

lønmodtagerforhold, idet lønmodtagere antages at udføre arbejde for virksomhedens (arbejdsgiverens) 

økonomiske risiko.  Herved vil en lønmodtagers eventuelle omkostninger i forbindelse med arbejdets 

udførelse også skulle afholdes af en arbejdsgiver.265 At en Tjenesteudbyder handler for egen økonomisk 

risiko vil modsætningsvist tale imod et lønmodtagerforhold. 

 

Ad iii) Udføre personligt arbejde  

Det påhviler lønmodtageren at udføre sit arbejde personligt. En lønmodtager vil derfor som udgangspunkt 

ikke kunne lade en anden person indtræde i ansættelsesforholdet, da ansættelseskontrakten gælder personligt 

for lønmodtageren.266 

 

Ad iv) Tilknytning til virksomheden  

                                                
263 (Hasselbalch. 2019. Side 34.) 
264 Ibid.  
265 Ibid.  
266 Ibid.  
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Under dette kriterium skal forhold som arbejdets varighed og intensitet vurderes.267 Det skal hertil tilføjes, at 

momentet om tilknytningen til virksomheden i mindre grad tillægges vægt i dag i takt med fremkomsten af 

fleksible arbejdsforhold, hvorved man vil risikere at diskriminere på baggrund af deltidsarbejde, 

tidsbegrænsede stillinger, vikarer og lignende.268 

 

Ad v) Social tilknytning 

Dette sidste moment fremstår som et opsamlende moment, hvor et helhedsindtryk af stillingen 

sammenholdes med lønmodtagerbegrebet i øvrigt. 269 

 

4.3.1.3 Sammenfatning af lønmodtagerbegrebet 
 
Ovenstående gennemgang af lønmodtagerbegrebet viser, at der ikke findes en endegyldig definition af det at 

være lønmodtager. 

 

Selvom ovenstående gennemgang ikke frembringer en endelig definition af lønmodtagerbegrebet i hverken 

dansk ret eller EU-ret, viser analysen, at visse momenter går igen ved vurderingen af, hvornår der er tale om 

en lønmodtager. Selvom momenterne ikke er helt enslydende, er det tydeligt, at dansk ret og EU-retten 

opstiller momenter ved vurdering af lønmodtagerbegrebet, der indeholder tydelige ligheder. Særligt ses det, 

at samtlige gennemgange indeholder en diskussion af, hvorvidt virksomheden kan bestemme over 

arbejderens arbejdskraft, således at arbejderen er underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelser og man 

med rette kan tale om et over/-underordnelsesforhold. Derudover har arbejderens tilknytning til 

virksomheden betydning, hvor både det sociale mellemværende og den økonomiske relation spiller en rolle. 

 

Da Hasselbalchs fremstilling af lønmodtagerbegrebet netop søger at omfavne de udviklede kriterier i både 

national og EU-retten, vil der i afhandlingen fremadrettet benyttes samme metodik, som Hasselbalch har 

benyttet. Det bør dog holdes for øje, at der intet hierarki findes mellem momenterne, hvorfor et moment ikke 

nødvendigvis vejer tungere end andre. Med andre ord vil den juridiske klassifikation af en lønmodtager altid 

bero på en konkret vurdering, hvor samtlige relevante omstændigheder skal tages i betragtning.270 

 

4.3.2 Kategorisering af Tjenesteudbyder som lønmodtager 

                                                
267 (Hasselbalch. 2019. Side 34-35.) 
268 (Nielsen. 2019. Side 408-409.) 
269 (Hasselbalch. 2019. Side 35.) 
270 Ibid. Side 34. 
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Efter at have kortlagt, hvilke momenter der behandles ved kategorisering af en lønmodtager, belyses det, 

hvornår Tjenesteudbydere tilknyttet Worksome og LegalHero bør kategoriseres som lønmodtagere, og 

dermed hvornår arbejdsplatformen indtræder som arbejdsgiver og dermed bliver pligtsubjekt.  

Som angivet i case-beskrivelsen i afsnit 2.1 har Worksome valgt at definere Tjenesteudbyderne som 

freelancere. Det vil nu med udgangspunkt i Ole Hasselbalchs opstillede kriterier vurderes, om 

Tjenesteudbyderne, tilknyttet Worksome, opfylder ovenstående momenter og relationen mellem 

Tjenesteudbyderne og Worksome derfor skal sidestilles med et ansættelsesforhold eller om Worksome med 

rette har defineret Tjenesteudbyderne som selvstændige freelancere.  

Herefter vil forholdet mellem LegalHero og dets tilknyttede Tjenesteudbydere behandles ud fra samme 

tilgang. Dette er interessant, da LegalHero ud fra deres forretningsbetingelser, anser sig selv som 

arbejdsgiver for de tilknyttede Tjenesteudbydere. 

4.3.2.1 Worksome  

Af Worksomes standardvilkår fremgår det, at Worksome anser sig selv som værende formidler af kontakten 

mellem Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden.271 De fraskriver sig alt ansvar vedrørende udførelsen af 

arbejdet med den begrundelse, at de udelukkende formidler kontakten mellem parterne.  

i. Worksomes dispositionsret 

Centralt i analysen af lønmodtagerbegrebet står virksomhedens dispositionsret over arbejderen. Som nævnt i 

case-beskrivelsen fungerer Worksome ved, at Brugervirksomheder selv udbyder arbejdsopgaver, som 

Tjenesteudbyderen kan byde ind på, hvorefter Brugervirksomheden selv kan vælge mellem de tilgængelige 

Tjenesteudbydere. På denne måde har Worksome ikke direkte kontrol over, hvilke opgaver 

Tjenesteudbyderen påtager sig, da det umiddelbart står Tjenesteudbyderen frit for at vælge opgaver til eller 

fra. Desuden har Worksome ikke nogen direkte kontrol over Tjenesteudbyderen, når denne skal udføre en 

arbejdsopgave. Hertil fremgår det af Worksomes egne vilkår, at: ”freelanceren selv er ansvarlig for 

forsvarlig adfærd samt at besidde nødvendig viden, erfaring og evner til at udføre arbejdet.”272 Worksome er 

med andre ord ikke direkte involveret i tjenesteydelsen udførelse mellem Tjenesteudbyderen og 

Brugervirksomheden. Disse forhold giver et indtryk af manglende kontrol over Tjenesteudbyderen og 

dermed ingen dispositionsret. 

Som tidligere nævnt kan kontrolbeføjelsen fortolkes i en bredere forstand, når virksomheden selv fastsætter 

rammerne for arbejdets udførelse. I Uber-sagen blev rating-systemet nævnt som et (indirekte) kontrolgivende 

                                                
271 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 2.1. 
272 Ibid. Standardvilkår 4.1. 
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værktøj273, og Worksome gør brug af et lignende system. Både Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden 

har mulighed for at vurdere hinanden efter en endt opgave, og disse vurderinger vil fremadrettet kunne ses på 

Tjenesteudbyderens profil. Selvom Worksome ikke selv kan påvirke Brugervirksomhedens vurdering af 

Tjenesteudbyderen, er det Worksome, der, via sin platform, opstiller parametrene, samt paramenternes 

relative betydning for afgørelse af rangordenen, når Tjenesteudbyderen vurderes.  

Vurderingen spiller en væsentlig rolle ved Brugervirksomhedens udvælgelse af Tjenesteudbydere, da 

Brugervirksomheden alt andet lige vil prioritere velrenommerede Tjenesteudbydere højest. Worksomes brug 

af rating-systemet har dermed indflydelse på antallet af arbejdsopgaver for Tjenesteudbyderen, hvortil man 

kan sige, at Worksome udøver indirekte kontrol over arbejdsopgavernes omfang. Foruden rating-systemet 

benytter Worksome en “Robo-recruiter”, der hjælper Brugervirksomheden til at finde ‘de bedste’ 

konsulenter til jobbet. Uden nærmere uddybning af hvordan denne Robo-recruiter behandler data, kan 

Worksome på baggrund af de informationer, som arbejdsplatformen har om Tjenesteudbyderen, spille en 

væsentlig rolle i Brugervirksomhedens valg af Tjenesteudbyder. Igen kan man argumentere for, at 

arbejdsplatformen ved hjælp af dens rammer, har en indirekte kontrol over Tjenesteudbyderens 

arbejdsopgaver. 

Worksome forbeholder sig i øvrigt enhver ret til at opsige kontrakten mellem Worksome og 

Tjenesteudbyderen og dermed ekskludere Tjenesteudbyderen fra arbejdsplatformen.274 Selvom Worksome i 

samme vilkår nævner ’væsentlig misligholdelse’, uddyber Worksome ikke nærmere, hvornår en 

ekskludering fra arbejdsplatformen kan komme i spil. At Worksome forbeholder sig muligheden for, til 

enhver tid, at kunne bringe kontrakten til ophør og ekskludere Tjenesteudbyderen fra arbejdsplatformen, 

indikerer et under-/ overordnelsesforhold, da muligheden for ekskludering har lighedstegn med en 

arbejdsgivers afskedigelsesret som en del af arbejdsgiverens dispositionsret.  

  ii. Worksome og Tjenesteudbyders økonomiske mellemværende 

Af Worksomes standardvilkår fremgår det, at Tjenesteudbyderen i første omgang selv skal lave en opgørelse 

over salæret, hvorefter Worksome i sidste ende fremsender en faktura til Brugervirksomheden.275  

Det er Tjenesteudbyderen selv, der er ansvarlig for, at arbejdet udføres tilstrækkeligt, således at vederlaget 

modtages. Hermed arbejder Tjenesteudbyderen for egen risiko, ligesom Worksome heller ikke stiller noget 

driftsmateriel eller kontorer til rådighed, eller på anden måde afholder udgifter i forbindelse med arbejdets 

udførelse. 

                                                
273 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Szpunar i sag C-434/15 Asociation Profesional Elite Taxi, præmis 52. 
274 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 1.4. 
275 Ibid. Standardvilkår 7.1.  
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Af standardvilkårene er det i øvrigt uklart, hvordan en Brugervirksomheds manglende betalingsevne 

håndteres. Umiddelbart fraskriver Worksome sig alt ansvar ved manglende betalingsevne, hvilket forstærker 

indtrykket af, at Tjenesteudbyderen handler for egen økonomiske risiko. Dog skriver Worksome yderligere, 

at man ved manglende opfyldelse af Brugervirksomhedens betalingsfrist igangsætter en 

inddrivelsesprocedure.276 Worksome uddyber ikke nærmere, hvad denne procedure indebærer, men hvis 

Worksome for egen regning sørger for at inddrive Brugervirksomhedens betaling og dermed i sidste ende 

Tjenesteudbyderens løn, taler dette imod, at Tjenesteudbyderen skulle arbejde for egen økonomisk risiko. 

iii. Udførelse af personligt arbejde 

Ifølge Worksome standardvilkår er det ikke tilladt for Tjenesteudbyderen at lade andre bruge sin Worksome 

konto.277 Det påhviler derfor Tjenesteudbyderen at udføre arbejdet personligt gennem Worksome. Dermed er 

momentet om personligt arbejde opfyldt. 

iv. Tjenesteudbyderens tilknytning til Worksome  

Det er ikke muligt at sige noget generelt om arbejdet, idet opgaverne, som Brugervirksomhederne udbyder, 

kan variere i art, omfang og varighed. Af samme grund er det også vanskeligt at definere, om beskæftigelsen 

gennem Worksome kan kategoriseres som en primær eller sekundær i relation til Tjenesteudbyderen.  

Den fysiske tilknytning til Worksome er begrænset, idet arbejdet ikke udføres hos Worksome men i stedet 

ved Brugervirksomheden eller et helt tredje sted. Hasselbach pålægger dog dette moment mindre betydning, 

hvis Worksome i øvrigt har en løbende instruktionsbeføjelse. 278 

v.	  Den	  sociale	  vurdering	  	  

Om Tjenesteudbyderens stilling kan sidestilles med en lønmodtager ud fra en social vurdering, 

vanskeliggøres ved, at arbejdsopgaverne via arbejdsplatformen er så forskelligartede. Det er derfor 

vanskeligt at fastslå noget generelt Tjenesteudbydernes stilling.  

4.3.2.2 LegalHero 

I modsætning til Worksome tilknytter LegalHero Tjenesteudbyderne som lønmodtagere. Da den retlige 

kvalificering beror på de konkrete aftalevilkår, er det relevant at undersøge, om en lønmodtageranalyse af 

LegalHero’s Tjenesteudbydere vil nå frem til samme juridiske resultat som LegalHero’s egen kategorisering 

af Tjenesteudbyderne. 

                                                
276 Ibid.  
277 Ibid. Standardvilkår 6.3. 
278 (Hasselbalch. 2019. Side 35.) 
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i. LegalHero’s dispositionsret  

På samme måde som Worksome arbejder LegalHero ud fra en model, hvor den tilknyttede Tjenesteudbyder 

selv er herre over sit arbejde. Det fremgår bl.a. af LegalHeros hjemmeside, at Tjenesteudbyderen kan 

arbejde som du vil, når du og så meget du vil.279 LegalHero har med andre ord ingen direkte indflydelse på 

arbejdets udførelse, hvormed LegalHero umiddelbart ingen direkte instruktionsbeføjelse har over 

Tjenesteudbyderen. Det fremgår endda af LegalHero’s hjemmeside, at der ingen arbejdspligt eller 

instruktionsbeføjelse er fra LegalHero’s side.280 

LegalHero benytter et rating-system, der på samme vis som ved Worksome kan sidestilles med en (indirekte) 

kontrolbeføjelse. LegalHero skriver på sin hjemmeside, at de løbende kvalitetssikrer alle Tjenesteudbydernes 

arbejde,281 ligesom de forbeholder sig retten til at ophæve kontrakten til hver en tid og dermed ekskludere 

Tjenesteudbyderen fra arbejdsplatformen.282 Ligesom det var tilfældet med Worksome, vil omfanget af 

eksklusionsretten være afgørende, før der kan kommenteres mere på, om LegalHero udøver en 

dispositionsret.   

ii.	  LegalHero og Tjenesteudbyders økonomiske mellemværende	  

Al betaling går gennem LegalHero. Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden bliver i første omgang enige 

om arbejdets omfang, hvorefter arbejdet udføres. Ved arbejdets afslutning, vil LegalHero sørge for 

fakturering og betaling fra Brugervirksomheden. Når dette er sket, vil LegalHero udbetale 

Tjenesteudbyderens tilgodehavende på en konto tilknyttet LegalHeros platform. Det fremstår dog uklart, 

hvem der bærer risikoen for arbejdets korrekte udførelse og dermed endelige betaling, ligesom det heller 

ikke fremgår tydeligt, hvilken rolle LegalHero spiller ved Brugervirksomhedens manglende betaling. Af 

disse grunde er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt Tjenesteudbyderen handler for egen økonomiske risiko.  

iii.	  Udførelse	  af	  personligt	  arbejde	  	  

Det fremgår ingen konkrete steder, at det påhviler Tjenesteudbyderen at udføre arbejdet personligt. Det må 

dog antages, at selve aftalegrundlaget (ansættelseskontrakten) mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver 

regulerer det forhold, hvor lønmodtageren modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.283 

                                                
279 LegalHero’s hjemmeside: https://legalhero.dk/for-jurister/ (Tilgået den 01.06.2020). 
280 Ibid.  https://legalhero.dk/for-jurister/ofte-stillede-spoergsmaal/ (Tilgået den 01.06.2020.) 
281 Ibid.  https://legalhero.dk (Tilgået den 01.06.2020.) 
282 Ibid.  https://legalhero.dk/handelsbetingelser/ (Tilgået den 01.06.2020.) 
283 Se hertil bl.a. lønmodtagerdefinitionen i ABL § 1, stk. 2. LBK nr 240 af 17/03/2010. 
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iv.	  Tjenesteudbyders	  tilknytning	  til	  LegalHero	  	  

Samme argumentation som beskrevet hos Worksome om tilknytning, finder anvendelse hos LegalHero. 

Tjenesteudbyderne kan benytte sig af LegalHero på forskellig vis og i forskellig et omfang, hvorfor det ikke 

er muligt at vurdere, hvorvidt arbejdet gennem LegalHero udgør en primær eller sekundær beskæftigelse. 

Det må blot holdes for øje, at jo nærmere LegalHero udgør Tjenesteudbyderens primære beskæftigelse, jo 

større vil tilknytningen umiddelbart være. 

Derudover vil den manglende fysiske tilstedeværelse hos LegalHero tale i mod tilknytningen til LegalHero. 

v.	  Den	  sociale	  vurdering	  	  

På samme måde som ved Worksome, vil Tjenesteudbydernes stillinger varierer, hvorfor det er vanskeligt at 

klassificere alle Tjenesteudbyderne under en retlig kvalifikation.  

 

4.3.3 Sammenfatning  

 
Vurderingen af, hvornår Tjenesteudbydere tilknyttet henholdsvis Worksome og LegalHero udgør 

lønmodtagere, vanskeliggøres ved, at Tjenesteudbyderne udfører forskelligt arbejde og i et forskelligt 

omfang, hvorfor det er svært at udtalte sig generelt om Tjenesteudbyderens retlig kvalificering på baggrund 

af Hasselbacks udviklede kriterier.  

 

Ovenstående gennemgang viser også, at de fleste momenter indeholder overvejelser, der taler både for og 

imod, at Tjenesteudbyderne kan sidestilles med lønmodtagere. En bredere fortolkning af 

lønmodtagerbegrebet vil medføre, at nye arbejdsformer tilsvarende beskyttes af den arbejdsretlige 

regulering. Omvendt kan den bredere fortolkning også ramme en personkreds, der oprindeligt ikke var 

tiltænkt beskyttelsen.  

 

Selvom Hasselbalch ikke rangerer et moment vigtigere end andre, vil instruktionsbeføjelsen eller mangel på 

samme altid være en klar indikator for, om der er tale om et lønmodtagerforhold. I klassisk forstand vil 

hverken Worksome eller LegalHero have en direkte kontrol over det arbejde, som Tjenesteudbyderen 

påtager sig. Det faktum, at Tjenesteudbyderen selv vælger sine opgaver uden arbejdsplatformens 

indblanding, taler imod et lønmodtagerforhold. Omvendt findes der også holdepunkter for, at 

instruktionsbeføjelsen skal fortolkes bredere i takt med den stigende udvikling i arbejdsmarkedet. 

Instruktionsbeføjelsen skal ikke nødvendigvis defineres som en arbejdsgivers mulighed for direkte kontrol. 

Som fremført i Uber-sagen vil en indirekte kontrol over Tjenesteudbyderen i nogle tilfælde være tilsvarende 



75 

effektiv, da fastsættelse af rammerne for arbejdsplatformen er afgørende for Tjenesteudbyderens 

indkomstgrundlag i relation til prissætning og arbejdets omfang.  

 

Worksome og LegalHero har i mere eller mindre grad indirekte kontrol over Tjenesteudbyderens 

indkomstgrundlag, hvilket kan sidestilles med den kontrol, som en arbejdsgiver fører. Både Worksome og 

LegalHero forbeholder sig retten til at kunne ekskludere Tjenesteudbyderen fra arbejdsplatformen. Begge 

arbejdsplatforme kommer ikke nærmere ind på, hvornår en ekskludering kan blive bragt i spil, men jo oftere 

ekskluderingen bringes i spil, desto større kontrol må arbejdsplatformene siges at have. Hvis de ydermere 

ekskluderer Tjenesteudbyderne, fordi de enten er for inaktive eller hvis Tjenesteudbyderne har fået dårlige 

anmeldelser af Brugervirksomheder, vil dette trække i retning af, at arbejdsplatformene har 

instruktionsbeføjelse og ledelsesret over Tjenesteudbyderen.  

 

Mens kun momentet om personligt arbejde synes opfyldt, vil resten af momenterne være til diskussion på 

samme måde som instruktionsbeføjelsen. Det konkluderes, at grænsedragningen for, hvornår 

Tjenesteudbyderne udgør lønmodtagere og arbejdsplatformen dermed pligtsubjekt vanskeliggøres af den 

nuværende lønmodtagerdefinition, der synes uklar i relation til Tjenesteudbydere. At retsstillingen fremstår 

uklar, understøttes af, at Worksome og LegalHero kvalificerer Tjenesteudbyderne vidt forskelligt, til trods 

for deres klare ligheder. Der synes ikke at foreligge forhold, som begrunder arbejdsplatformenes forskellige 

definering af dem selv.  

Efter at have undersøgt Tjenesteudbydernes juridiske kvalifikation i et arbejdsretligt perspektiv, skal det nu 

undersøges, hvornår arbejdsplatforme med rette kan kalde sig for formidler og dermed undgå at blive 

pligtsubjekt.   

 

4.4 – Den digitale arbejdsplatform som mellemmand   
 
Såfremt den digitale arbejdsplatform ikke indtræder som arbejdsgiver i et ansættelsesforhold, skal det 

vurderes, hvor i obligationsretten arbejdsplatformen i stedet befinder sig.  

 

4.4.1 Mellemmænd i obligationsretten 
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En arbejdsplatform vil i nogle tilfælde kunne agere som en mellemmand.284 Det er angivet i litteraturen, at 

typiske mellemmænd er fuldmægtige, kommissionærer, handelsagenter, handelsrejsende, mæglere, 

formidlere, bude. 285  Kim Østergaard pointerer, at i elektronisk handel, hvor der indgår indirekte 

forbrugeraftaler, vil den retlige kvalifikation typisk indebære, at der foreligger en forhandler eller en 

formidler, 286  selvom den retlige kvalifikation i sidste ende beror på kontraktgrundlaget. 287  

 

Det er afgørende, hvilken af ovenstående begreber arbejdsplatformen befinder sig i, da dette har betydning 

for retsstillingen for parterne i det triangulære retsforhold, da den alt afhængigt af den retlige kvalificering 

bliver gjort til kontraktpart af den underliggende Tjenesteydelsesaftale og dermed ikke alene af den 

elektroniske tjenesteydelse. Det skal således først undersøges, hvilken af ovenstående mellemmænd, digitale 

arbejdsplatformen tilhører.  

 

Det fremgår af Handelsagentloven § 2, at handelsagenter har påtaget sig vedvarende at virke for salg eller 

køb af varer.288 Digitale arbejdsplatforme befinder sig således uden for handelsagentloven, da denne kun 

finder anvendelsen på varer. 

 
Det er imidlertid relevant at diskutere, om der er tale om en forhandler, da denne pointeres som en af de 

relevante mellemmandsformer ovenfor, når der er tale om elektronisk handel.289 En forhandler behandles 

normalt ikke som en mellemmand i juridisk litteratur, da forhandlere anses som et selvstændigt led i 

omsætningskæden.290 En forhandler karakteriseres som en, der handler for egen regning og risiko og som 

køber og videresælger produkter og tjenesteydelser.291 Såfremt arbejdsplatformen bliver karakteriseret som 

forhandler, vil arbejdsplatformen således være selvstændigt pligtsubjekt. Forhandlere og formidlere har 

tilfælles, at der ikke gælder nogen lex specialis, der regulere området.292 

 

Forhandlere kan både være aktive fysiske og på virtuelle forretningssteder. Imidlertid vil forhandlere typisk 

være placeret som grossist eller detailhandler i afsætningskæden, da forhandlere typisk eksistere i forbindelse 

                                                
284 (Hatzopoulos. 2018. Side 22.) 
285 (Andersen & Madsen. 2012. Side 263.) 
286 (Østergaard. 2016. Side 108.) 
287 Ibid. Side 110. 
288 (Handelsagentloven) Lov nr. 272 af 02.05.1990. 
289 (Østergaard. 2016. Side 108.) 
290 (Lando et al. 2006. Side 261.) 
291 Ibid. 
292 Der gælder dog få bestemmelser i Lov om Pakkerejser og Sammensatte rejsearrangementer. Lov nr. 1666 af 
26/12/2017. (i forhold til formidlere) og lov om benzinforhandlere, jf. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 31. maj 2000 ( i 
forhold til forhandlere). 
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med videresalg af varer. Endvidere, er det en forudsætning, at der er tale om et varigt samarbejdsforhold, 

samt at forhandlerens indtægt typisk består af fortjeneste ved videresalg.293  

 

Taget udgangspunkt i ovenstående karakteristika ved forhandlere, vurderes det, at arbejdsplatforme ikke er 

omfattet af dette begreb. Arbejdsplatforme faciliterer kontakt mellem brugere af arbejdsplatformen, som 

karakteriseres som en tjenesteydelse, samt opkræver et servicegebyr, der mest af alt minder om provision. 

Endvidere, er der intet krav om, at der er tale om varigt forhold mellem arbejdsplatformen og 

Tjenesteudbyderen.  

 

På baggrund af ovenstående synes det derfor mest nærliggende at placere de digitale arbejdsplatforme i 

relation til formidlere. Det ses da også, at sager om øvrige digitale platforme, så som Booking.com294 og 

Goleif.dk 295  mv.  behandles som formidlere. Formidlere er en klassisk  mellemmandsform i 

mellemmandsretten. Formidlere handler derfor ikke for eget navn og for egen risiko i modsætning til 

forhandleren. Traditionelt er formidleren blot det kommercielle bindeled mellem leverandøren/realdebitor af 

tjenesteydelsen og køberen/realkreditoren.296 

 

4.4.2 Formidlere i dansk ret  

 
Udgangspunktet i dansk ret er, at aftaler kun er bindende for dens parter.297 Formidlere er således ikke 

pligtsubjekt i overensstemmelse med relativitetsprincippet, da den alene agerer som bindeled mellem 

realdebitor og realkreditor. I relation til digitale arbejdsplatforme er dette ensbetydende med, at 

Tjenesteudbyderen indtræder som pligtsubjekt overfor Brugervirksomheden.  

 

Ved brug af Worksomes platform, indvilger Brugerne bl.a. i, at  

 

“Worksome er formidler af Jobs via teknologiplatformen og er uden ansvar for udførelsen af de Jobs, 

Freelanceren udfører for Virksomheden.”298  

 

Tilsvarende indvilger Brugerne af LegalHero i, at:  

 

                                                
293 (Lando et al. 2006. Side 261.) 
294 U.2018.1374 SH: Se afsnit 4.4.4. For nærmere gennemgang af denne. 
295 U.2016.1062 Ø: Se afsnit 4.4.4 For nærmere gennemgang af denne. 
296 (Østergaard og Melancton Nielsen. 2016. Side 3.) 
297 (Andersen & Lookofsky. 2015. Side 434.) 
298 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 2.1.  
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”LegalHero er formidler og leverandør af juridiske serviceydelser. Platformen faciliterer juridisk 

rådgivning leveret af jurister.”299 

 

De fleste arbejdsplatforme vil forsøge at argumentere for, at de er mellemmænd, da de som udgangspunkt 

ikke kan blive gjort ansvarlige for krav, der udspringer af opfyldelse af den underliggende tjenesteydelse.  

 

Der findes ingen regulering, der passer på alle typer af formidlere, sådan som vi kender det fra 

handelsagenter. Der gælder imidlertid særregler i Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer300 

og det nye Pakkerejsedirektiv301 og få formidlingsbestemmelser i forbrugerforhold302.  

 

Pakkerejsedirektivets formål er at sikre det indre markeds funktion ved at skabe ensartede konkurrenceretlige 

vilkår for rejsearrangører, samt at skabe en høj grad af forbrugerbeskyttelse.303 Direktivet finder anvendelse 

på pakkerejser og sammensatte rejser jf. pakkerejselovens § 1. Det er således utvivlsomt, at pakkerejseloven 

ikke finder anvendelse på arbejdsplatformene. Idet der ikke foreligger gældende lex specialis for formidlere, 

skal retsstillingen søges fundet i national ret via retspraksis og den juridiske teori.304  

 
Formidleren er som udgangspunktet blot en mellemmand og ikke pligtsubjekt i overensstemmelse med 

kontraktens relativitet. 

 

Kim Østergaards skriver, at: “Karakteristisk for formidleren, at denne i udgangspunkt fungerer som det 

kommercielle bindeled mellem leverandøren og forbrugeren med varierende involveringsgrad, men hvor det 

teoretiske udgangspunkt er, at formidleren i overensstemmelse med princippet om kontrakters relativitet ikke 

er pligtsubjekt over for forbrugeren og dermed er berettiget til at viderehenvise til leverandøren, hvis 

forbrugeren er af den opfattelse, at der foreligger kontraktbrud og i den anledning retter henvendelse til 

formidleren.”305  

Det er her bemærkelsesværdigt, at der udtrykkeligt fremgår af ovenstående, at formidleren er kommercielt 

bindeled mellem leverandøren og forbrugeren. Spørgsmålet er således, om ovenstående også gælder, når 

erhververen af tjenesteydelsen er erhvervsdrivende.  

Med henvisning til aftalelovens § 38 a, stk. 3, forbrugeraftalelovens § 3, stk. 3 og købelovens § 4 a, stk. 2, 
                                                
299 Se Appendix 2. LegalHeros standardvilkår. Under overskrift: Serviceydelser. 
300 Lov om Pakkerejser. Lov nr. 1666 af 26/12/2017. 
301 Direktiv 2015/2302 af 25. november 2015. 
302 Aftalelovens § 38, stk. 3 LBK nr 193 af 02/03/2016, forbrugeraftaleleovens § 3, stk. 3 LOV nr. 1457 af 17/12/2013 
og Købelovens § 4a stk. 2. LBK nr 140 af 17/02/2014. 
303 (Østergaard og Melancton Nielsen. 2016. Side 1.) 
304 (Østergaard og Jakobsen. 2019. Side 30.) 
305 (Østergaard. 2016. Side 109.) 
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opstiller Østergaard tre kumulative betingelser for, at der foreligger en formidler i disse regelsæts forstand. 

De tre kumulative betingelser er; i) at formidleren skal være erhvervsdrivende, ii) at formidleren udøver en 

vis aktivitet, og iii) at formidleren ikke udgør realdebitor.306 

I henhold til de digitale arbejdsplatforme, finder ovenstående regler ikke anvendelse, da reglernes stiller krav 

til, at erhververen af ydelsen er forbruger, samt at Købelovens bestemmelse kun finder anvendelse på varer. 
307  Det må hertil bemærkes, at litteraturen vedrørende arbejdsplatforme i B2B-forhold er begrænset, 

formentligt fordi de fleste større arbejdsplatforme i Danmark primært har henvendt sig til 

forbrugere/private.308 I mangel af lex specialis der regulerer formidlerbegrebet i relation til arbejdsplatforme, 

synes Østergaards betingelser alligevel relevante i relation til arbejdsplatformene, hvor den underliggende 

tjenesteydelse erhverves af en erhvervsdrivende. 309 

Betingelserne om, at arbejdsplatformen skal være erhvervsdrivende og udøve en vis aktivitet i forbindelse 

den underliggende tjenesteydelsesaftales indgåelse, er opfyldt for digitale arbejdsplatforme, hvis 

forretningsmodel mønter på at facilitere en kontraktindgåelse mellem Tjenesteudbyder og Brugervirksomhed 

sammen via sin arbejdsplatform. 310  Denne pointe er relevant i henhold til betingelsen om, at 

arbejdsplatformen skal udøve en vis aktivitet. Herved menes, at kravet ikke er opfyldt, såfremt platformen 

blot stiller reklameplads til rådighed.311  

Spørgsmålet er dernæst, om sidste betingelse, om hvorvidt platformen udgør realdebitor eller blot indgår som 

formidler, er opfyldt. Da der som nævnt ingen lex specialis findes i relation til formidlerbegrebet for 

arbejdsplatforme, må spørgsmålet om arbejdsplatformens rolle som formidler eller pligtsubjekt søges 

besvaret i retspraksis.  

 

4.4.4 Retspraksis 

U.2016.1062Ø - “Goleif-dommen” 

U.2016.1062 Ø er af principiel karakter og omhandler, hvorvidt Den Danske Rejsegruppes filial, Svenska 

Resegruppen AB (sagsøgte), kan anses for at være direkte aftalepart med sagsøger (forbruger), eller om 

sagsøgte alene skal fastlægges som formidler af rejsen mellem sagsøger og Cimber Sterling.  

                                                
306 (Østergaard og Jakobsen. 2019. Side 30-31.) 
307 Se hertil U.2010.332 Ø der fastslår, at købeloven ikke finder anvendelse ved tjenesteydelser. 
308 Af platforme med større aktivitet i Danmark kan nævnes Uber, Hilr, Happy Helper og Wolt, der alle primært har 
henvendt sig til forbrugere. 
309 (Østergaard og Jakobsen. 2019. Side 30-31.) 
310 Ibid. Side 26.  
311 (Sørensen, 2018. Side 86) 
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I sagen havde sagsøger købt en rejse gennem et rejsebureau, som drives af Den Danske Rejsegruppe (DDR) 

på hjemmesiden Goleif.dk. Cimber Sterling, flyselskabet, der stod for flyrejsen retur fra ferie, gik konkurs 

undervejs under sagsøgers ferie. I forbindelse med købet af rejsen, skulle sagsøger gennem et bookingflow. 

Nederst på siden (footeren) var det angivet, at ”Den Danske Rejsegruppe/Goleif.dk er formidler på vegne af 

flyselskaber. Vi sælger ikke rejser i vores eget navn”. Det var endvidere angivet ved betalingen, at sagsøgte 

alene var formidler af rejser til trods for, at de vil stå som betalingsmodtager på kontoudtoget. Sagsøger 

skulle klikke ”ja” til at have læst og accepteret betalingsbetingelserne og der var anført et link til 

salgsbetingelserne, hvor der indledningsvist i linket stod, at sagsøgte alene agerede som formidler samt en 

ansvarsfraskrivelse om, at de ikke har ansvar i tilfælde af konkurs hos flyselskaberne.  

Retten i Roskildes afgørelse 

 
I sagen, som først var for Retten i Roskilde312, nedlagde sagsøger påstand om, at Goleif agerede som 

forhandler eller anden type mellemmand, idet sagsøger har betalt direkte til Goleif og på intet tidspunkt har 

været i kontakt med Cimber Sterling. Endvidere fremgik det af bookingflowet, at reklamationer skulle 

sendes direkte til DDR/Goleif. Denne påstand blev bestridt af Goleif, der nedlagde påstand om, at denne 

alene agerede som formidler. Der blev endvidere nedlagt påstand om, at såfremt sagsøgte kunne klassificeres 

som formidler i henhold til mellemmandsretten, måtte der stadig være tale om byrdefulde vilkår, som var 

angivet uklart, idet vilkåret ikke var gjort til genstand for individuel forhandling jf. Aftalelovens (AFTL) § 

38, stk. 2. Disse påstande blev fremlagt i Retten i Roskilde, der frifandt sagsøgte. Retten kom frem til, at 

sagsøger ikke var berettiget til at tro, at Goleif var dennes aftalepart og dermed ikke kunne fremkalde tvivl 

om forståelsen af aftalen. Der var således heller ikke grundlag til at bortfortolke aftalen i medfør af AFTL § 

38.  

 

Ovenstående gennemgang af sagen i Retten i Roskilde er i overensstemmelse med påstanden om, at 

platformen er formidler, såfremt dette er tydeligt angivet i aftalebetingelserne. Det handlede om at klarlægge 

den retlige kvalificering af Goleif, da dette er afgørende for retsvirkninger, der udspringer heraf. Retten tog 

imidlertid også stilling til, hvad der med rette kunne forventes af en forbruger og lagde vægt på, at 

formidlingsplatforme efterhånden er almindeligt kendte og sætter forbrugeren i stand til at forstå, hvem der 

er rette aftalepart.  

 

Østre Landsrets afgørelse  

 

                                                
312 Retten i Roskildes afgørelse BS 2A-1449/2012 af 2. Januar 2014. 
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Modsat Retten i Roskilde lagde Landsretten til grund, at det er ubestridt, at Den Danske Rejsegruppe var 

formidler af rejser, men at sagsøger imidlertid har været berettiget til at tro, at han købte rejsen direkte af 

DDR.  

Landsretten gik ind og lavede en vurdering af det samlede aftalegrundlag og kom frem til, at sagsøger med 

berettigelse kunne forvente, at Goleif var rette aftalepart. Qua sagsøgers status som forbruger kom 

Landsretten frem til, at Goleif/DDR har ”haft en særlig pligt til at sikre, at det fremgik klart, entyding og 

direkte, hvis en aftale indgået via selskabets hjemmeside reelt blev indgået med en anden”. Landsretten 

vurderede, at sproglig brug som ”teknisk arrangør”, ”vi sælger ikke rejser i eget navn” og ”formidler af 

flybilletter” var uklare formuleringer, som ikke kunne give sagsøger et tydeligt nok indtryk af, at han 

handlede med andre en Goleif/DDR. Idet, at DDR havde konciperet aftalegrundlaget, skulle uklarhederne 

fortolkes til fordel for sagsøger.  

 
”Det er ubestridt, at Den Danske Rejsegruppe var formidler af rejser” anvendes indledningsvist af 

Landsretten i sagens afgørelse. Dette sprogbrug står i skærende kontrast til påstanden om, at det klare 

udgangspunkt må være, at platformen blot tydeligt skal angive, at denne er formidler i kontraktforhold for at 

opnå beskyttelse for stillingen derefter. Der kan argumenteres for, at såfremt det er ubestridt, at DDR var 

formidler af rejser, er det også tydeligt angivet, at de ikke var kontraktpart jf. princippet om kontraktens 

relativitet. Landsretten kom imidlertid frem til, at DDR/Goleif ikke havde angivet forhold, der belyste, at 

denne kun er formidler og derfor ikke kontraktpart, som kan anses for ”almindelig kendt hos en forbruger”.  

 

Kim Østergaard har på baggrund af U.2016.1062Ø og to sager afgjort i Forbrugerklagenævnet udviklet 

kumulative betingelser, der skal være opfyldt for, at formidleren ikke bliver kontraktpart; (1) der skal være 

optrådt et gyldigt formidlerforbehold, (2) der skal allerede ved aftaleindgåelsen i aftalevilkårene fremgå ”at 

formidleren ikke er pligtsubjekt” med fornøden klarhed, både indledningsvist og ved gentagen formulering, 

med forbrugerens accept (3) formidleren må alene modtage betaling, men ellers ikke blande sig i opfyldelse 

af kontrakten, da dette vil skabe berettiget forventning til forbrugeren om, at formidleren er aftalepart.  

Ovenstående kumulative betingelserne synes at stille udvidet krav til platformen, såfremt denne ønsker at 

opnå retsstillingen som formidler over for en forbruger.  

 

U.2018.574V - “Booking.com-dommen” 

I kontrast til U.2016.1062Ø findes U.2018.574V, der ligeledes behandler spørgsmålet om, hvornår en 

erhvervsdrivende kan anses for at have taget et gyldigt formidlerforbehold overfor forbrugeren. 

Dommen vedrører en kunde (K), der gennem platformen Booking.com (B) havde købt en overnatning på et 

svensk gårdhotel. Da kunden mod forventning ikke kunne benytte sig af sin reservation mellem kl. 10 og 17, 
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krævede K afslag i prisen. Sagen var først for Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, der gav K 

medhold og tilkendegav K et afslag i prisen. Efterfølgende anlagde B sag an mod K med påstand om, at K 

skulle anerkende B’s rolle som formidler og dermed ikke kontraktpart og ansvarlig for opfyldelsen af 

reservationen. Byretten frifandt K, hvorefter B ankede dommen til landsretten. Modsat byretten var 

landsretten af den overbevisning, at K burde have forstået, at han indgik en aftale om overnatning med 

overnatningsstedet, og at B udelukkende optrådte som formidler af aftalen. Landsretten lagde til grund, at der 

af reservationsbekræftelsen fremgik navn og adresse på overnatningsstedet, at betaling sker til 

overnatningsstedet under opholdet, at gebyrer for afbestilling og ændring fastsættes af overnatningsstedet og 

at man kan kontakte overnatningsstedet, hvis der er brug for hjælp til reservationen. Derudover fremgik det 

af B’s vilkår og betingelser, som K havde accepteret ved booking af overnatningen, at K indgik i et direkte 

kontraktmæssigt forhold med overnatningsstedet og at B udelukkende optrådte som bindeled mellem K og 

overnatningsstedet. 

Sammenlignet med U.2016.1062Ø, når Vestre Landsret frem til, at B har informeret forbrugeren 

tilstrækkeligt og dermed taget et gyldigt formidlerforbehold, hvorfor B alene handler som bindeled (og 

dermed formidler) mellem erhververen og overnatningsstedet.  

Da retspraksis om platformens kontraktretlige relation er begrænset, er det interessant, hvorvidt 

U.2018.574V er et udtryk for samme juridiske tilgang til formidlerrollen som set i U.2016.1062Ø. B’s rolle 

synes at opfylde de tre kumulative betingelser, som Østergaard opstillede på baggrund af U.2016.1062Ø, 

hvorfor U.2018.574V anses som en stadfæstelse af de opstillede krav, der stilles en formidler, der agerer som 

bindeleddet mellem forbruger og realdebitor. 

Både U.2018.574V og U.2016.1062Ø omhandler imidlertid formidlerrollen i et triangulære kontraktforhold, 

hvor realkreditoren optræder som forbruger. Disse to domme kan derfor ikke stå alene, hvis retsstillingen for 

arbejdsplatforme, hvor realkreditoren handler som professionel, skal klarlægges.  

 

U.2018.1374S - Et gyldigt formidlerforbehold i B2B 

Sø- og Handelsretsdommen fra 2018 omhandlede ligeledes spørgsmålet om et gyldigt formidlerforbehold. 

Til forskel for både U.2016.1062Ø og U.2018.574V, var erhververen af den underliggende ydelse ikke 

forbruger, idet begge kontrahenter handlede som led i deres erhverv. Sagen angik en aftale om søtransport, 

hvortil sagsøger: SAM Partner A/S (”S”) anså sagsøgte: Dachser Denmark A/S  (”D”) som direkte 

kontraktpart og derfor ansvarlig for de senere opståede øgede udgifter til transport. 
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S startede i 2015 et samarbejde om transport af kampagnevarer fra Kina med D. D skulle som speditør 

tilbyde en transportløsning til S. Løsningen indebar, at D skulle finde andre rederier, der kunne være 

behjælpelige med den endelige transport af varerne. Da markedet for søtransport oplevede udfald, der 

influerede på både transporttiden og prisen, endte S med at måtte betale mere, end hvad denne påstod var 

aftalt med D. D bestred at være kontraktpart af transporten og ansvarlig for de øgede udgifter, da D i henhold 

til reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) havde henvist til dennes rolle 

som formidler. NSAB er et ”agreed document”, der anvendes som almindeligt forretningsgrundlag mellem 

speditionsvirksomheder og deres kunder. På daværende tidspunkt var NSAB 2000 gældende, hvorefter 

speditører kunne være ansvarlig som transportør eller som formidler uden transportøransvar, jf. NSAB 2000 

§ 2, stk. 1, litra A & B. Heraf fremgår desuden, hvornår en speditør bliver ansvarlig som hhv. transportør 

eller formidler. Det interessante i relation til både U.2016.1062Ø og U.2018.574V er ikke, hvorvidt D med 

rette kunne anse sig som formidler i henhold til formidlingsreglen i NSAB, men i stedet hvornår Sø- og 

Handelsretten anser et regelsæt (her et agreed document) der indeholder et formidlerforbehold for gyldigt 

vedtaget mellem de to erhvervsdrivende parter.  

Retten lagde til grund, at D i sin autosignatur i hovedparten af sine afsendte mails og i en fane i den 

ugentlige rateoversigt havde henvist til medlemskabet af Nordisk Speditørforbund og til, at alle opgaver 

udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser. At NSAB derudover anvendes 

som almindeligt forretningsgrundlag for speditionsvirksomheder og dens kunder, og at S må anses som 

professionel transportkøber, fandt retten tilstrækkeligt for, at NSAB, og dermed formidlingsreglerne i dennes 

§ 2, kunne anses for vedtaget mellem parterne.  

Af afgørelsen fremgår det, at D kan nøjes med at henvise til et regelsæt, i dette tilfælde et Agreed Document, 

hvor ansvarsfritagelsen/formidlingsreglen findes, når erhververen af tjenesteydelsen handler som 

professionel inden for sit erhverv og dermed bør have kendskab til det pågældende regelsæt. Dette er i 

kontrast til afgørelsen i U.2016.1062Ø, hvor formidleren skal havde taget et gyldigt formidlerforbehold over 

for forbrugeren, hvilket bl.a. indebærer, at der allerede ved aftaleindgåelsen i aftalevilkårene skal fremgå ”at 

formidleren ikke er pligtsubjekt”. På den baggrund, synes domstolen at fastlægge langt mindre krav til 

aftalegrundlaget og dermed vedtagelsen om aktørens rolle som formidler for parter i B2B forhold.   

I relation til arbejdsplatformene hjælper dommen med at belyse retsstillingen for arbejdsplatforme, hvor 

erhververen af den underliggende tjenesteydelse udgør en erhvervsdrivende, altså Brugervirksomheden. Det 

følger af dommen, at formidleren i et B2B forhold blot skal henvise til et regelsæt eller handelsbetingelser, 

hvori arbejdsplatformens formidlerrolle står beskrevet.  I henhold til dommen argumenteres det med, at 

erhververen, grundet sin status som professionel inden for sit erhverv, bør have kendskab til vigtigheden af 
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en sådan henvisning, på samme måde som SAM Partner A/S burde have kendskab til det regelsæt, som 

Dachser A/S henviste til. 

 

Sammenfatning af retspraksis 

Det må først og fremmest konkluderes, at retspraksis på området for formidlingsplatforme er relativt 

begrænset, hvilket muligvis skyldes de digitale platformes korte levealder. Alligevel illustrerer ovenstående 

gennemgang, at de tre domme et vist indblik i retsstillingen i det triangulære forhold. 

I U.2016.1062Ø blev der sat en nedre grænse for, hvornår et gyldigt formidlerforbehold er taget, og dermed 

hvornår formidleren ikke kan se sig fri for krav rettet af realkreditor i overensstemmelse med princippet om 

kontrakters relativitet. På baggrund af dommen har Østergaard opstillet kumulative betingelser for, hvornår 

formidlerforbeholdet rent aftaleretligt kan anses for gyldigt vedtaget. 

I U.2018.574V er Østergaards kumulative betingelser opfyldt. Selvom U.2018.574V når frem til det 

modsatte resultat af U.2016.1062Ø, kan dommen ses som en stadfæstelsen af de krav der stilles til 

gyldigheden af formidlerforbeholdet om vedtagelse, tydelighed og klarhed, som tilsvarende blev anvendt i 

U.2016.1062Ø. Hermed synes systematikken som udledt af Østergaard at stemme overens med både Østre 

Landsret og Vestre Landsrets vurdering af et gyldigt formidlerforbehold. 

Domstolen synes at tillægge forbrugernes kognitive begrænsninger store vægt i sagerne U.2016.1062ø og 

U.2018.574. V og på den baggrund at stille restriktive krav til hvornår formidlerforbeholdet kan anses for 

gyldigt vedtaget over for en forbruger.  

I U.2018.1374S bliver retsstillingen belyst i B2B-forhold. Med henvisning til, at den erhvervsdrivende 

handler i egenskab af at være professionel og til dennes formodede branchekendskab, blev den nedre grænse 

for, hvornår et formidlerforbehold anset for gyldigt vedtaget, sat langt lavere end i U.2016.1062Ø og 

U.2018.574V. Det følger af Sø- og Handelsretsdommen, at formidleren blot kan nøjes med at henvise til et 

regelsæt eller handelsbetingelser, hvori formidlerens rolle står beskrevet. Med Sø- og Handelsretsdommen i 

mente, vil arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero derfor, relativt let sammenlignet med Goleif og 

Booking.com, kunne statuere en formidlerrolle over for realkreditorerne (Brugervirksomhederne), der 

handler som professionelle. 

 

4.4.5 Sammenfatning 
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Førhen en arbejdsplatform kan gøre sit formidlerforbehold gældende, skal platformen, jf. U.2018.1374S, 

have henvist Brugervirksomheden til de pågældende vilkår. Om dette enten gøres i den prækontraktuelle fase 

eller om henvisningen fremgår af selve kontraktgrundlaget, synes som følge af dommen uden betydning. 

Både LegalHero og Worksome har henvist til sine standardvilkår ved aftaleindgåelsen, hvoraf de angiver 

deres rolle som formidler, hvorfor formidlerforbeholdet i henhold til U.2018.1374S anses for gyldigt 

vedtaget mellem parterne.  

Selvom der ikke er taget stilling til formidlerrollen blandt arbejdsplatforme i nogle afgørelser, synes de tre 

ovenstående domme, og særligt U.2018.1374S, at give et indtryk af, hvornår en arbejdsplatform i et B2B 

forhold med rette kan anse sig som formidler og dermed ikke kontraktpart i henhold til den underliggende 

tjenesteydelse.  

 

I mangel af domme der direkte vedrører digitale arbejdsplatformene (både i og uden for B2B), vil 

retsstillingen dog fortsat medføre en grad af usikkerhed. Det er værd at bemærke, at der i U.2018.1373S var 

tale om professionelle, som burde havde haft den fornødne branchekendskab. I relation til parterne i det 

triangulære kontraktforhold er det stadigvæk uvist, hvilke forhold man i fremtiden vil betragte som kendte 

for Brugervirksomheden. Imidlertid antages det, at kravene til, hvad Brugervirksomheden med rette kan 

forvente, skærpes efterhånden som arbejdsplatforme bliver udbredt. Dette er i overensstemmelse med Retten 

i Roskildes afgørelse i sag U.2016.1062.Ø, hvor de lagde vægt på, at en forbruger burde være i stand til at 

forså, hvem der var rette aftalepart, eftersom formidlingsplatforme efterhånden er almindeligt kendte.  

  

Mens dommene giver et billede af, hvornår arbejdsplatformen har taget et gyldigt formidlerforbehold over 

for Brugervirksomheden, vil det yderligere belyses, hvornår arbejdsplatformen ikke opnår retsstillingen som 

formidler, og dermed alligevel opnår status som kontraktpart.  

 

4.5 – Den digitale arbejdsplatform som kontraktpart 

4.5.1 Indledning 

Af ovenstående fremgår det, at arbejdsplatforme, som faciliterer interaktion i B2B-forhold, kan opnå en 

status som formidler, såfremt arbejdsplatformen på korrekt vis har henvist til sin rolle som formidler. Det 

skal imidlertid undersøges i hvilken udstrækning, arbejdsplatformen kan opnå status som kontraktpart. 

Desto flere og tydeligere ansvarsfraskrivelser der fremgår på arbejdsplatformens hjemmeside, jo større 

sandsynlighed er der for, at arbejdsplatformen bliver klassificeret som formidler. Denne vurdering skal 

imidlertid tages i sammenhæng med involveringsgraden fra arbejdsplatformens side og dermed hvor aktiv 
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den er i forhold til at levere den underliggende tjenesteydelse. Desto mere aktiv arbejdsplatformen er, jo 

større sandsynlighed er der for, at arbejdsplatformens ansvarsfraskrivelser er uden betydning.313 314 

Arbejdsplatformen kan blive gjort til direkte kontraktpart i det tilfælde, hvor den både er med til at formidle 

den digitale tjenesteydelse og den underliggende tjenesteydelse, og hvor arbejdsplatformens deltagelse i den 

underliggende aftale anses for dominerende. 315  

Arbejdsplatformens dominerende rolle kan foreligge, såfremt kunden anser arbejdsplatformen for at være 

rette kontraktpart.316 Denne argumentation er også statueret i sag C-149/15317, hvor domstolen udtalte, at 

såfremt platformen giver et indtryk af at være sælger, indtræder den samtidig som pligtsubjekt, uanset dens 

sproglige formulering i standardvilkårene. Såfremt platformen agerer på en måde i den prækontraktuelle 

fase, reklamerer eller stiller forslag til bestemte udbydere, som de anbefaler, vil en sådan opførsel skabe en 

forventning om kvaliteten af tjenesteydelsen og fremtidig forventning til kontrakten på en måde, der gør 

platformen ansvarlig.318 Dette kan siges at være i tråd med retspraksis gennemgået i foregående afsnit, hvor 

det afgørende aspekt er grænsedragning for, hvad der forventes at henholdsvis en forbruger og 

erhvervsdrivende med berettigelse kan forvente og hvor der stilles højere krav til den erhvervsdrivende.  

Det skal imidlertid undersøges, om arbejdsplatformen kan optræde på sådan en måde, at den skifter status fra 

formidler til kontrakpart, da den retlige kvalifikation i sidste ende beror på en samlet vurdering af 

kontraktgrundlaget.319 

Som angivet ovenfor, kan arbejdsplatformen blive ansvarlig i det tilfælde, at den er med til at levere eller 

opfylde kontrakten af den underliggende tjenesteydelse.320 Såfremt dette er tilfældet, er arbejdsplatformen 

som kontraktpart fuldt ansvarlig for de retskrav, der måtte udspringe af den underliggende 

Tjenesteydelsesaftale.321 Dette beror imidlertid på en konkret vurdering, som skal afgøres fra sag-til-sag. 

Kommissionen har opstillet nogle retningslinjer i deres vejledning COM(2015) 356322, hvori de opstiller 

nogle retningslinjer til, hvordan man skal vurdere om en platform har markant indflydelse over den 

underliggende tjenesteydelse og dermed bliver kontraktpart. I det følgende vil vejledningen og sag C-

                                                
313 (Hatzopoulos. 2018. Side 27.) 
314 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 356 Final. 
315 (Hatzopoulos. 2018. Side 23.) 
316 Ibid. 
317 C-149/15 Wathelet. Sagen omhandler en forbruger, der købte en brugt bil af en garage, der stod for videresalg af 
bilen på vegne af en anden forbruger. Garagen modtog betaling, stod for teknisk eftersyn af bilen, samt stod for 
indregistrering af bilen til den belgiske myndighed.   
318 (Hatzopoulos. 2018. Side 59.) 

319 (Østergaard. 2016. Side 110.) 

320 (Hatzopoulos. 2018. Side 23.) 

321 Ibid. 
322 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 356 Final. 
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434/15 323  blive undersøgt for at udlede, hvornår arbejdsplatformen opnår status som kontraktpart.   

 

4.5.2 Soft law – Kommissionens vejledning 

Kommissionen har i meddelelsen COM (2015) 356 fremlagt nogle tiltag, der skal hjælpe med at øge fordele 

og sætte fokus på problemer i forbindelse med usikkerheden vedrørende rettigheder og forpligtelser for alle 

parter i det indre marked i den kollaborative økonomi.324 Såfremt det er muligt at udnytte det fulde potentiale 

af den kollaborative økonomi, forventes den at bidrage til 335 milliarder €325 til økonomien i EU til 

sammenligning med 2015, hvor den bidrog med 28 milliarder €. Kommissionen angiver i sin meddelelsen, at 

den usikre retstilstand udgør en trussel for at opnå ovenstående økonomiske fordele.326  I meddelelsen har 

Kommissionen opstillet nogle retningslinjer og dermed en hjælp til, hvornår platformen vurderes at være 

direkte kontraktpart.  Det understreges imidlertid, at vurderingen af hvornår platformen har en afgørende 

indflydelse skal vurderes fra sag til sag. Følgende tre kumulative kriterier skal vurderes;  

”(i) pris; fastsætter platformen den endelig pris, (ii) fastlægger platformen andre vilkår og betingelser end 

prisen, som afgøre det kontraktmæssige forhold mellem udbyderen af den underliggende tjenesteydelse og 

brugeren, og (iii) ejer den kollaborative platform nøgleaktiverne, der anvendes til udførelsen af den 

underliggende tjenesteydelse.” 

Kommissionens retningslinjer må anses for at være nemme for platformen at slippe ud af. Taget 

udgangspunkt i arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero, hvor den samlede pris (antal timer og 

timesatsen) for kontrakten aftales af Brugerne, vil arbejdsplatformen nøjes med at opkræve et servicegebyr. 

Endvidere vil platformen sjældent være i besiddelse af nøgleaktiviteterne, der anvendes til udførelsen af den 

underliggende tjenesteydelse. Kommissionen fremhæver endvidere, at såfremt ovenstående kumulative 

kriterier er opfyldt, vil det endvidere kun være et indicium for, at platformen er udbyder. Der kan således 

være tale om, at platformen opfylder ovenstående restriktive krav, og stadigvæk opnår status som formidler. 

Kommissionen opstiller endvidere nogle accessoriske retningslinjer, som kan påvirke bedømmelsen af 

platformen. De foreslår forhold som, at platformen påtager sig den fulde risiko eller agerer som arbejdsgiver 

for Tjenesteudbyderen. Disse forhold vil typisk ikke foreligge, især ikke førstnævnte, da platformen jo 

ønsker at blive klassificeret som formidler og dermed ansvarsfri for alle kontraktuelle forpligtelser. 

Kommissionen understreger endvidere, at platformen kan tilbyde sekundære ydelser i forhold til de primære 

informationssamfundstjenester for at hjælpe Tjenesteudbyderen (uden dette vil gøre dem til kontraktpart). 

                                                
323 C-434/15 Asociation Professional Elite Taxi v Uber Systems Spain af 20.12.2020. 
324 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 365 Final. Side 2. 
325 (Vaughan and Daverio (PWC UK). 2016. Side 7-9.) 
326 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 356 Final. Side 2.  
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Kommissionen opstiller eksempler som betalingsmuligheder, forsikringsdækninger og bruger-ratings. Det 

står derfor lidt uklart, om sådanne forhold modsætningsvis ikke kan anses for at være et indicium for, at 

platformen har en aktiv og indflydelsesrig rolle i det triangulære kontraktforhold. Kommissionen 

understreger i hvert fald, at det ikke i sig selv er et bevis for indflydelse eller kontrol. 

Idet Kommissionen vejledning kun er soft law og dermed ikke retlig bindende jf. artikel 288 TEUF, skal det 

vurderes, hvilke kriterier EU-domstolen har tillagt afgørende vægt for, at en arbejdsplatform kan 

karakteriseres som kontraktpart.  

 

3.5.3 Kommissions vejledning i praksis  

En præjudiciel afgørelse, C-434/15 327  omhandlede, hvorvidt Ubers ydelse kunne karakteriseres som 

elektronisk formidlingsydelse, transportservice eller en informationssamfundstjeneste, da de i tilfælde af at 

være omfattet af sidstnævnte to, i så fald vil være underlagt sektorspecifik regulering. Domstolen fandt frem 

til, at transporttjenesten udgjorde en integreret del med formidlingstjenesten, samt at transportdelen udgjorde 

hovedelementet af den samlede tjeneste ved brug af Ubers ydelse. Uber blev i sagen således underlagt 

særbestemmelserne om transport jf. artikel 58, stk. 1 TEUF. 

Taget udgangspunkt i Kommissionen vejledning, blev Uber forpligtet som kontraktpart, trods at denne ikke 

sidder inde på nøgleaktiver, der anvendes til udførelsen af transporttjenesten. I stedet lagde domstolen vægt 

på at, i) platformen gjorde transportydelsen tilgængelig ii) at platformen kontrollerede de økonomiske 

aspekter i transportydelsen, herunder sikkerhed, pris, eksklusionsmulighed mv. 

Der kan således argumenteres for, at EU-domstolen ikke har anvendt og fulgt vejledningen fra 

Kommissionen, da Ubers tjenesteydelse blev klassificeres som en transportydelse til trods for, at Uber ikke 

opfylder de kumulative krav fremsat i Kommissionens vejledning. Dette stiller spørgsmålstegn ved, i hvilket 

omfang ovenstående vejledning kan benyttes til at fastslå retsstillingen for parterne i det triangulære 

kontraktforhold, da retspraksis synes at stille færre betingelser førhen platformen bliver kontraktpart. 

Denne krævende test i Kommissionens vejledning, står da også i kontrast til dansk retspraksis 

(U.2016.1062Ø) og anden EU-retlig regulering, herunder Pakkerejsedirektivet, der netop løfter byrden for 

forbrugeren og allokerer den over på mellemmanden.328 329 Endvidere fremgår det af EU retspraksis jf. C-

                                                
327 C-434/15 Asociation Professional Elite Taxi v Uber Systems Spain. Præjudiciel Afgørelse af 20. December 2017. 
 
328 Direktiv 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. 
329 (Hatzopoulos. 2018. Side 29.) 
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434/15, at dømmende EU- og nationale institutioner endnu ikke er klar til at følge den mere liberaliserede 

agenda, som Kommissionen ellers lægger op til i vejledningen. 

Det vurderes, at EU-domstolen valgte en langt mere restriktiv behandling af platformenes retlige status end 

hvad Kommissionen lagde op til i sin vejledning.  Mangel af retspraksis og den generelle sag-til-sag 

fremgangsmåde gør det umuligt at fastsætte gældende ret nærmere. Platformen står således stadig på usikker 

grund i vurderingen af, hvornår de anses for at udgøre kontraktpart, når de tager del i den underliggende 

tjenesteydelse. På nuværende tidspunkt må de støtte ret på C-434/15 og være tilbageholdende i at kontrollere 

de økonomiske aspekter i den underliggende tjenesteydelse, så som pris, kvalitet, eksklusionsmulighed mv., 

såfremt de ikke vil falde uden for begrebet som formidler. 

 
4.6 Konklusion   
 
På baggrund af ovenstående gennemgang er det ikke muligt at opstille generelle betingelser, som placerer 

arbejdsplatformen som enten pligtsubjekt eller ej. Uagtet dens retlige kvalificering som arbejdsgiver, 

formidler eller kontraktpart skal samtlige forhold tages i betragtning.  

Arbejdsplatformen retlige kvalificering som arbejdsgiver har betydning for ovenstående spørgsmål, da 

arbejdsplatformen grundet principalansvaret indtræder i rollen som pligtsubjekt. På baggrund af 

lønmodtageranalysen vurderes det, at lønmodtagerbegrebet fremstår uklart i lyset af arbejdsplatformenes 

frembrud. Usikkerheden bliver illustreret ved gennemgangen af Worksome og LegalHero, der til trods for 

deres ligheder, behandler spørgsmålet om Tjenesteudbydernes lønmodtagerstatus vidt forskelligt. På 

baggrund af lønmodtageranalysen er særligt momentet om arbejdsplatformens dispositionsret afgørende for 

den juridiske kvalifikation af Tjenesteudbyderen. Arbejdsplatformens dispositionsret afhænger i høj grad af, 

hvilken værdi man tillægger arbejdsplatformens evne til at kontrollere Tjenesteudbyderne via 

arbejdsplatformene, heriblandt gennem screening, rating-system og eksklusionsmulighed.  

Ved gennemgang af arbejdsplatformens placering i mellemmandsretten vurderes det, at arbejdsplatformen 

optræder som formidler. Derved handler arbejdsplatformen ikke for eget navn og risiko, idet 

arbejdsplatformen agerer som det kommercielle bindeled mellem Brugervirksomheden og 

Tjenesteudbyderen. Med udgangspunkt i litteraturen og i den begrænsede retspraksis, særligt U.2018.1374S, 

må det konkluderes, at der stilles væsentlige færre krav til vedtagelse af formidlerrollen, når erhververen af 

tjenesteydelsen agerer som professionel.  

I kontrast til rollen som formidler blev det undersøgt, hvornår arbejdsplatformen i stedet bliver kontraktpart 

og dermed ansvarlig for opfyldelse af tjenesteydelsen. Hertil vurderes det, at Kommissionens vejledende 

momenter ikke er fuldt af EU-domstolen i C-434/15, hvorfor der på nuværende tidspunkt vanskeligt kan 
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opstilles præcise kriterier for, hvornår arbejdsplatformen risikerer at blive kontraktpart. Til trods for dette 

følger det af C-434/15, at arbejdsplatformene, såfremt de ønsker formidlerstatus og dermed ikke blive 

pligtsubjekt, bør være tilbageholdende i deres kontrol af de økonomiske aspekter, heriblandt tjenesteydelsen 

pris, kvalitet, eksklusionsmulighed mm. 

Efter at have undersøgt hvornår arbejdsplatformen bliver pligtsubjekt og dermed realdebitor for den 

underliggende tjenesteydelse, skal det nu vurderes, hvorvidt den relevante EU-regulering finder anvendelse 

på de digitale arbejdsplatforme. Dette gøres med henblik på udarbejdelse af en samlet vurdering af, hvorvidt 

de legale rammer støtter de digitale arbejdsplatforme.  

 

Kapitel 5 – EU-regulerings anvendelse på arbejdsplatforme  

5.1 Indledning 
 
Det undersøges nu, hvorvidt relevant EU-regulering finder anvendelse på de digitale arbejdsplatforme, 

hvormed regulering fastsætter rettigheder og forpligtelser for arbejdsplatformen uagtet dens placering som 

kontraktpart eller formidler.  

 

Indtil for nylig holdt EU sig til at udstede soft law som vejledninger og forslag, samt at anvende allerede 

eksisterende lovgivning, som synes tæt beslægtet med platforme, navnlig lovgivning for E-handel og 

tjenesteydelser.330 Et væsentligt spørgsmål for digitale arbejdsplatforme i dag er, om de er underlagt kravene 

til markedsadgang i henhold til EU-lovgivningen, som kan omfatte licensforpligtelser, minimumskrav, 

virksomhedstilladelser mv. 331 Endvidere kan national lovgivning variere i forhold til tiltag og forpligtelser på 

sektorspecifikke områder.  

 

Det skal derfor undersøges i hvilken udstrækning, digitale arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero er 

omfattet af henholdsvis E-handelsdirektivet332 og dermed den danske implementerede lov om E-handel (E-

handelsloven) 333  (tilsammen ”E-handelslovgivning”)  og Servicedirektivet 334  og dermed Lov om 

Tjenesteydelser i det indre marked335 (Tilsammen ”Servicelovgivningen”). Såfremt arbejdsplatformen er 

underlagt E-handelsregulering, skal den som udgangspunkt ikke ansøge om tilladelse, før den kan opnå 

                                                
330 (Savin. 2018. Side 9.) 
331 Bruxelles, den 2.6.2016. COM(2015) 365 Final. 
332 (E-handelsdirektivet) direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000. 
333 (E.handelsloven) Lov nr 227 af 22/04/2002.   
334 (Servicedirektivet) direktiv 2006/123/EF. 
335 (Lov om Tjenesteydelser) Lov nr 384 af 25/52009. 
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markedstilladelse i det indre marked, og medlemsstater er forhindret i at indføre nationale begrænsninger.336 

Endvidere kan medlemsstaterne udelukkende stille krav til opnåelse af markedstilladelse under 

tjenesteydelsesreguleringen, hvis disse krav er nødvendige, proportionale og ikke-diskriminerende. 337  

Digitale arbejdsplatforme vil således højst sandsynligt drage fordel af at være underlagt henholdsvis E-

handelslovgivning eller tjenesteydelseslovgivning.338 

 

Efterfølgende vil det bliver undersøgt, hvilken påvirkning den nye forordning 2019/1150339 har på digitale 

arbejdsplatforme, da det er det første lovgivningsmæssige tiltag, hvor lovgiver anerkender platformens 

selvstændige betydning.340  

 

Det må indledningsvist lægges til grund, at arbejdsplatforme generelt opfylder tjenesteydelsesbegrebet jf. 

TEUF artikel 57. Dette er en forudsætning førhen reguleringen finder anvendelse.  

 

5.2 E-handelsloven/E-handelsdirektivet  
 
E-handelsloven er noget af det eksisterende regulering, som lovgiver indtil for nylig har forsøgt at overlade 

de digitale platforme til.341 E-handelsloven er lex specialis i forhold til lov om tjenesteydelser i det indre 

marked og gælder kun på informationssamfundstjenester jf. § 2, stk. 1, nr. 1; 

“Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis 

distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager”. 

E-handelslovgivningens anvendelse medfører endvidere, at platformen i rollen som formidlere af 

informationssamfundstjenester ikke kan blive gjort forpligtet på nogen måde i henhold til 

kontraktgrundlaget, herunder for ulovligt information jf. §§ 13-15.  

Det er imidlertid relevant indledningsvist at vurdere, i hvilken udstrækning digitale arbejdsplatforme er 

underlagt E-handelsloven, da dette dels har betydning for (i) om arbejdsplatformen kan få markedsadgang til 

det indre marked gennem reglerne om E-handel, og (ii) om de er omfattet af de gunstige regler i lovens §§ 

13-15.  Der tages udgangspunkt i Worksome og LegalHero.  

Førhen digitale arbejdsplatforme er underlagt reglerne i E-handelsloven, skal de som anført opfylde begrebet 

                                                
336 (E-handelsdirektivet) direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000. artikel 3.stk. 2. 
337 (Servicedirektivet) direktiv 2006/123/EF. Betragtning 39 og artikel 4, stk. 6. 
338 (Hatzopoulos. 2018. Side 31-33.) 
339(Forordning 2019/1150)  forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019. 
340 (Hatzopoulos. 2018. Side 25.) 
341 (Savin. 2018. Side 15.) 
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informationssamfundstjeneste. 

Til trods for at begrebet skal forstås og anvendes i overensstemmelse med dansk ret, er 

informationssamfundstjeneste bredt defineret og den nærmere afgrænsning kan derfor efterlade tvivl. Idet 

begrebet er EU-retlig, skal den nærmere forklaring findes i E-handelsdirektivet. 

E-handelsdirektivets artikel 1, stk. 2 definerer informationssamfundstjenester og henviser til direktiv 

98/48/EF342, som senere hen er blevet kodificeret i direktiv 2015/1535343. Det fremgår af direktivets artikel 1, 

stk. 1, litra b: 

”enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på 

individuel anmodning fra en tjenestemodtager.” 

LegalHero og Worksome skal hermed opfylde ovenstående definition for at være beskyttet af E-

handelslovgivningen.   

Der bliver imidlertid lagt til grund, at LegalHero indgår i et ansættelsesforhold med Tjenesteudbyderen, 

hvorfor denne ikke er omfattet af E-handelsdirektivet, da det fremgår af  præmis 18, at 

informationssamfundstjenester ikke omfatter kontraktforhold på arbejdstagere og dennes arbejdsgiver. Der 

vil derfor blive undersøgt, hvorvidt Worksome er underlagt beskyttelse af E-handelslovgivningen. 

Indledningsvist lægges det til grund at kravene om, at tjenesten ydes med kommercielt sigte, samt at den 

ydes på individuel anmodning, ikke lægger op til tvivl og må anses for at være opfyldt af Worksome.  

Det skal således undersøges, om Worksomes arbejdsmodel opfylder kravet om at være en tjenesteydelse, der 

leveres ad elektronisk vej. Alt afhængigt af Worksomes involveringsgrad i forhold til kontraktopfyldelsen i 

aftalen med Tjenesteudbyderen, kan dette påvirke afgørelsen af, hvorvidt Worksome skal forstås som en 

tjenesteyder i perspektiv til begrebet informationssamfundstjeneste. 

Ved brug af arbejdsplatformen modtager Brugervirksomheden en tjenesteydelse i form af formidling af 

kontakt til lettilgængelig arbejdskraft, samt muligheden for at indgå en kontrakt med Tjenesteudbyderen om 

opfyldelse af en konkret arbejdsopgave. Sidstnævnte tjenesteydelse vil, afhængigt at stillingen, bestå enten 

ad elektronisk vej eller ikke ad elektronisk vej.  

Det er muligt at forestille sig, at der, alt afhængigt at den konkrete stilling, er tale om tjenesteydelse ad ikke-

elektronisk vej. Dette er blandt andet tilfældet, hvor Brugervirksomheden anser det for værdigivende, at 

                                                
342 (Direktiv om Informationsprocedure) Direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998. 
343 (Kodifikation af Direktiv om Informationsprocedure) Direktiv 2015/1535 af 9.9.2015. 
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Tjenesteudbyderen får et skrivebord inde hos Brugervirksomheden i kontraktens løbetid. Det fremgår af 

præmis 18 i E-handelsdirektivet, at ”aktiviteter, der ifølge deres natur ikke kan udføres på afstand og ved 

hjælp af elektroniske midler (…) er ikke informationssamfundstjenester”.  

I det tilfælde arbejdsplatformen vurderes at udøve en aktiv indflydelse på den underliggende kontrakt, som 

opfyldes ad ikke elektronisk vej, er det stadig uvist, hvorvidt et “principle of severability” gælder, hvorved 

formidlingsydelsen kan adskilles fra tjenesteydelsen for den underliggende tjenesteydelse.344    

I forslag til afgørelse af sag C-434/15345 har generaladvokat M. Szpunar berørt problemstillingen. Szpunar 

argumenterer for, at såfremt der leveres blandede tjenesteydelser, underforstået tjenesteydelser ad 

elektronisk vej og et andet element, der ikke leveres ad elektronisk vej, skal det første element have 

selvstændig økonomisk karakter, samt udgøre hovedelementet førhen tjenesteydelsen er omfattet af begrebet 

informationssamfundstjeneste og dermed E-handelslovgivningen.346 

Szpunar understreger, at kravet selvstændig økonomisk karakter er opnået, “når formidlingstjenesten 

fremmer forretningsforbindelsen mellem en bruger og en selvstændig tjenesteyder (…). I et sådan tilfælde 

har formidlingstjenesten en reel merværdi for såvel brugeren som for den pågældende erhvervsdrivende 

(...).”347  

Dette krav antages at være opfyldt for Worksome og lignende platforme.   

Ved vurdering af om tjenesteydelsen, der foregår ad elektronisk vej, udgør hovedelementet, eksemplificerer 

Szpunar dette med online køb af varer, hvor kontrakten, returretten, købers accept, betaling mv. alt sammen 

foregår ad elektronisk vej. Levering af hovedydelsen (levering af varen) bliver imidlertid leveret ad ikke-

elektronisk vej. Sidstnævnte udgør imidlertid kun opfyldelsen af den kontraktretlige forpligtelse, hvorfor 

hovedelementer foregår ad elektronisk vej.348  

Såfremt eksemplet overføres til det triangulære kontraktforhold for arbejdsplatformen, er det relevant at 

huske på, at der optræder to tjenesteydelser; (i) facilitere interaktionen mellem Brugervirksomheden og 

Tjenesteudbyderen og (ii) overholde selve den underliggende kontrakt. 

Såfremt Worksome har en kontrollerende indflydelse over tjenesteydelse  (ii), skal det således vurderes, om 

tjenesteydelse (i) udgør hovedelementet af den samlede ydelse, da Worksomes tjenesteydelse ellers ikke kan 

                                                
344 (Hatzopoulos. 2018. Side 32.) 
345 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Szpunar i sag C-434/15 Asociation Profesional Elite Taxi, fremsat den 11. 
maj 2017. 
346 Ibid. Præmis 33 og præmis 35. 
347 Ibid. Præmis 34.  
348 Ibid. Præmis 35. 
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klassificeres som en informationssamfundstjeneste.   

Det synes ikke at være muligt at vurdere hvilken en af kontrakterne, der i dette tilfælde skal anses for at 

udgøre hovedelementet. Formidlingsplatformens formidlingsydelse vil ikke have betydning, uden aktører 

gjorde brug af den, og den underliggende kontrakt ikke vil bestå uden arbejdsplatformen. Selvom det er 

tvivlsom, om de forskellige tjenesteydelser har lige store roller, formodes det imidlertid, at 

arbejdsplatformens formidlingsydelse ikke udgør hovedelementet. På baggrund af dette, vil Worksome 

således bevæge sig uden for informationssamfundstjenestebegrebet og dermed E-handelslovgivningen, i det 

tilfælde platformen anses for at have kontrollerende indflydelse over den underliggende tjenesteydelse. 

Generaladvokat M. Szpunar har i forslag til afgørelse af sag C-343/15 behandlet problemstillingen om 

blandede tjenesteydelser. Generaladvokaten tager stilling til, om Ubers virksomhed udgør en samlet ydelse 

eller skal opfattes som to selvstændige ydelser.  

Szpunar lægger vægt på, at Uber ikke blot formidler kontakten mellem chaufføren og brugeren af 

platformen, men også fastlægger væsentlige vilkår for tilbuddet. Endvidere opstiller Uber krav til 

sikkerheden og kvaliteten af køretøjet, samt det faktum at Uber i stand til at påvirke efterspørgslen for 

tjenesteydelsen ved at påvirke prisen. 349  Szpunar argumenterer endvidere, at Uber indeholder en 

evalueringsfunktion, som tillader Uber at ekskludere chauffører fra platformen, såfremt den gennemsnitlige 

bedømmelse ligger under et vist niveau. Dette giver Uber en indirekte kontrol med kvaliteten af chaufførens 

ydelser.  

Spunzar kommer frem til, at Uber kontrollerer alle de økonomiske faktorer, der hænger sammen med 

transportydelsen og opfattes af brugeren som en samlet ydelse.350 Han vurderer, at platformen og transporten 

hænger uløseligt sammen og består af en enkelt transportydelse. Endvidere tilføjer han, at ovenstående 

samtidig  udelukker muligheden for, at Uber alene agere som en formidler.351  

 

I henhold til Worksome, er det Brugerne som fastsætter de nærmere krav til opfyldelse af selve Aftalen 

mellem Tjenesteudbyderen og Brugervirksomheden. Det fremgår af Worksomes standardvilkår, at 

Brugervirksomheden har muligheden for at fastsætte yderligere krav om ekspertisen i Aftalen352, samt at det 

ligger uden for Worksomes interessesfære, hvad der I øvrigt aftales mellem Brugervirksomheden og 

Tjenesteudbyderen.353 Endvidere har Worksome ikke mulighed for at påvirke prisen på opfyldelse af 

                                                
349 Ibid. Præmis 44-37. 
350 Ibid. Præmis 51. 
351 Ibid. Præmis 53 og 56.  
352 Se Appendix 1. Worksomes standardvilkår 4.1. 
353 Ibid. Standardvilkår 2.1. 
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kontrakten, da denne fastsættes af Brugerne.354  Worksome har imidlertid mulighed for at ekskludere 

Tjenesteudbyderne fra arbejdsplatformen og har tilsvarende et ratings-system, som giver Brugerne mulighed 

for at give feedback.  

I tilfælde af, at Worksome benytter sin ret til at ekskludere Tjenesteudbyderne på baggrund af dårlige ratings, 

vil Worksome i henhold til Szpunars argumentation udøve samme indirekte kontrol, som Uber udøvede over 

chaufførerne.  

 

På baggrund af ovenstående gennemgang af Worksomes vilkår, vil resultatet bl.a. afhænge af, hvordan 

Worksome i praksis gør brug af sin eksklusionsret og dermed, hvorvidt Worksome kan siges at kontrollere 

de økonomiske faktorer, der hænger sammen med opfyldelsen af den underliggende kontrakt. For den videre 

analyse må det hertil antages, at Worksome i mindre grad gør brug af sin eksklusionsret, hvilket taler imod 

Worksomes udøvende kontrol af de økonomiske faktorer. Det må desuden tale imod Worksomes kontrol af 

de økonomiske faktorer, at brugerne selv skal kontrahere nærmere forhold om opfyldelse af selve Aftalen. 

Endvidere er der ikke noget som tyder på, at Brugeren opfatter kontrakt (i) og (ii), som en samlet ydelse, som 

det er tilfældet i Uber-sagen.  

 

Worksome vurderes således ikke at udøve afgørende indflydelse overfor den underliggende kontrakt. 

Worksomes ydelse anslås derfor alene til at foregå ad elektronisk vej uagtet måden hvorpå 

Tjenesteudbyderen opfylder Aftalen (fysisk eller elektronisk). På baggrund af ovenstående vil Worksome 

således være omfattet af E-handelsreguleringen.  

Nedenfor er det illustreret, hvordan de forskellige scenarier bringer E-handelsreguleringen ind og ud af spil.  

                                                
354 Ibid. Standardvilkår 7.1. 
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Figur 9 Egen tilvirkning. Finder E-handelsreguleringen anvendelse? (i)*= Kontrakt i, facilitering af interaktionen 
mellem Brugervirksomheden og Tjenesteudbyderen (ii)*= kontrakt ii, den underliggende kontrakt (selve 
arbejdskontrakten). De firkantede felter symboliserer, at der skal tages en sag til sag beslutning, hvorved den konkrete 
platforms samtlige omstændigheder tages i betragtning.   

 

Figur 9 illustrerer de forskellige scenarier, der skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om E-

handelsreguleringen finder anvendelse på platforme.  

Såfremt arbejdsplatformen alene holder sig til at facilitere interaktion og dermed ikke involverer sig i 

samtlige økonomiske faktorer i den underliggende ydelse, vil arbejdsplatformens retsstilling ikke skabe stor 

diskussion.  

 

Såfremt arbejdsplatformen har afgørende indflydelse på den underliggende ydelse og denne leveres ad-ikke 

elektronisk vej, er retsstillingen for arbejdsplatforme stadig uafklaret 355 . Taget udgangspunkt i 

generaladvokatens forslag, skal denne vurdering foretages fra sag til sag, hvorefter det skal vurderes, om 

formidlingsydelsen har økonomisk selvstændig betydning, samt at denne ydelse udgør hovedelementet. Det 

er endvidere vigtigt at huske på, at E-handelslovgivningens nærmere omfang og beskyttelse afhænger af, om 

arbejdsplatformen er formidler eller realdebitor.  
                                                
355 (Hatzopoulos. 2018. Side 32.) 
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5.3 Lov om tjenesteydelser/Servicedirektivet  
 
Arbejdsplatforme som  ikke er underlagt E-handelslovgivningen, kan gøre sig forhåbninger om at være 

underlagt Servicereguleringen356 da det som tidligere nævnt giver dem ret til markedstilladelse i det indre 

marked uden at blive mødt med krav fra medlemsstaterne. 

Servicelovgivning stiller krav til, hvilke oplysninger tjenesteudbyderen skal oplyse om357. Dette indebærer 

bl.a. krav til offentliggørelse af betydelig information om platformen sammenholdt med 

Tjenesteudbyderen358. Såfremt arbejdsplatformen er omfattet af Servicelovgivningen, er det på nuværende 

tidspunkt usikkert, om arbejdsplatformen kan nøjes med at oplyse om forhold om arbejdsplatformen selv, 

eller om den også er ansvarlig for oplysning af hver enkelt Tjenesteudbyder. Afgørende for dette vil i sidste 

ende formentlig afhænge af, hvem der anses for ansvarlig for levering af tjenesteydelsen. Det er imidlertid 

foreslået i litteraturen, at platformen bør informere om forhold både om platformen selv og hver enkelt 

Tjenesteudbyder, såfremt den vil være på den sikre side.359  

Førhen arbejdsplatformen er omfattet af Servicelovgivningen, skal den ikke falde ind under en af de mange 

undtagelsesbestemmelser i lovens § 1. Disse krav kan være udfordrende for arbejdsplatformene, især 

Worksomes koncept, da tjenesteydelsen i den underliggende kontrakt vil variere fra kontrakt til kontrakt, 

afhængigt af Tjenesteudbyderen professionelle erhverv.  

Servicelovgivningen finder blandt andet ikke anvendelse på tjenesteydelser på sundhedsområdet 360 , 

transportområdet361, finansielle område362 og skatteområdet363.  

Det er ikke usandsynligt, at arbejdsplatforme, herunder Worksome og LegalHero, vil facilitere kontakten 

mellem en Tjenesteudbyder og en Brugervirksomhed om en underliggende ydelse som omhandler en af de 

ovenstående undtagende områder. Alt afhængig af karakteren af den underliggende service, vil rådgivning 

inden for disse områder betyde, Servicelovgivningen ikke vil finde anvendelse på arbejdsplatformene.  

                                                
356 (Hatzopoulos. 2018. Side 32.) 
357 (Lov om Tjenesteydelser) Lov nr 384 af 25/52009. Kapitel 3.  
358 (Servicedirektivet) direktiv 2006/123/EF. Artikel 22. 
359 (Hatzopoulos. 2018. Side 38.) 
360 (Lov om Tjenesteydelser) Lov nr 384 af 25/52009. § 1, stk. 3, nr. 6. (Servicedirektivet) direktiv 2006/123/EF. artikel 
2, stk. 2, litra f. 
361 Ibid. § 1, stk. 3, nr. 4, Ibid. artikel 2, stk. 2, litra d. 
362 Ibid. § 1, stk. 3, nr. 2, Ibid. artikel 2, stk. 2, litra b. 
363 Ibid. § 1, stk. 2, nr. 12, Ibid.artikel 2, stk. 3. 
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5.4 Sammenfatning 
 
E-handelslovgivningen og Servicelovgivningen er eksempler på lovgivning, som lovgiver indtil nu har 

overladt platforme at støtte sig op ad.  

 

Ovenstående gennemgang af anvendeligheden af E-handelslovgivningen viser, at to faktorer, for klarlægning 

af platformens retsstilling, er afgørende: (i) Såfremt arbejdsplatformen har markant indflydelse over den 

underliggende tjenesteydelse og (ii) denne ydelse er ad ikke-elektronisk vej, vil arbejdsplatformen formentlig 

ikke være omfattet af E-handelslovgivningen, såfremt man tager generaladvokat Spunznar gennemgang i 

forslag til afgørelse af sag C-434/15 for pålydende. Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at retsstillingen for 

informationssamfundstjenester, der yder blandede tjenesteydelser, stadigvæk ikke er slået fast i hverken 

retspraksis eller nogen regulering, hvorfor denne retsstilling fortsat er tvivlsom.  

 

Såfremt arbejdsplatformen er omfattet af E-handelsreguleringen, skal det vurderes om den kan karakteriseres 

som en formidler i henhold til loven, hvorefter dens forpligtelser er begrænset til bestemmelserne om 

videreformidling.364 Denne vurdering skal også foretages fra sag til sag.   

 
Endvidere skal man holde sig for øje, at såfremt arbejdsplatformens relation til Tjenesteudbyderne er 

kategoriseret som et ansættelsesforhold, ville dette også bringe arbejdsplatformen uden for E-handelslovens 

anvendelsesområde.  

 

Worksome vurderes til ikke at have en afgørende indflydelse i den underliggende kontrakt, hvorfor det er 

uden betydning, om Tjenesteudbyderne skal udføre arbejdsydelsen ad elektronisk vej eller ej. Worksome vil 

således være underlagt reglerne i E-handelsreguleringen. Lignende arbejdsplatforme skal dog holde sig for 

øje, at såfremt de vurderes til at have afgørende indflydelse for den underliggende kontrakt, vil E-

handelsreguleringens anvendelse skulle vurderes ud fra led 2, 3 og 4 i figur 9. 

 
LegalHero og øvrige arbejdsplatforme vil måske være underlagt Servicelovgivningen i det omfang, de ikke 

er omfattet af E-handelslovgivningen. Her er det imidlertid også afgørende, om platformen har en afgørende 

indflydelse over den underliggende tjenesteydelse, da det i så fald skal vurderes fra stillingsopslag til 

stillingsopslag, om den underliggende tjenesteydelse er omfattet af en af den mange 

undtagelsesbestemmelser nævnt i Servicedirektivet.  

 

                                                
364 (Hatzopoulos. 2018. Side 32.) 
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Det kan fastslås, at arbejdsplatformene befinder sig i nogle juridiske gråzoner, hvorunder E-

handelsreguleringen og Servicereguleringen ikke synes at klarlægge retsstillingen og dermed skabe 

transparens og retssikkerhed for arbejdsplatformene. Al for megen usikkerhed er overladt, da sag til sag 

gennemgang skal anvendes i majoriteten af vurderingerne.  

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at EU ikke længere kan overlade retsstillingen for 

arbejdsplatforme til naboregulering om informationssamfundstjenester og tjenesteydelser, der indtil nu har 

været reguleret hver for sig.365  

 

I 2019 trådte da også en forordning i kraft, der søger at fremme retfærdig og gennemsigtighed for brugere af 

online formidlingstjenester366.  Det undersøges nu, hvilken betydning forordningen har for retstilstanden for 

parterne i det triangulære kontraktforhold ved brug af arbejdsplatforme.  

 

5.5 Forordning 2019/1150  
 
I 2015 fremlagde Kommissionen et forslag til en fremtidig “strategi for et digitalt indre marked i EU”367. I 

dette forslag introducerede Kommissionen for første gang begrebet “platform” i stedet for “Networks” og 

“tjenesteydelser”368 og anerkendte derved for første gang, at regulering skal tilpasses den nye trend inden for 

platforme og mellemmænd. Kommissionen satte fokus på nye områder som vækkede interesse, som især 

omhandlede transparens for brugeren af tjenesten, platforms brug af den indsamlede information, relationer 

mellem platforme og udbydere, samt formidling af ulovlig indhold.369 

 

I 2018 fremlagde Kommissionen et forslag til en forordning om at fremme retfærdighed og gennemsigtighed 

for brugeren af onlineformidlingstjenester. 370  Dette forslag blev lavet på baggrund af en detaljeret 

undersøgelse, som viste, at handel igennem platforme kan have en skadefuld indvirkning på 

konkurrenceniveaet på det pågældende marked. Endvidere viste undersøgelsen, at eksklusionsmuligheder 

uden begrundelse, samt pludselig ændringer i standardvilkårene på platformene, havde en betydelig negativ 

virkning. Endvidere fremgår det, at uigennemsigtig rangordensmekanismer kan have negativ konsekvenser 

for brugerne af onlineplatforme.371  Kommissionen udarbejdede på baggrund af konsekvensanalysen et 

                                                
365 (Savin. 2018. Side 15.) 
366 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester. 
367 Bruxelles, den 6.5.2015. COM(2015) 192 Final.  
368 (Savin. 2018. Side 17.) 
369 Ibid. Side 18. 
370 26.4.2018 SWD(2018) 138 final. 
371 Kommissionen forslag på baggrund af Konsekvensanalyse 26.4.2018 SWD(2018) 138 final. 
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forslag, der skulle øge gennemsigtigheden, således at platforme bliver forhindret i at misbruge deres 

dominerende position.372  

 

For at imødekomme udvikling, har EU implementeret forordning 2019/1150 i 2019373 og dermed forsøgt at 

skabe transparens og stramme tjenesternes juridiske rammer ved at indføre regler, som skærper platformens 

mulighed for ensidigt at udøve deres overlegne position på markedet.  

Det følger af forordningens artikel 1, stk. 2, at forordningen finder anvendelse på onlineformidlingstjenester 

eller online søgetjenester leveret til erhvervsbrugere. Af artikel 2, stk. nr. 1, skal der ved erhvervsbrugere 

forstås:  

”enhver privatperson, som optræder i egenskab af handlende eller erhvervsdrivende, eller enhver fysisk eller 

juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere 

(…)”  

På baggrund af ovenstående ordlyd i artikel 2, stk. 1, skal erhvervsbrugerne således tilbyde varer eller 

tjenesteydelser til forbrugere, førhen de er omfattet af forordningens definition af erhvervsbruger. Dette 

argument støttes op af præambel 11, hvori det er statueret, at denne forordning ikke bør gælde for rene 

onlineformidlingstjenester mellem virksomheder, som ikke indebære et kontraktforhold til forbrugere.  

Dette medfører, at digitale arbejdsplatforme som Worksome og LegalHero ikke er omfattet af forordningen, 

hvorfor platformenes Brugere ikke kan opnå beskyttelse efter reglerne, der søger at skabe klarhed og 

gennemsigthed i henhold forordningen.  

Det følger endvidere af artikel 2, stk. 2, litra a, at  onlineformidlingstjenester skal være omfattet af begrebet 

“informationssamfundstjenester” som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2015/1535”.  

Samme anvendelsesområde ses i E-handelsdirektivet som beskrevet ovenfor i afsnit 5.2. Dette stiller 

yderligere krav til opfyldelse af begrebet onlineformidlingstjeneste. Platformen kan således opfylde kravet 

erhvervsbruger, men falde ud af anvendelsesområdet jf. artikel 2, stk. 2, litra a, såfremt denne ikke opfylder 

begrebet til informationssamfundstjenester (se figur 9  som viser flere faldgrupper). 

Det fremgår imidlertid af præambel 11 i forordningen, , at  

                                                
372 (Savin. 2018. Side 20.) 
373 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester. 
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“(...)Det bør heller ikke være relevant, om disse transaktioner mellem erhvervsbrugere og forbrugere 

indebærer pengebetaling eller ej, eller om de delvist indgås offline(...).” 

Betydning af Præambel 11 indebærer således, at flere plaforme vil blive omfavnet af forordningens 

anvendelsesområde, uanset om platformen anses for at tage aktiv del i den underliggende ydelse, som kan 

bestå ad ikke elektronisk vej eller ej. Det bemærkelsesværdige ved præambel 11 er imidlertid, at den 

undtager to ud af tre kumulative betingelser, som skal være opfyldt, førhen der er tale om en 

informationssamfundstjeneste i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b) i direktiv 2015/1535, nemlig (i) ad 

elektronik vej (ii) normalt ydes mod betaling.  

Selvom betingelse (ii) indeholder “normalt” og dermed ikke anses for, at være altafgørende i direktiv 

2015/1535, synes det bemærkelsesværdigt, at betinge anvendelsen af forordningen for 

onlineformidlingstjenesters til begrebet informationssamfundstjeneste i  direktiv 2015/1535, når den samtidig 

undtager størstedelen af indholdet af informationssamfundstjenestebegrebet. Endvidere efterlader det tvivl 

hos platformen, når denne ikke opfylder ovenstående betingelser, da forordningen dikterer, at platformen 

skal leve op til begrebet informationssamfundstjeneste i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b) i direktiv 

2015/1535.  

Det kan således diskuteres, om forordningens formål om at skabe passende gennemsigtighed for 

erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester er fejlet, da begrebsdannelsen og forordningens 

anvendelsesområde gør det kompliceret for arbejdsplatformen at gennemskue, om den er omfattet eller ej.  

Worksome, LegalHero, og lignende arbejdsplatforme, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til 

erhvervsdrivende, og/eller ikke opfylder begrebet informationssamfundstjenes, i henhold til artikel 1, stk. 1, 

litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535, falder uden for forordningens 

anvendelsesområde.  

 

5.5 Konklusion 
 
På baggrund af ovenstående gennemgang af EU-reguleringens anvendelse på digitale arbejdsplatforme kan 

det konkluderes, at E-handelsreguleringens anvendelse betinges af flere forskellige faktorer, herunder om 

arbejdsplatformen har en afgørende indflydelse på den underliggende tjenesteydelsesaftale, om den leveres 

ad elektronisk vej eller ej, samt om den elektroniske del udgør hovedelementet af den samlede ydelse.  

 

Anvendeligheden af Servicereguleringen er betinget af, hvorvidt arbejdsplatformen har en afgørende 

indflydelse på den underliggende tjenesteydelsesaftale, samt hvorvidt den enkelte kontrakt falder ind eller ud 
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af en af de mange undtagelsesbestemmelser i Servicelovgivningen.  Det kan på den baggrund konkluderes, at 

anvendeligheden af den relevante EU-lovgivning på arbejdsplatforme er tvivlsom, idet der ikke entydigt kan 

fastlægges, hvorvidt E-handelslovgivning og Servicelovgivningen finder anvendelse på arbejdsplatformene. 

Det konkluderes endvidere, at forordning 2019/1150 ikke har betydning for arbejdsplatforme, da disse falder 

uden for forordningens anvendelsesområde, idet forordningens betingelser om krav til erhvervsbrugere ikke 

synes opfyldt, samt kravet om platformen som onlineformidlingstjeneste desuden er usikker.  

 

Kapitel 6 – Den interdisciplinære diskussion  

6.1 Indledning 
 
Det er påvist, at parterne i de triangulære kontraktforhold skal forholde sig til særregulering, såfremt de 

klassificeres som arbejdsgivere374, mens formildere i B2B forhold befinder sig i et ureguleret territorium.375 

De kan dog blive direkte kontraktpart og dermed pligtsubjekt, såfremt de er for aktive i den underliggende 

aftale. 376  Endvidere synes E-handelslovgivning og Servicelovgivning at finde anvendelse i sporadisk 

omfang, idet E-handelslovgivningen finder anvendelse alt afhængigt af involveringsgraden fra 

arbejdsplatformens side, sammenholdt med indholdet af de konkrete aftalevilkår. De enkelte 

kontraktindgåelser igennem arbejdsplatformen kan endvidere falde ind og ud af Servicelovgivning 

anvendelsesområde, alt afhængigt af, hvilken ydelse Tjenesteudbyderen leverer.  Det synes derfor at være 

rimeligt at fastslå, at digitale arbejdsplatforme befinder sig i et ureguleret territorium, regulering i konkrete 

forhold og selvregulering.  

 

Ovenstående juridiske tiltag synes, grundet dens fragmentererede regelsæt, at gøre det kompliceret for alle 

parter i det triangulære kontraktforhold. Reglerne henvender sig primært til de digitale arbejdsplatforme,377 

men Brugerne af arbejdsplatformen står også med en høj grad af usikkerhed, da arbejdsplatformens retlige 

kvalificering er afgørende for Brugernes rettigheder og forpligtelser.  

 

                                                
374 Se afsnit 4.3. 
375 Se afsnit 4.4. 
376 Se afsnit 4.5. 
377 Se afsnit 4.3, hvor regulering, litteratur mv. omhandler arbejdsplatformens retlige kvalifikation som arbejdsgiver. 
Forordning 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester. 2006/123 af 12. december 2016 – direktiv om tjenesteydelser i det indre marked. 2000/31EF 
af 8. juni 2000 E-handelsdirektivet. 
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Endvidere har forskellige lande implementeret regler og krav, herunder licensforpligtelser, aldersgrænser, 

krav til minimumstandarder, forsikringer, arbejdsretlige forhold mv.,378 som har gjort det kompliceret for 

parterne i det triangulære kontraktforhold. Dette kan få arbejdsplatforme til at nægte at operere i specifikke 

lande, og Brugerne af arbejdsplatformen vil måske ikke turde indgå i platformsarbejde, da deres rettigheder 

og forpligtelser er uigennemskuelige.  

 

Såfremt EU ikke tilpasser de juridiske rammer til de digitale arbejdsplatforme, risikerer man at skade  

innovation samt de estimerede kostbesparelser, der forventes at skabes inden for den kollaborative 

platformsøkonomi.379  Brugerne vil muligvis vurdere, at det er bebyrdende at indgå i det triangulære 

kontaktforhold og derefter afvente og se, om lovgiver efterfølgende vil straffe med restriktive regler, som 

ikke gør det ønskværdigt for parterne at være til stede på det pågældende marked.  

 

Den usikre retsstilling skaber risiko for søgsmål og pludselige påbud rettet mod den digitale arbejdsplatform 

og dens brugere. Dette kan indebære forbud mod at operere på det pågældende marked eller implementere 

restriktive foranstaltninger, som gør det mindre attraktivt for parterne at deltage. Airbnb og dennes brugere 

er et godt eksempel på et triangulært kontraktforhold i platformsøkonomien, som senere hen er blevet 

sanktioneret for deres deltagelse og brug af applikationen. I New York medførte ny lokal lejeregulering380 

høje bøder til udlejeren, da de pludselig grundet de nye regler blev kvalificeret som ulovlige hoteller i 

henhold til den nye regulering.381 Uber er et andet godt eksempel på en digitale platform, hvor den retlige 

kvalificering af dennes tjenesteydelse har fået lande til at forbyde Uber’s service.382 Denne problematik og 

usikkerhed for fremtidige restriktioner er tilsvarende til stede for digitale arbejdsplatforme, da parterne i de 

triangulære kontraktforhold er tvunget til at afvente den langsomme udvikling af lovgivning.  Dette er i 

konflikt med den hurtigt forandrende platformsmodel, hvor aktørers roller og platformskonceptet ikke synes 

at passe ind i de eksisterende kategorier og juridiske scenearier, men derimod har behov for fleksible og 

nutidige forhold.383 Disse forhold synes at stille krav til reguleringen og dens transparens, da mangel på 

samme kan have en negativ påvirkning på udviklingen af platformsøkonomien.384  

 

                                                
378 (Hatzopolous. 2018. Side 198.) 
379 Ibid. Side 212. 
380 Nye regler satte restriktioner på den tidsperiode, man som udlejer måtte leje sin lejlighed ud. 
381 Airbnb Inc. Schneiderman et al, Case 1:1-cv-08239, US District Court for the Southern District of New York. 
382 C-526/15 Uber Belgien. Præjudiciel Afgørelse 27.10.16 & C-320/16 Uber Frankrig. Præjudiciel Afgørelse 6.6.2016 
383 (Hatzopolous. 2018. Side 198.) 
384 (Miller. 2016. Side 153.) 
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På nuværende tidspunkt, synes de legale rammer at skabe usikkerhed for parterne i det triangulære 

kontraktforhold. Den inkonsekvente begrebsdannelse385 synes først og fremmest at stille udfordringer for 

afklaringen af de lege lata og har dermed afgørende betydning for, hvordan den konkrete arbejdsplatform vil 

blive behandlet af en domstol grundet de juridiske gråzoner.  

 

Det undersøges nu, hvilke konsekvenser den fragmenterede og uigennemskuelige retsstilling har af 

betydning for de digitale arbejdsplatformes selvvalgte retlige kvalificering. Endvidere undersøges det, om 

arbejdsplatformen selv kan indføre foranstaltninger eller modsætningsvis undlade foranstaltninger, for selv at 

positionere sig i en mere uforudsigelig retsstilling. Efterfølgende undersøges det, om markedet for digitale 

arbejdsplatforme vil drage fordel af at blive reguleret og i så fald om eksisterende regulering synes at 

understøtte de økonomiske implikationer udledt i kapitel 3.  

 

6.2 Arbejdsplatformens selvvalgte kvalificering 
 

Idet den digitale arbejdsplatform ikke er fastlagt i en rolle, ses det, at arbejdsplatformen selv søger at 

definere sin rolle og dermed placere sig i en selvvalgt retstilling.386 Legalheros forretningsmodel synes især 

at være opsigtsvækkende, idet de definerer sig selv som formidlere387, men samtidig ansætter deres 

Tjenesteudbydere.388 Disse forhold er i modstrid med hinanden, idet sidstnævnte forhold placerer LegalHero 

som kontraktpart til realdebitor som arbejdsgiver.389   

 

Idet LegalHero og Worksome løbende har været genstand for undersøgelse i denne afhandling, er det muligt 

at opstille nogle afledte konsekvenser af deres selvvalgte rolle i det triangulære kontraktforhold. De 

respektive arbejdsplatforme er et interessant sammenligningsgrundlag, idet de har valgt at kvalificere sig 

forskelligt, til trods for de slående ligheder i begges arbejdsplatformes koncept. Dermed synes det rimeligt at 

stille spørgsmålstegn ved sagligheden bag de forskellige retlige kvalifikationer.  

 
De mest i øjenfaldende forskelle er, at LegalHero opkræver et langt højere servicegebyr end Worksome, 

samt benytter screening som udvælgelseskriterium. Sidstnævnte findes at være et inefficient tiltag, idet 

rating-systemet er et effektiv værktøj, som reducerer asymmetri uden at ekstra tiltag er nødvendige. 

 

                                                
385 Platform, Kollaborativ økonomi, B2B, lønmodtager, formidler, ”markant indflydelse” og dermed kontraktpart, 
”informationssamfundstjeneste”, ”blandende tjenesteydelser” er blot nogle af begreber, som er blevet gennemgået og 
hvis kvalificering som lægges til grund for at udlede gældende ret.  
386 (Sørensen. 2018. Side 67.) 
387 Se Appendix 2. LegalHeros standardvilkår under Serviceydelser. 
388 LegalHeros Hjemmeside: https://legalhero.dk/for-jurister/ (tilgået den 27. Maj 2020). 
389 Danske lov 3-19-2. 
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Noget kan tyde på, at LegalHero har valgt at kvalificere sig som arbejdsgiver for at have en legitim årsag til 

at opkræve et højt servicegebyr. LegalHero påtager sig praktiske forhold, herunder skat, feriepenge, 

forsikringer, samt betaling og fakturering. Endvidere angiver de på deres hjemmeside, at deres ambition er, 

at ”skabe den ultimative hybrid mellem det traditionelle lønmodtagerjob og den selvstændige rådgiverrolle”. 

390  Som tidligere angivet, medfører den retlige kvalificering som arbejdsgiver, at arbejdstageren skal 

beskyttes af arbejdsretlig regulering, som estimeres til at udgøre 30-40% af personaleomkostningerne.391 392 

Imidlertid synes der ikke at foreligge forhold, som tyder på, at Tjenesteudbyderen modtager anden 

administrativ hjælp og beskyttelse end de få forhold, som er angivet på LegalHeros hjemmeside. LegalHero 

har derfor ikke personaleomkostninger som ellers legitimere opkrævning af højere servicegebyr.  

 

Fastlåsningsmekanismer er tidligere identificeret som hæmmende for konkurrenceniveauet, samt hæmmende 

for innovation i platformsøkonomien. Såfremt en arbejdsplatform kvalificeres som arbejdsgiver, er det 

muligt for arbejdsplatformen at forhindre Tjenesteudbydere i at have andet arbejdet, med begrundelsen om 

hensyn til loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet.393 Imidlertid vil en tilsvarende ”eksklusivitetsaftale” 

nemmere kunne identificeres som en formidlers forsøg på at indgå en aftale, hvis hensigt er at forhindre den 

fri konkurrence i det indre marked. Således vil uhensigtsmæssige tiltag lettere kunne anfægtes under 

konkurrenceretlige regler, såfremt arbejdsplatformen er karakteriseret som formidler. 

 

Der kan argumenteres for, at LegalHero udnytter den juridiske gråzone ved at karakterisere sig selv i retlige 

roller ud fra et strategisk synspunkt, hvor deres profit maksimeres. Om den uigennemskuelige retsstilling 

benyttes som et strategisk valg eller om den rent faktisk er en undskyldning for LegalHeros ikke holdbare 

selvkvalificering, står hen i det uvisse. Om end er det et godt eksempel på,  at den komplicerede og 

uigennemsigtige retsstilling medfører, at arbejdsplatformene vælger at kvalificere sig selv i roller, som kun 

er gavnlige for dem selv og dermed til skade for en effektiv og innovativ platformsøkonomi.  

 

6.3 Løsningsforslag til en mere forudsigelig retstilling  
 
LegalHeros retlige kvalificering som både arbejdsgiver og formidler er ikke en mulig juridisk konstellation, 

da førstnævnte kvalificering medfører, at arbejdsplatformen er kontraktpart til realdebitor, hvilket samtidig 

eliminerer muligheden for, at arbejdsplatformen agerer som formidler.  

 

                                                
390 LegalHeros Hjemmeside: https://legalhero.dk/for-jurister/ (tilgået den 27. Maj 2020). 
391 (Sørensen. 2018. Side 67.) 
392 (Hasselbalch. 2019. Side 29.) 
393 Ibid. Side 506. 
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Det er tidligere antaget, at de digitale arbejdsplatforme finder det favorabelt at agere som formidler i retlig 

forstand, da de således ikke bliver pligtsubjekt. Denne antagelse er også i overensstemmelse med Worksome 

og LegalHero, som begge har angivet sig selv som formidler i deres respektive standardvilkår.  

 
Usikkerheden om den retlige kvalificering af arbejdsplatformen er kun blevet større i kølvandet på 

U.2016.106.Ø, der imod princippet om kontraktens relativitet, placerede Goleif som kontraktpart. Dommen 

synes imidlertid at tillægge forbrugerens kognitive adfærd stor vægt, hvorfor det er plausibelt at antage, at 

B2B platforme i højere udstrækning kan støtte ret på grundprincipperne om aftalefrihed og kontraktens 

relativitet jf. U.2018.1374.S.  

 

Ved gennemgang af de forskellige juridiske scenarier og anvendelsen eksisterende EU-regulering spiller 

arbejdsplatformens eksklusionsbeføjelse en gennemgående rolle. I relation til lønmodtagerbegrebet, har den 

en afgørende rolle i arbejdsplatformens dispositionsret og bidrager derfor til, at arbejdsplatformen med større 

sandsynlighed klassificeres som arbejdsgiver.394 I henhold til arbejdsplatformens status som kontraktpart, 

bidrager arbejdsplatformens eksklusionsbeføjelse til at være et moment, der trækker den i retning af, at 

arbejdsplatformen har en aktiv rolle i den underliggende aftale og dermed at være kontraktpart.395  Der kan 

således argumenteres for, at såfremt de digitale arbejdsplatforme undlader at gøre brug af 

eksklusionsbeføjelsen i deres aftalevilkår, vil de med større sandsynlighed karakteriseres som formidler i 

relation til den retlige kvalificering af arbejdsplatformen.  

 

Endvidere blev eksklusionsbeføjelsen anvendt som et afgørende parameter af generaladvokat Spunznar i 

vurderingen af, hvorvidt Ubers tjenesteydelse havde en afgørende indflydelse i transporttjenesten. Ubers 

ydelse fandtes at udgøre transporttjenesteydelsen og dermed ikke en platform som omfattes af E-

handelsreguleringen.396 Såfremt den digitale arbejdsplatform undlader at gøre brug af eksklusionsbeføjelsen i 

dens kontraktvilkår, vil de med større vished være omfattet af E-handelsreguleringen, hvilket samtidig 

udelukker anvendelsen af Servicedirektivet, samt risikoen for være genstand for nationale krav og 

minimumsstandarder.397  

 

I den økonomiske analyse blev det fundet, at truslen ved arbejdsplatformens eksklusionsmulighed er egnet 

som trussel for uønsket adfærd hos Tjenesteudbyderen. Imidlertid blev det analyseret, at dårlige 

bedømmelser gennem rating-systemet har så stærk en effekt, at effekten herved alene fører til, at 

                                                
394 Se afsnit 4.3. 
395 Se afsnit 4.5.  
396 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Szpunar i sag C-434/15 Asociation Profesional Elite Taxi, præmis 53 og 56. 
397 (E-handelsdirektivet) direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000. artikel 3.stk. 2. 
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asymmetrisk information og interessekonflikt reduceres. Eksklusionsbeføjelsen synes således ikke at være en 

nødvendighed for at opnå den efficiente tilstand i idealreferencen, som der er redegjort for i kapitel 3.  

 

På nuværende tidspunkt, hvor de legale rammer ikke formår at skabe transparente og klare retningslinjer for 

parterne i det triangulære kontraktforhold, kan der argumenteres for, at arbejdsplatformene kan komme noget 

af tvivlen til livs ved at fjerne deres egen ret til at ekskludere Brugerne af arbejdsplatformene.   

 

Ovenstående forhold omhandler alene parternes rolle i det triangulære kontraktforhold og hvordan de 

påvirkes af de fragmenterede legale rammer. Det skal endvidere undersøges, om konceptet bag de digitale 

arbejdsplatforme introducerer økonomiske implikationer, som bør være genstand for lovgivning.  

 
 

6.4 Økonomiske implikationer og idealreferencen  
 
Af ovenstående fremgår det, at digitale arbejdsplatforme stadigvæk befinder sig i en juridisk gråzone, 

hvorfor digitale arbejdsplatforme i mangel af en ”one-size-fits-all model” har implementeret 

selvreguleringsmekanismer. Rating-systemet et forsøg på at beskytte deres egen og brugernes rettigheder, 

undgå påberåbelse af ansvar samt dårlig omdømme og dermed tab af omsætning og værdi. 398 399 Endvidere 

er kollaborative platforme i besiddelse af store mængder data, som sætter dem i stand til at identificere 

negativ adfærd, implementere kontrol, samt fjerne udveksling af uønsket information.400  

 

I afsnit 3.5 blev det påvist, at rating-systemet bidrager til at reducere asymmetrisk information og strømline 

målsætninger mellem principalen og agenten. Betydning af rating-systemet medfører, at parterne i det 

triangulære kontraktforhold nærmer sig principalens idealtilstand (kvadrant 2 i figur 3.2.2), hvor denne er i 

stand til at identificere Tjenesteudbydernes sande karakteristika og tidligere handlinger uden, at principalen 

skal bruge omkostninger forbundet hermed. Rating-systemet synes derfor at indeholde nogle vigtige 

implikationer, som ikke bør begrænses af lovgivningen. Imidlertid indeholder mekanismerne i rating-

systemet også nogle bekymrende effekter, herunder at principalen kun kan rate på det observerbare, hvorfor 

en risikoavers agent kan blive straffet for resultater påvirket af private forhold mv.    

 

I afsnit 3.6 blev det identificeret, at netværkseffekter er essentielt for arbejdsplatformens succes. Positive 

netværkseffekter bidrager til et alsidigt kompetenceniveau, samt konkurrencedygtig prissætning, så længe 

der ikke skabes ”låsnings-mekanismer”, som modsætningsvis svækker konkurrenceevnen. Dette synes 

                                                
398 (Munkholm & Schjøler. 2018. Side 119) 
399 (Hatzopoulos. 2018. Side 189.) 
400 Ibid. Side 190. 
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således at være en hårfin balancegang, hvor der i værste fald kan skabes monopollignende tendenser, som 

markedskræfterne ikke selv kan rette op på. Dette kan begrundes med, at efterspørgslen ikke kun påvirkes af 

prisen, men også af øvrige parters deltagelse i arbejdsplatformen.401  

 

Asymmetri og eksternaliteter er klassiske markedsfejl, som begrunder tilstedeværelsen af regulering.402 

Ovenstående effekter synes at være essentielle faktorer, der stiller krav til lovgiver om implementering af en 

legal ramme, som omfavner disse implikationer. Det skal nu vurderes, om eksisterende relevant EU 

regulering omfavner dette.  

 

6.5 De legale rammer 
 
E-handelslovgivningen og Servicelovgivningen indeholder ikke bestemmelser, som omfavner ovenstående 

økonomiske implikationer, uagtet anvendeligheden af reguleringen. 

 

I 2015 begyndte Kommissionen for første gang at undersøge de økonomiske implikationer af digitale 

platforme, som nu har udmøntet sig i forordning 2019/1150. Dette er således første gang markedet for 

digitale platforme og dens økonomiske implikationer blev behandlet særskilt. Endvidere blev forordningen 

udarbejdet på baggrund af en konsekvensanalyse, hvori det blev undersøgt, hvilken skadelig handelspraksis  

platformsøkonomien står over for.403  

 

Det fremgår af præambel 1 i forordningen, at formålet med forordningen er, at virksomheder skal have 

mulighed for at udnytte fordelene ved det indre marked. Dette skal gøres ved at øge udbud af varer og 

tjenesteydelser, samt sikre udbud af konkurrencedygtige priser online. I præambel 2 fremgår det, at 

forordningen søger af hindre brugernes afhængighed til veletablerede platforme, som ensidigt er i stand til at 

nægte adgang til brugerne af platformen, hvis eksistensgrundlag er stærkt afhængig af adgangen til 

platformen. Den nye forordningen søger således henholdsvis at fremme innovative og gavnlige implikationer 

af platformsøkonomien, samt at begrænse potentielt skadende handelspraksis.   

 

Præambel 1’s ordlyd omhandler ønsket om at fremme de positive netværkseffekter, mens præambel 2 

indeholder hensigten om at hæmme de negative netværkseffekter, som er identificeret i afsnit 3.6. 

Forordningens formål synes således at være i tråd med de økonomiske implikationer, som er udledt i denne 

                                                
401 (Cabral. 2000. Side 314.) 
402 (Viscusi et. Al. 2015. Side 357 og 376.) 
403 Bruxelles, den 25.4.2018. SWD(2018) 138 Final. Resumée af konsekvenseanalyse. Ledsagedokument til forslag om 
at fremme retfærdighed og gennemsigtighed for brugern af onlineformidlingstjenester. Side 1.  
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afhandling. På den baggrund vurderes det, at EU har taget det første skridt til at sætte de legale rammer for 

de problemstillinger og muligheder, som konkret gælder på markedet for digitale platforme.  

 

I overensstemmelse med resultaterne udledt i afsnit 3.5, efterlader forordningen plads til rating-systemets 

selvstændige rolle. Der er i forordningen alene implementeret regler, som stiller krav til transparens omkring 

rating-systemet og som skal imødekomme de risici, der er identificeret i konsekvensanalysen, herunder 

diskriminering og misbrug af dominerede stilling. 404 Reglerne om rating-systemet synes således ikke at 

modarbejde de økonomiske implikationer udledt i afsnit 3.5, men derimod at supplere effekten med regler, 

som sætter Tjenesteudbyderen i stand til at forstå de nærmere parametre, som tillægges vægt i forhold til 

bedømmelsen.  

 

Endvidere stilles der krav til, at eksklusion fra platformens side skal indeholde en nærmere begrundelse 

herfor. Dette vurderes at være et tiltrængt tiltag, som i nogen grad kan sikre Tjenesteudbyderens adgang til 

platformen og dermed sit indkomstgrundlag, idet platformen i større grad er forhindret i at eksludere 

Tjenesteudbyderen på usagligt grundlag.  

 

Det fremgår af forordningens artikel 10, at: 

”Når udbydere af onlineformidlingstjenester, i leveringen af deres tjenester, begrænser mulighederne for, at 

erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer eller tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser 

på andre måder end gennem disse tjenester, skal de anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår (…). 

Disse grunde skal omfatte vigtige økonomiske, handelsmæssige eller juridiske hensyn…” 

Ovenstående bestemmelse kan ved første øjekast forstås som, at eksklusivitetsaftaler med platformen skal 

varetages med forsigtighed og omfatte nogle af de sidstnævnte hensyn, førhen det anses for lovlige. Dette vil 

i så fald bidrage til, at platforme ikke kan udnytte fastlåsningsmekanismer, som forhindrer brugere til at 

skifte til en anden platform. Imidlertid fremgår det af bestemmelsens ordlyd, at denne begrænsning kun 

gælder, når erhvervsbrugeren ønsker at tilbyde sin tjenesteydelse på andre måder end gennem disse tjenester. 

Såfremt erhvervsbrugeren ønsker at tilbyde sine tjenesteydelser på tilsvarende måde gennem øvrige 

platforme, bringes erhvervsbrugeren uden for beskyttelsen af artikel 10. Artikel 10 forhindrer altså ikke en 

veletablerede platform i at udelukke adgang til øvrige digitale platforme og dermed positionere sig som 

dominerende aktør, såfremt den har formået at skabe stærke netværkseffekter.  

 

                                                
404 Ibid. Side 198. 
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Selvom forordningen synes at indeholde tiltrængte tiltag på baggrund de implikationer, som fremgår af 

konsekvensanalysen samt denne afhandlings økonomiske analyse, synes den stadigvæk at overlade en del af 

problemstillingerne hen i det uvisse.  

 

Forordningen indeholder ikke bestemmelser, som hindrer adgangsbarrierer og omkostninger ved at skifte 

platform for Tjenesteudbydere. Etablerede platforme, som har succes med at skabe låsningsmekanismer kan 

stadigvæk ”låse” brugerne fast grundet stærke netværkseffekter og dermed hindre nye effektive 

arbejdsplatforme i indtræde på markedet. Tages der udgangspunkt i eksemplet med LegalHero ovenfor, 

udgør de negative netværkseffekter en plausibelt forklaring til, at Brugere af LegalHeros platform stadigvæk 

er aktive gennem LegalHero, til trods for, at LegalHero opkræver markant højere servicegebyr end 

Worksome.  

 

I den økonomisk analyse blev det identificeret, at aktørernes manglende mulighed for at operere på tværs af 

platforme havde afgørende betydning for platformens mulighed for at introducere høje adgangsbarriere og 

dermed positionere sig som en dominerende aktør405. På den baggrund findes det, at Tjenesteudbyderen og 

Brugervirksomheders adgang til at oprette profiler over flere platforme på én gang udgøre en løsning, som 

kan eliminere ovenstående konsekvenser. 406 

 

På baggrund af ovenstående kan der argumenteres for, at formålet med forordningen er i overensstemmelse 

med resultaterne udledt i denne afhandling. Imidlertid vurderes midlet ikke at være effektiv til at opnå 

formålet. Forordningens bestemmelser formår kun i begrænset omfang at ramme de ønskværdige effekter i 

relation til det formål, den søger at opnå. Endvidere udelukker forordningen arbejdsplatforme fra deres 

anvendelsesområde, idet de betinger anvendeligheden af forordningen på begrebsdannelsen erhvervsbruger. 

Dette begrundes med, at B2B aktører er i besiddelse af en høj forhandlingsmagt og dermed ikke kan påvirkes 

af de digitale platformes overlegne forhandlingsstyrke på samme måde.407  

 

Dette argument synes ikke proportionalt i relation til Tjenesteudbyderne. Hele deres indkomstgrundlag kan 

afhænge af deres adgang til arbejdsplatformen. Endvidere synes de ikke at være i besiddelse af de samme 

karakteristika, som Kommissionen i sin tid har knyttet til B2B aktører.  

Kommissionen beskriver, at B2B klienter typisk er større, sofistikerede aktører, som ikke så nemt svajes af 

platformens rangordningsmekanismer og eksklusionsmuligheder. Endvidere har disse aktører en anden 

                                                
405 (Hatzopolous. 2018. Side 122.) 
406 Ibid. Side 125. 
407 26.4.2018 SWD(2018) 138 final. Side 7-8. 
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forhandlingsmagt, som gør det muligt for dem at opnå adgang til platformen igen, selv efter de bliver 

fjernet.408  

 

Med udgangspunkt i ovenstående, synes Tjenesteudbydernes placering af at være professionel og dermed 

indgå i en B2B kontrakt at være uforholdsmæssigt bebyrdende, da de i henhold til forordningen placeres i 

samme kategori som store virksomheder, der besidder ovenstående karakteristika.  

 

Dette er et eksempel på, at Tjenesteudbyderen fanges i et lovgivningsmæssigt tiltag, hvor ”one-size-fits-all” 

kategoriseringen af B2B anses for at være for vidtgående, da også Tjenesteudbydere kan afgrænses fra deres 

eksistensgrundlag. Begrebet erhvervsbruger synes derfor ikke egnet til at omfavne den varierende grad af 

aktører i platformsøkonomien.  

 

En særskilt klassificering af Tjenesteudbydere synes derfor tiltrængt. Det er tidligere slået fast, at placeringen 

af ansvaret ikke påvirker strategien for Tjenesteudbydere, idet de er dækket af en ansvarsforsikring. 

Imidlertid er det samtidig klarlagt, at Tjenesteudbyderen ikke kan sprede sin risici over flere transaktioner og 

derfor anses som mere risikoavers i sammenligning med de øvrige parter i det triangulære kontraktforhold.409 

Tjenesteudbyderen synes også at være følsom overfor en potentiel eksklusion af arbejdsplatformen, da 

tilknytningen og mangel på samme kan påvirke hele Tjenesteudbyderens indkomstgrundlag. Ovenstående 

betragtninger synes at stille krav til en hel ny definition af Tjenesteudbydere, da det synes ukorrekt at placere 

dem i eksisterende økonomiske og juridiske begreber som risikoaversion, C2B forhold eller B2B forhold.  

 

Det vurderes således, at den nye forordningen 2019/1150 er et skridt i den rigtige retning i henhold til skabe 

rammerne i den kollaborative platformsøkonomi. Formålet med forordningen er baseret på en 

konsekvensanalyse, som synes at stille fokus på samme problemstillinger, som der er identificeret i denne 

afhandling. Udover at forordningens bestemmelser anses for at skabe et positivt supplement til rating-

systemet, synes reglerne utilstrækkelige til at hindre fastlåsningsmekanismer, som muliggør høje 

servicegebyrer og hæmmende konkurrencevilkår. Endvidere synes den vildledende begrebsdannelse at 

spænde ben for de digitale arbejdsplatforme, da de alt afhængigt af de konkrete forhold springer ind og ud af 

begreberne erhvervsbruger og informationssamfundstjeneste. Digitale arbejdsplatforme befinder sig derfor 

stadigvæk i en afvendende position.   

 

  

                                                
408 Ibid. 
409 (Hendrikse. 2003. Side 106.) 
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6.6 Delkonklusion  
 
De legale rammer eller mangel på samme overlader de digitale arbejdsplatforme til at afvente lovgivningens 

udvikling i fremtiden. Mens nogle aktører vil være tilbageholdende med at deltage i platformsøkonomien, får 

det andre aktører til at udnytte den ugennemsigtige retsstilling ved at kvalificere sig selv ud fra det, de selv 

finder ønskværdigt. LegalHeros selvvalgte kvalificering som både arbejdsgiver og formidler findes at være et 

udslag af ovenstående ugennemsigtige retsstilling. LegalHeros model er inefficient, dels fordi de bruger 

unødvendige ressourcer på at screene og dels fordi de gennem deres rolle som arbejdsgiver nemmere kan 

benytte sig af eksklusivitetsklausuler, samt af kræve høje servicegebyrer, som er hæmmende for 

konkurrencesituationen. Til trods for disse ufordelagtigt forhold, vil Brugerne af arbejdsplatformen ikke 

skifte over til en anden arbejdsplatform, såfremt LegalHero har positioneret sig selv som en dominerende 

aktør, der har formået at skabe fastlåsningsmekanismer. Lovgivningsmæssige tiltag synes på den baggrund at 

være tiltrængt i bestræbelsen på at løse risikoen for markedsfejl.  

 

I henhold til den eksisterende EU-regulering synes kun forordningen 2019/1150 at have betydning for 

implikationerne bag netværkseffekterne og rating-systemets betydning for asymmetrisk information. E-

handelsdirektivet og Servicedirektivet går, uagtet deres anvendelighed på de digitale arbejdsplaforme, ikke 

ind og regulerer forhold, som har betydning for ovenstående. Forordningen derimod søger at skabe 

rammerne for de digitale arbejdsplatformes selvstændige betydning og er implementeret på baggrund af en 

konsekvensanalyse, hvis resultater er i tråd med implikationer af netværkseffekter og asymmetrisk 

information, som er udledt i denne afhandling. Ved første øjekast synes forordningen på den baggrund at 

udgøre en tiltrængt løsning, som kan bidrage til at skabe rammerne for det efficiente marked for digitale 

arbejdsplatforme. Forordningen berører rating-systemets mekanismer og anerkender samtidig dens 

selvstændige betydning, hvilket vurderes at være et positivt tiltag. Imidlertid synes indholdet af 

bestemmelserne ikke at være egnet til at opnå det tiltænkte formål med forordningen. Dette skyldes dels den 

indholdet af forordningens bestemmelser, som ikke formår at hindre de digitale arbejdsplatformes mulighed 

for at handle ensidigt og dermed skabe ugunstige konkurrencevilkår. Endvidere skyldes det, at der i 

forordningen er indeholdt forvirrende begreber som informationsamfundstjeneste og erhvervsbruger. Dette 

bidrager til endnu mere usikkerhed for markedet af digitale arbejdsplatforme, samtidig med at lovgiver i sin 

efterstræben på at gøre begreberne nøjagtige, udelukker digitale arbejdsplatforme, der har været genstand for 

fokus i denne afhandling.  
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Konklusion  

 

Det konkluderes, at arbejdsplatformenes brug af rating-systemer bidrager til, at interessekonflikt og 

asymmetrisk information mellem parterne reduceres. Tjenesteudbyderen vil, i overensstemmelse med 

arbejdsplatformen og Brugervirksomhedens målsætninger, have interesse i at yde en høj indsats, da fremtidig 

indtjening påvirkes af arbejdsindsatsten. Tilsvarende medfører mekanismerne i rating-systemet, at de 

inkompetente Tjenesteudbydere selekteres fra de kompetente, da kompetencer og indsats er afgørende for 

fremtidig indtjening. Sidstnævnte faktor har en afgørende rolle for effektivitet af markedet for 

arbejdsplatforme, da kun kompetent arbejdskraft tiltrækkes, hvilket antages at udgøre en forudsætning for et 

effektiv arbejdsmarked. Endvidere er ovenstående mekanismer ens betydende med, at arbejdsplatformen og 

Brugervirksomheden ikke er nødsaget til at implementere omkostningsfulde kontrolforanstaltninger for at 

reducere asymmetrisk information og interessekonflikt. Det konkluderes på baggrund heraf, at betydningen 

af rating-systemet medfører, at de digitale arbejdsplatforme faciliterer det efficiente realydelsesmarked i 

henhold til idealreferencen som blev præsenteret indledningsvist.  

Imidlertid er det identificeret, at markedet for digitale arbejdsplatforme er underlagt risikoen for markedsfejl, 

som et resultat af negativ netværkseffekter, herunder fastlåsningsmekanismer. Imidlertid er der endnu ikke 

implementeret lovgivning, som formår at begrænse de negative netværkseffekter på markedet for 

arbejdsplatforme.  Til trods for, at Forordning 2019/1150 er implementeret med formålet om, at begrænse 

ovenstående markedsfejl, synes hverken indholdet eller anvendelsesområdet af forordningen at omfavne 

truslen om hæmmende konkurrenceforhold i markedet for arbejdsplatforme. Det kan således konkluderes, at 

der endnu ikke at fastsat rammer, som hindrer markedsfejl på markedet for digitale arbejdsplatforme.  

Endvidere konkluderes det, at digitale arbejdsplatforme er genstand for usikkerhed, når det kommer til 

anvendeligheden E-handelslovgivningen og Servicelovgivningen, der kun finder sporadisk anvendelse på 

digitale arbejdsplatforme. Dette skyldes ugennemsigtig begrebsdannelse, mangel af retspraksis og flere sag 

til sag vurderinger. Desuden konkluderes det, at arbejdsplatformens status som pligtsubjekt hviler på et 

usikkert grundlag, idet det er påvist, hvordan Worksome og LegalHero selv har afgjort sin juridiske 

kvalificering som henholdsvis formidler og arbejdsgiver. I mangel af regulering som behandler 

arbejdsplatformens juridiske kvalificering, er arbejdsplatformene overladt til at afvente udviklingen af de 

legale rammer. Dette kan i nogle tilfælde afholde aktørerne fra at deltage i platformsøkonomien eller 

overlade arbejdsplatformen til at kvalificere sig selv i en rolle, som er uhensigtsmæssig for 

platformsøkonomien. Det konkluderes på den baggrund, at markedet for digitale arbejdsplatforme i deres 

nuværende udviklingstrin ikke er understøttet af  legale rammer, som formår at skabe retssikkerhed og 

gennemsigtige regler og rammer, der formår at favne de økonomiske fordele og samtidig hæmme risikoen 

for markedsfejl. 
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