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Abstract  
This thesis focuseson opportunities and constraints for obtaining relational rents or quasi rents between 

debtors and an intermediary who jointly offer legal services via a digital platform using strategic 

contracting.   

In the dissertation, Dyer and Singh's theory of relational behavior is analyzed supplemented by the 

possibilities of drafting proactive clauses in the partnership contract, which assess transaction costs in 

the exercise of strategic contracting.   

The thesis concludes that Dyer and Singh's condition of complementary resources is a basic 

prerequisite in relation to the other conditions for obtaining relational rents. And that the condition of 

effective management is made redundant by appropriate security measures in the contract basis. In 

addition, relational rents can be obtained, alternatively quasi rents, by drafting a regular profit clause 

which includes subsequent contingent financial gains as a result of the contract. Prior transaction costs 

may limit the choice of strategic contracting, but transaction costs are self-sustaining over time.  

It can be concluded that there are good opportunities for the debtors and an intermediary to create a 

strategic and value-creating partnership with the opportunity to create relationel rents subsidiary quasi 

rents due to their complementary resources and competencies, relationship-specific investments and 

knowledge sharing supplemented by proactive and dynamic provisions such as a regular gain clause. 

 

.  
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Kapitel 1 – Analysegrundlaget for afhandlingen 

1.1. Indledning  
Den moderne teknologi har været med til at skabe nye innovative muligheder for digital handel. På 

internettet kan verdens borgere mødes, kommunikere og handle gennem digitale platforme. 

Forretningsområder digitaliseres og tilbydes gennem platforme, hvormed produkter og services kan 

leveres hurtigere, lettere og billigere end tidligere til gavn for kunderne. Den samme udvikling er set 

for juridiske services, hvor innovative iværksættere har meldt sig på banen ved at udvikle digitale 

platforme med juridiske services. Formålet med disse digitale platforme er at give forbrugerne let, 

hurtig, og billig adgang til juridiske services til gavn for kunderne. Den nye tendens kaldes legaltech og 

kendes fra platforme som LegalHero1, LegalUp2, Contact Book3 m.fl. Her tilbyder professionelle 

jurister (afhandlingens realdebitorer) deres faglige ekspertise gennem en formidler som udbyder af en 

digitale platforme med mulighed for at række ud til kunder (afhandlingens realkreditorer), som de 

ellers ikke kunne nå på egen hånd. Uden jurister med deres specialiserede færdigheder til at kunne 

præstere juridiske service ville disse platforme ikke eksistere. Det giver anledning til at analysere 

parternes muligheder og begrænsninger for at opnå en overnormal profit i form af relationsrenter 

gennem strategisk kontrahering.  

1.1.1. Problemformulering  
Overordnet spørgsmål 

• Hvordan er mulighederne og begrænsningerne for skabelse af relationsrenter subsidiært 

kvasirenter mellem realdebitorerne og formidleren i lyset af teorirammen for strategisk 

kontrahering ud fra et ex ante-perspektiv?  

 

Underspørgsmål 

• Hvad er Dyer og Singhs betingelser for at generere relationsrenter mellem realdebitorer og 

formidleren? Og hvordan skabes der incitamentsforenelighed mellem parterne, således at 

                                       
1 https://legalhero.dk besøgt den 12. maj 2020.  
2 https://www.legalup.dk besøgt den 12. maj 2020.  
3 https://contractbook.com besøgt den 12. maj 2020.  
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parternes mulighed for at generere relationsrenter subsidiært kvasirenter i relationen øges mest 

muligt?   

• Hvordan kan efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster udgøre hhv. muligheder og 

begrænsninger for skabelse af relationsrenter mellem parterne?  

• Hvorfor kan transaktionsomkostninger forbundet med strategisk kontrahering virke 

begrænsende for parterne?  

1.2. Formål og synsvinkel  
Den erhvervsjuridiske og –økonomiske interesse i at analysere problemformuleringen er  at undersøge, 

hvordan realdebitorerne og formidleren (herefter parterne) kan opnå en overnormal profit gennem 

fællesoptimering ved indgåelsen af en strategisk partnerskabskontrakt. Analyserne i afhandlingen 

foretages på et partsniveau med udgangspunkt i relationen mellem realdebitorerne og formidleren som 

analyseenhed ud fra en ex ante-betragtning.4   

1.3. Forkortelser  
RD  Realdebitor  

FM  Formidler 

RK  Realkreditor  

PSK  Partnerskabskontrakt  

RR  Relationsrenter  

KS Kvasirenter  

1.4. Afgrænsning  
Afhandlingen afgrænses fra forholdene nedenfor for at sikre et klart fokus på besvarelsen af 

problemformuleringen, som sker ud fra metodeafsnittets udvalgte teorier og metoder.  

 

Der opstår et trepartsforhold, når der handles gennem en digital platform mellem RDen, FMen og 

RKen. Afhandlingen afgrænses fra at belyse forholdet til RKerne herunder Formidlerreglen og 

                                       
4 Dyer & Singh (1998), s. 674.  
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Formidlerforbehold,5 da problemformuleringen omhandler relationen mellem RDerne og FMen. Der 

afgrænses fra ansættelsesretlige -, forsikringsretlige-, skatteretlige – immaterielle forhold og 

persondata, idet problemformuleringen ønsker at belyse de obligationsretlige aspekter i 

kontraktforholdet mellem parterne i lyset af strategisk kontrahering ud fra et ex ante-perspektiv. 

Afhandlingen behandler derfor ikke forhold så som mangler, misligholdelse, misligholdelsesbeføjelser 

og allokering af risici i forbindelse med fejl og mangler i kontraktforholdet. Da afhandlingen omfatter 

strategisk kontrahering, foretages der ikke en retspolitisk analyse af gældende ret mellem parterne. En 

hardshipklausul om risikoallokering mellem parterne forbundet med  præsterede juridiske service til 

RKerne behandles ikke, da afhandlingen er afgrænset til at analysere forholdet mellem parterne. 

Ydermere lægges det til grund for afhandlingens parter, at der foreligger et strategisk fit mellem 

RDerne og FMen, derfor analyseres udvælgelsesprocessen mellem parterne ikke i afhandlingen.6  

1.5. Metode  
Problemformuleringen besvares ved brug af nedenstående metodiske tilgang, hvorigennem juridiske og 

økonomiske forhold analyseres indenfor nævnte teoriramme.   

1.5.1. Erhvervsjuridisk metode  
Den erhvervsjuridiske metode anvendes til at besvare problemformuleringen. Der er en interdisciplinær 

metode, hvor juridisk – og økonomisk teori benyttes til at kvalificere indholdet af en 

partnerskabskontrakt (herefter PSK) mellem RDerne og FMen, således at de har et potentiale for at 

opnå RR subsidiært KS gennem udøvelsen af strategisk kontrahering. Der kan sondres mellem to 

kontraktparadigmer henholdsvis strategisk – og konventionel kontrahering. Berger-Walliser beskriver 

konventionel kontrahering på følgende måde: ”Konventionel kontrahering (anvendes) ofte gennem 

reaktive bestemmelser med fokus på juridiske problemer og retssager i stedet for at tjene som et 

styringsværktøj og til at fremme samarbejdet mellem parterne, selvom sidstnævnte er afgørende for 

                                       
5 Se f.eks. Østergaard og Nielsen (2016) om retsforholdet mellem FMen og RKerne om FMbegrebet, som efter forfatternes 
mening bør udledes af kontraktens lex cause, idet begrebet ikke synes at have et selvstændigt EU-retligt indhold 
sammenhold. I Østergaard (2016) s. 118 udleder forfatteren tre kumulative betingelser for, hvornår en digital platform ikke 
ifalder ansvar som pligtsubjekt: 1) at der er indgået et gyldigt formidlerforbehold, 2) at det fremgår med den fornødne 
klarhed og med accept fra forbrugeren ved aftaleindgåelsen i aftalevilkårene, og 3) at der udover betalingen via FMen ikke 
er aktiv involvering af denne i forbindelse med kontraktopfyldelsen.  
6 Se evt. Petersen & Østergaard (2018) om strategisk fit. 
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succes i nutidens globale- og netværksøkonomi.”7 En reaktiv tankegang lægges derved til grund for 

konventionel kontrahering, hvor en aftalepart forsøger at allokere sine risici til modparten med det 

formål at maksimere sit eget afkast. 8  I modsætning hertil fokuserer strategisk kontrahering på 

fællesoptimering, hvis forskningsområdet anses for at være relativt nyt. Petersen og Østergaard 

definerer strategisk kontrahering på følgende måde: ”We view strategic contracting as characterized by 

the aim of generating relational rent through the use of both proactive and reactive provisions that 

based on resource complementarity and strategic fit between the contract partners protect knowledge 

exchange and relation specific investments from opportunistic behavior. Hence, a strategic contract is 

a partnership arrangement through which the contracting parties achieve competitive advantage.”9 

Karakteristisk for strategisk kontrahering er anvendelsen af proaktive klausuler, som René Franz 

Henschel definere: ”En proaktiv klausul afventer ikke, men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, 

der er ønskeligt, samtidig med juridiske risici og tvister søges undgået, for derved at opnå 

forretningsmæssig succes.” 10  På baggrund heraf analyserer afhandlingen mulighederne og 

begrænsningerne for, at RDerne og FMen kan skabe langvarige konkurrencefordele og derved 

værdiskabelsen i form af RR subsidiært KS som følge af kontraktgrundlaget i en PSK. Det skal 

desuden undersøges, om konflikter kan undgås ved at bruge kontrakten som styringsinstrument 

mellem.11  

Kritik af den erhvervsjuridiske metode  

Den erhvervsjuridiske metode udelukker ikke, at parterne vælger at retsforfølge hinanden, hvilket 

udfordrer metodens formål. Uanset forventningen om domstolene giver eller ikke giver medhold i en 

retssag, kan retsforfølgelses have en præventiv effekt  eksempelvis ved efficient kontraktbrud eller til at 

hindre potentielle rettighedskrænkelser i forbindelse med ophavsrettigheder. Herved kan retsforfølgelse 

anvendes aktuelt og potentielt som et redskab for en aftalepart.12 En sådan risiko vil dog kunne 

elimineres ved udøvelse af strategisk kontrahering ud fra et teoretisk synspunkt, hvilket formentligt vil 

være mere tvivlsomt ud fra en virkelighedsnær betragtning.  

                                       
7 Berger-Walliser (2012), s. 23 og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 9.  
8 Ibid. 
9 Petersen & Østergaard (2018), s. 267.  
10 Østergaard (2014), s. 9.  
11 Dahl & Møgelvang-Hansen m.fl. (2002), s. 29. 
12 Østergaard (2003), s. 281. 
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1.5.2. Juridisk metode  
Den retsdogmatiske metode  

I afhandlingen analyseres det, om RDerne og FMen har mulighed for at udøve strategisk kontrahering 

indenfor rammerne af dansk ret. Til brug herfor anvendes den retsdogmatiske metode til at udlede 

gældende ret, som et partnerskab vil være omfattet  af.13 Den retsdogmatiske metode anvendes i form 

af en analytisk gennemgang af relevante retskilder, som lægges til grund for udledningen af gældende 

ret.14 Formålet med metoden er at systematisere, beskrive og fortolke retskilderne for derved at udlede 

gyldig gældende ret på området.15 På nuværende tidspunkt findes der så vidt vides ingen andre 

anerkendte juridiske metoder, hvorfor den retsdogmatiske metode anvendes i afhandlingen.16  

 

Retskildelæren  

De relevante retskilder kan kategoriseres i fire grupper: 1) regulering, 2) retspraksis, 3) retssædvaner og 

4) forholdets natur ifølge Alf Ross’ variant af realistisk retsteori.17 Fælles for disse retskilder er, at de 

har hjemmel eller retsvirkning, hvorfor de er bindende og anvendes til at afgøre et juridisk problem og 

dermed skabe en retsfølge. 18  I retskildelæren har EU-retten forrang for national lovgivning. 19 

Udgangspunktet er, at der ikke er indbyrdes rangorden mellem retskilderne: regulering og retspraksis.20 

Derimod er der et reguleringshierarki inden for retskilden, hvilket kaldes lex superior illustreret ved at 

EU-retten har forrang for national ret indenfor dens kompetenceområde.21 Grundloven har forrang for 

almindelige love, som har forrang i forhold til bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer med et 

opadganggående hjemmelskrav i reguleringshierarkiet.22 

 

Regulering  

I afhandlingen anvendes regulering indledningsvist til at undersøge, om parterne kan udøve strategisk 

kontrahering i et ex ante-perspektiv ud fra gældende ret, hvortil AFTL § 1, DL 5-1-1, DL 5-1-2 og 
                                       
13 Blume (2002), s. 78 ff., Ross (1966), s. 128ff. og Tvarnø & Nielsen (2017) s. 29 og 223 ff. 
14 Blume (2016), s. 193, Tvarnø & Nielsen (2017), s. 30 og Østergaard (2003), s. 276.  
15 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 29. 
16 Tvarnø (2014).  
17 Ross (1966), s. 92 og Tvarnø & Denta (2015), s. 36. 
18 Tvarnø & Denta (2015), s. 36. 
19 Neergaard & Nielsen (2019), s. 251 ff. 
20 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 33. 
21 Blume (2002), s. 88. 
22 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 33 og 56.  
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forordningen23 anvendes. Forretningshemmelighedsloven24 inddrages for at undersøge, hvilken viden 

der er omfattet af parternes tavshedspligt. I tilfælde af fraværet af en gevinstklausul anskues AFTL § 

36, som er påberåbt i retspraksis.   

 

Retspraksis  

På grund af dommes præjudikatværdi kan de anvendes som retskilde, idet en retsafgørelse kan lægges 

til grund for fremtidige afgørelser hos domstolene.25 Præjudikatværdien afhænger af domstolen, der har 

afsagt den pågældende retsafgørelse. Værdien stiger, jo højere domstolen er placeret i 

domstolshierarkiet.26 I lyset heraf bliver retspraksis retsskabende og kan derfor anvendes som retskilde 

i den retsdogmatiske metode. I analysen vil UfR 2010.332 Ø undersøge, hvilken lovgivning der finder 

anvendelse i forbindelse med præstering af juridisk service. UfR 2007.3027 H anvendes til at illustrere 

forhold med betydning for parternes fremtidig samarbejde, som derfor bør være omfattet af 

underretningspligten. Afgørelser UfR 2003.23 H, UfR 2012.3007 og UfR 2000.656 H analyseres ift. 

efterfølgende omstændigheder om ydereligere økonomisk værdi som følge af kontrakten mellem 

parterne og derved vurdere, hvorvidt gevinstklausuler bør anvendes som proaktive klausuler i 

partnerskabskontrakten.  

 

Fortolkningsbidrag   

Faglitteratur anvendes generelt som fortolkningsbidrag til besvarelse af afhandlingens problemstilling. 

Denne litteratur har ikke selvstændig retskildeværdi, men derimod en normativ betydning, når den 

pågældende forfatter er anerkendt inden for det juridiske miljø.27  

1.5.3. Økonomisk metode  

I afhandlingen anvendes Dyer og Singhs relations-baserede teori, som lægges til grund for udøvelsen af 

strategisk kontrahering. For at kvalificere indholdet af en PSK analyseres ny-industriel økonomisk teori 
                                       
23  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester, nr. 1150 af 20. juni 2019 (herefter forordningen). 
24 Lov nr. 309 af 25. april 2018 om forretningshemmeligheder (herefter LFH) med ikrafttrædelse den 9. juni 2018, hvorved 
den tidligere gældende bestemmelse i markedsføringslovens § 23 blev ophævet. LFH er baseret på EU-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.  
25 Blume (2002), s. 78. 
26 Ibid, s. 23. 
27Ibid, s. 29.  
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med antagelserne om, at parterne har begrænset rationalitet, imperfekt og asymmetrisk information 

samt tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger. 28  Parternes adfærd analyseres for at opnå 

incitamentsforenelighed i partnerskabet gennem konciperingen,29 således at den enkeltes part mulighed 

for at agere opportunistisk minimeres og i bedste fald elimineres gennem strategisk tilpasning af 

kontraktgrundlaget.30  

 

Desuden anvendes informationsteori til at klarlægge parternes adfærd på baggrund af asymmetriske 

viden og undersøge om, det kan have indflydelse på deres fremtidige samarbejde. Asymmetrisk 

information er en central problemstilling mellem parterne, da de ikke har kendskab til samtlige af 

modpartens forhold, hvilket belyses ved brug af George Aklerlofs teori om Market for Lemons ifm. 

relationsspecifikke investeringer. Til forståelse af dynamikkerne, som tilføres partnerskabet ved at 

operere gennem en digital platform, undersøges positive og negative eksternaliteter ud fra 

netværkseffektsteori. Ved at betragte effekterne belyses parternes afhængighed som følge af deres 

komplementære ressourcer.   

 

For at vurdere om strategisk kontrahering bør udøves af kontrahenterne analyseres 

transaktionsomkostningerne forbundet herved efter transaktionsomkostningsteori. 

Transaktionsomkostninger eksisterer alene, hvis agenterne er begrænset rationelle og opportunistiske 

ifølge Williamson.31 Ved begrænset rationalitet forstås, at en agent forfølger sine egne mål på en 

konsistent og logisk måde, imens agenten erfarer, at ikke alle mål kan realiseres. At målene er selviske 

ligger i, at en agent har opportunistisk adfærd. Analysen ønsker at minimere parternes samlede 

omkostninger i forbindelse med partnerskabet. Desuden er det svært, hvis ikke umuligt, og meget 

omkostningskrævende at formulere en komplet kontrakt, 32  hvorfor afhandlingen analyserer 

mulighederne i at koncipere en inkomplet PSK og derved optimere transaktionsomkostningerne som 

følge af, at de afholdes, når de bliver nødvendige.  

                                       
28 Østergaard (2014), s. 9. 
29 Knudsen (1997), s. 213 ff. og Østergaard (2003), s. 273. 
30 DiMatteo & Siedel (2010), s. 729, Dyer & Singh (1998) og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 10.  
31 Knudsen (1994), s. 56. 
32 Knudsen (1994), s. 232.  
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1.6.  Struktur 
Denne afhandling består af 10 kapitler, som gennemgås nedenfor.  

 

Kapitel 1 har præsenteret emnevalget  af strategisk kontrahering af digitale platforme med juridisk 

services og problemformuleringen, som afhandlingen har til formål at undersøge ud fra den nævnte 

synsvinkel samt afgrænsning. Metodeafsnittet har redegjort for den metodiske tilgang til, hvorledes 

teorien anvendes til at besvare problemformuleringen.  

 

Kapitel 2 giver en kort præsentation af afhandlingens parter og forretningsmodellen, som lægges til 

grund for afhandlingens digitale platform med juridiske service.  

 

Kapitel 3 til 6 analyserer Dyer og Singhs fire betingelser og mekanismerne bag disse ift., om RDerne 

og FMen kan opnå vedvarende konkurrencefordele og derved RR gennem en PSK.  

 

Kapitel 7 opsummerer analyserne i kapitel 3 til 6 i en delkonklusion, som vurderer RDerne og FMens 

muligheder og begrænsninger for at genere RR gennem Dyer og Singhs betingelser.  

 

Kapitel 8 analyserer efterfølgende uventede økonomiske gevinster, og hvordan sådanne gevinster bør 

reguleres mellem parterne. 

 

Kapitel 9 vurderer transaktionsomkostningerne ex ante og ex post forbundet til udøvelsen af strategisk 

kontrahering for at undersøge, om det økonomiske set kan svare sig at anvende kontraktparadigmet i 

PSKen.  

 

Kapitel 10 konkluderer på afhandlingens samlede analyser og derigennem besvarer dennes 

problemformulering. 
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Kapitel 2 – Afhandlingens parter  

2.1. Indledning  
I kapitlet præsenteres kort afhandlingens parter og deres forretningsmodel, hvorefter deres 

kontraktforhold analyseres.   

2.2. Det indre og ydre kontraktforhold   
Afhandlingen tager udgangspunkt i en digital formidlingsplatform, som er en online platform,33 

hvorigennem en part kan dele eller sælge et formuegode (varer og/eller ydelser, fast ejendom) med eller 

til en anden.34 I afhandlingen sælges der juridiske services på en flersidet formidlingsplatform, 

platformen på den ene side tilbyder tekniske og administrative services for jurister (realdebitorer), og 

på den anden side FM kontakten mellem juristerne og kunderne (realkreditorerne).35 Endvidere har 

RDerne mulighed for at kommunikere med hinanden via platformen.  

 

Udgangspunktet for afhandlingen er det indre kontraktforhold mellem RDerne og FMen i 

trepartsforholdet, som opstår i forbindelse med handel gennem platformen. Forholdet til RKerne 

betegnes som det ydre kontraktforhold, hvilket der bliver refereret til i et økonomisk perspektiv.   

 
Figur 1: Overblik over afhandlingens parter.  

2.3. Formidleren  
Udbyderen af afhandlingens platform kan identificeres med platformen, som er formidlende bindeled 

mellem RDerne og RKerne. Derfor indtræder denne i rollen som FM i trepartsforholdet i et 

obligationsretligt perspektiv. Afhandlingen vil gøre brug af betegnelsen FM, selvom den alene belyser 

                                       
33 Se diskussion om begrebet ”online platform”, Sénechal (2016), s. 39.  
34 Undtaget er sociale tjenester på internettet, se Jacobsen (2009B.291) og Sørensen (2017), s. 1.   
35 Afhandlingen er afgrænset fra at analysere kontraktforholdet mellem RKerne, se afsnit 1.3. om afgrænsning.  
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det indre kontraktforhold. Dette synes hensigtsmæssigt, da der derved klart skildres mellem parterne, 

når et kundeperspektiv inddrages i afhandlingen. FMen i afhandlingen er innovative iværksættere med 

tekniske færdigheder, der har udviklet en digital platform til det formål at tilbyde juridiske services fra. 

De er specialiserede indenfor deres felt og udgør derfor knappe ressourcer.  

2.4. Realdebitorerne  
Juristerne, som er tilkoblet afhandlingens digitale platform, er afhandlingens RDer. De har alle en 

kandidatgrad i jura,36og er førende eksperter indenfor forskellige juridiske fagområder med et godt 

omdømme i branchen. De kan karakteriseres som vidensarbejdere, der er i stand til hurtigt og at tilegne 

sig ny viden og derved evner at absorbere kompleks juridisk viden og omsætte denne til rådgivning af 

ikke-jurister. Samtidig gør det dem i stand til at være både kreative, analytiske og fortolkende.37 På 

baggrund af ovennævnte antages det, at RDerne udgør knappe ressourcer. RDerne arbejder som 

selvstændige erhvervsdrivende som handler som led i deres professionelle erhverv med økonomisk 

gevinst for øje, hvormed de driver erhvervsmæssig virksomhed. Derfor indgår de ikke i et 

tjenesteforhold overfor FMen.38 RDerne er førende indenfor deres juridiske fagområde og derfor vil 

kunne tilføre platformen en stor værdi ved at kunne tiltrække både andre jurister i branchen til 

platformen og sine faste kunder. Derfor ønsker FMen at indgå en skræddersyet strategisk kontrakt med 

disse med gensidige forpligtelser mellem parterne, så der kan opbygge et tæt, tillidsfuldt og troværdigt 

samarbejde imellem parterne. Ved tilkobling til platformen opretter RDerne en profil med foto, CV og 

beskrivelse af deres juridiske fagområder de er specialiseret i, så RKerne får kendskab til de enkelte 

RDer tilkoblet til platformen.  

2.5. Forretningsmodellen  
Forretningsmodellen er, at FMen og RDerne tilbyder hurtige, lettilgængelig og billige juridiske services 

gennem en digital platform som følge af bl.a. digitalisering af processer og sparede faste omkostninger, 

således efterspørgslen efter juridiske services øges og der derved skabes bedre sikkerhed om RKernes 

retsstilling.  

                                       
36 I 2016 påpegede Forbrugerombudsmanden overfor en rådgivningsvirksomhed, at medarbejdere alene må anvende titlen 
jurist, når vedkommende har afsluttet en kandidatuddannelse i jura, jf. sagsnummer 15/10362. Dette skyldes, at enhver 
anden brug af titlen vil være i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. 
37 Christensen (2007), s. 118.  
38 SKATs vejledning om erhvervsbeskatning anno 2020-1.  
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På platformen lægger RKerne opgaver op med ønsket om, at RDerne afgiver et bindende tilbud på en 

løsning. Tilbuddene angiver timerne, som den enkelte RD forventer at bruge på opgaven og en 

beskrivelse af måden, hvorpå opgaven vil blive løst. Herved skabes der intern konkurrence på 

platformen, da RKerne kan vælge mellem tilbuddene.  

 

Platformen giver adgang til et fleksibelt arbejdsmiljø for RDerne, hvor de ikke er underlagt arbejdspligt 

eller instruksbeføjelser af FMen. De kan let tilgå platformen uafhængig af deres geografisk placering, 

hvilket ligeledes gælder kunderne. RDerne kan derfor nå ud til et langt større marked end de vil kunne 

på egen hånd. Desuden sparer de omkostninger på transport til/fra arbejde, evt. leje af kontorlokaler og 

let adgang til juridisk sparing med de øvrige jurister, som er tilknyttet platformen.  

 

RDerne fastsætter prisen for opgaverne i deres indgivne tilbud til RKerne, hvor prisen afhænger af 

opgavens omfang og kompleksitet herunder deres forventede tidsforbrug på opgaven. RKen betaler 

gennem platformen til den RDen, hvis tilbud på opgaven RKen ønsker, hvor FMen beholder et 

transaktionsgebyr per opgave på 25 % af opgavens værdi til udvikling og drift af platformen. FMens 

profit afhænger derfor af antallet og størrelsen af de opgaver, som RDerne præsterer gennem 

platformen.  

2.6. Kontraktforholdet mellem RDerne og FMen  
Det skal undersøges, om parterne har mulighed for at udøve strategisk kontrahering i et ex ante-

perspektiv. Udgangspunktet i dansk ret er, at der i kontraktlig henseende er aftalefrihed, jf. AFTL § 1 

og DL 5-1-1, som kun indskrænkes  af den almindelige ugyldighedslære i AFTL kap. 3 herunder AFTL 

§ 36 og forudsætningslæren.39 Modifikationen hertil er forordningen40, når den træder i kraft den 12. 

juli 2020, jf. dennes art. 19, stk. 2. Forordningen finder anvendelse på kontraktforholdet mellem 

erhvervsbrugere (her RDer) og udbydere af digitale platforme, når varer og/eller tjenesteydelser 

tilbydes gennem platformen til forbrugere, jf. forordningens art. 1, stk. 2.41 Formålet med forordningen 

                                       
39 Østergaard (2014), s. 15.  
40  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester, nr. 1150 af 20. juni 2019 (herefter forordningen). 
41 Se en uddybende udledning af gældende ret i appendiks 1.  
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er bl.a. at give passende gennemsigtighed for erhvervsbrugerne, når en udbyder har fastsat ensidige 

vilkår og betingelser i kontraktforholdet ved forbrugerkøb, jf. forordningens art, 1, stk. 2, art. 2, afsnit 

1, nr. 10 og præamblet 14. afsnit. Det er tvivlsomt, hvordan ensidige vilkår og betingelser præcist skal 

vurderes ud fra forordningen og dens præambel. Dog vil forordningen ikke udgøre en hindring for 

udøvelse af strategisk kontrahering mellem RDerne og FMen i afhandlingen ved forbrugerkøb, da 

kontraktbestemmelserne herunder vilkår og betingelser vil være genstand for indgående 

kontraktforhandlinger ex ante og vil derfor ikke være indgået på ensidigt grundlag af FMen. Der er 

derfor aftalefrihed mellem parterne efter udgangspunktet i dansk ret.  

 

Aftalen har alene retsvirkning for dens parter, jf. relativitetsprincippet, hvorfor den ingen retsvirkning 

vil have overfor tredjemand (RKerne). 42  Kontraktforholdet indebærer, at RDerne præsterer en 

realydelse i form af juridiske services gennem FMen til en RK. Dette udgør hovedforpligtelsen i 

trepartsforholdet. En juridisk service kan være rådgivning, kontraktkoncipering el.lign. Forpligtelsen er 

tjenesteydelse karakteriseret ved, at der ikke forelægger en egentlig vare, hvormed købeloven ikke 

finder anvendelse, jf. UfR 2010.332 Ø 43 . Kontrakten er derfor reguleret af de almindelige 

obligationsretlige grundsætninger herunder misligholdelsesbeføjelser.44  

 

Når en RD har præsteret en juridiske ydelse, har denne et pengekrav mod FMen og bliver derved 

pengekreditor. RKerne betaler for deres juridiske services gennem platformen og bliver derved 

pengedebitor. Af denne betaling modtager FMen et transaktionsgebyr for opgaven præsteret af 

RDen/pengekreditoren via platformen. For transaktionsgebyret får RDerne adgang til platformen og 

dens funktioner, hvorfor RDerne og FMeren også udveksler gensidige ydelser i kontraktforholdet.  

  

                                       
42 Andersen & Lookofsky (2015), s. 433.  
43 I den pågældende afgørelse mellem Tryg Forsikring A/S og G4S Security A/S afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 
2010 ansås levering og montering af rullegardiner ikke for at være en vare, men derimod tjenesteydelse, hvorfor købeloven 
ikke fandt anvendelse mellem parterne.  
44 Østergaard (2016), s. 108 f.  
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Kapitel 3 – Grundlæggende forudsætninger for opnåelse af RR 

subsidiært KS 

3.1. Indledning    
I kapitlet defineres hhv. relationsrente (RR) og kvasirente (KS) indledningsvist. Herefter analyseres 

grundlaget for, hvordan der potentielt kan skabes RR subsidiært KS på baggrund af komplementære 

kompetencer. Desuden vurderes mulighederne og begrænsningerne for hhv. RR subsidiært KS gennem 

komplementære ressourcer.   

3.2. Relations- og kvasirente  
Strategisk kontrahering bygger på økonomisk teori af Dyer og Singh i artiklen ”The Relational View: 

Cooperative Strategy and sources of Interorganizational Competitive Advange” fra 1998. Forfatterne 

definerer heri RR som en ”supernormal profit jointly generated in an exchange relationship that 

cannot be generated by either firm in isolation and can only be created through the joint idiosyncratic 

contributions of the specific alliance partners.”45 Der opsættes desuden fire kumulative betingelser for 

at kunne opnå RR i relationen mellem to parter: 1) komplementære ressourcer, 2) investeringer i 

relationsspecifikke aktiver, 3) vidensudveksling og 4) effektiv governance.46 

 

I den oprindelige model af Dyer og Singh fra 1998 betragtes modellen som værende statisk og derved 

ikke tager højde for udviklingen af relationen mellem parterne over tid. Som supplement til modellen 

har Dyer, Singh og Harbir i artiklen ”The relational view revisited: A dynamic perspective on value 

creation and value capture” fra 2018 set på dynamiske effekter. I denne model adskiller betingelsen 

om komplementære ressourcer sig fra de øvrige. De anses som en tilstandsvariabel, der giver 

potentialet for værdiskabelsen, mens de øvrige mekanismer er med til at realisere potentialet.47 Det kan 

derfor siges, at komplementære ressourcer udgør en grundlæggende forudsætning for, at 

relationsspecifikke investeringer, vidensudveksling og effektive governance kan generere RR. De to 

modeller er skitseret nedenfor:  

 
                                       
45 Dyer & Singh (1998), s. 662. 
46 Dyer & Singh (1998), s. 662 og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3141.  
47 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3142. 
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Figur 2: Dyer og Singhs statiske model fra 1998.  

 
Figur 3: Dyer Singh og Habirs dynamiske model fra 2008. 

 

Subsidiært til RR er KS, som defineres ”return that exceed a factor’s short run opportunity cost … 

(and) is an excess over the return to a factor in its next best use” defineret af Peteraf .48 Dvs. en 

merværdi, som parterne ikke kunne have opnået alene, eller ikke kunne have opnået med den 

næstbedste alternative anvendelse med en anden part.49  

 

Fælles for KS og RR er, at de skaber værdi udover, hvad der kunne være genereret gennem generelle 

investeringer. 50  Forskellen er, at RR er betinget af komplementære ressourcer, investeringer i 

relationsspecifikke aktiver, vidensdeling og effektiv governance. 

3.3. Komplementære ressourcer   
Ressourcer er komplementære, når  “..the marginal return to one resource increases in the presence of 

the other”.51 Når RDerne præsterer juridiske services via platformen, vil deres marginale afkast stige, 

da de rækker ud til en langt større kundegruppe pga. FMerens tekniske ressourcer til at udvikle 

platformen. Samtidig øges FMerens afkast af RDernes tilstedeværelse på platformen til at præstere 

juridiske services. Dertil kan FMeren automatisere administrative processer i form af fakturering, 

rykkerudsendelse, skatte- og momsopkrævning. RDerne vil derved spare tid og kunne fokusere på at 

præstere juridiske services til kunderne, som har højere værdi for platformen. Data og information kan 

let lagres på platformen og give FMeren adgang til brugernes adfærdsmønstre for at finde ud af, om de 
                                       
48 Peteraf (1994), s. 155 og Dyer & Singh (1998), s. 661. 
49 Østergaard (2014),  s. 47.  
50 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3158.  
51 Hess & Rothaermel (2011), s. 895 ff. og Milgrom & Roberts (1995), s. 179 ff.  
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finder, hvad de sørger efter samt vurdere brugervenligheden af platformen herigennem og optimere den 

herudfra. Samarbejdet vil også gøre det muligt at digitalisere og derved optimere RDernes 

arbejdsprocesser gennem udvikling af f.eks. chatrobotter, tidsberegner, arkiveringssystem for 

kontrakter og tillæg hertil, digitalisere opslagsværker på en mere effektiv måde end f.eks. Karnov og 

Retsinformation mv. Dertil vil FMeren kunne udvikle avancerede søgealgoritmer til bl.a. at finde 

specifik relevant retspraksis til gavn for en retssag, standardskabeloner for mere gængse juridiske 

opgaver. Desuden vil de måske på sigt have mulighed for at yde mere standardiseret rådgivning vha. 

AI-teknologi52 afhængig af den teknologisk udvikling på området. Det komplementære felt mellem 

RDerne og FMeren må derfor anses for at være omfattende.  

 

Parterne opererer begge indenfor et dynamisk miljø, hvor retskilderne udvikles og tilpasse til 

samfundets foranderlighed, ligesom teknologien er under konstant udvikling.53 Kombinationen af deres 

komplementære ressourcer gør dem i stand til hurtigt at kunne tilpasse platformen med den nyeste 

udvikling, så den altid fremstår opdateret og troværdig overfor kunderne, hvilket øger muligheden for 

potentielt at opnå RR subsidiært muligheden for at opnå KS gennem deres tilpasningsevne.54  

3.3.1. Relationel kapacitet  
Ved relationel kapacitet forstås parternes vilje og evne til at opbygge og opretholde tillid, engagement 

og troværdighed i relationen og derved opnå et stærkt og produktivt samarbejde over tid,55 som skaber 

grundlaget for et innovativt samarbejde.56 Som et udtryk for parternes relationelle kapacitet ses 

parternes ønske om at foretage gensidige investeringer i relationen, som vil kunne styrke 

samarbejdsgrundlaget og derved øge parternes innovationsevne.57 Deres relationelle kapacitet er derfor 

afgørende for, om de potentielt kan opnå RR i partnerskabet. I Zhang og Lis artikel ”Redefining 

Relational Rent” fra 2017 foretages der en spørgeskemaundersøgelse af 402 R&D-partnerskaber vha. 

                                       
52 AI betyder ”artificial intelligence”, som er kunstig intelligens i maskiner. Gennem AI kan en maskine lære nye ting, tage 
beslutninger og foretage vurderinger på baggrund af den viden, som maskinen har til rådighed.  
53 Eaton & Elaluf-Calderwood m.fl. (2011), s. 22. 
54 Bensaou & Anderson (1999), Schilke (2014) og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3154. 
55 Dyer & Singh (1998), s. 672 og Zhang & Li m.fl. (2017), s. 311. 
56 Zhang & Li m.fl. (2017), s. 318. 
57 Ibid, s. 318. 
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en PLS-model 58  for at undersøge faktorerne, som kan påvirke RR i R&D-partnerskaber. 59 

Forskningsstudiet viser, at relationel kapacitet er hovedårsagen til skabelse af RR, når parterne med 

komplementære ressourcer samarbejder.60 Derfor bør parterne sikre sig, at der forelægger relationel 

kapacitet i relationen.  

3.3.2. Ressource udelelighed 
Det giver parterne incitament til at dedikere sig til hinanden, hvis deres komplementære ressourcer 

udvikler udelelighed og derved idiosynkratiske 61  kapaciteter, da parterne herved tilpasser deres 

værdifulde og sjældne ressourcer til relationen. Det vil reducere et incitament til opportunistisk adfærd 

som eksempelvis at forlade hinanden, da parterne har større værdi i at forblive i partnerskabet. 

Udelelige ressourcer giver derfor større chancer for et tæt og langvarigt partnerskab, hvor 

konkurrencemæssige fordele vil styrkes på sigt,62 da konkurrenterne får svære ved at efterligne 

partnerskabet. Velfungerende værdiskabende partnerskabsressourcer vil alt andet lige være underlagt 

konkurrencedygtig efterligning fra konkurrenterne ved brug af lignende komplementære ressourcer.63 

Ved kompleks anvendelse af parternes komplementære ressourcer og kompetencer sikres det, at 

konkurrenterne får svært ved at efterligne partnerskabet og derved gøre det muligt potentielt at generere 

RR. Isoleret set vil parterne dog kunne lide af tabt fleksibilitet, da de binder sig til relationen. Derfor 

bør det overvejes om, den manglende fleksibilitet kan opvejes i gevinsterne ved partnerskabet herunder 

potentielle RR, inden de indtræder i et forpligtende samarbejde.  

 

Over tid kan faldende relationel inerti64 opstå og medføre selvtilfredshed og tab af markedsdisciplin,65 

da entusiasmen og nysgerrigheden i samarbejdet vil være faldende.66 Fordelene ved komplementaritet 

kan derved dæmpes over tid og reducere mulighederne for potentielt at opnå RR.67  

                                       
58 Partial Least Squares er en anerkendt modelleringsmetode, hvor sammensætningen af forskellige variabler analyseres i et 
forholdsindex, jf. Zhang og Li m.fl. (2017).  
59 Zhang & Li m.fl. (2017), s. 316. 
60 Ibid, s. 321. 
61 Idiosynkratisk betyder, at noget har et særligt kendetegn, særpræg eller særhed, jf. Den Danske Ordbog.  
62 Dyer & Singh (1998), s. 673. 
63 Barney (1991), s. 99 ff., Cui & Griffith (2011), s. 402 ff. og Gimeno (2004), s. 820 ff.  
64 Inerti er en tilbøjelighed til at fastholde en bestemt retning for en udvikling, handlemåde eller standpunkt på trods af 
eksogene påvirkninger, jf. Den Danske Ordbog besøgt den 28. april 2020. 
65 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3152. 
66 Maurer & Ebers (2006), s. 262 ff. og Thorgren & Wincent (2011), s. 21 ff.  
67 Dyer & Singh m.fl. (2018), 3159. 
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3.3.3. Gensidig afhængighedsbånd  
Udøvelsen af juridiske færdigheder og teknologisk programmering må anses for at have en høj 

kompleksitet, hvorfor folk vælger at opsøge specialister til et sådant arbejde. Høj kompleksitet stiller 

krav til øget koordinering mellem parterne og derved anses afhængighedsgraden mellem parterne for at 

være høj. Når der er høj afhængighed mellem parterne, vil der være mulighed for potentielt at genere 

RR i relationen.68 I takt med at parterne udvikler sine ressourcer i partnerskabet vil kompleksiteten 

øges, hvilket vil medføre øgede koordinering. Hvis parterne ikke er villige til at påtage sig de 

nødvendige transaktionsomkostninger forbundet med den øget koordinering, vil det begrænse 

muligheden for potentialet at kunne skabe RR. Den gensidige afhængighed af parternes 

komplementære ressourcer kan styrkes gennem relationsspecifikke investeringer og vidensdeling i 

relationen, som vil øge koordineringsomkostningerne i partnerskabet.69 Omvendt vil styrkelsen af de 

komplementære ressourcerne herved gøre disse mere værdifulde, sjældne og vanskelige at efterligne 

for konkurrenterne. Parterne vil derfor opnå konkurrencefordele og derved øge potentialet for at 

generere RR subsidiært KS.70  

 

Digitale platforme skiller sig ud ift. traditionelle fysiske (offline) virksomheder ved at kunne skabe 

eksternaliteter i form af netværkseffekter, hvis værdi tilføres relationen som følge af FMens 

komplementære ressourcer.  

3.3.4. Netværkseffekter i relation til komplementære ressourcer  
Der findes ingen officiel definition af begrebet netværkseffekt.71 Eksempler herpå er udbredelsen af 

telefoner, fjernsyn, betalingskort, QWERTY tastatur m.fl. 72  En af de største drivkræfter for 

netværkseffekter er omdømme, som ofte generes af anmeldelser, hvilket har stor indflydelse på tilliden 

og troværdigheden til en platform.73  

 

                                       
68 Ibid, s. 3159. 
69 Ibid, s. 3145 og 3147. 
70 Ibid, s. 3145. 
71 Konkurrencestyrelsen (2009), s. 124.  
72 Farrell & Klemperer (2006), s. 44 ff. 
73 Evans & Schmalensee (2013), s. 33 og Farrell & Klemperer (2006), s. 78. 
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Som nævnt er platformen flersidet,74 hvor RDerne og RKerne udgør brugerne, hvis kontakt er betinget 

af adgangen til platformen. En flersidet platform giver derfor mulighed for at udvikle positive og 

negative eksogene eksternaliteter i form af netværkseffekter, som kan være direkte eller indirekte.  

 

Det er en positiv direkte netværkseffekt, at en brugers værdi af platformen påvirkes af antallet af de 

øvrige brugere af samme platform.75 Jo større platformen er, desto større er muligheden for at 

interagere med andre brugere. Værdien af platformen vil derfor øges på sigt, hvis der tilføres nye 

brugere. At platformens RDere er anerkendte jurister med et godt omdømme i branchen kan tiltrække 

andre jurister til platformen, da de eksisterende RDere vil signalere, at platformen er troværdig og 

velfungerende. En tilførsel af nye RDere vil øge udvalget for RKerne, hvor den interne konkurrence 

om opgaverne på platformen øges. Alt andet lige vil priserne falde på de juridiske services og 

efterspørgslen øges og derved skabes der endnu mere arbejde for RDerne på platformen, som kan føre 

til øget profit, hvilket er en afdelt effekt. Det ses, at RDerne og RKerne opbygger et tillidsfuld bånd 

mellem hinanden over tid, hvorfor RDerne vil kunne oparbejde en fast kundeskare. Ved at indtræde på 

platformen er der stor sandsynlighed for, at disse følger med. Antallet af brugere og opgaver på 

platformen vil derfor øges, hvorved profitten i sidste ende ligeledes øges som en afledt effekt.   

 

Det er en indirekte positiv netværkseffekt, når aktivitetsniveauet stiger for brugerne, da afhængigheden 

mellem brugerne og platformen øges som følge af, at platformen tilpasses den brugere over tid.76 FMen 

kan anvende den adfærdsbaseret data fra brugerne til at forfine og videreudvikle platformen. F.eks. kan 

FMen undersøge, hvor mange gange en RK klikker for at finde det, denne søger og derved se om, 

platformen er opbygget gennemskueligt. På denne måde kan søge- og matchningsalgoritmer optimeres, 

så brugernes transaktionsomkostninger reduceres og der derved opnås bedre brugertilfredshed. Denne 

værdiskabelse kunne RDerne ikke opnå uden samarbejdet med FMen, da RDerne ellers løbende skulle 

købe sig til en tilsvarende ydelse, hvis RDerne selv havde investeret i sin egen platform. Parterne har 

desuden mulighed for en sekundær indtægtskilde ved salg af adfærdsbaseret brugerdata til en 

tredjemand, hvis den nødvendig hjemmel hertil foreligger.  

 
                                       
74 Se afsnit 2.2. Det indre og ydre kontraktforhold.  
75 Farrell & Klemperer (2006), s. 6. 
76 Ibid, s. 44 og 77. 
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Der er dog også mulighed for, at der skabes negative netværkseffekter, når antallet af brugere forøges 

til en kritisk størrelse og platformen derved overbelastes, og hastigheden sænkes grundet manglende 

kapacitet. Kødannelse og lange svartider for brugerne vil derfor kunne forekomme og i værste fald et 

”breakdown” af platformen.77 Brugernes nytte af platformen vil reduceres eller i værste fald forsvinde. 

Typisk vil RKerne rejse kritik og sprede dårlig omtale om platform, hvilket medfører direkte negative 

netværkseffekter. Online anmeldelser giver alle (også potentielle) brugere let adgang til 

brugeroplevelser af platformen, hvor potentielle brugere hurtig kan skabe sig en forventning herudfra. 

Da internettet aldrig glemmer, vil anmeldelserne derfor få stor indflydelse på platformens fremdige 

omdømme.  

 

Ved at RDerne vælger at tilbyde deres juridiske services gennem en platform, afskæres visse brugere 

herfra, da det digitale økosystem stiller krav til it-anvendelse herunder adgang til devises og kendskab 

til digital infrastruktur. Ifølge Danmarks Statistik er ca. 80 % af Danmarks befolkning mellem 16 – 89 

år it-anvendere, hvor andelen stiger år for år.78 Derfor udgør denne negative indirekte netværkseffekt 

formentlig kun en mindre begrænsning for forretningsmodellen og ikke en egentlig trussel.  

 

Forskningsstudier viser, at netværkseffekter har stor effekt og kan virke selvforstærkende, hvorfor 

positive netværkseffekter kan resultere i store konkurrencefordele ift. konkurrenterne.79 Da positive 

netværkseffekter skabes på baggrund af parternes fælles indsats for at drive platformen, vil disse kunne 

skabe KS i relationen.80  

3.4. Fælles forretningsplan  
For at muliggøre skabelsen af RR skal parterne udvikle en fælles forretningsplan,81 som kan skabe de 

relationelle normer for det fremtidige partnerskab, hvor parterne ønsker at skabe tillid, engagement og 

troværdighed i relationen.82 Forretningsplanen bør specificere, hvilke ressourcer parterne tilfører 

partnerskabet, hvem der tilfører disse, hvornår det sker og hvordan disse bør anvendes. Ydermere bør 

                                       
77 Farrell & Klemperer (2006), s. 21 og 60 ff.  
78 Danmarks Statistik (2019), s. 6.  
79 Se Damsgaard (2017), s. 53 ff. 
80 Se evt. appendiks 3 Konkurrenceparametre ift. netværkseffekter.   
81 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 13. 
82 Zaheer & Venkatraman (1995), s. 373 ff. og Dyer & Singh (1998).  
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de vedtage, hvilke(n) af Porters generiske strategi(er) der lægges til grund for forretningsplanen.83 En 

fælles konkurrencestrategi vil sikre, at kombination af komplementære ressourcer og kompetencer 

anvendes til at opnå det samme forretningsmæssige mål.84 Samtidig vil valget af konkurrencestrategi 

også have betydning for, om parterne bør vælge en standardkontrakt eller ej ifm. kontraktudfærdigelsen 

af deres partnerskabskontrakt (PSK), alt efter om deres strategi fokuserer på omkostningsminimering 

eller differentiering.85 Omkostningsminimering taler for en standardkontrakt, hvorimod differentiering 

taler imod brugen af en standardkontrakt. Til grund for parternes PSK bør de ikke vælge en 

standardkontrakt, da de gennem deres komplementære ressourcer og kompetencer ønsker at tilbyde 

juridiske services gennem en digital platform, som er en ny måde at præstere disse services på ift. det 

traditionelle marked for juridiske services ved brug af et advokatkontor. Derfor differentierer parterne 

sig fra konkurrenterne. En afledt effekt ved at handle juridiske services gennem platformen er sparede 

faste omkostninger så som transport, leje af lokaler mv. Dog er omdrejningspunktet for partnerskabet, 

at parterne ønsker at differentiere sig fra konkurrenterne gennem investeringer i relationsspecifikke 

aktiver, vidensdeling og proaktive bestemmelser, hvilket der kan være yderligere 

transaktionsomkostninger forbundet med ex ante.86 Differentiering vægtes derfor højest for parterne, da 

det er herigennem, de ønsker at opnå konkurrencefordele og derved muligheden for potentielt at opnå 

RR i relationen.  

3.5. Kontraktkoncipering af PSKen for potentielt at opnå RR subsidiært KS 

gennem komplementære ressourcer 
Partnerskabskontrakt  

Parterne bør indgå en PSK udfærdiget ud fra deres specifikke behov i relationen og derfor ikke en 

standardkontrakt. Forretningsplan bør udgøre en integreret del af kontrakten herunder valgt(e) 

generiske strategi(er), hvor hovedelementerne af planen bør lægges til grund for udfærdigelsen af 

bestemmelserne. På denne måde sikres det, at der horisontalt mellem RDerne og FMen er 

incitamentsforenelighed og derved ikke opstår målkonflikter.87  

 
                                       
83 Porter (1980), Porter (1985) og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 13 
84 Østergaard (2016), s. 284.  
85 Se appendiks 2 Generisk strategi.  
86 Se senere i afhandlingen. 
87 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 15. 
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Formålsbestemmelse  

Indledningsvist i PSKen bør der udfærdiges en formålsbestemmelse som følge af parternes 

kontraktforhandlinger, som sætter rammerne, formålet og kontrahenternes indbydes ageren i centrum.88 

Det bør anføres, at parterne forpligter sig til at handle i overensstemmelse med kontraktens ordlyd og 

formål under den  afgørende forudsætning, at parterne handler ud fra målet om fælles 

værdimaksimering ved samtlige beslutninger,89 at samarbejdet herom bygger på en loyal adfærd, tillid, 

fuld åbenhed og proaktivitet i relationen. Derved understøttes parternes relationelle kapacitet gennem 

kontraktkonciperingen. Desuden bør parterne forpligtes til at anvende PSKen i deres løbende arbejde 

og anse denne som et aktivt styringsredskab. Desuden bør det anføres, at kontraktudfærdigelsen sker 

gennem udøvelse af strategisk kontrahering med ønsket om at skabe supernormal profit i form af RR 

subsidiært KS gennem deres fælles forretningsplan og på baggrund af et tillidsfuldt, engageret og 

troværdigt langvarigt samarbejde. I tilfælde af aftalefortolkning/-supplering må PSKens øvrige 

bestemmelser da fortolkes i lyset formålsbestemmelsen, hvorigennem parternes fælles interesser sikres. 

Så vidt vides findes der ikke retspraksis omhandlende PSKer udøvet under strategisk kontrahering, 

hvorfor det eksplicit bør fremføres i PSKen, at denne er konciperet under udøvelse af strategisk 

kontrahering, så der ikke kan opstå fortolkningstvivl om kontraktparadigmet, i tilfælde af at parterne i 

værste fald skulle ende i en retssag.  

 

Gensidige realforpligtelser (hovedforpligtelse) 

Parternes hovedforpligtelser skal fremgå af kontraktgrundlaget om, hvornår og hvordan disse skal 

præsteres i relationen. RDernes hovedforpligtelse er at stille sine juridiske ressourcer og kompetencer 

til rådighed gennem platformen ved at præstere juridiske services gennem platformen til RKerne og til 

rådighed for FMens videreudvikling af platformen og til opdatering af dens juridiske indhold.90 FMens 

hovedforpligtelse er at stille sine tekniske ressourcer og kompetencer til rådighed for RDerne herunder 

sørge for, at de altid kan tilgå en platform samt sørge for drift, vedligehold og udvikling af en skalerbar 

platform, så den fremgår troværdig og opdateret for brugerne. PSK bør bekrive, hvilke forhold der 

ligger i drift, vedligeholdelse og udvikling af platformen og hvornår disse skal præsteres, så RD altid 

fleksibelt kan tilgå platformen døgnet rundt. Dertil skal FMen administrere betalingen mellem RKerne 
                                       
88 Ibid, s. 13.  
89 Ibid, s. 13.  
90 Sidstnævnte forhold behandles yderligere i kapitel 6 Vidensdeling.  
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og RDerne for de præsterede juridiske services, som fratrækkes FMerens transaktionsgebyr. PSK stiller 

herved krav om, at parterne præsterer deres realforpligtelser gensidige. Ved udfærdigelsen af en 

bestemmelse om gensidige realforpligtelser vil parterne kunne forventningsafstemme ift. deres bidrag 

af ressourcer og kompetencer til partnerskabet.  

 

Biforpligtelser 

PSK bør desuden indeholde biforpligtelser til hovedforpligtelserne, som skal understøtte deres 

forretningsplan. Disse kan forekomme overlappende, hvilket ikke synes at være en hindring for PSKen.  

 

Gensidig samarbejdsforpligtelse 

Som biforpligtelse bør der konciperes en bestemmelse om en gensidig samarbejdsforpligtelse mellem 

parterne. Samarbejdet er kernen til PSKen, hvor bestemmelsen bør underbygge formålsbestemmelsens 

ønske om et gensidigt og langvarigt samarbejde. Desuden bør bestemmelsen udfærdiges som en 

proaktiv bestemmelse, hvor parterne er gensidigt forpligtet til at reagere, hvis der skulle opstå 

utilfredshed eller mistillid i relationen og derved kunne imødekomme potentielle konflikter inden de 

optrappes. Det bør fremgå, at parterne i sådanne tilfælde hurtigst muligt bør indkalde til et møde for at 

råde bod på potentielle misforståelser eller uoverensstemmelser. Samarbejdsbestemmelsen skal 

desuden understøtte parternes forpligtelser til gensidige relationsspecifikke investeringer og 

vidensdeling, som ligeledes udgør en del af parternes biforpligtelse i partnerskabet.91 Koncipisten bør 

derudover forsøge at omfavne nedenstående mekanismer i PSKen gennem abstrakte, proaktive og 

dynamiske bestemmelser.  

3.6. Vurdering af muligheder og begrænsninger for potentielt at opnå RR 

subsidiært KS gennem komplementære ressourcer 
Den grundlæggende forudsætning om komplementære ressourcer og kompetencer er opfyldt mellem 

parterne, hvorved parterne potentielt har mulighed for at opnå RR i relationen, hvis der gensidigt 

investeres i relationsspecifikke aktiver, vidensdeling og effektiv governance. Det vil derfor udgøre en 

hindring herfor, hvis parternes ressourcer over tid udvikler sig, så de ikke anses for at være 

                                       
91 Se mere herom i kapitel 5 Investeringer i relationsspecifikke investeringer og kapitel 6 Vidensdeling.  
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komplementære længere. Eftersom RDerne og FMens komplementære ressourcer og kompetencer må 

anses for meget forskellige, vil det formentlig ikke udgøre en egentlig trussel.  

 

Kombinationen af parternes komplementære ressourcer gør dem i stand til hurtigt at kunne tilpasse 

platformen med den nyeste udvikling både juridisk og teknologisk, så den altid fremstår opdateret og 

troværdig overfor RKerne. Parternes tilpasningsevne af deres komplementære ressourcer kan føretil 

konkurrencefordele og derved mulighed for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.92  

 

Når parterne udgør et perfekt match og derved et strategisk fit, vil der være relationel kapacitet, som 

kan øges over tid gennem gensidige investeringer i relationen, hvorved innovationsevne tillige øges. 

Herved skabes der konkurrencefordele og derved mulighed for potentielt at generere RR subsidiært KS 

på baggrund af RDernes og FMens relationelle kapacitet. Ifølge Zhang og Li’s forskning93 udgør dette 

hovedårsagen til opnåelse af RR. Parternes relationelle kapacitet bør understøttes af 

formålsbestemmelsen i PSKen, så muligheden for potentielt at opnå RR subsidiært KS styrkes 

kontraktuelt.  

 

Ved gensidigt at investere i parternes komplementære ressourcer udvikles der udelelighed og derved 

idiosynkratiske kapaciteter, fordi parterns ressourcer tilpasses relationen, hvilket skaber 

konkurrencefordele og derved mulighed for potentielt at opnå RR subsidiært KS i relationen. Desuden 

vil de gensidige investeringer i de komplementære ressourcer medføre, at disse bliver endnu mere 

værdifulde, sjældne og vanskelige for konkurrenterne at efterligne, hvormed konkurrencefordele opnås 

og derved øges mulighederne for potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen.94  

 

Faldende relationel inerti kan opstå over tid og reducere entusiasmen og nysgerrigheden i relationen, da 

selvtilfredshed kan medføre stilstand i udviklingen, hvilket kan begrænse mulighederne for potentielt at 

opnå RR subsidiært KS på sigt. En gensidig samarbejdsforpligtelse i PSKen skal sikre, at parterne til 

enhver tid undgår faldende relationel inerti i relationen, da en part vil kunne påberåbe sig en proaktiv 

bestemmelse i tilfælde af manglende samarbejdsvilje hos modparten.  
                                       
92 Bensaou & Anderson (1999), Schilke (2014) og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3154. 
93 Zhang & Li m.fl. (2017), s. 316. 
94 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3145. 



Side 29 af 120 
 

 

Høj kompleksitet stiller krav til øget koordinering mellem parterne, som øger afhængighedsgraden 

mellem de komplementære ressourcer, hvorved konkurrencefordelene øges og der derved potentielt er 

mulighed for at skabe RR subsidiært KS. Omvendt kan de øgede koordineringsomkostninger udgøre en 

begrænsning for, hvis parterne ikke er villige til at investere heri.  

 

Handel gennem platform kan medføre positive og negative netværkseffekter, hvis værdi tilføres 

relationen som følge af FMens komplementære ressourcer og kan resultere i store 

konkurrencefordele. 95  Positive netværkseffekter skabes ved forøgelse af antallet af brugere, 

aktivitetsniveauet og platformens størrelse øges, da værdien af platformen alt andet lige øges hermed. 

Modsatvist vil negative netværkseffekter reducere konkurrencemæssige fordele f.eks., når antallet af 

brugere øges til en kritisk størrelse, som i værste fald kan føre til breakdown af platformen og derved 

dårlig omtale. Da brugere ofte navigerer på internettet vha. anmeldelser, kan dårlig omtale derved have 

store konsekvenser for platformen, hvis ikke uoprettelige, da internettet aldrig glemmer.  

 

En fælles forretningsplan for parterne sikrer, at de komplementære ressourcer tilføres relationen og 

anvendes til at differentiere sig fra konkurrenter, hvorved der vil kunne skabes værdi som følge af 

PSKen.  

  

                                       
95 Se Damsgaard (2017), s. 53 ff. 
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Kapitel 4 – Investeringer i relationsspecifikke aktiver  

4.1. Indledning  
I kapitlet analyseres Dyer & Singhs betingelse for investeringer i relationsspecifikke aktive, og om der 

kan skabes incitamentsforenelighed mellem parterne, således at konkurrencefordele genereres og der 

derved opstår muligheder for potentielt at opnå RR subsidiært KS i relationen.  

4.2. Relationsspecifikke aktiver  
Amit og Schoemaker hævder, at strategiske aktiver per definition anses for at være specialiserede, og at 

specialiserede aktiver er en nødvendig betingelse for at opnå henholdsvis KS og RR.96 Williamson har 

defineret tre typer af specifikke aktiver: 1) geografisk specificeret aktiver, 2) fysisk specificeret aktiver 

og 3) human specificeret aktiver.97 Ved geografisk specificeret aktiver menes der lokaliteter placeret i 

nærheden af hinanden, hvorfor lager-, transport- og koordineringsomkostninger reduceres.98 Fysisk 

specificeret aktiver er materielle aktiver så som teknisk udstyr og maskiner, som er skræddersyet til 

bestemte processer mellem parterne. 99  Og human specificerede aktiver identificeres som 

transaktionsspecifik knowhow, som kan udvikles og derved øges gennem et langvarigt samarbejde. Det 

sker, når parterne lærer fælles systemer og procedurer at kende og har mulighed for at optimere disse 

som følge af opbygget erfaringer. Dette giver anledning til at undersøge, hvordan parterne kan 

kommunikere mere effektivt og derved reducere kommunikative misforståelser og øge kvaliteten af 

deres services.100 

 

Parternes tre væsentligste relationsspecifikke aktiver anses for at være 1) RDerne som human specifikt 

aktiv i relationen, da disse som vidensmedarbejdere præsterer juridiske services gennem platformen 

som følge af dennes ressourcer og kompetencer. Uden disse kunne platformen umuligt fungere. 2) 

Platformen skal formentlig ses som et geografisk specialiseret aktiv, idet RDerne og RKernes kontakt 

formidles herigennem uafhængig af deres geografisk placering og kan fleksibelt tilgås af dens brugere. 

Derfor reduceres lokale- og transportomkostninger. Software karakteriseres ved at være et immaterielt 

                                       
96 Amit & Schoemaker (1993), s. 33 ff.  
97 Williamson (1985) og Dyer & Singh (1998), s. 662. 
98 Dyer (1996a), s. 271 ff.  
99 Dyer & Singh (1998), s. 662. 
100 Asanuma, B. (1989), s. 1 ff., Dyer, J. H. (1996a), s. 271 ff. og Dyer & Singh  (1998), s. 662. Se kapitel 6 Vidensdeling. 
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aktiv, hvorfor det falder udenfor et fysisk aktiv. Ud fra et tidsmæssigt perspektiv vil der være store 

opstarts- og udviklingsomkostninger forbundet med platformens indtræden på markedet. Disse vil 

formentlig mindskes på sigt, men pga. den dynamiske teknologiske udvikling vil det løbende kræve 

investeringer i platformen for, at den ikke forældes og derved optræder utroværdig overfor dens 

brugere. 3) FMen som humanspecifikt aktiv, da denne kan udvikle platformens designe, funktioner og 

kapacitet som følge af dennes ressourcer og kompetencer.  

 

Forskningsstudier viser, at parternes villighed til at foretage investeringer i relationsspecifikke aktiver 

øger konkurrencefordelene og derved opnå værdiskabelse i relationen.101 Jo mere parterne investerer i 

relationsspecifikke aktiver, jo større vil potentialet være for at opnå RR subsidiært KS. 102 

Investeringerne vil alt andet lige øge engagementet, tilliden og troværdigheden mellem parterne.  

 

Styrken ved relationsspecifikke investeringer er, at parterne derved aktivt vælger at række ud over 

deres egen kontrol i partnerskabet, hvorved der udviser en parathed om at gå fra at egenoptimering til 

fællesoptimering. Det må i denne forbindelse undersøges, hvorledes RDerne og FMen kan foretage 

investeringer i de ovennævnte centrale relationsspecifikke aktiver. 

4.3. Investeringer i relationsspecifikke aktiver  
Mulige investeringer i relationsspecifikke aktiver for FMen 

FMen bør investere i RDerne som et relationsspecifikt human aktiv. Disse investeringer kan ses som 

investeringer i humankapital ud fra humankapitalteori. I teorien defineres humankapital som de 

kvalifikationer og viden, som en person erhverver sig gennem uddannelse fx almen skolegang, faglige 

kurser og videregående uddannelse samt joboplæring.103 Kvalifikationerne øger kvaliteten af den 

enkeltes arbejde, hvilket alt andet lige også vil øge kvaliteten af de præsterede juridiske services på 

platformen samt øge RDernes effektivitet. Der skelnes mellem generel og specifik uddannelse. Værdien 

af generel uddannelse kan være evnen til at læse, skrive og regne, hvilket er uafhængig af den enkeltes 

arbejdsplads.104 Derimod er værdien af specifik uddannelse afhængig af den enkeltes funktion på 

                                       
101 Se eksempelvis Asanuma, B. (1989), s. 1 ff., Dyer (1996a), s. 271 ff., Saxenian (1994) og Dyer & Singh (1998). 
102 Dyer & Singh (1998), s. 664. 
103 Ploug (1990), s. 69.  
104 Ibid, s. 69. 
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arbejdspladsen, da den er rettet til varetagelsen af en bestemt jobfunktion og arbejdsproces fx 

uddannelse i IT-programmer, systemer og procedurer designet til platformen.105 Derfor bør FMen 

investere i specifik uddannelse til RDerne, så vidt det er muligt. Herved kan RDernes kvalifikationer 

alene anvendes i relationen, hvormed opportunistisk adfærd reduceres, da RDernes nyerhvervede 

kundskaber ikke kan bruges på en konkurrerende platform og derved ikke vil have værdi for RDerne 

udenfor relationen. Det kan dog diskuteres, hvor stor effekten er i virkeligheden, da strømligning af 

platforme reducerer skiftomkostninger og derved gør dem lettere tilgængeligt for brugere, og 

konkurrencen alt andet lige øges.  

 

Når FMen investerer i specifik uddannelse til RDerne, øges deres forhandlingsstyrke i relationen, da 

RDerne vil have en konkurrencefordele ift. konkurrerende arbejdskraft fra andre specialiserede jurister 

indenfor samme fagområde.  

 

Investerer FMen i oplæring af RDernes brug af platformen, vil RDerne have lettere ved at komme med 

forslag til optimering af denne og derved effektivisere RDernes arbejdsprocesser, da de vil opnå en 

fælles forståelse for teknologien bag platformen og udvikling i høj grad afhænger af RDernes 

brugererfaring. Denne vil alt andet lige øges med varigheden af partnerskabet, hvilket understøtter 

parternes ønske om et langvarigt og dedikeret samarbejde.  

 

For at kunne præstere de gode juridiske services på platform vil FMen ligeledes skulle investere i 

generel uddannelse af RDerne fx kurser, efteruddannelse, konferencer mv., så deres faglige ekspertise 

ikke forældelse. Jura er et dynamisk felt under konstant udvikling af bl.a. domstolene og lovgiver. 

Derfor vil RDernes kompetencer øges, hvilket kan give incitament til opportunistisk adfærd. Det er 

derfor nødvendigt for FMen at foretage sikkerhedsforanstaltninger, så RDerne ikke ophører 

samarbejdet efter modtaget uddannelse. 106  Ved samarbejdets ophør kan omkostningerne for de 

relationsspecifikke investeringer betragtes som irreversible omkostninger107. Dertil mistes grundlaget 

for at skabe RR, da den grundlæggende forudsætning om strategisk fit ikke vil være opfyldt længere.  

 
                                       
105 Ibid, s. 69. 
106 Se afsnit 4.4. Sikkerhedsforanstaltninger for relationsspecifikke investeringer. 
107 Irreversible omkostninger er også kaldet ”sunk cost” i økonomiske termer.  
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Mulige investeringer i relationsspecifikke aktiver for RDerne 

For at RDerne skal finde det attraktivt bruges platformen, skal den være velfungerende. Dens 

funktioner, systemer og indhold skal derfor vedligeholdelses og udvikles over tid. Investeringer i 

dygtiggørelse af IT-support, brugervenligt design og optimering af arbejdsprocesser gennem 

digitalisering er eksempler på, hvordan RDerne kan investere i platformen og efterfølgende selv få 

gavn heraf, da platformen derved skræddersys RDernes ønsker og behov. Hertil bør parterne investere i 

en skalerbar platform fra begyndelsen, hvormed platformen vil kunne udvides og derved tilpasses ved 

øget tilgang af brugere, så et breakdown af platformen vil kunne undgås. Afhængighedsgraden mellem 

parterne vil derfor øges, hvorved konkurrencefordelene øges og derved mulighederne for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS. Investeringerne i platformen vil medføre, at platformens værdi øges for 

samtlige brugere og derved skaber positive netværkseffekter.   

 

Dertil bør der investeres i FMen som relationsspecifikt human aktiv gennem uddannelse, så denne 

dygtiggøres og kan udvikle nye kompetencer. Behovet for investeringer i FMens færdigheder er stort, 

da der hyppigt sker nye teknologiske ændringer. Det kan skabe tilpasningsudfordringer på platformen, 

som denne gerne skulle være i stand til at imødekomme. Jo hurtigere FMen kan tilpasse platformen til 

omfanget af nye ændringer i teknologien, jo større vil potentialet være for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen.108  

 

”The Lemon Problem” om asymmetrisk information ved investeringerne  

Pga. asymmetrisk information kan der opstå opportunistisk adfærd mellem parterne, når de foretager 

relationsspecifikke investeringer, hvilket kan illustreres ud fra teorien om ”The Market for Lemons: 

Quality Uncertainty and the Market Mechanism” af George Akerlof fra 1970109 med udgangspunktet i 

RDernes investeringer i platformen. Hertil vurderes mulighederne for, at RDerne kan sikre sig imod 

potentiel opportunistisk adfærd udvist af FMen.  

 

I modellen antages det, 1) at RDerne og FMen er rationelle og derved handler ud fra deres egne 

præferencer for at tilfredsstille sine egne behov. 2) At der er knappe ressourcer, hvormed parterne ikke 
                                       
108 Davis & Eisenhardt m.fl. (2009), s. 413 ff., McCarthy & Lawrence m.fl. (2010), s. 604 og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 
3154. 
109 Akerlof (1970), s. 488 ff. og Hendrikse (2003), s. 163 ff.  
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har ubegrænset midler til rådighed og derfor nøje må overveje udnyttelse af deres knappe ressourcer. 3) 

At der er heterogenitet mellem platformene på markedet, så kvaliteten mellem forskellige platforme 

ikke er den samme. 4) At RDen ikke kan vurdere værdien af platformene gennem undersøgelser. 5) At 

parterne er nyttemaksimerende og vælger ud fra det, som giver dem mest mulig nytte. 6) at FMne har 

informationen til at vurdere den reelle værdi af deres platform forud for RDens investering.  

 

I et marked med symmetrisk information vil RDen investere en høj værdi i en god platform og en lav 

værdi i en dårlig platform. Da der er asymmetrisk information, vælger RDen i stedet for at investere 

den gennemsnitlige værdi i en given platform. Dette skyldes, at RDen ikke selv kan vurdere den reelle 

værdi af FMenes platform. Derfor danner RDen sig forventninger om værdien af en platform ud fra de 

øvrige platforme på markedet. På baggrund af sine forventninger vil RDen betale den gennemsnitlige 

værdi af platformene på markedet, når denne investerer heri. Herved tager RDen højde for den risiko, 

at der kan være investeret i en dårlig platform. RDen investerer derfor alene ud fra dennes forventede 

værdi af platformen. Den investerede værdi vil derfor være lig med den sandsynlighedsvægtede sum af 

platforme på markedet, som er lagt til grund for RDens forventninger til gennemsnitsværdien for en 

platform.  

 

Der kan opstå et ”free rider”-problem på markedet ved, at en FM med en dårlige platform nyder godt 

af andre med gode platforme på markedet, da den gennemsnitlige værdi af de samlede platforme på 

markedet forbliver høj. En FM med en dårlig platform vil derfor modtage en gevinst, hvis en RD 

investerer i dennes platform.  

 

RDen kender ikke værdien af platformen til forskel fra FMne . Det antages, at en FMere med en god 

platform ikke ønsker RDens investeringer, da denne FM kan nyttemaksimere på et andet marked. RDen 

mister derfor muligheden for at investere i gode platforme.110  

 

                                       
110  Tillige vil RDen miste muligheden for at udøve strategisk kontrahering i forbindelse med indgåelsen af en 
partnerskabskontrakt, da dette forudsætter et strategisk fit mellem parterne og gensidige investeringer i relationsspecifikke 
aktiver. Der kan derfor ikke skabes RR subsidiært KS mellem parterne, hvilket dog lægger ud over Akerlofs teori, men 
indenfor teorirammen for strategisk kontrahering.  
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På sigt vil RDen erfare, at gennemsnitskvaliteten for platforme er faldet på markedet, hvor FMe med 

gode platforme har trukket sig ud. Kvaliteten af platformene bliver derfor lavere end tidligere, hvorved 

RDens forventninger til den gennemsnitlige værdi på markedet reduceres på sigt og derved tilpasset til 

den nye markedstilstand. Effekterne vil gentage sig over tid, hvorved nye markedstilstande vil opstå. 

Fælles for disse er, at platformene vil have den næstbedste kvalitet på markedet, som vil være faldende 

over tid. Pga. de ugunstige forhold for FMe med gode platforme vil disse trække sig ud for at 

nyttemaksimere på et andet marked. Til sidst vil der alene være dårlige platforme tilbage på markedet, 

hvorfor RDen kun vil foretage små investeringer med et dårligere afkast pga. kvaliteten af platformen.  

 

Teoretisk set vil denne markedsmekanisme lede til, at samtlige FMe med gode platforme fortrænges fra 

markedet, som derfor i værste fald vil kollapse. Dette er et udtryk for adverse selection. Begrundelsen 

er, at RDen til sidste ikke vil foretage investeringer i platforme, da kvaliteten af disse er for dårlig. 

Markedet vil derfor forsvinde teoretisk set.  

 

The ”Lemon problem” modellen baseret på Akerlofs teori om asymmetrisk information resulterer i 

følgende økonomiske konsekvenser. Der vil opstå uærlig handel mellem RDerne og FMerne, idet 

FMerne med dårlige platforme forsøger at snyde RDerne ved ikke at oplyse om den reelle værdi af 

platformene og derved udnytte den asymmetriske information mellem parterne for egen vindings skyld. 

På denne måde modtager FMe med dårlige platforme en gennemsnitlig pris ud fra RDens forventninger 

til den gennemsnitlige værdi af platforme på markedet. RDen vil derimod ikke modtage den forventede 

værdi af platformen og derved ikke kunne generere det forventede afkast af sin investering.  

 

Over tid vil RDen kunne se, at FMen med dårlige platforme har handlet uærligt, hvorved tilliden og 

troværdigheden mellem parterne reduceres. Der vil derfor ikke være et pålideligt grundlag for at 

opbygge et tillidsfuldt, troværdigt og engageret forhold mellem parterne. Teoretisk set fører modellen 

ligeledes til, at alle eller nogle af FMne med gode platforme skubbes ud af markedet, som til sidst vil 

kollapse.  

 

Løsningen på problemet kan være at eliminere den asymmetriske information mellem parterne ved 

brug af en screeningsmodel, hvor RDen betaler en uvildig teknisk fagkyndig i at vurdere platformens 
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værdi, da der ikke er asymmetrisk information mellem den fagkyndige og FMne. FMne vil derfor ikke 

længere kunne snyde om værdien af platformene. Platformene vurderes derfor til deres reelle værdi til 

gavn for RDen, der vil få en merværdi for sine investeringer og derved kunne nyttemaksimere. 

Screeningsmodellen påfører RDen flere transaktionsomkostninger i form af 

undersøgelsesomkostninger, hvilket dog alt andet lige vil kunne opvejes ift. en fejlinvestering i en 

dårlig platform for RDen. Gennem screening frasorteres FMe med dårlige platforme (som snyder) fra 

markedet til forskel fra ”The Lemon Problem”, hvor disse i stedet for skubber FMe med gode 

platforme ud af markedet. FMne bliver mere sikre at handle med, da usikkerheden om kvaliteten 

reduceres, og RDen har derved større nytteværdi ved at investere i platformen som relationsspecifikke 

investeringer. Alt andet lige vil dette øge potentialet for at opnå RR i relationen mellem RDen og 

FMen.  

 

Digitale anmeldelser kan ligeledes være med til at udligne den asymmetriske information mellem 

parterne. Ved at undersøge anmeldelserne vil RDen kunne vurdere, hvilket af de eksisterende platforme 

som er gode. Anmeldelserne af platformen foretages hovedsageligt af dens kunder, hvortil det antages, 

at der må være sammenfald mellem kundetilfredsheden af den enkelte platform og kvaliteten heraf. 

Dette kan ses som en integreret screeningfunktion på markedet for digitale platforme, som er med til at 

gøre handelen på og med disse mere gennemsigtige. Dog kan der være en vis usikkerhed forbundet 

med anmeldelser, som er resultatet af et øjebliksbillede af anmelderens oplevelse, der kan påvirkes af 

mange forskellige faktorer uden for den egentlige brugeroplevelse. F.eks. kan anmelderen komme til at 

give fejlagtige karakter ved misforståelse af skalaen.  

 

Af ovenstående kan det udledes, at RDen i lyset af asymmetrisk information bør undersøge kvaliteten 

af platformen inden denne foretager investeringer heri. Dette kan ske ved rådgivning af en uvildig 

teknisk sagkyndig eller gennem screening af platformsanmeldelser. Ud fra anmeldelserne vil RDen 

endda blive bekendt med forbedringsområder for platformen og derved danne sig et indtryk af, hvor der 

er behov for videreudvikling.  
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Kritik af modellen  

Modellen er begrænset af dens teoretiske antagelser og forudsætninger. Et markedskollaps for 

investeringer i digitale platformen anses for at være uforenelig med en virkelighedsnær betragtning. 

Akerlofs teori fra 1970 tager udgangspunkt i brugtvognsmarkedet med salg af brugte biler, af denne 

grund er modellen ikke nødvendigvis forkert, men udviklingen har medført løsninger på adverse 

selection-problemet gennem kvalitetskontroller, garantier, anmeldelser o. 

lign., som er med til at udligne den asymmetriske information.  

4.4. Sikkerhedsforanstaltninger for relationsspecifikke investeringer   
Sikkerhedsforanstaltninger mellem parterne skal sørge for at deres incitamenter fører til langvarige 

konkurrencefordele og derved har de bedste mulighed for potentielt at skabe RR subsidiært KS i 

relation på sigt. Ved kun at investere i relationsspecifikke aktiver kan parterne skabe KS, hvorimod RR 

kan genereres, når samtlige forudsætninger og betingelser for opnåelse af RR er opfyldt, og der 

inkorporeres sikkerhedsforanstaltninger i PSKen. Disse sikkerhedsforanstaltninger skal bevirke, at 

parterne ikke har incitament til opportunistisk adfærd i relationen på sigt eksempelvis ved forlade 

samarbejdet, hvorved parternes incitament til at investere øges og der derved opnås langvarige 

konkurrencefordele.111  

 

Gensidige og gentagende investeringer  

Ved at RDerne og FMen foretager gensidige investeringer i hinandens relationsspecifikke aktiver, vil 

den gensidige afhængighed i partnerskabet øges, hvorved mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS alt andet lige vil forøges med størrelsen af investeringerne.112 Hyppige og gentagende 

investeringer vil øge parternes engagement og alt andet lige gøre dem villige til at investere i mere 

specialiserede og komplekse strukturer i relationen, hvilket vil kræves for at maksimere udbyttet af 

deres komplementære ressourcer. 113   Herved bindes parterne ydereligere, afhængighedsgraden i 

relationen forøges og mulighederne for potentielt at opnå RR subsidiært KS forøges.  

 

 

                                       
111 Williamson (1985) og Dyer & Singh (1998), s. 664.  
112 Dyer & Singh (1998), s. 664. 
113 Se afsnit 3.3.3. Gensidig afhængighedsbånd. Williamson (1985) og Dyer & Singh (1998), s. 664.  
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Asymmetrisk investeringer i relationsspecifikke aktiver 

Volumen af relationsspecifikke investeringer har indflydelse på muligheden for potentielt at opnå RR 

subsidiært KS i relationen, 114  under forudsætning af at disse investeringer ikke forekommer 

asymmetriske. Hvis der foretages volumenmæssigt forskellige relationsspecifikke investeringer mellem 

parterne, vil forhandlingsstyrken i partnerskabet skævvrides. Den part – der har modtaget de største 

volumenmæssige investeringer fra modparten, – vil have større forhandlingsstyrke, da disse 

investeringer vil have tilført vedkommende en større værdi end før partnerskabet. Denne part vil derfor 

være attraktiv for konkurrenter og let kunne finde en nye samarbejdspartner uden at lide økonomiske 

tab i form af irreversible omkostninger. En sådan asymmetri vil derfor alt andet lige virke 

destabiliserende for relationen, 115  hvor der i værste fald kan opstå en hold-up situation i 

partnerskabet.116 Ved symmetriske relationsspecifikke investeringer ud fra de relative forhold mellem 

parterne skabes der derimod en gensidig lock-in effekt i relationen, hvor en forpligtelse til at foretage 

symmetriske investeringer vil føre til et gensidig tillid i relationen.  

 

Geninvesteringer i relationsspecifikke investeringer  

Hvis parterne vælger at geninvestere deres potentielle udbytte fra tidligere investeringer, vil det alt 

andet lige være med til at styrkes relationen yderligere mellem parterne, da der investeres yderligere i 

relationen og derved øges afhængighedsgraden. Når relationen mellem parterne styrkes, vil 

innovationsevnen derved også styrkes,117 hvorved der skabes konkurrencefordele og derved mulighed 

for at skabe RR subsidiært KS i relationen. Derfor bør der udfærdiges en geninvesteringsklausul i 

PSKen.  

4.5. Kontraktkoncipering af PSKen ift. investeringer i relationsspecifikke aktiver 

for potentielt at skabe RR subsidiært KS  
Gensidig investeringsklausul  

                                       
114 Dyer (1996a), s. 271 ff., Klein & Crawford m.fl. (1998), s. 297 ff. og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3158. 
115 Zhang & Li m.fl. (2017), s. 322. 
116 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3158. 
117 Se afsnit 3.3.1. Relationel kapacitet.  
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Der bør i PSKen udfærdiges en gensidig investeringsklausul, som forpligter RDerne og FMen i at 

foretage gensidige, gentagende og forholdsmæssige symmetriske relationsspecifikke investeringer, 

hvorved mulighederne for potentielt at generere RR subsidiært KS øges. Bestemmelsen bør omfatte, 

hvilke relationsspecifikke aktiver parterne skal foretage investeringer i og med hvilket formål. Parterne 

bør forhandle om en vis kadence for investeringerne, så de foretages regelmæssigt. Dog bør 

bestemmelsen konciperes som en proaktiv klausul, da parterne opererer indenfor to dynamiske miljøer, 

hvor der løbende sker ændringer og udvikling indenfor hhv. lovgivningen og teknologien, hvor det kan 

være nødvendigt med løbende tilpasning af de relationsspecifikke investeringer gennem 

genforhandling. Det bør anføres i investeringsklausulen, at de relationsspecifikke investeringer skal 

foretages forholdsmæssigt ud fra parternes relative størrelse, så asymmetriske relationsspecifikke 

investeringer undgås. Dog bør kortvarige asymmetriske udsving i parternes relationsspecifikke 

investering accepteres, hvis den part, der foretager de overvejende relationsspecifikke investeringer, 

samtykker hertil. Begrundelsen er, at der i perioder kan være brug for større investering i et enkelt 

relationsspecifikt aktiv. F.eks. vil der være et større behov for at investere i platformen, når denne skal 

etableres på markedet end behovet for efteruddannelse af de enkelte RDer på samme tidspunkt. Til 

gengæld kan behovet for investeringer i platformen være mindre, når der fokuseres på drift og 

viderevikling, som vil give rum til investeringer i RDernes efteruddannelse. Investeringsklausulen bør 

ydermere understrege, at formålet med de relationsspecifikke investeringer er at fællesoptimere ved at 

skabe rammerne for, at RR subsidiært KS kan genereres i relationen.  

 

Geninvesteringsklausul  

En geninvesteringsklausul af parternes profit bør inkorporeres i PSKen (se ovenfor). Bestemmelsen bør 

anføre, hvordan parternes profit beregnes, og hvor meget af denne der bør geninvesteres i 

relationsspecifikke investeringer. Dette kan ske ved udarbejdelsen af en fordelingsnøgle, som 

forholdsmæssigt passer til parternes relative størrelser. Dog bør bestemmelsen tage højde for 

situationer, hvor en part ikke ønsker at geninvestere eksempelvis pga. personlige økonomiske forhold. 

Derfor bør bestemmelsen udformes som en proaktiv bestemmelse, der kan give mulighed for udskyde 

en geninvestering, for at bidrage på anden vis til relationen eller for at undlade geninvesteringen, 

hvilket bør besluttes ved genforhandling mellem parterne. På denne måde kan parterne tillige sikre, at 
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der foretages gensidige, hyppige og symmetriske relationsspecifikke investeringer med mulighed for 

potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.  

4.6. Vurdering af muligheder og begrænsninger for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS gennem investeringer i relationsspecifikke aktiver 
Det er en betingelse, at der foretages investeringer i relationsspecifikke aktiver for, at parterne har 

mulighed for potentielt at skabe RR i relationen, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Ved at 

investere i parterne som humanspecifikke aktiver og platformen som geografiskspecificeret aktiv vil 

der være mulighed for potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen. Ved øgede investeringer i 

relationsspecifikke aktiver vil potentialet for at opnåelse af RR subsidiært KS øges, da parterne øger 

deres økonomiske bindinger til partnerskabet.118 

 

Det kan dog virke begrænsende for FMen at investere i specifik uddannelse af RDerne i platformen og 

dens teknologi, da RDerne vil opbygge en konkurrencefordele ift. konkurrerende arbejdskraft indenfor 

samme fagområde som følge af FMens investeringer, hvilket kan give anledning til opportunistisk 

adfærd. Medmindre uddannelsen er så specifik, at den ikke kan anvendes i en anden relation. 

Modsætningsvist vil RDerne bedre kunne komme med forbedringsforslag til platformens funktioner 

pga. fælles forståelse af teknologien bag platformen. Alt andet lige vil det medføre en øget varighed af 

partnerskabet, da de øger afhængigheds- og innovationsgraden i partnerskabet, som kan medvirke til et 

langvarigt og dedikeret samarbejde. På samme måde vil FMens investeringer i generel uddannelse 

kunne medføre opportunistisk adfærd hos RDerne, hvilket begrænser muligheden for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS i relationen, medmindre der foretages sikkerhedsforanstaltninger herfor.  

 

RDernes relationsspecifikke investeringer i platformen kan være med til at skræddersy platformen til 

RDernes ønsker og behov. Afhængighedsgraden mellem parterne vil derfor øges, hvorved 

konkurrencefordelene øges og derved mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS. 

 

RDernes relationsspecifikke investeringer i FMen vil sikre, at den nyeste teknologi lægges til grund for 

udviklingen af platformen. Ny teknologisk udvikling kan skabe tilpasningsudfordringer på platformen, 

                                       
118 Dyer & Singh (1998), s. 664. 
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som kan imødekommes gennem efteruddannelse af FMen. Her gælder det, at jo hurtigere FMen kan 

tilpasse platformen til omfanget af nye ændringer i teknologien, jo større vil mulighederne være for 

potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.119 Dog kan investeringer i FMens kompetencer 

medføre, at denne får incitament til opportunistisk adfærd, hvorved det ikke vil være muligt at skabe 

RR subsidiært KS.  

 

For at undgå at parterne har incitament til at handle opportunistisk ved relationsspecifikke investeringer 

bør der inkorporeres sikkerhedsforanstaltninger i PSKen. Det kan ske ved kontraktkonciperingen af en 

proaktiv gensidig investeringsklausul, som forpligter RDerne og FMen i at foretage gensidige, 

gentagende og forholdsmæssige symmetriske relationsspecifikke investeringer, hvorved mulighederne 

for potentielt at generere RR subsidiært KS øges. Gensidige relationsspecifikke investeringer fører til 

den gensidige afhængighed i relationen øges, hvorved mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS vil forøges med størrelsen af investeringerne.120 Hyppige og gentagende investeringer vil 

øge parternes engagement og derved gøre dem villige til at investere i mere specialiserede og 

komplekse strukturer i relationen, hvormed afhængighedsgraden i relationen forøges og mulighederne 

for potentielt at opnå RR subsidiært KS tillige forøges. Ved at foretage forholdsmæssige symmetriske 

relationsspecifikke investeringer i volumen øges muligheden for potentielt at opnå RR subsidiært KS i 

relationen, 121  da der opstår en lock-in effekt i relationen. Desuden bør der konciperes en 

geninvesteringsklausul, da relationen vil styrkes af regelmæssige investeringer og afhængigheden 

derved vil øges. Som følge heraf vil innovationsevnen derved også styrkes, hvorved der skabes 

konkurrencefordele og derfor mulighed for at skabe RR subsidiært KS i relationen.  

Samlet set kan beslutningen om at foretage relationsspecifikke investeringer ses som et stort strategisk 

spørgsmål, da det både kan føre til muligheden for at generere RR, men også barrierer i form af 

opportunistisk adfærd, hvis en af parterne træder ud af relationen for at samarbejde med en konkurrent 

og derved afslutte partnerskabet, hvis ikke der foretages tilstrækkelig bindende 

sikkerhedsforanstaltninger i kontraktgrundlaget.122   

                                       
119 Davis & Eisenhardt m.fl. (2009), s. 413 ff., McCarthy & Lawrence m.fl. (2010), s. 604 og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 
3154. 
120 Dyer & Singh (1998), s. 664. 
121 Dyer (1996a), s. 271 ff., Klein & Crawford m.fl. (1998), s. 297 ff. og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3158. 
122 Bensaou & Anderson (1999), s. 460 ff., Williamson (1985) og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3157. 
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Kapitel 5 – Vidensdeling  

5.1. Indledning  
I kapitlet analyseres Dyer & Singhs betingelse om vidensdeling. Først undersøges den viden, som er 

tilgængelig i partnerskabet. Dernæst analyseres det, om en udvælgelsesmekanisme af RDerne kan være 

med til at forbedre forretningsmodellen. Endelig analyseres sikkerhedsforanstaltninger gennem 

kontraktkoncipering for at sikre optimal vidensudveksling og derved øge mulighederne for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS i relationen.  

5.2. Viden  
Vidensdeling er en anden af Dyer og Singh betingelser for at kunne opnå RR. For at forstå betingelsen 

undersøges først, hvad der forstås ved viden. Viden opdeles af forskere i hhv. information og 

knowhow.123 Information kan defineres som let kodificerbar viden, der kan overføres uden tab af 

integritet, når parterne kender de syntaktiske regler, der kræves for at afkode oplysningerne bestående 

af fakta, udsagn og symboler.124 Derimod er knowhow en sum af praktiske færdigheder og erfaringer, 

som gør én i stand til at kodificere kompleks viden og anvende den.125 Knowhow er i modsætning til 

information svær at overføre og derved efterligne for konkurrenterne. Udvekslingen af viden kan derfor 

føre til konkurrencefordele og derved mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS i 

relationen,126 særligt hvis parterne formår at overføre deres knowhow til hinanden på en effektiv 

måde.127  

 

Vidensdeling er vigtigt i partnerskabet for at opnå forretningsmæssig succes, da forretningsmodellen 

bl.a. bygger samspillet mellem parternes faglige viden, som giver mulighed for at udvikle det relativt 

nye forretningskoncept. Flere forskningsstudier viser, at virksomheder i høj grad lærer af 

interorganisatorisk samarbejde og gennem kundernes feedback,128 og derfor er kommunikationen 

mellem parterne essentiel. For at FMen på baggrund af sine tekniske ressourcer og kompetencer vil 

                                       
123 Grant (1996), s. 375 ff., Kogut & Zander (1992), s. 383 ff. og Dyer & Singh (1998), s. 665.  
124 Kogut & Zander (1992), s. 386. 
125 Szulanski (1996), s. 27 ff. og Kogut & Zander (1992), s. 383 ff.  
126 Dyer & Singh (1998), s. 665. 
127 Ibid, s. 665. 
128 Von Hippel (1988), Levinson & Asahi (1996), March & Simon (1956) og Powell & Kogut m.fl. (1996).  
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kunne digitalisere og derved optimere RDernes arbejdsprocesser,129 er der som nævnt behov for 

vidensudveksling mellem parterne. På den måde kan RDerne eksempelvis lære, hvad der er teknologisk 

muligt og ikke muligt. Og FMen kan eksempelvis lære om, hvilke juridiske processer som er mest 

standardiserede og derved lettest at automatisere. Herigennem gør platformen det i høj grad muligt for 

brugerne at betjene dem selv og dermed skabe convenience (nemhed) i en travl hverdag, hvilket er en 

fordel ved forretningsmodellen.130 Når der præsteres juridiske services for RKerne, sker det gennem 

platformen, hvor de har beskrevet deres opgave, fået bud på arbejdsproces og tidsforbrug herfor og 

derefter vælger mellem RDernes løsningsforslag. Den fysisk kontakt med RKerne vil derfor typisk med 

den udvalgte RD. Denne RD modtager herigennem vigtig kundefeedback, som parterne har gavn af til 

udvikling af platformen og understreger vigtigheden af vidensdelingen, som er med til at optimere 

platformens funktioner, så disse lever op til kundernes behov og ønsker.  

5.2.1. Absorptionsevne  
Det er parternes evne til at absorbere viden modtaget fra den anden part, som gør dem i stand til at 

udnytte deres komplementære information og knowhow på en innovativ og værdiskabende måde. 

Denne absorberingskapacitet defineres af Cohen og Levinthal som: ”en parts evne til at anerkende 

værdien af ny ekstern viden og anvende denne på en kommerciel måde”.131 For at parterne kan udnytte 

deres eksterne viden på en kommerciel måde stilles der krav til implementering af rutinemæssige 

vidensdelings processer internt i partnerskabet, så parterne på en systematisk måde har mulighed for at 

identificere værdifuld information og knowhow og overføre denne på tværs af relationen, hvorved 

deres partnerspecifikke absorptionsevne forøges. Den partnerspecifikke absorptionsevne afhænger 

nemlig af, 1) i hvilken grad parterne har udviklet overlappende viden, og 2) i hvilken grad parterne har 

udviklet rutiner, som maksimerer hyppigheden og intensiteten af deres interaktioner ifm. 

vidensudveksling. 132  Der lægges et stort overlap af komplementær viden til grund for 

forretningsmodellen, hvorfor parterne bør investere i gode vidensdelingsrutiner. Det vil påvirke 

parterne positivt ift. at skabe gode rammer for udviklingen af nye ideer og forbedringer.133 Her gælder 

det, at jo større den partnerspecifikke absorptionsevne er, desto større er potentialet for at generere RR 

                                       
129 Se afsnit 3.3. Komplementære ressourcer.  
130 Jensen & Andersen (2013), s. 506.  
131 Cohen & Levinthal (1990), s. 128. 
132 Dyer & Singh (1998), s. 665. 
133 Ibid, s. 665.  
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subsidiært KS gennem vidensdeling i relationen.134 Over tid vil den partnerspecifikke absorptionsevne 

alt andet lige forbedres, i takt med at parterne lærer hinanden bedre at kende og derved har udviklet et 

kendskab til hvilken viden der er relevant for medparten/-erne. Samtidig vil vidensdelingsprocessen alt 

andet lige udvikle sig på en uformel måde på sigt, som kan begrænse potentielt skabelse af RR 

subsidiært KS, hvis den uformelle vidensdeling sker på en udokumenterbar måde. Hvis den 

pågældende viden ikke umiddelbart er brugbar for parterne, risikerer denne at gå tab, såfremt den ikke 

systematiseres, kategoriseres og arkiveres på en effektiv måde og derved kan anvendes på et senere 

tidspunkt, hvor den pågældende viden er blevet relevant for parterne. Det skyldes, at parterne udvikler 

deres viden over tid, hvorved tidligere information og knowhow kan få værdi for parterne, da denne gør 

det muligt at udnytte tidligere opdaget viden i relationen. Parternes evne til hurtigere at absorbere den 

anden parts komplementære viden vil alt andet lige have en positiv effekt på forholdet.135 Desuden 

gælder det for RDerne og FMen, hvis en parts absorberingsevne er overlegen ift. den anden parts 

komplementære ressourcer, vil dennes forhandlingsstyrke alt andet lige forøges. Det skyldes, at den 

overlegne part vil få mere ud af partnerskabet og derved kunne udnytte det asymmetriske forhold 

gennem opportunistisk adfærd, hvormed konkurrencefordelene begrænses. Derfor bør der ske en 

forholdsmæssig vidensdeling i relationen ud fra parternes relative størrelsesforhold set ud fra et 

teoretisk synspunkt.  

 

Vidensdeling mellem parterne kræver koordinering mellem parter, hvor koordineringsgraden afhænger 

af kompleksiteten af parternes information og knowhow i relationen.136 Da RDernes og FMens viden 

udvikles over tid, vil koordineringen af vidensdeling ligeledes ændres. Derfor bør der løbende 

investeres i vidensdeling med øje for tilpasning og videreudvikling af de relationsspecifikke 

vidensdelingsrutiner. På den måde øges afhængighedsgraden mellem parterne og potentialet for at 

generere RR subsidiært KS øges. Der vil alt andet lige være en dynamisk sammenhæng mellem 

parternes investeringer i relationsspecifikke aktiver og vidensdelingsrutiner, hvor større investeringer i 

det ene skaber mulighed for øgede investeringer i den anden, hvorved potentialet for værdiskabelse i 

form af RR subsidiært KS derved forøges.137 Det bevirker, at parternes investeringer forbedres, da 

                                       
134 Ibid, s. 666. 
135 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3156. 
136 Ibid, s. 3147.  
137 Ibid, s. 3147. 
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koordineringsrutinerne giver nye mulighed for at udnytte deres komplementære ressourcer på en 

gensidig og værdiskabende måde. Ydermere vil parternes relationelle kapacitet afhænge af deres evne 

til at indfange, dele og formidle deres komplementære viden.138 

5.2.2. Vidensdelingsrutiner – behovet for udveksling af viden  
Grant definerer vidensdelingsrutiner som: ”et regelmæssigt mønster af tværgående interaktioner, som 

tillader overførsel, nye kombineringsmuligheder eller oprettelse af specialiseret viden mellem 

parterne”.139 RDerne og FMen bør derfor målrette deres interne vidensdelingsprocesser og designe 

disse til at lette vidensudvekslingen mellem parterne, hvor størrelsen af parternes investering i faste og 

specialisede vidensudvekslingsrutiner til partnerskabet øger konkurrencefordelen og derved 

muligheden for potentielt at opnå RR subsidiært KS i relationen.140 

 

Forskningsstudier viser, at den bedst måde at foretage overførsel af information og knowhow på 

involverer en interaktiv udvekslingsproces med regelmæssigt, direkte og trygt vidensudveksling ansigt-

til-ansigt parterne imellem.141 Herved vil samarbejdet kunne udvikles gennem parternes evner til at 

optage viden i relationen,142 hvorved innovationsevnen ligeledes øges.143 Derfor vil interorganisatorisk 

vidensdeling i form af regelmæssig, direkte og tryg vidensudveksling ansigt-til-ansigt mellem parterne 

medvirke til at øge konkurrencefordele og derved mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært 

KS gennem udvikling af vidensdelingsrutiner i relationen.  

 

For at opnå effektive vidensdelingsrutiner bør der opbygges lettilgængelige og hurtige processer, som 

giver mulighed for at interagere mellem parterne med det formål at overføre gensidig specialiserede 

viden på rutinemæssig basis.144 Oplagt vil det være, at FMen står for udviklingen af et sådant system, 

hvor udveksling af information og knowhow kan dateres, kategoriseres og derved systematiseres på en 

let og hurtigt måde til gavn for ideudviklingsprocessen, som derved vil kunne ske på en organiseret 

                                       
138 Kale & Dyer m.fl. (2002), s. 747 ff. og Zhang & Li m.fl. (2017), s. 318.  
139 Grant (1996), s. 375 ff.. 
140 Dyer & Singh (1998), s. 665. 
141 Arrow (1974), Badaraco (1991), Daft & Lengel (1986), s. 554 ff., Marsden (1990), s. 435 ff. og Dyer & Singh (1998), s. 
666. 
142 Levin son & Asahi (1996), s. 51 ff., March & Simon (1958), Powell m.fl. (1996), s. 116 ff. 
143 von Hippel (1988) og Dyer & Singh (1998), s. 664. 
144 Ibid, s. 665 og Grant (1996), s. 375 ff.  



Side 46 af 120 
 

måde. Et sådan system vil sikre, at parterne hurtig kan sortere den delte viden indenfor forskellige 

kategorier, hvor den pågældende information og knowhow kan være relevant. Eksempelvis kunne 

lovgivningsmæssige ændringer være en kategori, da disse kan påvirke indholdet på platformen. Der er 

derfor behov for koordinering af en sådan viden mellem parterne, hvor det antages, at RDerne er de 

nærmeste til at kende til ny eller ændret lovgivning og/eller retspraksis. Tillige kan ny teknologisk 

udvikling være brugbar viden for parterne, når den kan skabe nye muligheder for bl.a. effektive og 

brugervenlige funktioner på platformen. Desuden vil et sådan vidensdelingssystem kunne anvendes til 

rutinemæssige opfølgninger og evt. ugentlige møder mellem  parterne, hvorved de let og hurtigt kunne 

sortere i ny tilgængelig viden i relationen. Ved at kategorisere den pågældende viden i en prioriteret 

rækkefølge over den skønnet værdi, som denne viden har for parterne, ved eksempelvis 

karaktergivning heraf, vil RDerne og FMen være i stand til hurtigt at udvælge den information og 

knowhow, som er mest værdifuld for platformen ved drøftelse heraf på møder eller ved ideudvikling. 

Ydermere bør oplyser om information og knowhow i et sådant system automatisk journaliseres, så 

parterne hurtigt og let kan finde den part, som har delt den pågældende viden, hvis uddybende 

forklaringer er nødvendige eller til ydere drøftelse heraf.  

 

Udviklingen af et effektivt vidensdelingssystem vil føre til en øget vidensdeling mellem parterne, hvis 

det sker på en let tilgængelig og hurtig måde. Samtidig vil kommunikationsomkostningerne kunne 

reduceres, hvis systemet er effektivt, samt når der skabes større forståelse af hinandens fagområder, 

hvorved sproglige misforståelser kan undgås. Det vil øge konkurrencefordelene og derved 

mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.145   

 

Forretningsmodellen bygger på, at RDerne og RKerne matches ved, at RKerne vælger den RD, som er 

kommet med det bedste løsningstilbud på den pågældende opgave. Det skal nedenfor undersøges, om 

der er mulighed for at udbygge platformen med en ny udvælgelsesmekanisme, som gør RDerne og 

RKerne i stand til at blive matchet på en mere effektiv måde ifm. særlig komplekse opgaver som 

eksempelvis ved køb og salg af virksomheder, hvor flere juridiske fagområder er i spil herunder 

selskabsret, skatteret, ansættelsesret, miljøret, konkurrenceret, kapitelmarkedsret og finansieringsret, på 

baggrund af effektiv vidensdeling mellem parterne.  
                                       
145 Asanuma (1989), s. 1 ff., Dyer (1996a), s. 271 ff. og Dyer & Singh (1998), s. 662.  
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5.3. Udvælgelsesmekanisme  
Følgende udvælgelsesmekanisme til platformen tager udgangspunkt i en screeningmodel. Det antages, 

1) at parterne har begrænset rationaliltet146, hvorfor de ikke har evnen til at forudsige alle fremtidige 

begivenheder. 2) At RDerne er nyttemaksimerende og vælger ud fra det, som giver dem mest mulig 

nytte. 3) At der er asymmetrisk information mellem FMen og RDerne, hvorfor FM ikke uden videre 

kan matche RDerne med en kompleks opgave, da RDernes nøjagtige ressourcer og kompetencer er 

ukendte for FMen. Endvidere 4) at RKerne ønsker juridiske komplekse opgave løst. Modellen opdeler 

processerne i udvælgelsesforløbet i tre forskellige faser: 1) Beskrivelse af opgavens omfang og indhold 

ex ante, 2) udvælgelse af RDer og 3) evaluering af opgaven ex post. En forudsætning for modellen er, 

at samtlige RDere tilkoblet platformen løbende foretager en opfølgning af deres profil på platformen 

opdateret med sociale og faglige kompetencer og personlige interesser, hvor personlighedstests vil 

kunne lægges til grund for RDernes sociale kompetencer.  

 

I den første fase vil RKen skulle præcisere sin komplekse opgave så nøjagtig som muligt. 

Udvælgelsesmekanismen bør derfor i første omgang spørge, hvilket juridisk fagområde den komplekse 

opgave omhandler eksempelvis køb og salg af virksomheder. Når RKen har valgt området, bør der 

formidles telefonisk kontakt til en RD indenfor området. I en dialog mellem RDen og RKen bør RDen 

stille uddybende spørgsmål om opgaven så mulige problematikker belyses, budgetrammen for opgaven 

bør drøftes for at fastlægge forventninger til kvaliteten af opgaven samt RKens forventninger til 

opgaven og samarbejdet med RDerne på opgaven. I processen er der behov for, at RDen har sociale 

kompetencer til at sætte sig ind i RKens sted og lytte til problemstillingen mv. Ift. den oprindelige 

proces flyttes beskrivelsen af opgaven fra RKen til RDen, da denne kender de juridiske fagtermer og 

derved kan præcisere, hvad opgaven drejer sig om. Endeligt bør RKen sidst i fasen godkende 

beskrivelsen foretaget på baggrund af drøftelserne RDen.  

 

I den anden fase skal en kompleks og avanceret søgealgoritme udviklet af FMen matche 

opgavekriterierne fra opgavebeskrivelsen med RDernes ressourcer og kompetencer oplyst på 

                                       
146 Begrebet begrænset rationalitet stammer fra ny-industriel økonomi, hvorved der kortfattet forstås, at det enkelte individ 
har begrænset information og er kognitivt begrænset ift. at kunne håndtere og anvende alle informationer, jf. Holle & 
Østergaard (ultimo 2020), s. 24.  
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platformen gennem en screening af samtlige profiler af RDerne. Ved både at tage højde for faglige og 

sociale kvalifikationer vil der kunne skabes et strategisk fit mellem RDerne og RKen. RDerne vil 

herved ikke længere skulle bruge tid og ressourcer på at udforme tilbud til hver enkel opgave fra 

RKerne, da mekanismen vil matche parterne, hvilket vil reducerer RDerne omkostninger ved dennes 

arbejde på platformen. Juridiske services vil typisk kræve interaktion mellem RDerne og RKen, hvor 

deres interaktion kan påvirkes positivt af RDernes karakter, derfor bør RDernes profiler også indeholde 

informationer herom. Ved at udvikle et system på platformen som løbende opdaterer RDernes 

erhvervserfaring og faglige kompetencer udviklet gennem opgaver udført på platformen, vil RDerne 

kunne spare tid. Desuden bør FMen verificere oplysninger opgivet af RDerne om, hvorvidt disse er 

korrekte. En sådan verificering af hver enkelt RDer skaber undersøgelsesomkostninger. Da RDerne er 

nyttemaksimerende, vil de have incitament til at lyve om deres kompetencer og derved udvise 

opportunistisk adfærd for at få flere opgaver. Derfor bør FMen undersøge om RDerne snyder om deres 

erhvervserfaring, uddannelser mv. ved screening af disse oplysninger.  

 

I den tredje fase (efter opgavens fuldførelse) bør RKen udfylde et spørgeskema om RDernes 

kompetencer til supplering af oplysningerne, som lægges til grund for udvælgelsesmekanismen, og så 

der opsamles brugeroplevelser til brug for videreudvikling platformen. Herved kan 

udvælgelsesmodellen udvikles over tid og ajourføres. FMen vil ligeledes kunne sikre sig mod RDernes 

opportunistiske adfærd og undgå urigtige oplysninger ved, at RKerne efter at have modtaget en juridisk 

service indrapporterer oplysninger om RDernes arbejde herunder udvist faglig information og 

knowhow. Herved vil RDerne ikke kunne opgive urigtige oplysninger, da oplysninger indgives af 

RKerne. Datagrundlag vil ydermere kunne anvendes til at belyse, hvilke relationsspecifikke 

investeringer der er behov for at foretage i relationen. Samtidig med at RDerne løbende vil modtage 

feedback på deres arbejde, hvilket kan have en motiverende effekt for RDerne.147  

 

Ved at opbygge en avanceret udvælgelsesmekanisme ved brug af en søgealgoritme, som kan sortere i 

parternes information og knowhow, som udveksles mellem parterne, vil kompleksiteten i relationen 

øges, hvorved der opnås konkurrencefordele, da denne vidensdeling er med til at skabe en højere værdi 

                                       
147 Christensen (2007), s. 141 ff. 
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indenfor kontraktrelationen end udenfor.148 Der vil derfor være mulighed for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen. I bedste fald vil der foreligge et perfekt match mellem RDerne, FMen og 

RKerne og derved et dobbelt strategisk fit. Det økonomiske afkast vil være lavere i en anden 

kontraktrelation,149 hvorfor både RDerne, FMen og RKerne vil have incitament til at forblive i 

trepartsforholdet, da det vil give det største økonomiske afkast.150  

 

Der er store omkostninger forbundet med udviklingen af udvælgelsesmekanismen, som indebærer både 

søge-, forhandlings- og kontrolomkostninger ud fra et transaktionsomkostningssynspunkt.151 Fælles for 

disse omkostninger er, at de reduceres over tid, da søgeomkostningerne ifm. udviklingen af 

mekanismen ex ante vil være størst. Generelt vil søgeomkostningerne til valget af RDere reduceres for 

RKerne som følge af mekanismen, da den matcher aftaleparterne. RDerne og RKerne reducerer derved 

også deres forhandlingsomkostninger forbundet med opgaven, da RDerne ikke længere skal afgive 

tilbud på opgaven, (som de ikke er sikret at få). Til gengæld øges kontrolomkostningerne ifm. en RDs 

indtræden på platformen, hvor dennes profiloplysninger verificeres af FMen. Disse omkostninger 

flyttes med tiden over på RKerne, når disse skal evaluere opgaven og dens forløb ex post. Disse 

kontrolomkostningerne skal dog opvejes ift. de sparede søgeomkostninger for RKerne samt opnåelse af 

et dobbelt strategisk fit, hvilket alt andet lige må kunne opveje kontrolomkostningerne.      

 

En sådan udvælgelsesmekanisme vil generere mere værdi for platformens brugere, hvorved der skabes 

direkte positive netværkseffekter. Som følge heraf vil flere RKer og opgaver tilføres platformen og alt 

andet lige skabe mere profit for RDerne og FMen. At investere i udvælgelsesmekanismen vil derfor 

være oplagt for parterne. Endvidere vil værdien af platformen ligeledes øges i takt med, at RDerne 

udvikler sine færdigheder, da grundlaget for at parre RDerne og RKerne øges. Samlet set vil 

udvælgelsesmekanismen være en videreudvikling af forretningsmodellen mellem parterne, som kan 

være med til at øge konkurrencefordelene og derved sikre et langvarigt strategisk og værdiskabende 

samarbejde.  

                                       
148 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 12.  
149 Ibid, s. 12. 
150 Ibid, s. 12. 
151 Hendrikse (2003), s. 203 ff.  
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5.4. Sikkerhedsforanstaltninger for vidensdeling  
Parternes evne til at genere RR subsidiært KS gennem vidensdeling afhænger af, at de har passende 

incitamenter for at udveksle information og knowhow i relationen. Der bør derfor udvikles 

vidensdelingsprocesser, som er gennemsigtige og har passende sikkerhedsforanstaltninger, således at 

vidensudvekslingen ikke giver mulighed for free riding af den viden, som en part har erhvervet 

information og knowhow fra en anden part.152 Free riding kan opstå, hvis en part har incitament til at 

udnytte fortrolig viden ved eksempelvis videregivelse heraf til en konkurrent og derved udvise 

opportunistisk adfærd, hvor incitamentet øges, når der er asymmetrisk forhold mellem parterne ift. 

modtaget information og knowhow fra den anden part. Parterne bør derfor tilpasse deres vidensdeling 

så gennemsigtighed og gensidighed herom øges gennem relations specifikke 

tilpasningsforanstaltninger, hvormed free riding mindskes og der derved skabes muligheder for 

potentielt at generere RR subsidiært KS gennem vidensdeling i relationen.153 Altså bør der investeres i 

et vidensdelingssystem, hvor gennemsigtig og gensidig vidensudveksling fremmes og sikres, så tilliden 

styrkes i relationen. Derudover bør parterne gennem kontraktforhandlingerne opnå enighed om 

vigtigheden af sikker vidensdeling, som bør beskyttes gennem udfærdigelse af kontraktbestemmelser i 

PSKen.  

5.5. Kontraktkoncipering af PSKen ift. vidensdeling for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS  
Risikoen for opportunistisk adfærd i skikkelse af manglende indsats eller tilbageholdelse af oplysninger 

kan reduceres gennem kontraktkonciperingen af PSKen. En sådan adfærd kan virke hæmmende eller i 

værste fald ødelæggende for partnerskabet,154 hvorfor kontraktkonciperingen af PSKen undersøges 

nedenfor.  

 

Loyalitetsforpligtelse  

Der foreligger en forpligtelse til, at parterne handler loyalt og redeligt overfor hinanden i 

loyalitetsgrundsætningen efter de almindelige obligationsretlige regler,155 hvoraf der også kan udledes 

                                       
152 Dyer & Singh (1998), s. 666.  
153 Ibid, s. 666. 
154 Petersen & Østergaard (2018), s. 16. 
155 Andersen (2008), s. 462 og Gomard (2006), s. 25 f.  



Side 51 af 120 
 

en samarbejdsforpligtelse. Parterne er ydermere forpligtet til i rimeligt omfang at tage hensyn til 

hinandens interesser samt hindre, at modparten lider unødige tab herunder en omsorgs-, oplysnings- og 

underretningspligt for at sikre disse hensyn. 156 Der er tale om en relativ forpligtelse, som afhænger af 

en samlet hensynsafvejning af de konkrete omstændigheder.157 Derfor bør forpligtelsen suppleres af en 

gensidig kommunikationsforpligtelse i kontraktgrundlaget (se nedenfor).158  

 

Gensidig kommunikationsforpligtigelse  

Den gensidige kommunikationsforpligtelse bør række ud over den almindelige loyalitetsgrundsætning 

efter obligationsrettens almindelige del.159 Grunden hertil er, at bestemmelsen ikke blot skal omfatte 

parternes oplysnings- og underretningspligt for at tage rimelig hensyn til hinandens interesser og undgå 

unødige tab hos modparten, men også sikre, at der sker udveksling af strategisk information og 

knowhow mellem parterne på rutinemæssig basis. Den gensidige udvidede kommunikationspligt kan 

derfor også ses som en sikring for, at Dyer og Singhs kumulative betingelse om vidensdeling 

overholdes i relationen.160 Bestemmelsen bør fastslå, hvilke informationer og knowhow som parterne 

hver især er forpligtet til at dele eksempelvis den nyeste udvikling inden for juridisk lovgivning og 

retspraksis, den nyeste teknologisk udvikling indenfor platformsteknologi mv. Men også pligt til at 

oplyse kritik af platformen, parterne er blevet bekendt med, så platformen kan forbedres på baggrund 

heraf. På grund af imperfekt - og asymmetrisk information er det svært at kvalificere præcist, hvad der 

udgør strategisk information og knowhow mellem parterne. Heri lægger der desuden en væsentlig 

afvejning af ikke at afgive for meget unødig viden, så den strategiske brugbare information og 

knowhow drukner i informationsmængderne mellem parterne. I et langvarigt partnerskab vil parterne 

alt andet lige blive bedre til at afkode hinandens information og knowhow og derved bedre 

gennemskue væsentligheden heraf.  

 

Gennem gensidig udveksling af informationer og udviklet knowhow ønskes relationen at flytte sig fra 

en tilstand præget af asymmetrisk og imperfekt information til en tilstand præget af symmetrisk og 

                                       
156 Andersen m.fl. (2005), s. 444 f., Ussing (1961), s. 23, Gomard (2006), s. 50 og Andersen (2008), s. 108.  
157 Madsen (1982), s. 165 og Andersen m.fl. (2006), s. 444 f.  
158 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 20.  
159 Se bl.a. Andersen (2008), s. 462, Andersen m.fl. (2005), s. 29 og Lando (2005), s. 21 f.   
160 Dyer & Singh (1998), Dyer & Singh m.fl. (2018) og Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 20. 
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perfekt information på sigt,161 hvilket et velintegreret og velfungerende vidensdelingssystem vil være 

med til at fremme. Herved vil det strategiske samarbejde kunne styrkes og øge værdien af 

partnerskabet. For at sikre regelmæssig vidensdeling bør der i bestemmelsen indsættes faste intervaller 

for fysisk mødeafholdelse mellem parterne med det formål for at sikre udveksling af ny information og 

knowhow på en struktureret måde. Ved at inkorporere en standard for mødeagendaen i 

kontraktgrundlaget vil parterne jævnligt anvende PSKen som et styringsredskab og derved sikre aktiv 

brug af PSKen. For at sikre sig fleksibilitet bør bestemmelsen udfærdiges som en proaktiv klausul med 

mulighed for løbende tilpasning efter parternes behov. Ved at RDerne og FMen er forpligtet til løbende 

at vidensdele og derved holde hinanden orienteret om forholdene i og udenfor relationen, hvilket kan 

have en motiverende effekt og derved øge innovationsevnen i relationen. Herved er der mulighed for at 

undgå faldende relationel inerti i partnerskabet.162 Kommunikationspligten giver parterne mulighed for 

free riding, da de RDerne oparbejder indsigtsfuld information og knowhow, som giver mulighed for 

udnyttelse for egen vindingsskyld ved at gå til en konkurrent med oplysningerne. Ved at parterne 

forhandler sig frem til en gevinstklausul163, som giver adgang til forholdsmæssig deling af profitten fra 

platformen ift. parternes relative størrelser, vil der være incitament til at overholde den gensidig 

kommunikationspligt for parterne. En part vil formentlig ikke kunne opnå samme gevinst udenfor 

relationen, eftersom parternes information og knowhow afhænger af deres specifikke platform, hvorved 

al information og knowhow ikke vil kunne overføres til en konkurrerende platform.  

 

Eftersom platformens omdømme har stor betydning for partnerskabets succes, 164  bør 

kommunikationsforpligtelsen omfatte en gensidig forpligtelse til at drøfte kritik af platformen og kritik 

med tilknytning hertil af parterne. Der vil være et gensidigt ønske om at opfange både positiv og 

negativ feedback på alt fra de tekniske funktioner og design, til RKernes opfattelse af mangelfulde 

juridiske services, så der kan rettes op herpå. Særligt negativ kritik bør håndteres hurtigst muligt, da det 

kan have en ødelæggende effekt på platformens renomme, som vanskeliggør muligheden for at skabe 

selvforstærkende positive eksternaliteter af samarbejdet gennem netværkseffekter.165  

                                       
161 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 21. 
162 Se afsnit 3.3.2. Ressource udelelighed.   
163 Se afsnit 8.3 Gevinstklausul.  
164 Se afsnit 3.3.4. Netværkseffekter i relation til komplementære ressourcer.  
165 Se afsnit 3.3.4. Netværkseffekter i relation til komplementære ressourcer. 
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Udvidet underretningspligt  

Der bør være en udvidet underretningspligt om væsentlige forhold, som kan påvirke opfyldelsen af 

PSKen. Forpligtelsen bør både omfatte ex ante-forhold med betydning for parternes fremtidige 

samarbejde,166 og ex post-forhold med betydning for partnerskabet i løbet af kontraktens løbetid.167 

Derfor bør PSKens underretningspligt anses som en udvidelse af underretningspligten som følge af 

loyalitetsgrundsætningen efter obligationsrettens almindelige del. Det bør ikke give anledning til 

problemer, at grænsedragningen mellem kommunikations- og underretningspligten kan være vanskelig, 

da disse skal anses som supplerende bestemmelser.168 

 

Grunden til at underretningspligten bør omfatte forhold, som kan have betydning for parternes 

fremtidige samarbejde kan illustreres med UfR 2007.3027 H. I sagen indgik Danfoss og Brunata en 

samarbejdsaftale vedrørende forskning mhp. at udvikle nye energimålere. Efter større problemer i 

samarbejdet end forventet indgik Danfoss i stedet for en samarbejdsaftale med en tredjemand om 

udviklingen af energimålerne, hvilket skete uden at underrette samarbejdspartneren Brunata. Danfoss 

informerede først Brunata om samarbejdsaftalens ophør aftenen inden, at en pressemeddelelse om 

annoncering efter en ny samarbejdspartner blev offentliggjort. I tiden optil var Brunata ført bag lyset 

med positive tilbagemeldinger på projektet af Danfoss. Sø- og Handelsretten fastslog, at kontrahenterne 

var forpligtet til at optræde loyalt overfor hinanden og derved havde underretningspligt om forhold af 

betydelig karakter for partnerskabet. På grund af Danfoss’ manglende bevis for at have underrettet 

Brunata om vanskelighederne i udviklingssamarbejdet, blev forpligtelsen derfor ikke anset for 

overholdt. Højesteret tilsluttede sig Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at Danfoss ikke havde opfyldt 

sin loyalitetsforpligtelse overfor sin samarbejdspartner og dermed handlet ansvarspådragende.169  

 

Brunatas mulighed for at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser overfor Danfoss var begrænset, da 

deres PSK ikke omfattede en forpligtelse til at udvikle energimålere. Brunata kunne derfor kun kræve 

erstatning op til den negative kontraktindgåelsesinteresse herunder for relationsspecifikke 

                                       
166 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 19.  
167 Ibid, s. 18. 
168 Ibid, s. 18. 
169 Ibid, s. 18. 
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investeringer. I lyset heraf er det derfor vigtigt, at RDerne og FMen udfærdiger deres respektive 

realforpligtelser i PSKen.170 I tilfælde af kontraktbrud vil de derved kunne påberåbe sig de øvrige 

misligholdelsesbeføjelser som følge af obligationsrettens almindelige del.  

 

Underretningspligten bør skærpes med et krav om reaktionspligt overfor FMen, hvis der optræder 

forhold, som potentielt kan påvirke den daglige drift af platformen. Eftersom parterne har en gensidig 

interesse i, at platformen til enhver tid er velfungerende til gavn for dens brugere.  

 

Tavshedspligt  

Ved udøvelse af strategisk kontrahering er vidensudveksling som tidligere nævnt central for parterne, 

og parterne skal derfor have incitament til velvilligt at vidensdele inter partes. Der er derfor behov for 

at sikre beskyttelse af strategisk potentiel værdiskabende information og knowhow både i den 

prækontraktuelle fase af partnerskabsforhandlingerne (før kontraktindgåelsen), under og efter 

kontraktens løbetid for at undgå videregivelse til tredjemand,171 da en tilsidesættelse heraf vil kunne 

skabe uoprettelige tillidsbrud mellem parterne. En bestemmelse om tavshedspligt skal sikre 

fortrolighed mellem kontrahenterne, som derfor bør konciperes i PSKen. Af bestemmelsen bør det 

fremgå, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet til udvekslingen af strategisk information og 

knowhow i relationen.172 Her bør det tydeliggøres, 1) hvilke typer informationer som er og ikke er 

omfattet af tavshedspligten. 2) Hvem den fortrolige viden må deles med af interne og evt. eksterne 

parter. 3) I givet fald hvordan den fortrolige viden må anvendes i og uden  for kontraktforholdet. 4) 

Hvilke håndhævelsesbestemmelser der skal regulere ulovlig deling, misbrug og letsindig omgang med 

de fortrolig oplysninger. Samt 5) misligholdelsesbeføjelser som kan påberåbes af modparten ved 

tilsidesættelse af tavshedspligten. Varigheden af tavshedspligten bør desuden fastlægges, herunder i 

hvilke tilfælde den skal række udover kontraktens løbetid. I udviklingsarbejdet af platformens 

funktioner og services kan fortrolig viden opstå mellem RDerne og FMen, som kan have værdi for 

konkurrenter. For at undgå opportunistisk adfærd, hvis en part forlader samarbejdet og derefter 

videregiver fortrolig viden til en konkurrent, bør tavshedspligten række ud over kontraktens løbetid. At 

                                       
170 Se afsnit 3.5. Kontraktkoncipering af PSKen ift. komplementære ressourcer for potentielt at opnå RR subsidiært KS om 
gensidige realforpligtelser (hovedforpligtelser).  
171 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 22. 
172 Ibid, s. 22 f. 
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parterne opererer indenfor dynamiske og hurtigt udviklende miljøer, kan medvirke til, at fortrolig viden 

relativt hurtigt forældes, hvilket bør afspejles i varigheden af tavshedspligten.  

 

Den viden, som er omfattet af tavshedspligten, kan kvalificeres som forretningshemmeligheder mellem 

parterne, som derfor vil være omfattet af lov om forretningshemmeligheder173 (herefter LFH). Der er 

ikke mulighed for at foretage en mere dybdegående omtale af loven i nærværende afhandling, hvorfor 

kun de mest centrale bestemmelser for partnerskabet belyses nedenfor.  

 

Forretningshemmeligheder forstås i overensstemmelse med lovens § 2, nr. 1, litra a – c, hvor følgende 

tre kumulative betingelser skal opfyldes:174 ”Oplysninger, som a) er hemmelige i den forstand, at de 

ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sammensætning er almindeligt kendt blandt 

eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den 

pågældende type oplysninger, b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og c) under de givne 

omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af den person, 

som lovligt kontrollerer oplysningerne.” I den prækontraktuelle fase kan det være svært for RDerne og 

FMen at fastslå, hvilke oplysninger som udgør forretningshemmeligheder som følge af begrænset 

rationalitet. Derfor bør parterne udforme mere abstrakt formulerede bestemmelser for at sikre, at 

fortrolig viden ikke videregives til tredjemand.175 Efter loven vil parterne have mulighed for at kræve 

erstatning, jf. LFH § 15, stk. 1 ved ulovlig tilsidesættelse af forpligtelsen om hemmeligholdelse af 

fortrolig viden efter culpareglen med erstatningsopgørelse efter stk. 2 og 3. Desuden giver loven 

mulighed for at kræve godtgørelse af ikke-økonomisk skade efter LFH § 15, stk. 4, da det kan være 

svært at værdiansætte den økonomiske værdi af fortrolig information og knowhow. Der findes ingen 

regulering af de øvrige privatretlige misligholdelsesbeføjelser end erstatning i LFH, som dog vil finde 

anvendelse som følge af aftalegrundlaget og/eller obligationsrettens almindelige del.176 I lyset af 

strategisk kontrahering mellem parterne burde det dog ikke være relevant at anføre disse, da 

                                       
173 Lov nr. 309 af 25. april 2018 om forretningshemmeligheder (herefter LFH) med ikrafttrædelse den 9. juni 2018, hvorved 
den tidligere gældende bestemmelse i markedsføringslovens § 23 blev ophævet. LFH er baseret på EU-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.  
174 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 23. 
175 Ibid, s. 24. 
176 Ibid, s. 24. 
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kontraktgrundlaget bygger på rigtig opfyldelse af kontrakten som følge af incitamentsforenelighed 

mellem parterne. For at sikre incitamentsforenelighed bør anvendelsen af bl.a. kommunikations-, 

underretning og samarbejdsforpligtelse medføre, at påberåbelsen af misligholdelsesbeføjelser aldrig 

bliver relevante for parterne. 177  Efter loven kan der som supplerende juridisk værn udskrives 

tvangsbøder, jf. LFH § 16, stk. 1, hvis skadevolderen ikke overholder påbud meddelt efter LFH § 8, 

som kan fuldbyrdes af domstolene i medfør af LFH § 12, jf. § 4.178 

 

For at RDerne og FMen kan opnå forretningsmæssig succes som følge af deres fælles forretningsplan, 

kræves der fortrolig vidensdeling mellem parterne. Så de kan dele strategisk potentiel værdiskabende 

information og knowhow uden begrundet mistanke om, at denne videregives til tredjemand. I lyset 

heraf anses tavshedspligten for at være en central bestemmelse i kontraktgrundlaget, som skal sikre 

optimale rammer for partnerskabet.  

5.6. Vurdering af muligheder og begrænsninger for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS gennem vidensdeling 
Vidensdeling udgør en kumulativ betingelse for at opnå RR i partnerskabet, såfremt de øvrige 

betingelser herfor er opfyldt. Gennem samarbejdet opbygges der information og knowhow, som kan 

være svær at overføre til og efterligne for konkurrenter, hvorved der skabes konkurrencefordele og 

derved mulighed for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen. 

 

Mulighederne for potentielt at generere RR subsidiært KS gennem vidensdeling i relationen afhænger 

positivt af den partnerspecifikke absorptionsevne,179 som vil øges på sigt, når parterne lærer hinanden 

bedre at kende og derved har udviklet et kendskab de komplementære ressourcer og kompetencer og 

anvendelsen heraf i relationen.  

 

Det kan være en begrænsning, at vidensdelingsprocessen over tid udvikler sig på en uformel måde, hvis 

vidensdelingen sker på en udokumenterbar måde og derved kan risikere at gå tabt på sigt. Ved at sikre 

løbende tilpasning og videreudvikling af parternes relationsspecifikke vidensdelingsrutiner vil 
                                       
177 Ibid, s. 24. 
178 Ibid, s. 24. 
179 Ibid, s. 666. 
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afhængighedsgraden mellem parterne øges, hvorved der opstår konkurrencefordele og mulighederne 

for potentielt at generere RR subsidiært KS øges i relationen.   

 

Der er en dynamisk sammenhæng mellem investeringer i relationsspecifikke aktiver og 

vidensdelingsrutiner i relationen, hvor større investeringer i det ene skaber mulighed for øgede 

investeringer i det andet. Disse investeringer vil alt andet lige føre til øget konkurrencefordele og 

derved øges mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.180  

 

Ved at skabe interorganisatorisk vidensdeling, som er regelmæssigt, direkte, trygt og ansigt-til-ansigt 

mellem parterne, øges konkurrencefordelene og derved mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen gennem udvikling af vidensdelingsrutiner.  

 

Udviklingen af et effektivt vidensdelingssystem vil føre til øget vidensdeling mellem parterne, som kan 

reducere kommunikationsomkostningerne i relationen. Det vil øge konkurrencefordelene og derved 

mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen.181   

 

Ved at udvikle en avanceret udvælgelsesmekanisme til udvælgelsen af de rigtige RDer til en given 

opgave på baggrund af vidensdeling mellem parterne vil kompleksiteten i relationen øges, hvorved der 

skabes konkurrencefordele og derved mulighed for potentielt at skabe RR subsidiært KS, da denne 

viden vil have en højere værdi indenfor kontraktrelationen end udenfor. Samlet set udgør 

udvælgelsesmekanismen en videreudvikling af forretningsmodellen, som vil kunne øge 

konkurrencefordelene og derved sikre et langvarigt strategisk og værdiskabende samarbejde.  

 

Free riding kan opstå, når vidensdelingen bliver asymmetrisk i relationen, hvilket begrænser 

mulighederne for at generere RR subsidiært KS. Det kan undgås, hvis der udvikles et 

vidensdelingssystem, hvor gennemsigtig og gensidig vidensudveksling sikres, så tilliden styrkes i 

relationen. Endvidere vil kontraktkoncipering kunne anvendes til at øge mulighederne for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS i relationen.  

                                       
180 Ibid, s. 3147. 
181 Asanuma (1989), s. 1 ff., Dyer (1996a), s. 271 ff. og Dyer & Singh (1998), s. 662.  
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Gennem en gensidig kommunikationsforpligtelse i PSKen sikres det, at der sker vidensdeling i 

partnerskabet. Forretningsmodellen bygger på vidensdeling mellem parterne, hvorfor det er afgørende 

med incitament herfor. En gevinstklausul i PSKen om forholdsmæssig deling af platformens profit 

(som bl.a. skyldes videndeling) ift. parternes relative størrelser giver incitament til at overholde 

kommunikationspligten. Den samme gevinst vil ikke kunne opnås udenfor relationen, hvorved der 

skabes langvarige konkurrencefordele og derved øges mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen gennem kombinationen af en gensidig kommunikationsforpligtelse og en 

gevinstklausul. Suppleret med en tavshedspligt vil kontrahenterne sikre sig, at vigtig information og 

knowhow trygt kan deles i relationen, da den ydermere vil være sikret gennem regulering af LFH.  

 

Disse kontraktbestemmelser i PSKen er med til at sikre incitamentsforenelighed mellem 

kontrahenterne, så parterne kan opbygge et langvarigt, tillidsfuldt og troværdigt partnerskab med 

mulighed for potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen.  
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Kapitel 6 – Effektiv governance  

6.1. Indledning  
I kapitlet analyseres effektiv governance, som er Dyer og Singhs sidste kumulative betingelse for at 

kunne opnå RR. Betingelsen vurderes ud fra de øvrige betingelser herfor ift., om det er muligt at 

undlade denne og stadig være i stand til at generere RR. 

6.2. Effektiv governance  
Effektiv governance er den sidste af Dyer og Singhs fire kumulative betingelser for at kunne opnå 

RR.182 Betingelsen skal modvirke morald hazard (skjult handling) hos parterne ved, at parterne 

fastlægger effektiv governance i kontraktgrundlaget ex ante, så konsekvenserne af opportunistisk 

adfærd er reguleret på forhånd, hvorved konflikter før partnerskabets ophør hindres. Der skelnes 

mellem to kategorier af effektiv governance: 1) tredjepartshåndhævelse og 2) selvhåndhævelse.183 Ved 

tredjepartshåndhævelse forstås der tvistløsning gennem domstolene eller voldgiftsretten, hvor 

selvhåndhævelse er parternes egne indgåede aftaler inter partes om sikkerhedsforanstaltninger for at 

undgå konflikter, hvorved parterne selv har mulighed for at finde frem til en løsning og derved sikre 

fællesoptimering i relationen.  

 

Ud fra et transaktionsomkostnings perspektiv er der store omkostninger forbundet med 

tredjepartshåndhævelse, da retssager kan være langvarige, tidskrævende og dyre. Derimod er der færre 

transaktionsomkostninger forbundet med, at parterne på kontraktindgåelsestidspunktet forhandler og 

udfærdiger bestemmelser om tvisthåndtering inter partes i PSKen, hvilket kan gøres ved formelle eller 

uformelle sikkerhedsforanstaltninger.184 De formelle sikkerhedsforanstaltninger består af investeringer 

i relationsspecifikke aktiver og vidensdeling, hvorimod uformelle sikkerhedsforanstaltninger udgør 

tillid, goodwill, omdømme og gensidig afhængighed mellem parterne.185 Disse parametre lægger uden 

for den enkelte parts kontrol og opbygges derfor gennem langvarige partnerskaber, hvilket også gør 

dem mere skrøbelige. Dårlige anmeldelser eller presse om platformen kan virke ødelæggende og på 

                                       
182 Dyer & Singh (1998), s. 662.  
183 Ibid, s. 669. 
184 Ibid, s. 669. 
185 Galati (1995b), Powell (1990), Sako (1991), Uzzi (1997), Larson (1992) og Weigelt & Camerer (1988). 
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ganske kort tid nedbryde mange års fælles indsat for relationen.186 Flere forskere hævder, at uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger er de mest effektive og billigste ift. at beskytte relationsspecifikke 

investeringer og vidensdeling.187 Begrundelsen kan findes i, at goodwill, tillid og omdømme er meget 

vanskeligere at skabe for konkurrenterne, fordi disse mekanismer er komplekse og idiosynkratiske.188 

Alt andet lige må anvendelsen af selvhåndhævelse være bedre for parterne fremfor 

tredjepartshåndhævelse, da det er mere effektivt, billigt og sværere at efterligne for konkurrenterne, 

hvorved mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS øges.  

 

I den sammenhæng vil det være lettere for konkurrenter at efterligne RDerne og FMens formelle 

sikkerhedsforanstaltninger i form af investeringer i relationsspecifikke aktiver og vidensdeling end at 

efterligne deres uformelle sikkerhedsforanstaltninger så som goodwill og positivt omdømme189. 

Desuden er der lavere marginalomkostninger forbundet med uformelle sikkerhedsforanstaltninger,190 

hvorfor der kan være større tilbøjelighed til at gøre brug af disse. Fælles for både formelle og uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger er, at de stiger med niveauet af gensidig afhængighed.191 Dette betyder, at jo 

mere der investeres i relationsspecifikke aktiver, eller jo mere der investeres i uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger, desto større bliver afhængigheden mellem parterne.192 Udfordringerne ved 

uformelle beskyttelsesforanstaltninger er, at de kræver betydelig mere tid at udvikle disse, da det sker 

gennem social interaktion mellem parterne over tid.193 De kræver derved en vis historik mellem 

RDerne og FMen, som skaber grundlaget for et tillidsfuldt bånd.  

 

Spørgsmålet er, om der er behov for effektiv governance i PSKen, eller om RDerne og FMen gennem 

udførlig kontraktkoncipering af bestemmelser om relationsspecifikke investeringer og vidensdeling kan 

opbygge tilstrækkelige uformelle sikkerhedsforanstaltninger, som vil kunne overflødiggøre effektiv 

governance? 

 
                                       
186 Se afsnit 3.3.4. Netværkseffekter i relation til komplementære ressourcer. 
187 Hill (1995) og Sako (1991), Uzzi (1997) og Dyer & Singh (1998). s. 669 f.  
188 Dyer & Singh (1998). s. 671 f. 
189 Ibid, s. 670. 
190 Ibid, s. 670. 
191 Dyer & Singh m.fl. (2018).  
192 Li & Zhou (2010), Schilke & Cook (2015) og Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3152. 
193 Dyer & Singh m.fl. (2018), s. 3151.  
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Strategisk kontrahering bygger på et tillidsbånd mellem RDerne og FMen, som parterne ønsker styrket 

gennem partnerskabet ved investeringer i relationsspecifikke aktiver og vidensdeling reguleret i PSKen. 

Konciperingen af bestemmelser om investeringer heri skal sikre parterne mod hold-up situationer, som 

vil skade et evt. langvarigt samarbejde pga. uoprettelige tillidsbrud. Ved at anvende proaktive klausuler 

i PSKen vil efterfølgende uforudsigelige omstændigheder i og udenfor parternskabet kunne 

imødekommes, selvom kontrahenterne ikke ville kunne være i stand til at forestille sig disse 

omstændigheder på kontraktindgåelsestidspunktet. En genforhandlingsklausul vil kunne give parterne 

mulighed for at genoverveje partnerskabet ex post, og om der skal ske ændringer heraf over tid. Det 

kunne ske, at der opstår tvivl om incitamenterne i partnerskabet, hvorved den tvivlende part vil kunne 

påberåbe sig genforhandlingsklausulen og derved komme potentielle tvister i forkøbet. På denne måde 

vil parterne kunne undgå, at disse udvikler sig til konkrete konflikter i relationen. Det sætter utvivlsomt 

koncipisten på prøve, da PSKen vil skulle indeholde flere proaktive bestemmelser, som er 

veldefinerede og incitamentsskabende, således at parterne ikke forholder sig afventende i situationer, 

der kan være medvirkende til potentielle tvister.  

 

Der kan argumenteres for, at fraværet af effektiv governance i PSKen kan være med til at reducere 

transaktionsomkostningerne i partnerskabet, som skabes ifm. kontraktudfærdigelsen, overvågning og 

kontrol af parterne.194 Fraværet af overvågning og kontrol vil alt andet lige føre til en forbedret 

kapacitet.195 Derudover vil det alt andet lige have betydning for innovationsgraden i relationen, hvis der 

fokuseres på positive incitamenter i stedet for kontrol i partnerskabet gennem forhandlingerne,196 

hvorved potentialet for at generere RR subsidiært KS gennem det gensidige afhængige samarbejde 

mellem parterne.  Desuden kan der argumenteres for, at kontraktforhandlinger om kontrol, overvågning 

og håndhævelse mellem parterne kan reducere deres relationelle kapacitet. Det skyldes, at parterne ifm. 

kontraktforhandlingerne lærer at afkode modpartens adfærd og modvilje ifm. sådanne bestemmelser i 

stedet for at fokusere på at fremme samarbejde gennem gensidigt engagement og tillid, troværdighed i 

relationen.  

 

                                       
194 Ibid, s. 670. 
195 Barney & Hansen (1994), Sako (1991) og Dyer & Singh (1998) s. 670.  
196 Tvarnø & Østergaard (2018), s. 17.  
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Hvis en retlig tvist mellem parterne fører til en retssag, risikerer de, at partnerskabet lider skade som 

følge af mistillid i relationen. Desuden risikerer parterne også, at dommerne ikke tager højde for, at 

PSKen er udfærdiget i lyset af strategisk kontrahering som anvendt kontraktparadigme med fokus på 

fællesoptimering og skabelse af RR subsidiært KS i relationen. Paradigmet er relativt nyt, og så vidt det 

vides, er der endnu ikke forelagt nogen sag for domstolene omfattet af strategisk kontrahering. 

Umiddelbart synes der at være to grunde hertil: 1) At parterne hellere vil forelægge en sådan sag ved 

voldgiftsretten og sikre opretholdelsen af fortrolige oplysninger, som måtte komme frem under 

retssagen. 2) At strategisk kontrahering er med til at skabe optimale rammer for et velfungere 

partnerskab, hvorved konflikter i partnerskabet løses inter partes og derved ikke får lov til at udvikle 

sig til retssager.  

 

Der er tale om en stærk antagelse, når det diskuteres, om betingelsen for effektiv governance kan 

undlades i kontrakt konciperingen af PSKen. Ikke desto mindre findes diskussionen relevant i relation 

til strategisk kontrahering, som bygger på gensidigt engagement, tillid og troværdighed i relationen. 

Den nyeste forskning på området understøtter dette gennem sin undersøgelse, hvor det viser sig at RR 

har størst effekt på den relationelle kapacitet i relationen, som netop er parternes vilje og evne til at 

opbygge og opretholde tillid, engagement og troværdighed i relationen og derved opnå et stærkt og 

produktivt samarbejde over tid,197 som skaber grundlaget for et innovativt samarbejde.198 

6.3. Vurdering af muligheder og begrænsninger for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS gennem effektiv governance  
Af de to kategorier af effektiv governance hhv. tredjeparts- og selvhåndhævelse vurderes det, at 

tredjepartshåndhævelse kan føre til tillidsbrud mellem parterne, når konflikter er indtruffet i relationen. 

Metoden er omkostningstungere og alt andet lige mindre effektiv i modsætning til selvhåndhævelse. 

Desuden vides det endnu ikke, hvorledes domstolene vil foretage aftalefortolkning og –supplering af en 

PSK, som er udfærdiget under udøvelsen af strategisk kontrahering, eftersom der endnu ikke findes 

retspraksis på området. Usikkerheden beror på, hvorledes domstolene vil tage højde for parternes fokus 

på fællesoptimering og generering af RR fremfor de konventionelle hensyn i kontrakten. At der endnu 

                                       
197 Dyer & Singh (1998), s. 672 og Zhang & Li m.fl. (2017), s. 311. 
198 Zhang & Li m.fl. (2017), s. 318. Se afsnit 3.3.1. Relationel kapacitet. 



Side 63 af 120 
 

ikke findes retspraksis om strategisk kontrahering kan betyde, at paradigmet har en konfliktreducerende 

effekt, at parterne i stedet vælger voldgiftsretten frem for domstolen for at bevare fortrolige oplysninger 

inter partes, eller at udbredelsen af paradigmet ikke er så stor (endnu). Selvhåndhævelse kan anses som 

en integreret del af Dyer og Singhs øvrige kumulative betingelser for at opnå RR subsidiært KS, hvor 

uformelle sikkerhedsforanstaltninger som tillid og goodwill er afgørende for en platforms udvikling. 

Udfordringerne ved uformelle sikkerhedsforanstaltninger er, at de kræver tid at opbygge, hvilket er 

med til at begrænse konkurrenternes mulighed for at efterligne dem. Til gengæld anses disse 

foranstaltninger allerede for at være inkorporeret i PSKen gennem relationsspecifikke investeringer og 

vidensdeling, hvorigennem tillid, goodwill og troværdighed opbygges i relationen. Derfor synes 

betingelsen om effektiv governance for at være overflødig for opnåelse af RR.  

 

Desuden er det problematisk, at kontraktforhandlinger om effektiv governance kan begrænse 

potentialet for at kunne skabe RR subsidiært KS, da parterne herigennem kan udnytte forhandlingerne 

til at afkode modpartens adfærd og modvilje ift. konflikthåndtering i stedet for at fokusere på 

fællesoptimerende tiltag i relationen. Det taler for, at betingelsen om effektiv governance er overflødig, 

når der foretages tilstrækkelig kontraktkoncipering ifm. parternes investeringer i relationsspecifikke 

aktiver og vidensdeling på grundlag af komplementære ressourcer og kompetencer ved anvendelse af 

proaktive klausuler så som genforhandlings- og gevinstklausuler.199 Ved reaktionspligt omfattende 

usikkerhed og tvivl i partnerskabet kommes potentielle konflikter i forkøbet.  

 

Samlet set kan det udledes, at selvhåndhævelse er at foretrække fremfor tredjepartshåndhævelse, hvor 

selvhåndhævelse i  høj grad allerede vil være til stede i kontraktgrundlaget, såfremt 

sikkerhedsforanstaltningerne for relationsspecifikke investeringer og vidensdeling er tilstrækkeligt 

konciperet, så der skabes incitamentsforenelighed mellem kontrahenterne i PSKen. Resultatet heraf er, 

at der potentielt er mulighed for at skabe RR subsidiært KS uden betingelsen om effektiv governance. 

Samtidig reduceres transaktionsomkostninger i form af kontrolomkostninger ex post, og effektiviteten 

øges grundet den styrkede tillid og engagement i relationen. 200

                                       
199 Se kapitel 9 Efterfølgende omstændigheder.  
200 North (1990) og Williamson (1985). 
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Kapitel 7 – Delkonklusion om betingelser for RR og 

incitamentsforenelighed  
Det kan delvist konkluderes, at der er fire kumulative betingelser, som skal være opfyldt ifølge Dyer og 

Singhs model fra 1998 for, at konkurrencefordele opnås i partnerskabet mellem RDerne og FMen og 

der derved skabes muligheder for at generere RR i relationen. De fire kumulative betingelser er: 1) 

komplementære ressourcer, 2) investeringer i relationsspecifikke aktiver, 3) vidensdeling og 4) effektiv 

governance.  

 

Suppleret af Dyer, Singh og Habirs model fra 2018 argumenterer afhandlingen for, at komplementære 

ressourcer udgør en grundlæggende forudsætning for, at der kan genereres RR i relationen, hvis de 

øvrige betingelser herfor er tilstede. Subsidiært vil der kunne skabes KS, hvis en eller flere betingelser 

ikke er tilstede i relationen. Der er klare komplementære ressourcer mellem RDerne og FMen hhv. 

juridiske og tekniske ressourcer og kompetencer, der er afgørende for forretningsmæssig succes 

gennem en fælles forretningsplan. At parterne har evne til at tilpasse sine komplementære ressourcer til 

relationen, og at parterne har relationel kapacitet med mulighed for forøgelse på sigt gennem gensidige 

investeringer i relationen til gavn for innovationsevnen i relationen, samt udvikling af udelelighed 

mellem parternes komplementære ressourcer er alle forhold, som øger mulighederne for at skabe RR 

subsidiært KS i relationen som følge af komplementære ressourcer. Til gengæld vil faldende relationel 

inerti på sigt begrænse mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS vil falde. Endvidere har 

positive og negative netværkseffekter indflydelse på den forretningsmæssige succes for partnerskabet. 

Ved indgåelsen af en PSK under udøvelse af strategisk kontrahering kan kontrahenterne udfærdige 

abstrakte, proaktive og dynamiske klausuler, som kan understøtte parternes incitament til 

fællesoptimering gennem deres komplementære ressourcer og kompetencer som supplering til en 

formålsbestemmelse, en bestemmelse om gensidige realforpligtelser og en bestemmelse om gensidig 

samarbejdsforpligtelse sikre passende sikkerhedsforanstaltninger i PSKen for anvendelsen af RDerne 

og FMens komplementære ressourcer.  

 

Den anden betingelse er, at parterne skal investere i relationsspecifikke aktiver så som RDerne og 

FMen som humanspecifikt aktiv og platformen som (u)geografisk specifikt aktiv, da parterne herved 
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signalerer engagement, tillid og troværdighed i relationen. Væsentligt er det, at parterne er ajourført 

indenfor den seneste hhv. juridiske og teknologiske udvikling for at opnå forretningsmæssig succes i 

partnerskabet. At øge investeringerne i relationsspecifikke aktiver herunder varigheden af 

investeringerne, vil øge afhængigheds- og innovationsgraden i partnerskabet og medvirke til et 

langvarigt og dedikeret samarbejde. Disse forhold har en positiv effekt på mulighederne for potentielt 

at skabe RR subsidiært KS i relationen. Derimod kan opportunistisk adfærd opstå, hvis investeringerne 

ikke er symmetrisk, og en part bestemmer sig for at tilslutte en konkurrent, hvor de relationsspecifikke 

investeringer anses som irreversible omkostninger for modparten. Dette vil begrænse mulighederne for 

potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen, hvorfor bør der udfærdiges en gensidig 

investeringsklausul i PSKen med forpligtelse til at foretage investeringer gensidigt, gentagende og 

forholdsmæssigt i hinandens relationsspecifikke aktiver. Suppleret af en bestemmelsen om 

geninvesteringsklausul med geninvestering af profit som følge af partnerskabet og derved opbygge en 

positiv spiral for investeringerne i samarbejdet, som fører til øget afhængigheds- og innovationsevne og 

derved mulighed for potentielt at skabe RR subsidiært KS i partnerskabet.  

 

Den tredje betingelse er gensidig vidensdeling af strategisk information og knowhow mellem parterne, 

hvor forretningsmodellen om udbud af juridiske services gennem en digital platform desuden fordrer 

dette. Til gavn herfor bør der udvikles rammer for og evt. systemer til regelmæssig, direkte og tryg 

vidensdeling tilpasset til relationen, hvor et effektivt vidensdelingssystem vil føre til vidensdeling og 

reduceret kommunikationsomkostningerne. Disse forhold vil øge konkurrencefordelene øges og derved 

mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS i relationen. Ydermere vil udviklingen af en 

udvælgelsesmekanisme tilpasset til RKernes behov for at matche med RDerne på baggrund af deres 

faglige, sociale og personlige ressourcer og kompetencer ved komplekse juridiske opgaver kunne skabe 

et dobbelt strategisk fit. Den information og knowhow, som lægges til grund for mekanismen, vil have 

en højere værdi indenfor kontraktrelationen end udenfor og udgøre en videreudvikling af 

forretningsmodellen. Derved øges konkurrencefordelene og mulighederne for potentielt at skabe 

yderligere RR subsidiært KS i relationen, hvilket sikrer et langvarigt strategisk og værdiskabende 

samarbejde. Derimod er det begrænsende for opnåelse af RR subsidiært KS, hvis free riding opstår, 

hvor en part nyder godt af modpartens vidensdeling uden selv at bidrage med strategisk information og 

knowhow i relation for senere at udnytte situationen ved at gå til en konkurrent. Udviklingen af et 
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gennemsigtig vidensdelingssystem og kontraktkoncipering af bestemmelser om gensidig 

kommunikationsforpligtelse og tavshedspligt som supplering til LFH til sikring af, at strategisk 

information og knowhow ikke videregives til vedkommende, vil øge mulighederne for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS i relationen. Herved vil der opnås incitamentsforenelighed, så RDerne og 

FMen kan opbygge et langvarigt, tillidsfuldt og troværdigt partnerskab med mulighed for potentielt at 

generere RR subsidiært KS i relationen.  

 

Den fjerde betingelse er effektiv governance, som omfatter håndhævelse af PSKen ex post. 

Afhandlingen argumenterer derimod for, at betingelsen om effektiv governance overflødiggøres, når de 

øvrige betingelser er opfyldt med fornødne sikkerhedsforanstaltninger herunder et velkonciperet i 

kontraktgrundlaget mellem parterne. Særligt kan nævnes parternes gensidige og hyppige 

relationsspecifikke investeringer sikrer økonomiske bindinger mellem parterne, der øger 

afhængigheden af partnerskabet. Ligesom kontraktkonciperingen af vidensdeling sikrer gensidig tillid 

og troværdighed i relationen, hvorved uformelle sikkerhedsforanstaltninger herigennem sikres i form af 

tillid og goodwill i partnerskabet. Ved en gensidig samarbejdsforpligtelse suppleret af en reaktionspligt 

i tilfælde af potentielle konflikter eskalerer i partnerskabet, hvorved tredjepartshåndhævelse 

overflødiggøres. Resultatet heraf er, at mulighederne for at skabe RR subsidiært KS er tilstede og 

parterne derved kan opnå en supernormal profit gennem deres partnerskab. Herved kan Dyer og Singhs 

model revideres til:  

 
Figur 4: Revideret udgave af Dyer og Singhs model for RR. 
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Kapitel 8 – Efterfølgende omstændigheder  

8.1. Indledning  
I kapitlet analyserer afhandlingen efterfølgende omstændigheder med fokus på en efterfølgende 

økonomiske merværdi opstået som følge af partnerskabet og muligheden for at inkorporere sådanne 

gevinster i kontraktgrundlaget ex post.  

8.2. Efterfølgende omstændigheder  
Efterfølgende omstændigheder er uventede situationer, som parterne ikke er i stand til at forudsige på 

kontraktindgåelsestidspunktet.201 Grunden hertil er, at parterne har begrænset rationaliltet, hvorfor de 

ikke har evnen til at forudsige alle fremtidige begivenheder. Et forsøg på at klarlægge samtlige 

efterfølgende uventede omstændigheder med indflydelse på parternes kapacitet på baggrund af PSKen 

ville indebære afholdelse af uforholdsmæssige store transaktionsomkostninger, hvis det overhovedet er 

muligt.202 Resultatet bliver, at PSKen vil være inkomplet som følge af imperfekt information,203 hvor 

efterfølgende omstændigheder med indflydelse på kontraktopfyldelsen ikke kan udledes ved 

fortolkning af kontrakten.204 Parternes retsstilling må herved udledes gennem en fortolkning af 

kontraktindholdet, som derefter må være genstand for aftalesupplering, hvis sådanne begivenheder 

skulle opstå. Der skabes derved usikkerhed om parternes retsposition. I værste fald vil en potentiel 

konflikt mellem parterne herom kunne ende ud i en retssag, som afgøres ved 

domstolene/voldgiftsretten, hvilket kan give et ugunstigt resultat for relationen.205  

 

Parternes ønske er at fællesoptimere gennem relationen, hvorfor dette forhold bør sikres i PSKen. 

Parterne bør derfor sikre et langvarigt samarbejde gennem udfærdigelse af proaktive klausuler, som kan 

tage højde for efterfølgende ukendte omstændigheder, som vil sikre mulighederne for potentielt at 

skabe RR subsidiært KS i relationen gennem hensyntagen til efterfølgende uforudsigelige 

omstændigheder.206 Der bør i PSKen konciperes en proaktiv klausul, som kan påberåbes af parterne i 

                                       
201 Grossman & Hart (1986), Moore (1990) og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 3. 
202 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 3 og Østergaard (2016), s. 438.  
203 Østergaard (2016), s. 438. 
204 Tvarnø & Østergaard (2018), s. 13.  
205 Læs mere herom i afsnit 7.2. Effektiv governance.  
206 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 2 f.  
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tilfælde af efterfølgende uforudsigelige omstændigheder, hvorefter kontraktindholdet bør stå til 

genforhandling mellem parterne ex post under hensyntagen til PSKens formål om fællesoptimering. På 

denne måde vil PSKen blive et aktivt og dynamisk redskab for partnerskabet, da parterne ex ante 

forpligter sig til at imødekomme efterfølgende uventede omstændigheder gennem genforhandling af 

aftalen ex post på trods af det manglende kendskab til det eksakte indhold heraf ex ante.207  

8.3. Gevinstklausul  
På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen klar og utvetydig definition af en gevinstklausul. I lyset 

af teorirammen for strategisk kontrahering findes det dog fordelagtigt at sondre mellem to typer 

gevinstklausuler hhv. regulære – og irregulære gevinstklausuler.208 Ved irregulær gevinstklausul forstås 

en klausul, som anvendes, når kontrahenterne ex ante er opmærksomme på muligheden for økonomisk 

gevinst ex post eksempelvis ved pladesalg af en kendt kunstner med anvendelsen af en royalty-model 

afhængig af antallet af solgte plader.209 Derimod forstås der ved en regulær gevinstklausul en klausul, 

som regulerer økonomiske gevinster som følge af den anerkendelse, at en kontrakt efter dens 

udfærdigelse ikke er fuldkommen og som minimum udarbejdet på baggrund af asymmetrisk 

information om fremtidige muligheder for at øge RRne. 210  PSKen  vil derfor kunne omfatte 

efterfølgende ukendte økonomiske gevinster, som derved kan realiseres mellem parterne ex post ved 

brug af en dynamisk og proaktiv regulær gevinstklausul.211  

 

Det skal nedenfor analyseres, om en regulær gevinstklausul kan indgås i overensstemmelse med 

gældende ret. 

8.3.1. Gældende ret i forhold til gevinstklausul  
Efter dansk ret er udgangspunktet, at der i kontraktretlig henseende er aftalefrihed mellem parterne, jf. 

AFTL § 1 og DL 5-1-1. Derfor har kontrahenterne mulighed for at indsætte en regulær gevinstklausul i 

PSKen. Desuden gælder der, at en aftale er bindende (pacta sunt servanda), jf. AFTL § 1, DL 5-1-1 og 

DL 5-1-2., hvorved en regulær gevinstklausul vil udgøre en potentiel modifikation hertil. Eftersom 

                                       
207 Ibid, s. 3 og Østergaard (2016), s. 438.  
208 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 7. 
209 Ibid, s. 7. 
210 Ibid, s. 7 ff.  og Tvarnø & Østergaard (2018), s. 14. 
211 Østergaard (2016), s. 438 og Petersen & Østergaard, (ultimo 2020), s. 7. 
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forordningen alene finder anvendelse på kontraktforhold med ensidigt indgået vilkår og betingelser, 

finder den ikke anvendelse på PSKen og udgør derfor ikke en hindrig for udøvelse af strategisk 

kontrahering gennem proaktive bestemmelser som en regulær gevinstklausul. Ved fraværet af en 

gevinstklausul vil kontrahenter kunne påberåbe sig ugyldighed efter AFTL § 36 og 

forudsætningslæren, hvorved der er mulighed for hel eller delvis tilsidesættelse af kontrakten og 

erstatningspligt op til den negative kontraktopfyldelse.212  

 

Retspraksis  

I de tre følgende afgørelser herunder UfR 2003.23 H, UfR 2012.3007 H og UfR 2000.656 H har 

domstolene taget stilling til efterfølgende omstændigheder om ydereligere økonomisk værdi som følge 

af en kontrakt. Gennem dommene ønskes det belyst, om RDerne og FMen bør indgå en regulær 

gevinstklausul i PSKen, og i så fald hvordan bestemmelsen skal konciperes.  

 

UfR 2003.23 H (Tintin-dommen) 
Sag UfR 2003.23 H omhandler fordelingen af en økonomisk merværdi opstået ved oversættelsen af 

tegneserien Tintin. Forlaget, som udgiver tegneserien, indgik en aftale med underdirektøren i samme 

forlag om oversættelse af 23 tegneserier fra fransk til dansk i perioden 1960 – 1976. Iht. aftalen blev 

underdirektøren/oversætteren honoreret med et fastlagt beløb på 10 kr. per side, som var kutymen for 

forlagsbranchen på dette tidspunkt.213 Allerede efter 7 år blev der genoptrykt nye oplag af værkerne, og 

tegneserierne viste sig at blive en kommerciel succes i Danmark. I 1975 fratrådte underdirektøren sin 

ansættelse i forlaget, hvor han bekræftede, at der ikke var udestående mellem forlaget og ham. 

Efterfølgende anlagde oversætteren dog sag imod forlaget om et ekstra vederlag på 0,5 mio. kr. under 

henvisning til AFTL § 36. Dette skete på trods af, at optrykkene fandt sted uden indsigelse eller krav 

om yderligere honorar fra oversætteren på dette tidspunkt. Ligesom oversætteren ved sin fratrædelse i 

1975 ikke havde givet grund til at tro andet med sin adfærd end, at forlaget havde ret til at oprykke 

yderligere oplag uden oversætterens samtykke og uden yderligere honorar i årene efter 1980.214 Østre 

Landsret udtalte, at sagsøgeren blev honoreret efter sædvanlig praksis for honorering i forlagsbranchen. 

I sin ledende stilling i forlaget havde underdirektøren desuden til opgave at indgå aftaler med andre 
                                       
212 Østergaard (2016), s. 442. 
213 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 7. 
214 Ibid, s. 7.  



Side 70 af 120 
 

oversættere på vegne af forlaget og var derved bekendt med aftalepraksis på området. Sagsøger havde 

haft særlig anledning til at forhandle andre vilkår end de sædvanelige med forlaget. Derudover gjorde 

sagsøger som nævnt ingen indsigelser eller krav om yderligere honorar gældende i forbindelse med 

optrykkene. Som resultat heraf fandt Østre Landsret, at forlaget havde ret til at foretage genoptrykkene 

af oversættelserne på trods af manglende samtykke hertil og fravær af yderligere honorar, hvorved der 

ikke fandtes tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte aftalen efter AFTL § 36. Højesteret tilsluttede sig 

efterfølgende Østre Landsrets afgørelse.  

 

Det er en efterfølgende omstændighed, at Tintin-udgivelserne gav en større økonomisk gevinst end 

forventet. På bagrund af oversætteren og forlagets begrænset rationalitet ifm. kontraktudfærdigelsen på 

aftaleindgåelsestidspunktet var det ikke muligt at indfange de efterfølgende uforudsigelige økonomiske 

gevinster. Graden af asymmetrisk information i forholdet er derimod vanskeligere at fastsætte, da 

sagsøger havde et indgående kendskab til handelskutymen i branchen, selvom parterne formentlig 

aldrig havde forestillet sig antallet af udgivelser af tegnserien. Derfor kan kontrakten mellem forlaget 

og oversætteren/underdirektøren formentlig ikke anses for at være inkomplet og derved tilsidesættes 

efter AFTL § 36.215 Det samme vil formentlig være tilfældet for RDerne, der ikke vil kunne påberåbe 

sig AFTL § 36 pga. deres professionel tilgang til kontraktkoncipering ift. FMen. Derfor vil det være 

svært for disse at kunne påberåbe sig AFTL § 36 som følge af PSKens bestemmelser, hvis de forbigås 

af efterfølgende økonomiske gevinster i partnerskabet. En proaktiv gevinstklausul vil derfor være at 

foretrække mellem RDerne og FMen ift. at fordele efterfølgende gevinster i partnerskabet, eksempelvis 

hvis den digitale platform bliver en større forretningsmæssig succes end forventet. 

 

UfR 2012.3007 H (Pandora-dommen) 

Sag UfR 2012.3007 H omhandlede en royaltyaftale mellem to professionelle erhvervsdrivende hhv. 

smykkeproducenten Pandora og glaskunstneren Lisa Aagaard (herefter Lise). Efter aftalen skulle Lise 

designe og producere glasperler til Pandora, som passede til armbånd af Pandora. Kontrakten var 

uopsigelig for begge parter i 20 år fra dens indgåelse. 216  Ifølge kontraktens punkt 3.1 skulle 

smykkeproducenten betale glaskunstneren 12,50% af Pandoras samlede omsætning af glasperler, 

                                       
215 Ibid, s. 8 og Østergaard (2016), s. 448. 
216 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 8.  
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uanset om de var designet af glaskunstneren Lisa eller andre. Senere blev kontrakten suppleret med en 

royalty afregnet med USD 0,50 per glasperle og efterfølgende reguleret jævnfør EU-harmoniseret 

forbrugerprisindex 12.3.1 for smykker og ure mv. Som følge heraf modtag Lise i 2009 ca. DKK 32 

mio. fra Pandora iht. royaltyaftalen alene for glasperler designet af Lise. Pandora påstod, at kontraktens 

punkt 3.1 var i strid med konkurrenceloves § 6, stk. 1 og derved ulovlig efter § 6, stk. 5. De lagde til 

grund, at omkostningerne for en perle kun var en brøkdel af den samlede pris på et smykke, og at 

kontrakten derfor var ugyldig efter AFTL § 36. Højesteret afviste påstanden, da Pandora som 

professionel part måtte have taget højde for en beregnet risiko ifm. kontraktforhandlingerne og –

udfærdigelsen, hvorfor de var forpligtet til at betale royalties til Lise i en 20-årige periode.217  

 

De ovennævnte to afgørelser tegner et billede af, at generalklausulen i AFTL § 36 om urimelige 

kontraktvilkår er svær at anvende for professionelle parter til at omallokere efterfølgende økonomiske 

gevinster. Dog er der tale om sparsom retspraksis på området.218 I partnerskabet mellem RDerne og 

FMen må RDerne klart anses for en professionel part, som vil have svært ved at påberåbe sig AFTL § 

36 overfor FMen. Samtidig må styrkeforholdene mellem parterne anses for at være asymmetriske, hvor 

FMen udgør den store part. Dette skyldes, at FMen har flere transaktioner at fordele sin risiko på i 

forhold til RDerne, da denne modtager et gebyr for hver eneste handel foretaget gennem platformen. I 

lyset af ovennævnte afgørelse forventes det dermed, at FMen foretager en vis beregnet risiko for at 

indgå i partnerskabet med RDerne, som lægges til grund for kontraktforhandlingerne og udfærdigelsen 

af PSKen. FMen vil derfor have svært ved at påberåbe sig urimelighed ved fordelingen af efterfølgende 

økonomiske gevinster efter AFTL § 36. Ved anvendelsen af gevinstklausul i kontrakten vil RDerne og 

FMen derimod have mulighed for at løse problemet forbundet ti parternes imperfekt og asymmetrisk 

information og derved kunne tilpasse deres incitamenter for at undgå opportunistisk adfærd.219 

 

UfR 2000.656 H (Sebastian-dommen) 

I sag UfR 2000.656 H havde komponisten Sebastian havde skrevet musikken til en ballet for Det 

Kongelige Teater, som imidlertid ikke kunne opføres, da koreografen opsagde sin aftale med teatret. 

Komponisten modtog derfor ikke opførelsesvederlag afhængig af antallet af opførselsgange, hvilket 
                                       
217 Ibid, s. 7. 
218 Ibid, s. 8. 
219 Ibid, s. 8. 
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han havde forventet. Højesteret fandt, at aftalen ikke tog højde for, at balletten ikke skulle blive opført, 

eftersom begge parter forventede, at ballet ville blive opført. Efter udfyldning af aftalen fastslog 

flertallet, at komponisten skulle modtage et yderligere vederlag på DKK 200.000 i supplement til sit 

bestillingsvederlag på DKK 100.000 ud fra et forudsætningssynspunkt.220 Mindretallet fandt derimod, 

at aftalens forholdsmæssige høje tantieme per opførsel stod ift. det beskedne bestillingshonorar, hvilket 

var udtryk for en indkalkuleret risiko.  

 

Ved anvendelse af en proaktiv gevinstklausul ville parterne ikke være stillet overfor usikkerheden, som 

følger af en domstols-/voldgiftsafgørelse, da tredjepartshåndhævelsesinstansen må foretage almindelig 

aftalesupplering med udgangspunkt i almindelige obligationsretlige grundsætninger og/eller 

specialitetshensyn i det omfang, det er muligt under hensyntagen til kontraktens lex causae.221 Eftersom 

parterne udøver strategisk kontrahering, vil de foretrække selv at finde frem til en fælles løsning ift. 

fordelingen af potentielle efterfølgende ukendte økonomiske gevinster. En løsning vil være indgåelsen 

af en regulære gevinst, som vil omfatte efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster som følge af 

PSKen. Herved erkender parterne, at de har imperfekt information på kontraktindgåelsestidspunktet og 

antageligt også asymmetrisk information om fremtidige muligheder for ydereligere økonomiske 

gevinster.222 Ved indgåelsen af en regulær gevinstklausul med mulighed for at fordele efterfølgende 

uforudsete økonomiske gevinster i relationen og vil der derved være mulighed for at øge potentialet for 

at generere RR, som kan betegnes som dynamisk efficiens.223  

8.3.2. Kontraktkoncipering af en regulær gevinstklausul i PSKen for potentielt at skabe 

RR subsidiært KS 

I PSKen bør det anføres, at en regulær gevinstklausul omfatter efterfølgende uforudsete økonomiske 

gevinster som følge af partnerskabet så som RR. Det bør fremgå af bestemmelsen, at fremkaldelsen af 

en regulær gevinst indebærer, at PSKen genforhandles på en retfærdig måde efter 

kontraktindgåelsestidspunktet ex post.224 Denne forpligtelse er baseret på vilje og tillid, hvormed den 

                                       
220 Andersen & Lookofsky (2015), s. 102 f.  
221 Tvarnø & Østergaard (2018), s. 14.  
222 Ibid, s. 14. 
223 Østergaard (2016), s. 448 og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 11.  
224 Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 15. 
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underbygger parternes loyalitetsforpligtelse overfor hinanden. 225 Dog vil der stadigvæk være risiko for, 

at der kan opstå hold-up situationer i kontraktrelationen herunder efficient kontraktbrud226. Både 

RDerne og FMen bør være med i forhandlingerne om, hvordan gevinstklausulen bør konciperes i 

PSKen, så den består af en gensidig forpligtelse til at genforhandle dele af det eksisterende 

kontraktgrundlag, hvis en efterfølgende økonomisk gevinst ikke er inkorporereret i 

kontraktgrundlaget.227 I bestemmelsen bør parterne være gensidigt forpligtet til at meddele hinanden, 

hvis en økonomisk uforudset gevinst opstår som følge af partnerskabet, som ligger udover 

kontraktgrundlaget. Denne information bør meddelelses hurtigst muligt til modparten, således at 

parterne kan opsætte et møde om genforhandling af kontrakten. Desuden bør der udarbejdes en 

fordelingsnøgle til hjælp for parterne i processen, så de på forhånd har aftalt det relative 

størrelsesforhold mellem parterne, som gevinsten skal fordeles efter.228 Det bør ligeledes overvejes om 

hele eller dele af gevinsten skal anvendes som geninvestering i relationsspecifikke aktiver og/eller 

vidensdeling samt andre tiltag, som kan komme parterne til gavn gennem fællesoptimering, hvormed 

potentialet for at skabe RR øges yderligere mellem RDerne og FMen.  

8.4. Vurdering af muligheder og begrænsninger for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS gennem efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster  
Det udgør en begrænsning for RDerne og FMens mulighed for at generere RR, at en kontrakt efter dens 

udfærdigelse er ufuldkommen og som minimum udarbejdet grundet asymmetrisk information om 

fremtidige muligheder for at øge RRerne i relationen. Dog vil kontrahenterne have mulighed for at 

inkorporere sådanne efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster gennem kontraktkonciperingen af 

en regulær gevinstklausul i PSKen. Bestemmelsen bør være proaktiv og derfor højde for dynamiske 

forhold i partnerskabet, hvormed RDerne og FMen har mulighed for at styrke deres relation på en 

tillidsfuld og troværdig måde over tid med fokus på fællesoptimering og derved skabelse af yderligere 

RR.229 For at sikre incitamentsforenelighed under genforhandlingerne vil det hjælpe parterne at indføre 

en fordelingsnøgle i gevinstklausul på kontraktindgåelsestidspunktet, så mulige gevinster (som måtte 

                                       
225 Schwenzer & Munzo (2019), s. 149 ff. og 162 og Petersen & Østergaard (ultimo 2020), s. 16 f. 
226 Et efficient kontraktbrud er, når der er højere omkostningerne forbundet med at blive i partnerskabet ift. værdien af at 
forblive i samarbejdet, hvorved det vil være efficient at bryde PSKen. 
227 Østergaard (2016), s. 449. 
228 Tvarnø & Østergaard (2018), s. 15 og Østergaard (2016), s. 449. 
229 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 25.  
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opstå som følge af deres relation) fordeles forholdsmæssigt mellem parterne ud fra deres relative 

størrelsesforhold samt mulighed for at geninvestere hele eller dele af gevinsterne i relationsspecifikke 

investering og rutinemæssig vidensdeling med mulighed for skabelse af yderligere RR i relationen. 

Herved opnår parterne vedvarende konkurrencefordele, som alt andet lige vil reducere sandsynligheden 

for et effektivt kontraktbrud mellem parterne realiseres, da RDerne og FMen har incitamentet til at 

opretholde et langvarigt samarbejde.230 En regulær gevinstklausul vil derved skabe grundlag for, at 

RDerne og FMen kan anvende PSKen dynamisk i takt med relationens udvikling og sikrer, at der er 

fokus på fællesoptimering og derved opnåelse af yderligere RR.231  

8.5. Delkonklusion om efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster 
Det kan delvist konkluders, at det ikke i sig selv er et mål at koncipere PSKen komplet, men derimod at 

have fokus på abstrakt formulerede kontraktjusteringsmekanismer, som kan anvendes til at håndtere 

efterfølgende omstændigheder så som uforudsete økonomiske gevinster i en regulær gevinstklausul.232 

Indgåelsen af en proaktiv regulær gevinstklausul ex ante sikrer, at efterfølgende uforudsete økonomiske 

gevinster fordeles og derved øger potentialet for at generere RR i relationen. Bestemmelsen kan derved 

betegnes som dynamisk efficiens. Væsentlig er udfærdigelsen af gevinstklausulen i PSKen, da en 

tvetydig bestemmelse kan give anledning til konflikter og derved begrænse mulighederne for at opnå 

RR subsidiært KS i relationen. Det bør derfor tydeliggøres, at modparten skal have besked snarest 

muligt, hvis der opstår efterfølgende økonomiske muligheder, så disse kan fordeles forholdsmæssigt 

mellem RDerne og FMen ud fra deres relative størrelsesforhold med mulighed for geninvestering i 

relationsspecifikke aktiver og vidensdeling i partnerskabet. Ved at håndtere efterfølgende uforudsete 

økonomiske gevinster på en sådan måde undgås konflikter herom herunder usikkerheden om parternes 

retsstilling, som følger af en domstols-/voldgiftsafgørelse, som ville have udgjort en begrænsning for 

opnåelse af RR subsidiært KS i relationen.    

                                       
230 Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 13.  
231 Østergaard (2016), s. 448, og Holle & Østergaard (ultimo 2020), s. 25.  
232 Ibid, s. 7 f.  
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Kapitel 9 – Transaktionsomkostninger forbundet til udøvelse af 

strategisk kontrahering 

9.1. Indledning  
I dette kapitel analyseres omkostningerne, som er forbundet til udøvelse af strategisk kontrahering 

mellem RDerne og FMen for at opnå RR i forhold til konventionel kontrahering ud fra 

transaktionsomkostningsteori. De samlede omkostninger bag kontraktparadigmet vurderes ift., om de 

kan udgøre en potentiel hindring for parternes ønske om at generere RR subsidiært KS som følge af 

PSKen.  

9.2. Transaktionsomkostninger 
Det skal kunne betale sig for RDerne og FMen at investere i sikkerhedsforanstaltninger i partnerskabet, 

hvorfor det må vurderes om, partnerskabet samlet set giver et højere afkast end, hvad der ellers ville 

være muligt for parterne. 233  Herved skal den samlede værdi af PSKen være højere end de 

transaktionsomkostninger, som følger af udøvelse af strategisk kontrahering. 

Transaktionsomkostningerne forbundet med udøvelse af strategisk kontrahering kan opdeles i ex ante 

og ex post omkostninger, hvor kontrakt-, kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostninger 

udgør transaktionsomkostningerne ex ante, og kontrol-, kontraktjusterings- og 

kommunikationsomkostninger udgør transaktionsomkostningerne ex post.234 

9.2.1. Transaktionsomkostninger ex ante mellem realdebitorerne og formidleren 
I samarbejdet mellem RDerne og FMen vil der i opstarts-/etableringsfasen være højere 

transaktionsomkostninger ex ante ved udøvelse af strategisk kontrahering fremfor konventionel 

kontrahering, da der er kontraktomkostningerne forbundet med udvælgelsen af et strategisk fit mellem 

de pågældende parter med komplementære ressourcer. 235  Dertil vil der være 

kontraktforhandlingsomkostningerne, som omfatter tid og ressourcer, som RDerne og FMen bruger på 

at forhandle sig frem til deres fælles forretningsplan herunder generiske strategi, som lægges til grund 

for formålsbestemmelsen for PSKen, som er central for RDerne og FMens fremadrettet samarbejdet. 

                                       
233 Hendrikse (2003), s. 204 ff.  
234 Østergaard (2016), s. 440. 
235 Se afsnit 1.4. Afgrænsning om afgrænsning fra udvælgelsesprocessen vedr. strategisk fit.  
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Ydermere skal parterne forhandle om, hvilke investeringer de skal foretages i de relationsspecifikke 

aktiver, hvor store disse skal være, og på hvilket tidspunkt disse skal foretages. Hertil kommer 

investeringer i rutinemæssige vidensudvekslingsprocesser og transaktionsomkostningerne ved selve 

vidensdelingen mellem parterne, som er afgørende for deres forretningsmodel. Dernæst kommer 

forhandlinger om proaktive klausuler, hvordan disse skal udfærdiges i PSKen. Eksempelvis kræver det 

tid og ressourcer at fastlægge, hvilke forhold RDerne og FMens gevinstklausul skal indeholde herunder 

udarbejdelse af en fordelingsnøgle mellem parterne. Transaktionsomkostningerne forbundet til 

kontraktforhandlingerne skal dog også ses, som en udvikling af relationen på et mere uformelt plan, 

som fremadrettet vil styrke deres tillidsfulde og troværdige samarbejde. 

Kontraktudfærdigelsesomkostningerne er transaktionsomkostningerne forbundet til konciperingen af 

PSKen, hvor udfærdigelsen af bestemmelserne anses som resultatet af parternes kontraktforhandlinger. 

Her vil der være transaktionsomkostninger forbundet til, at parternes fælles mål og gennemgående 

kongruens kommer til udtryk i bestemmelserne for at sikre en tydelig sammenhæng mellem parternes 

kontraktforhandlinger, herunder intentionerne bag bestemmelserne, og kontraktudfærdigelsen. 

Kontraheringsomkostninger vil dog formentlig være lavere end ved udøvelse af konventionel 

kontrahering, da tilliden og troværdigheden i relationen medfører, at parterne ikke har behov for at 

skrive alle detaljerne ned i PSKen, men derimod anvende proaktive klausuler.  

9.2.2. Transaktionsomkostninger ex post mellem realdebitorerne og formidleren 
Ovenstående skal dog ses ift., at transaktionsomkostninger ex post bliver lavere som følge af 

reducerede kontrolomkostningerne pga. parternes gensidige engagement og tillid. Der vil derfor ikke 

være behov for overvågning af parterne, eftersom de ikke har incitament til at handle opportunistisk 

grundet deres ønske om fællesoptimering gennem forretningsplanen, som lægges til grund for PSKen. 

Dog vil efterfølgende kontraktjustering ved genforhandling medføre transaktionsomkostninger ex post. 

Disse kontraktjusteringsomkostninger må dog alt andet lige anses for at være mindre total set ift. 

fraværet af kontraktjusteringsmekanismer, da det kan føre til konflikter mellem parterne. Endeligt er 

der kommunikationsomkostningerne forbundet med parternes forpligtelse til at udveksle strategisk 

information med henblik på at generere RR subsidiært KS i relationen. Ved udvikling af systemer og 

rutiner hertil vil kommunikationsomkostningerne over tid reduceres. Omkostningerne er centrale for 
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partnerskabet og afgørende for udviklingen af et fortsat engageret tillidsfuldt og troværdigt samarbejde, 

som alt andet lige vil reducere de samlede transaktionsomkostninger på sigt.  

9.3. Vurdering af transaktionsomkostningerne i partnerskabskontrakten  
Generelt set vil RDerne og FMens partnerskab føre til høje transaktionsomkostninger ex ante ift., hvis 

parterne i stedet udøvede konventionel kontrahering. Dette skyldes, at RDerne og FMen i starts-

/etableringsfasen bruger tid på at opbygge en tillidsfuld og troværdig relation gennem 

kontraktforhandlingerne og –udfærdigelse mhp. relationsspecifikke investeringer herunder udvikling af 

den digitale platforms design, funktioner og services, samt vidensdelingsrutiner og -systemer. 

Incitamentet til at foretage de høje transaktionsomkostninger ex ante ved udøvelse af strategisk 

kontrahering, at transaktionsomkostningerne ex post er lavere og derved vil kunne opveje disse. 

Eksempelvis vil vidensdeling kunne frigøre ressourcer til brug for andet på sigt, ligesom merværdien i 

form af RR vil tilføre partnerskabet yderligere ressourcer. Det må derfor vurderes, at de høje 

transaktionsomkostninger ex ante opvejes af de lavere transaktionsomkostninger ex post, hvorfor 

udøvelse af strategisk kontrahering af PSKen er værd at foretrække for RDerne og FMen.  

9.4. Delkonklusion om transaktionsomkostningerne i partnerskabskontrakten  
Opsamlende kan det konkluderes, at der er høje transaktionsomkostninger ex ante forbundet med 

udøvelse af strategisk kontrahering ift. konventionel kontrahering. Disse høje transaktionsomkostninger 

ex ante kan udgøre en begrænsning for skabelsen af RR subsidiært KS i relationen. Dog skal disse høje 

transaktionsomkostninger opvejes af de lavere transaktionsomkostninger ex post, hvorfor udøvelse af 

strategisk kontrahering af PSKen er værd at foretrække for RDerne og FMen.  
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Kapitel 10 – Konklusion  
Det kan konkluderes, at RDerne og FMen skal have komplementære ressourcer som en grundlæggende 

forudsætning for, at en supernormal profit i form af RR kan skabes i relationen. Forretningsplanen 

mellem parterne bygger på tilstedeværelsen af RDernes juridiske – og FMens tekniske ressourcer og 

kompetencer, som tilsammen giver mulighed for at udvikle og drive en digital platform med juridiske 

services. Gennem komplementære ressourcer påvirkes mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen positivt af parternes evne til at tilpasse sine komplementære ressourcer til 

relationen og deres relationelle kapacitet, som kan øges over tid gennem gensidige relationsspecifikke 

investeringer. Tillige vil parternes komplementære ressourcer udvikle udelelighed og derved 

idiosynkratiske kapaciteter, fordi ressourcerne tilpasses parternes platform. Derimod kan faldende 

relationel inerti over tid begrænse mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS. Derudover 

kan positive og negative netværkseffekter have indflydelse på den forretningsmæssige succes, 

hvorigennem KS kan genereres. Ved kontraktkonciperingen af en PSK mellem parterne bør følgende 

bestemmelse udfærdiges for at sikre en incitamentsforenelighed ift. de komplementære ressourcer: en 

formålsbestemmelse som sikrer fællesoptimering i relationen og rammerne for samarbejdet, og en 

bestemmelse om RDernes og FMens gensidig realforpligtelse som sikrer, at der sker en 

forventningsafstemning af parternes bidrag til ressourcer og kompetencer i samarbejdet. Desuden vil en 

gensidig samarbejdsforpligtelse om reaktionspligt ved utilfredshed eller mistillid i reaktionen sikre, at 

misforståelser eller uoverensstemmelser håndteres inden de eskalerer i partnerskabet.   

 

Dertil er relationsspecifikke investeringer en betingelse for at kunne opnå RR i relationen, hvor RDerne 

og FMen særligt bør investere forholdsmæssigt i hinanden som humaspecifikt aktiv og platformen som 

et (u)geografisk aktiv ud fra deres relative størrelsesforhold. Da parterne arbejder indenfor dynamiske 

miljøer hhv. juridisk og teknologisk, ønskes disse formentligt at blive ajourført med den seneste 

udvikling afgørende for at opnå forretningsmæssig succes i partnerskabet. Det påvirker skabelsen af 

RR subsidiært KS positivt, når investeringerne i deres relationsspecifikke aktiver øges, da parternes 

økonomiske bindinger i partnerskabet øges. Tillige vil varigheden af partnerskabet mellem RDerne og 

FMen øge afhængigheds- og innovationsgraden i partnerskabet, som medvirker til et langvarigt og 

dedikeret samarbejde. Relationsspecifikke investeringer tilfører den enkelte værdi, som denne ikke 

havde opnået udenfor relationen, hvilket kan øge incitamentet for opportunistisk adfærd som følge af 
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denne konkurrencefordel og derved begrænser mulighederne for potentielt at opnå RR subsidiært KS i 

relationen. Derfor bør der udfærdiges en gensidig investeringsklausul i PSKen, som forpligter RDerne 

og FMen i at investere gensidigt, gentagende og forholdsmæssigt i komplementære relationsspecifikke 

aktiver ud fra deres relative størrelsesforhold. Bestemmelsen bør suppleres af en 

geninvesteringsklausul, hvor parterne forpligter sig til at foretage geninvesteringer ud fra deres profit 

fra partnerskabet med mulighed for at opbygge en positiv spiral for investeringerne i samarbejdet, som 

fører til øget afhængigheds- og innovationsevne og derved mulighed for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i partnerskabet.  

 

Dernæst er det en betingelse, at parterne oparbejder rutinemæssig vidensdeling af strategisk 

information og knowhow i partnerskabet. Ligeledes fordrer forretningsmodellen om udbud af juridiske 

services gennem en digital platform gensidig kommunikation mellem RDerne og FMen. Mulighederne 

for potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen øges af parternes partnerspecifikke 

absorptionsevne af information og knowhow i relationen, som udvikles over tid. Til gavn herfor skal 

der udvikles rammer og systemer til vidensdeling, som er regelmæssig, direkte og tryg tilpasset 

relationen, som vil øge konkurrencefordelene og derved mulighederne for potentielt at skabe RR 

subsidiært KS i relationen. Udviklingen af et effektivt vidensdelingssystem fører desuden til øget 

vidensdeling mellem parterne og reducerer kommunikationsomkostningerne, hvorved potentialet for 

RR subsidiært KS øges. Endvidere vil udviklingen af en udvælgelsesmekanisme tilpasset til RKernes 

behov for at matche med RDerne på baggrund af deres faglige, sociale og personlige ressourcer og 

kompetencer ved komplekse juridiske opgaver kunne skabe et dobbelt strategisk fit. Herved vil den 

strategiske information og knowhow have en højere værdi i kontraktrelationen fremfor udenfor. Tillige 

vil dette udgøre en udvidelse af forretningsmodellen, som vil øge konkurrencefordelene og derved 

mulighederne for potentielt at skabe yderligere RR subsidiært KS og sikre et langvarigt strategisk og 

værdiskabende samarbejde. Det virker dog begrænsende for opnåelse af RR subsidiært KS, hvis 

parterne har mulighed for free riding og derved nyde godt af modpartens vidensdeling uden selv at 

bidrage med strategisk information og knowhow i relation for senere at udnytte situationen ved at gå til 

en konkurrent. Ved udvikling af et gennemsigtig vidensdelingsprocesser, -system og 

kontraktkoncipering af bestemmelser om gensidig kommunikationsforpligtelser i PSKen vil 

mulighederne for potentielt at skabe RR subsidiært KS øges i relationen. Samtidig skal en 
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bestemmelses tavshedspligt som supplering til LFH sikre at strategisk information og knowhow ikke 

videregives til uvedkommende. Herigennem sikres der incitamentsforenelighed mellem kontrahenterne, 

så RDerne og FMen kan opbygge et langvarigt, tillidsfuldt og troværdigt partnerskab med muligheder 

for potentielt at generere RR subsidiært KS i relationen.  

 

Ifølge Dyer og Singhs modeller udgør effektiv governance ydermere en kumulativ betingelse for 

skabelse af RR i relationen, som omfatter håndhævelse af PSKen ex post. Effektiv governance kan 

enten være gennem tredjepartshåndhævelse eller selvhåndhævelse. Sidst nævnte kan opdeles i formelle 

sikkerhedsforanstaltninger og uformelle sikkerhedsforanstaltninger. Der argumenteres for i 

afhandlingen, at en tilstrækkelig konciperet PSK overflødiggør effektiv governance gennem formelle 

sikkerhedsforanstaltninger i relationsspecifikke investeringer og rutinemæssig vidensdeling opbygges 

uformelle sikkerhedsforanstaltninger i form af goodwill, tillid og troværdighed i relationen, hvorfor 

håndhævelse af PSKen ikke vil materialiseres ud fra et teoretisk synspunkt. Herved kan Dyer og Singhs 

model revideres til:  

 
Figur 5: Revideret udgave af Dyer og Singhs model for RR. 

 

Begrænsende for opnåelse af RR er det, at efterfølgende uforudsete økonomiske gevinster som følge af 

PSKen kan resultere i konflikter. Løsningen kan være at inkorporere efterfølgende uforudsete gevinster 

i kontraktgrundlaget i en proaktiv regulær gevinstklausul med mulighed for genforhandling af PSKen. 
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Herved øges mulighederne for at generere RR subsidiært KS i relationen, da engagementet, tilliden og 

troværdigheden i partnerskabet øges.  

 

Endvidere er der høje transaktionsomkostninger ex ante forbundet med udøvelse af strategisk 

kontrahering ift. udøvelse af konventionel kontrahering, hvilket umiddelbart virker begrænsende. Disse 

høje transaktionsomkostninger ex ante skal dog ses i relation til besparede transaktionsomkostninger ex 

post, hvor særligt kontrolomkostningerne reduceres som følge af engagement, tillid og troværdighed 

opbygget i relationen. Derfor er udøvelse af strategisk kontrahering at foretrække for parterne med 

mulighed for at opnå RR subsidiært KS gennem opfyldelse af de grundlæggende forudsætninger og 

betingelser herfor. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at der er gode muligheder for, at RDerne og FMen kan skabe et 

strategisk og værdiskabende partnerskab med muligheder for at skabe RR subsidiært KS i relationen 

som følge af deres komplementære ressourcer og kompetencer, relationsspecifikke investeringer og 

vidensdeling suppleret af proaktive og dynamiske bestemmelser så som en genforhandlingsklausul og 

en regulær gevinstklausul.  
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om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 

12. december 2012, s. 1). 
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LFH er baseret på EU-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af 
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erhvervelse, brug og videregivelse.  
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Vejledninger  
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Appendiks 1 – Harmoni mellem ny EU-forordning og udøvelse af 

strategisk kontrahering ex ante mellem afhandlingens parter  

A1.1. Indledning  
I appendiks 1 udledes gældende ret af Europa-Parlamentet og Rådet forordning nr. 1150 af 20. juni 

2019 (også kaldet forordningen) , som træder i kraft den 12. juli 2020.236 Den retsdogmatiske analyse 

tager udgangspunkt i de bestemmelser, som har indflydelse på kontraktindgåelsen mellem 

kontrahenterne for efterfølgende at vurdere om en realdebitor og en formidler har mulighed for at 

udøve strategisk kontrahering ex ante ud fra et dansk aftaleretligt perspektiv som følge af forordningens 

ikrafttrædelse.  

A1.2. Harmoni mellem forordningen og aftaleretten i forhold til at kunne udøve 

strategisk kontrahering ex ante    

A1.2.1. Aftaleindgåelse efter dansk aftaleret  
Det indre kontraktforhold (herefter kontraktforholdet) reguleres af den almindelige generelle del af 

obligationsretten. Kontraktparterne er begge professionelle erhvervsdrivende parter, hvorfor kontrakten 

som udgangspunkt alene er omfattet af deklaratoriske regler, medmindre andet fremgår af lex specialis. 

I kontraktretlig henseende er udgangspunktet i dansk ret, at der aftalefrihed inter partes, jf. AFTL § 1, 

DL 5-1-1 og DL 5-1-2, som alene begrænses af de almindelige ugyldighedslære i aftalelovens kapitel 3 

herunder AFTL § 36 og forudsætningslæren. 237  Dette betyder, at enkelte privatpersoner og 

erhvervsdrivende kan frit indgå de aftaler og kontrakter, som de ønsker.238 Dette er et udtryk for aftale- 

eller kontraktfrihed, som historisk er udledt af viljedogmet. I dag er aftalefriheden ikke længere en 

retlig deduktion af viljedogmet, men derimod funderet i de almindelige obligationsretlige 

retsgrundsætninger.239 

 

                                       
236 Forordningens art. 19, stk. 2. 
237 Østergaard (2014), s. 53.  
238 Andersen & Madsen (2012), s. 19 og Gomard (1979), s. 27. 
239 Andersen & Madsen (2012), s. 20. 
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For at undersøge om Europa-Parlamentet og Rådet forordning nr. 1150 af 20. juni 2019240 udgør en 

undtagelse til aftalefriheden i dansk ret, og om parterne i afhandlingen falder indenfor 

anvendelsesområde, skal gældende ret udledes af forordningen nedenfor. Såfremt forordningen finder 

anvendelse på parterne, vil bestemmelserne blive vurderet i forhold til parternes mulighed for at udøve 

strategisk kontrahering ex ante.  

A1.2.2. Forordningens anvendelsesområde  
For at forordningen finder anvendelse, skal der være tale om en ”onlineformidlingstjeneste, der leveres 

til erhvervsbrugere etableret eller med bopæl i Unionen, og som via disse onlineformidlingstjenester 

tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset deres 

etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester, og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt 

finder anvendelse”, jf. forordningens art. 1, stk. 2.  

 

Udledning af begrebet onlineformidlingstjenester 

Det skal først undersøges, om der er tale om en onlineformidlingstjeneste. Ved 

onlineformidlingstjenester forstås der ifølge forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2 alle tjenester, som 

opfylder de kumulative krav i bestemmelsens litra a – c.  

 

Betingelse a: Krav om informationstjeneste   

Den første betingelse er, at onlineformilingstjenesten kan sidestilles med en informationstjeneste som 

defineret i EU direktiv nr. 1535/2015241, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2, litra a. Ifølge dette 

direktiv er en informationstjeneste ”enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, som teleformidles 

ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager”, jf. EU direktiv nr. 1535/2015 art. 

1, stk. 1, litra b. Dette betyder, at en onlineformidlingstjeneste er en tjeneste som teleformidles, og hvis 

modydelse normalt skal ydes mod kontakt betaling af leverandøren af ydelser til 

onlineformidlingstjenesten.  

 

                                       
240 Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af online 
formidlingstjenester, nr. 1150 af 20. juni 2019.  
241 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter, nr. 1535 af 9. 
september 2015 og EUT om forskrifter for informationssamfundets tjenester, nr. L 241 af 17. september 2015, s. 1. 
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Ved teleformidling forstås, at ”en tjeneste ydes, uden at parterne er til stede samtidig”, jf. EU direktiv 

nr. 1535/2015 art. 1, stk. 1, litra b, nr. 1. Det må herudfra fortolkes, at aftaleparterne ikke behøver at 

være fysisk til stede ved aftaleindgåelsen. Men derimod kan aftaleparterne finde hinanden igennem 

teleformidling efter direktivets ordlyd, som er yderligere uddybet i afsnittet nedenfor.  

 

Dette skal ske ”ad elektronisk vej”, hvorved der forstås, ”at en tjeneste fra afsendelsesstedet sendes og 

på bestemmelsesstedet modtages ved hjælp af elektronisk behandlingsudstyr (herunder digital 

komprimering) og datalagringsudstyr. Dette må udelukkende sendes, rutes og modtages via tråd, radio, 

optiske midler eller andre elektromagnetiske midler,” jf. EU direktiv nr. 1535/2015 art. 1, stk. 1, litra b, 

nr. 2. Forordningen har defineret begrebet onlineformidlingstjenester på en præcis og teknologineutral 

måde for at tage højde for alle relevante tjenesteydelser, jf. forordningens præamblet 10. afsnit.  

 

Typiske tilfælde vil formentlig være, at en realdebitor afsender sin tjeneste ved brug af computere som 

elektronisk udstyr via Internettet til en realkreditor, hvilket er udtrykt i de gængse elektroniske midler, 

som vi har til rådighed i dag set ud fra det teknologiske udviklingsniveau i vores samtid.  

 

”En tjeneste ydes ved transmission af data på individuel anmodning”, jf. EU direktiv nr. 1535/2015 art. 

1, stk. 1, litra b, nr. 3. Dette betyder, at en realkreditor på egen hånd skal anmode om ydelsen. Samtidig 

med at realydelsen skal præsteres digitalt af realdebitoren.  

 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at den første betingelse udgør følgende kumulative krav for 

tjenesten for, at der er tale om en onlineformidlingstjeneste efter EU direktiv nr. 1535/2015 art. 1, stk. 

1, litra b, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2, litra a: 1) at den præsteres normalt mod kontakt 

betaling, 2) at den præsteres digitalt ved brug af computere via Internettet som formidlingskanal, og 3) 

at den præsteres ved realkreditorens anmodning om realydelsen.   

 

Betingelse b: Krav om reduktion af transaktionsomkostninger  

Den anden betingelse er, at en onlineformidlingstjeneste ”gør det muligt for erhvervsbrugere at tilbyde 

varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at lette iværksættelse af direkte transaktioner 
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mellem disse erhvervsbrugere og forbrugere, uanset hvor disse transaktioner i sidste ende indgås”, jf. 

forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2, litra b.  

 

Ved begrebet forbruger forstås ”enhver fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv, sin 

forretning, sit håndværk og sin profession”, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 4 og forordningens 

præambel 12. afsnit. Ud fra bestemmelsen skal ydelserne på en onlineformidlingstjeneste skal være 

rettet til forbrugere, hvorfor forordningen ikke finder anvendelse på onlineformidlingstjenester, som 

afsætter deres ydelser til andre erhvervsdrivende, jf. præamblets 11. afsnit.  

 

Det kan ud fra et obligationsretligt perspektiv af ovenstående udledes, at forordningen alene finder 

anvendelse på forbrugerkøb. Dvs.,  hvor en realkreditor handler som forbruger og derved udenfor sit 

erhverv, sin forretning, sit håndværk og sin profession, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 4 og 

forordningens præambel 12. afsnit. 

 

Udledning af begrebet erhvervsbrugere  

For at udlede gældende ret af bestemmelsen må det desuden analyseres, hvordan begrebet 

erhvervsbrugere skal fortolkes for at klarlægge, hvem der er retssubjekt og dermed kan påberåbe sig 

forordningen indenfor dens anvendelsesområde.  

 

Ved erhvervsbrugere skal der ifølge forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 1 forstås ”1) enhver privatperson, 

der optræder i egenskab af handlende, eller 2) erhvervsdrivende eller 3) enhver fysisk eller juridisk 

person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til 

formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession”. Det vil sige, at 

erhvervsbrugere er brugere af onlineformidlingstjenester, som herigennem tilbyder varer og/eller 

tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller 

profession.  

 

”Erhvervsbruger” er et nyt EU-retligt begreb, som alene er beskrevet i forordningen. I denne 

sammenhæng giver forordningen desværre ingen fortolkningsbidrag. Det dækker over tre kategorier af 
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brugere, som umiddelbart ikke fremgår klart og utvetydigt af forordningens definition i art. 2, afsnit 1, 

nr. 1, hvorfor disse undersøges nærmere nedenfor.  

 

Erhvervsbrugere som privatperson, der optræder som handlende  

I forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed 

for brugere af onlineformidlingstjenester nr. 2018/0112 (COD) pr. 26. april 2018 bestod definitionen af 

erhvervsbrugere udelukkende af sidste del af art. 2, afsnit 1, nr. 1. At der ved en erhvervsbrugere også 

skal forstås ”enhver privatperson, der optræder i egenskab af handlende, eller erhvervsdrivende” er en 

senere tilføjelse under hensyn til, at definitionen ”enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af 

onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til brugere til formål relateret til dennes 

erhverv, forretning, håndværk eller profession” ikke har været anset for være tilstrækkelig.  

 

For at undersøge udtrykke nærmere findes definitionen på privatperson i EU-retlig forstand i EU 

forordning nr. 794/2016242 art. 2, stk. 1, litra g som værende alle fysiske personer. Efter forordningens 

ordlyd er den fysiske person dog betinget af at optræde som handlende, hvorved der vil være tale om et 

civilkøb, idet forordningens realkreditor anses for at være en forbruger. Det betyder formentlig, at en 

fysisk person er omfattet af definitionen erhvervsbruger, hvis denne fungerer som handlende og derved 

sælger varer eller tjenesteydelser gennem en platform. Det stiller dog spørgsmål til om ”hobbyister” 

også vil være omfattet af definitionen. En sådan fysisk person handler uden for sit faglige håndværk, 

hvormed vedkommende ikke er dækket af sidste led i bestemmelsen. Spørgsmålet er derfor om, en 

hobbyist vil være omfattet af definitionen erhvervsbruger og dermed forordningens 

anvendelsesområde. I tilfælde, hvor der gennem en onlineformidlingstjeneste sker udveksling mellem 

vare eller tjenesteydelser mellem to civilpersoner og der derved udveksles realydelser, vil der ligeledes 

opstå tvivl om, hvorvidt privatpersonerne vil være omfattet af begrebet og dermed forordningens 

anvendelsesområde.  

 

Erhvervsbrugere som privatperson, der optræder som erhvervsdrivende   

                                       
242 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) og om erstatning nr. 794 af 11. maj 2016.  
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En privatperson, der optræder om erhvervsdrivende, er også omfattet af begrebet erhvervsbrugere. Det 

vil sige en fysisk person, der udøver erhvervsaktivitet ved at tilbyde varer eller tjenesteydelser gennem 

en onlineformidlingstjeneste. Til forskel fra ovenstående handler erhvervsdrivende med profit for øje. I 

situationer, hvor privatperson optræder som erhvervsdrivende og derved som selvstændig indenfor et 

felt, som ikke er i led med dennes primære erhverv, forretning, håndværk eller profession, vil 

privatpersonen formentlig ifalde første led af bestemmelsen. Det er dog tvivlsomt, hvorledes 

”privatperson, der optræder om erhvervsdrivende” skal fortolkes, idet en fysisk person som tilbyder 

varer eller tjenesteydelser relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession er omfattet 

af sidste led i bestemmelsen.  

 

Erhvervsbrugere som enhver fysisk og juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester  

Sluttelig kan en person også være omfattet af begrebet erhvervsbruger efter forordningens art. 2, afsnit 

1, nr. 4, sidste led som en fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester 

tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, 

håndværk eller profession. Dette afspejler den definitionen af begrebet i forslaget til forordningen. 

Heraf vil alle, der handler som led i deres ansættelse eller som selvstændig virksomhed, være omfattet.  

 

At være handlende, erhvervsdrivende eller tilbyde vare eller tjenesteydelser relateret til ens erhverv, 

forretning, håndværk eller profession giver indtryk af, at en erhvervsbruger handler med gevinst for 

øje. Dette stiller desuden spørgsmålstegn ved, om frivillige foreninger og organisationer, som ikke 

opererer med gevinst for øje, vil være omfattet af definitionen.  

 

På baggrund ovennævnte forhold forventes det, at den retlige kvalifikation af definitionen 

”erhvervsbruger” bør afprøves ved EU-domstolen for at fastslå, hvem der er omfattet af definitionen og 

dermed som retssubjekt kan påberåbe sig rettighederne i forordningen. Når forordningen træder i kraft 

12. juli 2020 vil der angiveligt være usikkerhed forbundet med, hvem der er omfattet af dens 

anvendelsesområde. 

 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at der er den retlige kvalifikation af begrebet ”erhvervsbruger” 

ikke står klart, hvilket betyder, at anvendelsesområdet forordningen ikke kan fastlægges fuldstændig.  
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Af forordningens ordlyd fremgår det konsekvent herunder også af art. 2, at 

onlineformidlingstjenesterne tilbyder varer eller tjenesteydelser. Dette forekommer upræcist, idet en 

onlineformidlingstjeneste som både tilbyder varer og tjenesteydelser utvivlsomt også vil være omfattet 

af forordningen.243 Denne lapsus understreger vigtigheden af, at retskilder udarbejdes med største 

omhyggelighed, da det kan have betydning for anvendelsesområdet.244  

 

Betydningen af betingelse b i forordningens art. 2, afsnit  1, nr. 2, litra b er, at en 

onlineformidlingstjeneste skal give aftaleparterne hhv. erhvervsbrugere og forbrugere lettere adgang til 

at mødes, hvilket også skal ses i lyset af potentialet for grænseoverskridende handel ifølge 

forordningens præambel 6. afsnit. Heri ligger det, at forbrugerne onlineformidlingstjenester hurtigt, let 

og billigt kan finde varer og tjenesteydelser, som dækker deres behov.  

 

Betingelse c: Krav om kontraktforhold mellem platformen og dens erhvervsbrugere  

Den tredje og sidste betingelse er, at tjenester på en onlineformidlingstjeneste ”leveres til 

erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem udbyderen af disse tjenester og 

erhvervsbrugere, som tilbyder deres varer eller tjenesteydelser til forbrugere”, jf. forordningens art. 2, 

afsnit 1, nr. 2, litra c.  

 

Til forståelse heraf må betydningen af ”udbyder af onlineformidlingstjenester” i forordningens forstand 

undersøges. Dette udgør ”enhver fysisk eller juridisk person, der leverer, eller tilbyder at levere 

onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere”, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 3.  

 

Baggrunden herfor er, at forbrugerne ikke skal indgå enkeltstående, individuelle kontrakter med de 

enkelte erhvervsbrugere, hvis de køber en eller flere varer og/eller tjenesteydelse på en given 

onlineformidlingstjeneste. Ud fra et retsøkonomisk perspektiv er dette desuden med til at reducere 

                                       
243 Brugen af konjunktionen ”eller” er gennemgående i de forskellige oversættelser af forordningen, hvorfor den ikke kan 
henføres til en tolks misforståelse af det retlige indhold.  
244 Dog vil denne fejl formentlig ikke give anledning til store fortolkningsmæssige hjernevrid.  
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transaktionsomkostningerne for forbrugerne og dermed supplere betingelse i  b i forordningens art. 2, 

afsnit  1, nr. 2, litra b (se ovenfor).  

 

Betydningen af bestemmelsen er, at udbyderne af onlineformidlingstjenester skal indgå en kontrakt 

med samtlige af dennes erhvervsbrugere, som tilbyder deres varer og tjenesteydelser gennem den 

onlineformidlingstjeneste. Dette er en klar afvigelse fra udgangspunktet i dansk ret om aftalefrihed, idet 

dette er et udtryk for kontraktpligt mellem parterne.  

 

Anvendelsesområdets øvrige betingelser efter art. 1, stk. 2 

Krav til erhvervsbrugere om etableringssted/bopæl og hvem ydelserne rettes til 

Desuden stilles der to ydereligere krav til realdebitoren for, at forordningen finder anvendelse, som  

involverer erhvervsbrugernes  1) etableringssted/ bopæl, og 2) hvem disse retter sine ydelser til.  

 

Det første krav følger af første del af forordningens art. 1, stk. 2, 3. led, hvorudfra erhvervsbrugerne 

skal være etableret eller have bopæl i Unionen, uanset hvor udbyderen af den pågældende 

onlineformidlingstjeneste er etableret eller har bopæl. Dette skyldes, at en platform typisk har en 

globalt dimension i modsætning til realdebitor og -kreditor, som sædvanligvis vil have en fast 

etableringssted/ bopæl, jf. præamblets 9. afsnit.  

 

Det andet krav fremgår af den sidste del af bestemmelsen, hvor realdebitorerne tilbyder deres ydelser til 

forbrugere i Unionen, uanset hvilken lovgivningen der i øvrigt finder anvendelse, jf. forordningens art. 

1, stk. 2 fortsat.  

 

For at fastslå om realdebitorerne retter sine aktiviteter mod forbrugere indenfor EU undersøges 

forordning nr. 1215/2012245 art. 17, stk. 1, litra c om kompetence i sager om forbrugeraftaler og 

forordning nr. 593/2008246 art. 6, stk. 1, litra b om forbrugeraftaler analogt, jf. forordningens præambel 

                                       
245 Europa-Parlamentets og Rådets forordning, nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 12. december 2012, s. 
1).  
246 Europa-Parlamentets og Rådets forordning, nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser 
(Rom I).  
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9. afsnit, 2. pkt. Af bestemmelsen fremgår det, at en realdebitor tilbyder sine ydelser til en forbruger 

indenfor EU, hvis denne udøver erhvervsmæssig virksomhed i den medlemsstat, hvor forbrugeren har 

bopæl eller sædvaneligt opholdssted, eller på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod 

forbrugerens medlemsstat eller mod flere stater inklusive dennes medlemsstat, og aftalen er omfattet af 

den pågældende virksomhed.  

 

Betydningen heraf er, at realdebitorerne retter sine ydelser mod en realkreditor, som er forbruger i 

Unionen, når realdebitorerne udøver erhvervsmæssige virksomhed i samme medlemsstat som 

forbrugeren har bopæl. Ydermere kan det ud fra sidste led af bestemmelsen udledes, at realdebitorerne 

kan rette sin virksomhed mod denne medlemsstat eksempelvis gennem nethandel. Dette sker, når 

ydelserne tilbydes på en hjemmeside på flere medlemsstaters sprog og til priser i medlemsstaternes 

valuta, således at en forbruger må antage hjemmesiden rettes mod denne. I begge tilfælde skal den 

erhvervsmæssige virksomhed også være omfattet af aftalen mellem realdebitor og -kreditor. Omvendt 

betyder dette, at udbyderen af en platform kan være etableret i et tredjeland så som Kina og USA og 

underlagt en anden lovgivning, men hvis den realdebitorer er etableret/bosiddende i EU og denne retter 

sine ydelser til forbrugere i Unionen, vil kontraktforholdet mellem realdebitor og formidleren være 

reguleret af forordningen.  

 

Den negative afgrænsning af forordningen følger af forordningens art. 1, stk. 4 og 5. Disse 

bestemmelser fastslår, at forordningen ikke berører national civilret i overensstemmelse med EU-retten 

efter stk. 4 og EU-retten inden for områderne civilretligt samarbejde, konkurrence, databeskyttelse af 

forretningshemmeligheder, forbrugerbeskyttelse, e-handel og finansielle tjenesteydelser efter stk. 5.  

 

Opsamlende betingelser for om forordningens anvendelsesområde  

Det kan opsamlende udledes, at der skal være tale om en onlineformidlingstjeneste, som opfylder 

ovenstående tre kumulative betingelser efter forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2: 1) at en 

onlineformidlingstjeneste er en formidlende online tjeneste mellem erhvervsbrugere og forbrugere via 

internettet på anmodning af forbrugeren, 2) som betaler kontant i ønsket om at reducere 

transaktionsomkostningerne forbundet hertil. Og 3) har indgået en kontrakt med samtlige af dennes 

erhvervsbrugere på den pågældende platform efter forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2. Samtidig med at 



Side 99 af 120 
 

dennes  erhvervsbrugere skal opfylde følgende to ydereligere kumulative betingelser 1) være etableret 

eller have bopæl i Unionen, og 2) rette sine ydelser til en forbruger indenfor EU.  

A1.2.3. Forordningens formål 
I medfør af forordningens art. 1, stk. 1 har denne til formål at bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem lovgivning for at sikre, at der gives passende gennemsigtighed, retfærdighed og effektive 

klagemuligheder for realdebitorer, som gør brug af digitale platforme.  

 

Onlineformidlingstjenester bidrager med konkurrencedygtige priser på et marked, jf. præamblen 1. 

afsnit. Dette skyldes bl.a., at erhvervsbrugerne lettere kan række ud til forbrugerne gennem disse 

onlineformidlingstjenester, hvorfor realdebitorerne også kan blive afhængige af dem. Dette er med til at 

sikre en ofte bedre forhandlingsposition for de formidlende platforme i kontraktforholdet, jf. 

præamblens 2. afsnit. 

 

I lyset heraf har forordningen til hensigt at beskytte erhvervsbrugerne overfor udbyderen af 

onlineformidlingstjenester, idet erhvervsbrugerne anses for at være den svage part i kontraktforholdet. 

Dansk Erhverv tilslutter sig argumentet: ”Erhvervsdrivende i stigende grad er blevet afhængige af 

digitale platforme for at kunne nå ud til sine kunder og har derfor brug for beskyttelse.” 247 

Forordningen får derved karakter af præceptiv lovgivning og dermed udgør tvingende regler, som ikke 

kan tilsidesættes ved aftale mellem de kontraherende parter.  

A1.2.4. Kontraktvilkår og –betingelser  
Generelle forhold for vilkår og betingelser i kontraktforholdet  

I forordningens art. 3, stk. 1, litra a – e stilles der krav til udbyderen af en onlineformidlingstjenestes 

vilkår og betingelser i kontraktforholdet til dens realdebitorer. Derfor undersøges vilkår og betingelser i 

forordningens forstand nedenfor.  

 

Ved vilkår og betingelser i forordningen skal der efter forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10 forstås alle 

de vilkår og betingelser eller specifikationer, som regulerer kontraktforholdet mellem en udbyder af 

                                       
247https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/nye-regler-for-gennemsigtighed-om-onlineplatformes-
handelspraksis/ besøgt den 5. februar 2020. 
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onlineformidlingstjenester og dennes erhvervsbrugere, som fastsættes ensidigt af udbyderen uanset 

deres betegnelse eller form, jf. præamblet 14, afsnit, 1. pkt. I yderste forstand betyder dette vilkår og 

betingelser, som ikke har været til genstand for forhandling mellem kontrahenterne. Dette modificeres 

dog i bestemmelsen, hvor der stiller krav til en konkret vurdering af hver enkel sag for at klarlægge, om 

der er tale om ensidige fastlagte vilkårene og –betingelser for den pågældende erhvervsbruger, jf. 

forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10 og præamblet 14. afsnit, 2. pkt.  

 

Elementer med betydning for den samlede konkrete vurdering kan være forhold som om de berørte 

parternes relative størrelse, at forhandlinger har fundet sted, eller at visse bestemmelser har været 

genstand for sådanne forhandlinger og fastsat af den relevante udbyder og erhvervsbrugere, dog har 

disse forhold ikke i sig selv afgørende i den samlede vurdering, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10, 

1. pkt., 7. - sidste led og præamblens 14. afsnit, 3. pkt.  

 

Derudover tillægges betegnelsen og formen af kontraktgrundlaget ikke betydning, jf. præamblens 14. 

afsnit, 1. pkt. Her skal forordningens art. 3 ses i lyset af, at udbyderen af den onlineformidlingstjeneste 

har en tendens til at anvende præformulerede vilkår og betingelser eksempelvis brug af en 

standardkontrakt til at regulere kontraktforholdet med deres realdebitorer.  

 

Forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10 giver anledning til tvivl. Dette skyldes, at forordningens art. 3 

umiddelbart gælder for alle onlineformidlingstjenester efter art. 1, stk. 2 uanset deres styrke og 

størrelse. Hvorimod bestemmelsen om vilkår og betingelser alene finder anvendelse, hvis 

kontraktforholdet mellem erhvervsbrugerne og udbyderen af den onlineformidlingstjeneste er fastlagt 

ensidigt. På trods af de ovennævnte beskedne fortolkningsbidrag fra forordningens præambel virker det 

ikke klart og utvetydigt, hvornår der vil være tale om sådanne ensidigt fastlagte vilkår og betingelser, 

og hvilke forhold der skal lægges til grund herfor. Dette betyder, at det er tvivlsomt, hvornår 

bestemmelsen finder anvendelse. Virkningen heraf er, at der skabes usikkerhed om erhvervsbrugernes 

retsstilling. Derfor bør domstolene efterprøve den pågældende problemstilling, idet der på nuværende 

tidspunkt forelægger usikkerhed om, hvornår der er tale om ensidige krav.  
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I forordningens art. 3, stk. 1, litra a – e stilles der krav til udbyderen af en digital platforms vilkår og 

betingelser i kontraktforholdet til dens realdebitorer. I medfør af artiklen skal kontraktvilkår og –

betingelser opfylde fem betingelser: a) de skal være udfærdiget i almindeligt og forståeligt sprog, b) 

være lettilgængelige i alle faser af deres forretningsforhold herunder ved aftaleindgåelsen, c) fastsætte 

årsager til beslutning om helt eller delvis suspension, ophør eller begrænsning af den 

onlineformidlingstjenester for realdebitorerne, d) oplyse realdebitorerne om eventuelt yderligere 

distributionskanaler og tilknyttede programmer til markedsføring af platformens ydelser, som tilbydes 

af realdebitorerne, og e) give generelle oplysninger om virkningerne af vilkårene og betingelserne for 

ejerskab til og kontrol med realdebitorernes intellektuelle ejendomsrettigheder. Formålet med 

bestemmelsen er effektiv beskyttelse af realdebitorerne, jf. præamblet 14. afsnit, 1. pkt.  

 

Nedenfor vil relevante krav for vilkår og betingelser blive undersøges nærmere med udgangspunkt i de 

bestemmelser under forudsætning af, at de potentielt kan udgøre en hindring for strategisk 

kontrahering mellem kontrahenterne mod fokus på kontraktindgåelsen, ex ante. Dette betyder, at 

forordningens art. 3, stk. 1, litra c om fastsætte årsager til beslutning om helt eller delvis suspension, 

ophør eller begrænsning af den onlineformidlingstjenester for realdebitorerne ikke vil blive berørt 

nærmere, da strategisk kontrahering anvendes for at hindre potentielle fremtidige tvister mellem 

kontrahenterne.  

 

Første krav: almindeligt og forståeligt sprog  

At vilkår og betingelser i kontrakten skal være udarbejdet i almindeligt og forståeligt sprog, jf. 

forordningens art. 3, stk. 1, litra a betyder, at sproget ikke må være upræcist, uklart, tvetydigt og 

vildledende, jf. præamblens 15. afsnit, 2. – sidste pkt. Vilkårene og betingelserne skal indeholde 

tilstrækkelig med oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål, således at erhvervsbrugerne har en 

rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter i kontraktforholdet, jf. præamblens 15. afsnit, 2. 

pkt. Formålet er, at erhvervsbrugere skal opnå forudsigelighed om de kommercielle betingelser for 

forretningsforholdet i forbindelse med anvendelsen af den onlineformidlingstjeneste, jf. præamblens 

15. afsnit, 1. pkt.  

 



Side 102 af 120 
 

Ifølge præamblets 10. afsnit, 2. pk.t bør onlineformidlingstjenester ”defineres på en præcis og 

teknologineutral måde”, hvilket kan være et udtryk for en sprogbarriere mellem erhvervsbrugerne og 

udbyderen af den onlineformidlingstjeneste. Det vurderes dog ud fra udledningen af begrebet 

”onlineformidlingsplatform” ovenfor, at en teknologineutral beskrivelse kan være med til at skabe mere 

uklarhed end ved blot at anvende det gængse teknologiske begrebsapparat, som må anses for at være 

almen kendt i dag og i forbindelse hermed gøre brug af begreber som eksempelvis digital, platform, 

internet mv. Dette skal formentlig også ses i lyset af den kendsgerning, at teknologien udvikler sig 

hurtigt, hvorfor begrebsudvikling formentlig vil halte bagefter og i bedste fald i takt med udvikling. 

Betragtningen kan alt andet lige også forklare retsudviklingen på området, hvor de store fremskridt i 

udviklingen af teknologien gør det umuligt at være på forkant med de juridiske retningslinjer herfor.  

 

Andet krav: lettilgængelige vilkår og betingelser for erhvervsbrugere 

Kontraktvilkårene og –betingelserne skal være lettilgængelige for erhvervsbrugere, jf. forordningens 

art. 3, stk. 1, litra b. Dette gælder også i forbindelse med kontraktindgåelsen af deres 

forretningsforhold, jf. præamblets 14. afsnit, sidste pkt., 1. – 2. led. Formålet er, at erhvervsbrugernes 

sikres gennemsigtighed af vilkår og betingelser. Dette skal komme dem til gavn, hvis det lykkedes dem 

at forhandle sig frem til en eller anden aftale, jf. præamblets 14. afsnit, sidste pkt., sidste led. 

Sondringen mellem ensidige og ikke ensidige vilkår og betingelser giver anledning til spørgsmål i 

forbindelse med forhandling, idet forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10 regulerer ensidige vilkår og 

betingelser fastsat af udbyderen af den pågældende onlineformidlingstjeneste (se nærmere ovenfor.), 

hvilket har betydning for om art. 3 finder anvendelse på kontrakten mellem kontrahenterne. Generelt 

skal kravet i art. 3, stk. 1, litra b om lettilgængelighed ses i lyset af forordningens formål i art. 1, stk. 1 

med ønsket om at sikre gennemsigtighed og retfærdighed for erhvervsbrugerne, hvorved bestemmelsen 

anses for at stemme overens hermed.  

 

Fjerde krav: oplysninger om markedsføring 

Det følger af forordningens art. 3, stk. 1, litra d, at platformen skal oplyse, hvis den anvender andre 

distributionskanaler og potentielle tilknyttede programmer til markedsføring af ydelserne på 

platformen, som erhvervsbrugerne tilbyder. Dette skyldes, at erhvervsbrugerne har krav på at vide, 

hvor og hvem til deres realydelser markedsføres, jf. præamblens 16. afsnit, 1. pkt. Ved potentielle 
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tilknyttede programmer skal forstås på en teknologisk neutral måde og dækker over bl.a. andre 

websteder, apps, andre digitale platforme m.v., jf. præamblens 16. afsnit, 2. pkt. Kravet harmonerer 

med forordningens formål om sikring af gennemsigtighed for erhvervsbrugerne, som herved får indsigt 

i rækkevidden af den pågældende onlineformidlingstjenestes markedsføring, der omfatter 

erhvervsbrugernes ydelser. Erhvervsbrugerne vil derved lettere kunne sammenligne forskellige 

onlineformidlingstjenester i forhold til deres markedsføring og sikre sig, at de vælger den 

onlineformidlingstjeneste, som rækker ud til det bredest mulige kundesegment eller et specifikt 

kundesegment alt efter, erhvervsbrugernes konkurrencestrategi.  

 

Femte krav: Ejerskab og kontrol over immaterielle rettigheder  

I medfør af forordningens art. 3, stk. 1, litra e skal generelle oplysninger om virkningerne af vilkår og 

betingelser for ejerskab til og kontrol med erhvervsbrugernes intellektuelle ejendomsrettigheder 

beskrives inden for rammerne af vilkårene og betingelserne. Ved kontrol forstås der ifølge 

forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 9 ejerskab af eller mulighed for at udøve afgørende indflydelse på en 

virksomhed, jf. Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser nr. 

139/2004248 art. 3, stk. 2.  

 

Begrundelsen er, at disse rettigheder kan have stor økonomisk betydning for både udbydere af 

onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere, jf. præamblens 17. afsnit, 1. pkt. Formålet med 

bestemmelsen er, at erhvervsbrugere skal have klarhed, gennemsigtighed og bedre forståelse for 

anvendelsen af deres immaterielle rettigheder herunder logoer, varemærker og/eller mærkenavne, jf. 

præamblens 17. afsnit, 2. – sidste pkt. Oplysningerne om brug af erhvervsbrugernes intellektuelle 

ejendomsrettigheder kan være generelle eller mere detaljerede, hvilket angiveligt afhænger af de 

eventuelle samlede virkninger af vilkårene og betingelserne for ejerskab af og kontrol med 

erhvervsbrugernes intellektuelle rettigheder, jf. præamblens 2. – sidste pkt. Herved vil 

erhvervsbrugerne kunne sikre sig, at udbyderen af den pågældende onlineformidlingstjeneste ikke 

misbruger dennes immaterielle rettigheder.  

 

Ændringer i kontraktforholdets vilkår og betingelser 
                                       
248 Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser nr. 139 af 20. januar 2004.  
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Ændring skal fremgå af et varigt medium  

Det følger af forordningens art. 3, stk. 2, 1. afsnit, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal 

meddele enhver ændring af deres vilkår og betingelser, som berører dennes erhvervsbruger på et varigt 

medium. Ved et varigt medium forstås ifølge forordningens art. 2, stk. 1, nr. 13 ”et instrument, der gør 

det muligt for erhvervsbrugerne at lagre oplysninger, der er rettet personligt til dem, på en måde, som 

tillader fremtidig brug i et tidsrum, der er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed 

for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger”.  

 

Betydningen heraf er, at det udelukker, at ændringer af vilkår og betingelse sker ved mundtlig aftale 

mellem kontrahenterne, idet der i så fald ikke er tale om et varigt medium. Dette skyldes, at mundtlige 

aftaler ikke kan lagres. Begrundelsen er, at udbydere af onlineformidlingstjenester ikke skal kunne 

foretage ændringer ved uretfærdig adfærd til skade for erhvervsbrugere, jf. præamblens 18. afsnit, 1. 

pkt. Desuden vil erhvervsbrugerne på denne måde have mulighed for at gennemgå ændringerne og 

deres konsekvenser på et senere tidspunkt end ved overleveringstidspunktet, når de fremstår på et 

varigt medium, jf. præamblens 18. afsnit, 6. pkt. Dette sikrer gennemsigtighed i forhold til de generelle 

vilkår og betingelser, som er afgørende for at fremme et holdbart forretningsforhold mellem 

kontrahenterne, jf. præamblens 18. afsnit, 1. pkt.  

 

Meddelelsesfrist for ændringer af kontraktvilkår og betingelser  

I medfør af forordningens art. 3, stk. 2, 2. afsnit, 1. – 2. pkt. er hovedreglen, at der er krav om en 

meddelelsesfrist på mindst 15 dage inden en ændring af vilkår og betingelser foretages af udbyderen af 

onlineformidlingstjeneste. Denne frist skal stå i rimelig forhold til arten og omfanget af de planlagte 

ændringer og deres konsekvens for den pågældende erhvervsbruger. Betydningen heraf er, at 

meddelelsesfristen skal være længere, når ændringen kræver, at erhvervsbrugerne foretager tekniske 

eller kommercielle tilpasninger for at efterleve ændringerne i forhold til deres ydelser på plaformen, jf. 

forordningens art. 3, stk. 2, 2. afsnit, sidste pkt. og præamblens 18. afsnit, 3. pkt.  

 

Undtagelserne hertil er for det første, at ændringerne foretages, fordi udbyderen af 

onlineformidlingsplatformen er underlagt retlig eller reguleringsmæssig forpligtelse til foretage 
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ændringerne i henhold til EU- eller national ret, som umuliggør, at meddelelsesfristen kan overholdes, 

jf. forordningens art. 3, stk. 4, litra a og præamblens 18. afsnit, 4. pkt.  

 

For det andet må der undtagelsesvist foretages ændringer af vilkår og betingelser, hvis det sker for at 

imødegå en uforudset og overhængende fare overfor udbyderen af en onlineformidlingstjenestes 

erhvervsbrugere og forbrugere mod svig, spam, brud på datasikkerhed eller andre 

cypersikkerhedsrisici, jf. forordningens art. 3, stk. 4, litra b.  

 

For det tredje er redaktionelle ændringer ikke omfattet af begrebet ”ændringer af vilkår og betingelser”, 

medmindre disse angår indholdet eller har betydning for vilkårene og betingelser, jf. præamblens 18. 

afsnit, 5. pkt. Der tænkes i denne sammenhæng på sproglige korrektioner uden indholdsmæssig 

betydning for kontraktindholdet.  

 

For det fjerde og sidste har erhvervsbrugerne i medfør af forordningens art. 3, stk. 2, 2. afsnit mulighed 

for på et hvilket som helst tidspunkt fra modtagelsen af meddelelsen om ændringer af vilkår og 

betingelser at give afkald på meddelelsesfristen ved brug af enten en skriftlig erklæring eller ved klar 

bekræftelse heraf, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 4. Begrundelsen herfor er, at erhvervsbrugerne 

skal kunne give afkald på 15 dages-fristen, hvis denne ikke ønsker at modtage meddelelser om 

vilkårsændringer efter artiklens andet afsnit, jf. præamblens 18. afsnit, 4. pkt. Afgørende er, at 

erhvervsbrugerne frafalder meddelelsesfristen på et utvetydigt grundlag.  

 

Opsamling af ændringer i kontraktforholdets vilkår og betingelser 

Det skal opsamlende udledes, at der foreligger usikkerhed om, hvornår der er tale om ensidige fastlagte 

vilkår og betingelser af udbyderen ud fra en retsdogmatisk analyse af forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 

1. Ifølge bestemmelsen skal en samlet vurdering lægges til grund af følgende forhold, som dog ikke i 

sig selv er afgørende, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 1: de berørte parters relative størrelse, om 

forhandlinger har fundet sted, eller visse bestemmelser har været genstand for forhandling. Virkningen 

heraf er, at der skabes usikkerhed om erhvervsbrugernes retsstilling. Derfor bør domstolene efterprøve 

den pågældende problemstilling, idet der på nuværende tidspunkt forelægger usikkerhed om, hvornår 

der er tale om ensidige krav. 
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Under forudsætning af at der er tale om ensidige fastsatte vilkår og betingelser af udbyderen gælder 

det, at der gælder en hovedregel om 15 dages-frist for ændringer i kontraktens vilkår og betingelser. 

Undtagelserne hertil er, 1) at lovgivningen umuliggør overholdelse af meddelelsesfristen, jf. 

forordningens art. 3, stk. 4, litra a. 2) At ændringen er for at imødegå en uforudset og overhængende 

fare overfor udbyderen af den onlineformidlingstjenestes erhvervsbrugere og forbrugere mod svig, 

spam, brud på datasikkerhed eller andre cypersikkerhedsrisici, jf. forordningens art. 3, stk. 4, litra b. 3) 

At ændringen er af redaktionel karakter uden betydning for indholdet af vilkårene og betingelserne, jf. 

præamblens 18. afsnit, 5. pkt.. Eller 4) at erhvervsbrugerne giver afkald på meddelelsesfristen efter 

modtagelse af først ændring af vilkår og betingelser, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 3. 

 

Opsigelsesfrist for erhvervsbrugere ved ændringer af kontraktvilkår og betingelser 

En erhvervsbruger har ret til at opsige sin kontrakt med udbyderen af en onlineformidlingstjeneste 

inden den 15 dages meddelelsesfrist er udløbet, som gælder fra modtagelsen af meddelelsen på det 

varige medium, medmindre der gælder en kortere periode for kontrakten eksempelvis som følge af 

national civilret, jf. forordningens art. 3, stk. 2, 3. afsnit og præamblens 18. afsnit, sidste pkt. Dette skal 

sikre, at erhvervsbrugerne ikke tvinges til at underlægge sig væsentlige ændringer af vilkårene og 

betingelserne på den onlineformidlingstjeneste, såfremt udbyderen af denne foretager sådanne 

ændringer. Betydningen heraf er, at erhvervsbrugerne på et gennemsigtigt grundlag som følge af 

kravene ovenfor om almindeligt og let forståeligt sprog og lettilgængelighed af ændringer i 

kontraktindholdet vil kunne opsige sin kontrakt med udbyeren af den pågældende 

onlineformidlingstjeneste og eventuelt flytte til en anden. 

 

Meddelelsesfrist ved tilføjelse, fjernelse eller ændring af ydelser på en onlineformidlingstjeneste 

Når udbyderen af en onlineformidlingstjeneste tilføjer nye varer og/eller tjenesteydelser herunder ny 

softwareapplikationer på en onlineformidlingstjeneste, betragtes dette som en tydelig bekræftende 

handling i relation til, at erhvervsbrugerne kan give afkald på den 15 dages meddelelsesfrist, som er 

hovedreglen, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 5 og præamblens 19. afsnit, 1. pkt. Dette skyldes, at 

sådanne ændringer vil kræve en længere meddelelsesfrist end 15 dage, såfremt erhvervsbrugerne må 

foretage væsentlige tekniske justeringer af sine varer og/eller tjenesteydelser i relation til de nye 
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ændringer på onlineformidlingstjenesten, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 5, 1. pkt. og præamblens 

19. afsnit 2. pkt. Udbyderen bør forvente, at erhvervsbrugerne må foretage sådanne væsentlige 

ændringer, når centrale funktioner på en onlineformidlingstjeneste ændres, fjernes eller tilføjes. Eller i 

tilfælde hvor erhvervsbrugerne må tilpasse deres varer eller omprogrammere deres tjenesteydelser for 

fortsat at kunne drive deres virksomhed gennem den pågældende onlineformidlingstjeneste, jf. 

forordningens præambel 19. afsnit, sidste pkt. I disse tilfælde anses meddelelsesfristen ikke for 

automatisk at være frafaldet fra erhvervsbrugerens side, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 5, sidste 

pkt. og præamblens 19. afsnit 2. pkt. En forlængelse af meddelelsesfristen på 15 dage anses for at 

beskytte erhvervsbrugerne, når der sker væsentlige ændringer af de tilknyttede ydelser ved brug af en 

onlineformidlingstjeneste.  

 

Ugyldighed af vilkår og betingelser  

Bestemmelser om vilkår og betingelser er ugyldige, hvis de ikke er modtaget af erhvervsbrugerne på et 

varigt medium efter art. 3, stk. 1, samt hvis udbyderen af den pågældende onlineformidlingstjeneste 

indfører ændringer af vilkår og betingelser strid med bestemmelserne i art. 3, stk. 2 om meddelelsesfrist 

i forbindelse ændringer med indholdsmæssig betydning for erhvervsbrugerne, opsigelse af kontrakten, 

afkald på meddelelsesfristen og tilføjelser, fjernelse eller ændringer af onlineformidlingstjenestens 

ydelser, som erhvervsbrugerne benytter sig af.  

 

Betydningen heraf er, at disse vilkår og betingelser skal betragtes, som om de aldrig har eksisteret med 

virkning erga omnes249  og ex tunc250 for at beskytte erhvervsbrugere, jf. præamblens 20. afsnit, 1. pkt. 

Det angår alene særlige bestemmelser om vilkår og betingelser, som ikke er i overensstemmelse med 

forordningen, jf. præamblens 20. afsnit, 1. – 2. pkt., hvormed de øvrige bestemmelser i kontrakten vil 

forblive gyldige og kunne fuldbyrdes, når de kan adskilles fra de ikke-forenelige  bestemmelser, jf. 

præamblens 20. afsnit, 3.  

 

Begrundelsen herfor er, at pludselige ændringer i de eksisterende vilkår og betingelser kan skabe kaos i 

erhvervsbrugere aktiviteter og dermed påvirke erhvervsbrugerne negativt, jf. præamblens 20. afsnit, 4. 

                                       
249 Overfor enhver.  
250 Med tilbagevirkende kraft.  
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pkt. For at hindre dette medfører sådanne pludselige ændringer, når meddelelsesfristen ikke er 

overholdt, jf. præamblens 20. afsnit, sidste pkt. Ugyldighedsbestemmelsen må anses for at styrke 

retfærdigheden overfor erhvervsbrugerne på en onlineformidlingstjeneste i tilfælde, hvor udbyderen 

heraf kunne finde på at foretage pludselige ændringer. Dette harmonerer med forordningens formål i 

art. 1, stk. 1 om at giver erhvervsbrugerne passende gennemsigtighed og retfærdighed, når de handler 

gennem en onlineformidlingstjeneste.  

 

Erhvervsbrugeres identitet på den onlineformidlingstjeneste 

Det følger af forordningens art. 3, stk. 5, at udbyderen af en onlineformidlingstjeneste på en klar og 

synlig måde skal sikre, at erhvervsbrugernes identitet er klar for forbrugerne. Begrundelsen herfor er at 

sikre, at erhvervsbrugerne til fulde kan udnytte de kommercielle muligheder, således at udbyderen af 

onlineformidlingstjenesten ikke forhindre erhvervsbrugerne i at angive sin handelsidentitet som en del 

af deres ydelser eller tilstedeværelse på onlineformidlingstjenesten, jf. præamblens 21. afsnit, 1. pkt. 

Dog giver denne bestemmelse ikke erhvervsbrugere ensidigt ret til at bestemme over markedsføringen 

på de relevante onlineformidlingstjenester, jf. præamblens 21. afsnit, 2. pkt. 251  I relation til 

kontraktforholdet mellem erhvervsbrugerne og udbyderen af onlineformidlingstjeneste må dette anses 

som en styrkelse af erhvervsbrugernes position, da udbyderen af en onlineformidlingstjeneste ikke vil 

kunne skjule, at dens varer og/eller tjenesteydelser præsteres af de pågældende erhvervsbrugere.  

 

Opsamlende betydning af forordningens art. 3 om vilkår og betingelser  

Det kan opsamlende udledes, at forordningens art. 3 alene finder anvendelse på ensidige fastlagte vilkår 

og betingelser af en udbyder, jf. forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10, hvorimod forordningen 

umiddelbart finder anvendelse på samtlige onlineformidlingstjenester. Det er desuden tvivlsomt, 

hvorledes ensidige fastlagte vilkår og betingelser skal fortolkes ud fra det sparsomme 

fortolkningsbidrag i forordningens præambel.  

 

                                       
251  Desuden vil det mindske forbrugernes tvivl om handelsforholdet i en given aftale indgået på en 
onlineformidlingstjeneste, da kravet om synliggørelse af erhvervsbrugernes identitet alt andet lige vil styrke opfattelsen af, 
at den pågældende onlineformidlingstjeneste har foretaget et formidlerforbehold og dermed ikke er 
misligholdelsesbeføjelser overfor forbrugerne.  
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Under forudsætning af at kontrakten mellem erhvervsbrugerne og udbyderen er foretaget på et ensidigt 

grundlag af udbyderen som koncipist heraf, vil forordningens art. 3 finde anvendelse. Artiklen 

fastsætter følgende krav til disse vilkår og betingelser, jf. forordningens art. 3, stk. 1: At sproget skal 

være almindeligt og forståeligt. At vilkårene og betingelserne er lettilgængelige for erhvervsbrugerne 

fra indgåelsen af aftalen og til ophøret på den på gældende onlineformidlingstjeneste. At 

erhvervsbrugerne oplyses om brug af bl.a. ydereligere distributionskanaler og programmer i forbindelse 

med markedsføringen. At erhvervsbrugerne oplyses om anvendelsen af deres immaterielle rettigheder 

og følgevirkningerne heraf.  

 

Dertil gælder der en hovedregel om at 15 dages frist for ændringer i kontraktens vilkår og betingelser, 

som skal afgives på et varigt medium, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 1. Undtagelserne til 

meddelelsesfristen er, 1) at lovgivningen umuliggør overholdelse af meddelelsesfristen, jf. 

forordningens art. 3, stk. 4, litra a. 2) At ændringen er for at imødegå en uforudset og overhængende 

fare overfor udbyderen af den onlineformidlingstjenestes erhvervsbrugere og forbrugere mod svig, 

spam, brud på datasikkerhed eller andre cypersikkerhedsrisici, jf. forordningens art. 3, stk. 4, litra b. 3) 

At ændringen er af redaktionel karakter uden betydning for indholdet af vilkårene og betingelserne, jf. 

præamblens 18. afsnit, 5. pkt.. Eller 4) at erhvervsbrugerne giver afkald på meddelelsesfristen efter 

modtagelse af først ændring af vilkår og betingelser, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 3. 

 

Meddelelsesfristen skal dog modificeres, således at denne forlænges i tilfælde af, at udbyderen 

foretager tilføjelser, fjerner eller ændrer centrale funktioner for erhvervsbrugerne på en given 

onlineformidlingstjeneste, jf. forordningens art. 3, stk. 2, afsnit 4, da erhvervsbrugerne må foretage 

væsentlige tekniske justeringer af sine varer og/eller tjenesteydelser i relation til de nye ændringer på 

onlineformidlingstjenesten.  

 

Dernæst har erhvervsbrugerne ret til at opsige sin kontrakt med udbyderen af en 

onlineformidlingstjeneste inden den 15 dages meddelelsesfrist er udløbet, der gælder en kortere periode 

for kontrakten eksempelvis som følge af national civilret, jf. forordningens art. 3, stk. 2, 3. afsnit. 
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Desuden bevirker ændringer af vilkår og betingelser i strid med forordningens art. 3, stk. 1 om krav til 

vilkårene og betingelserne og stk. 2 om meddelelsen af ændringer på varigt medium og 15 dages frist, 

at disse må betragtes som ugyldige, jf. forordningens art. 3, stk. 3.  

 

Sluttelig sættes der krav til klar og synlig skildring af erhvervsbrugernes identitet på 

onlineformidlingstjenesten, således at erhvervsbrugerne kan udnytte de kommercielle muligheder 

forbundet hertil, jf. forordningens art. 3, stk. 5.  

 

Samlet set må ovenstående bestemmelser anses for at sikre passende gennemsigtighed og retfærdighed 

for erhvervsbrugerne på en onlineformidlingstjeneste ved aftaleindgåelsen med dennes udbyder samt 

ved senere ændringer i overensstemmelse med forordningens formål i art. 1, stk. 1.  

A1.3. Forordningens betydning for parternes mulighed for at udøve strategisk 

kontrahering  
Det undersøges nedenfor om, forordningen finder anvendelse på afhandlingens parter ud fra et ex ante 

perspektiv. I bekræftende fald vurderes det, hvorvidt forordningen vil udgøre en hindring for udøvelse 

af strategisk kontrahering mellem parterne på kontraktindgåelsestidspunktet.  

 

Det kan overordnet konkluderes, at forordningen udgør en modifikation til aftalefriheden mellem 

kontrahenter ud fra et kontraktretligt perspektiv i dansk ret, jf. AFTL § 1, DL 5-1-1 og DL 5-1-2, 

såfremt der indgås en aftale mellem en erhvervsbruger og en udbyder af en onlineformidlingstjeneste. 

Dette skyldes, at forordningen fastsætter bestemmelser, som regulerer kontraktindholdet mellem en 

erhvervsbruger og en udbyder af en onlineformidlingstjeneste som beskyttelse af erhvervsbrugerne, jf. 

forordningens formål i art. 1, stk. 1. Den retlige kvalifikation af en erhvervsbruger findes tvivlsomt 

efter udledning af gældende ret, hvorfor domstolene bør efterprøve denne problemstilling. 

Kvalifikationen har afgørende betydning for forordningens anvendelsesområde, hvorfor usikkerheden 

forbundet hertil bør opklares og allerhelst inden forordningen træder i kraft den 12. juli 2020, jf. 

forordningens art. 19, stk. 1, således at potentielle erhvervsbrugere ikke er i tvivl om, at de kan 

påberåbe sig rettighederne i forordningen.  
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Endvidere kan det konkluderes, at forordningen alene finder anvendelse på kontraktforhold mellem 

erhvervsbrugere og udbydere af onlineformidlingstjenester i tilfælde af forbrugerkøb, jf. forordningens  

art. 1, stk. 2.  

 

I relation til om forordningen finder anvendelse på afhandlingens parter, må det indledningsvist 

vurderes, om juristerne på platformen anses for at være erhvervsbrugere. Disse handler som led i deres 

profession indenfor deres liberale erhverv som jurister med gevinst for øje, hvormed de er omfattet af 

forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 1, da juristerne herved kan kvalificeres som erhvervsbrugere.  

 

Dertil skal det undersøges om, afhandlingens digitale platform kan betegnes som en 

onlineformidlingstjeneste. Der er tale om en digitale platform med juridiske service i form af en 

formidlende online tjeneste mellem dens erhvervsbrugere og forbrugere, men også mellem 

erhvervsbrugere og erhvervsdrivende. Dette sker ved hjælp af adgang til internettet, hvorfra 

forbrugerene kan anmode om ydelserne, hvis modydelse er kontant betaling. Virkningen er, at 

forbrugerne reducerer deres. Betydningen heraf er, at afhandlingens digitale platform kan kvalificeres 

som onlineformidlingstjenester, idet de kumulative betingelser i forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 2, 

litra a – c er opfyldt. Dette gælder dog alene i tilfælde, hvor handler indgås med forbrugere, se nærmere 

nedenfor.  

 

Det lægges til grund for afhandlingen, at realdebitorerne har bopæl eller er etableret i Danmark. Det er 

hensigtsmæssigt, idet jurister i Danmark har kenskab til dansk ret og vil derfor formentlig have en 

dansk uddannelse. På baggrund heraf vil afhandlingens erhvervsbrugere opfylde betingelsen om 

etablering eller bopæl indenfor Unionen, jf. forordningens art. 1, stk. 2, 3. led. Tillige forudsættes det, 

at disse  er bosiddende i Danmark og derfor tilbyder juridiske services inden for dansk ret til forbrugere 

heri landet. Samlet set betyder dette, at betingelserne i forordningens art. 1, stk. 2 er opfyldt.  

 

Opsamlende kan det udledes af ovenstående, at afhandlingens digitale platform opfylder forordningens 

betingelser for at være en onlineformidlingstjeneste efter art. 2, afsnit 1, nr. 2, litra a – c i det omfang, 

hvor der handles med forbrugere. Dette skyldes, at den digitale platform udbydes til jurister, der kan 

kvalificeres som erhvervsbrugere efter forordningens forstand i art. 2, afsnit 1, nr. 1. De to krav til 
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erhvervsbrugere i forordningens art. 1, stk. 2 er endvidere opfyldt, eftersom erhvervsbrugerne 

forudsættes at være bosiddende i Danmark, hvorfra deres realydelser tilbydes via platformen til 

forbrugere i Danmark. Hvis der er tale om handelskøb på platformen, hvor både realdebitoren og –

kreditoren er erhvervsdrivende, vil forordningen ikke finde anvendelse på kontraktforholdet mellem 

realdebitorerne og formidleren. Betydningen heraf er, at forordningens beskyttelsespræceptive regler 

finder anvendelse på kontraktforholdet mellem afhandlingens jurister og platforme, i de tilfælde hvor 

der handles med forbrugere, men ikke i tilfælde hvor der handles med kunder, som er 

erhvervsdrivende. Dettes skyldes, at forordningen alene finder anvendelse på forbrugerkøb.  

 

Det er tvivlsomt, hvad der skal forstås ved ”ensidigt” fastlagte vilkår og betingelser efter definitionen i 

forordningens art. 2, afsnit 1, nr. 10 og forordningens besked fortolkningsbidrag hertil. Det vides, at 

elementer som parternes størrelse og om vilkårene og betingelserne har været genstand for 

forhandlinger kan have indflydelse uden at have afgørende betydning. Det kan tale for, at vilkårene og 

betingelserne i kontrakten mellem realdebitoren og formidleren er ensidigt fastlagt, da formidlerens 

platform er større end den enkelte realdebitor, der er optaget på denne. Dette skyldes, at formidleren vil 

have en større forhandlingsstyrke, da der er flere transaktioner forbundet til denne end realdebitorerne. 

På den anden side taler det imod ensidigt fastlagte vilkår og betingelser mellem parterne, at disse har 

genstand for indgående forhandlinger mellem parterne. Dette skyldes, at når kontrahenter udøver 

strategisk kontrahering, vælger de bevist og aktivt vælger at afholde flere transaktionsomkostninger ex 

ante i forbindelse med kontraktforhandlingerne og –udfærdigelsen i modsætning til udøvelsen af 

konventionel kontrahering. Grundlæggende bygger strategisk kontrahering på fælles tillidsfulde 

forhandlinger i ønsket om at opnå et gensidigt troværdigt samarbejde til gavn for begge parter. Disse 

tillidsfulde forhandlinger ville ikke være til stede, hvis kontraktens vilkår og betingelser indgås på et 

ensidigt grundlag. Parternes ønske om at være fællesoptimerende vil ligeledes være begrænset uden 

indgående forhandlinger. Derfor må det alt andet lige lægges til grund for strategisk kontrahering, at 

parterne ikke lægger ensidige aftalevilkår og –betingelser til grund for det fremtidige samarbejdet. 
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A1.4. Delkonklusion om muligheden udøvelse af strategisk kontrahering efter 

forordningens ikrafttræden  
Samlet set kan det derfor konkluderes, at forordningen alene vil finde anvendelse på forbrugerkøb, jf. 

forordningens art. 1, stk. 2. I denne forbindelse vil kontraktens vilkår og –betingelser være underlagt 

forordningens art. 3, såfremt disse er indgået på et ensidigt grundlag. Dette vil aldrig være tilfældet ved 

aftaleindgåelsen ved udøvelse af strategisk kontrahering, da strategisk kontrahering fordrer indgående 

kontraktforhandlinger ex ante mellem parterne på et tillidsfuldt, troværdigt og gensidigt grundlag. 

Derfor finder forordningens art. 3, stk. 1 – 5 ikke anvendelse i forbindelse med konciperingen af 

kontrakten mellem realdebitorerne og formidleren i afhandlingen.  
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Appendiks 2 – Valg af Porter’s generisk strategier 

A2.1. Indledning  
Appendiks 2 analyserer Porters konkurrencestrategier ift. parternes valg af generisk strategi ved 

udfærdigelsen af deres fælles forretningsplan, samt hvilken betydning strategien har for valg af 

kontraktgrundlaget for deres PSK.  

A2.2. Generisk strategi  
Teorien om generiske strategier er udviklet af Michael E. Porter.252 Den forklarer, hvorfor nogle 

virksomheder klarer sig bedre end andre i et marked med høj konkurrence. Strategisk kontrahering 

forudsætter, at parterne har den samme generiske strategi, således at deres fællesforretningsplan bygger 

på samme konkurrenceparameter.253  

 

Modellen bygger på to dimensioner hhv. markedet og konkurrencefordele. Markedet kan enten være 

stort eller småt. Og konkurrencefordelen handler enten om lave omkostninger eller et unikt produkt. 

Porter udleder herudfra fire konkurrencestrategier: omkostningsleder, omkostningsfokus, 

differentiering og/eller fokuseret differentiering.254 

 

Porters konkurrencestrategier 

 Konkurrencemæssige fordele 

 Lave omkostninger Unikt produkt  

Markedet Stort marked  Omkostningsleder Differentiering  

Lille marked  Omkostningsfokus  Fokuseret differentiering 
Figur 6: Porters generiske strategier fra Porter (1985).  

 

Som omkostningsleder tilstræbes det at række ud til en stor målgruppe med relativt lave priser ift. 

konkurrenterne på markedet. RDerne og FMen vil ved valg af denne strategi fokusere på at minimere 

sine omkostninger, så priserne bliver lavere og efterspørgslen stiger på markedet. For at indtage denne 
                                       
252 Porter (1980), Porter (1985) og Vagn & Jensen m.fl. (2005) s. 58ff.  
253 Østergaard (2016), s. 284.  
254 Porter (1985).  
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stilling på markedet må ydelserne primært være standardiseret, og en acceptabel services bør ydes til 

RKerne. Der kan argumenteres for at muligheden for at digitalisere og derved automatisere processer 

og services, som chatfunktioner, standardkontrakter, tidsberegner mv. taler for, at forretningsplanen 

minimerer omkostningerne forbundet med de juridiske service og derved kunne anvende en 

omkostningsleder som strategi.  

 

Omkostningsfokus er en konkurrencestrategi, som tilbyder lave priser til et smalt kundesegment. Det 

ses oftest på lokale markeder, hvor der udbydes privat label ydelser. Strategien vil formentlige ikke 

være oplagt for RDerne og FMen, som tilbyder juridiske services på et online marked uden lokal 

tilknytning, og hvor konkurrencen hurtig øges.  

 

Ved differentiering tilstræber parterne at udvikle en unik ydelse en bred del af markedet. Det ses ved 

kundetilpassede ydelser af den bedste kvalitet, det bedste design, den bedste service og/eller den bedst 

udviklede teknologi, hvor ydelsen differentierer sig fra de andre på markedet ved opbygningen af et 

brand som eksempelvis for LEGO og Jyske Bank. Kombinationen af RDerne og FMens 

komplementære ressourcer og kompetencer giver parterne mulighed for at udvikle en helt unik ydelse i 

form af digitale juridiske services, som henvender sig til et bredt marked tilpasset til den nyeste, bedst 

udviklede teknologi. Differentieringsstrategien vil ligeledes gå igen ved parternes valg af kontrakt, hvor 

standardkontrakter ikke er ønskværdige ift. differentiere platformen og dens ydelser if. 

konkurrenternes, som også vil afspejles i kontraktgrundlaget mellem RDerne og FM ved valg af 

udøvelse af strategisk kontraheringer fremfor konventionel kontrahering.  

 

Fokuseret differentiering er en strategi, hvor parterne henvender sig til et smalt kundesegment, som 

betjenes med en unik ydelse. Ydelsen skal herved kunne leve op til et smalt kundesegments specielle 

behov i modsætning til differentieringsstrategi. Parterne bør have fokus på en høj kundetilfredshed, 

hvorigennem en høj loyalitet oparbejdes som hos eksempelvis Georg Jensen smykker. RDerne og 

FMen henvender sig angiveligt til et bredt marked ved handel gennem en digital platform, men det 

behøver dog ikke udelukke, at en eller flere af deres juridiske services er tilpasset til et smalt 

kundesegment. Derfor vil parterne også kunne anvende fokuseret differentiering som strategi.  
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Der kan argumenteres for, at parternes konkurrence strategi burde være differentieringsstrategi, da de 

differentierer sig fra andre juridiske services på markedet ved at tilbyde disse online. Herved får 

RKerne adgang til juridiske service døgnet rundt uafhængig af geografisk placering, samtidig vil de 

tilhørende sparede omkostninger ved faste omkostninger til lokaler, transport mv. formentlig kunne 

afspejles i prisen. Det bliver derfor en afledt effekt af forretningsmodellen og ikke en decideret strategi 

for parterne, som er villige til at investere i relationen for at opnå konkurrencefordele og derved 

potentielt opnå RR. Desuden vil parternes differentieringsstrategi måske kunne føre til udviklingen af 

unikke produkter og services, hvorved fokuseret fokuseret differentiering kan anvendes som en afledt 

effekt heraf.  

 

Kritik af modellen  

I teorien er strategierne opstillet som ”rene” generiske strategier, men der er dog intet til hindre for, at 

virksomheder benytter sig af ”blandingsstrategier” og derved kombinere strategierne. Det har dog vist 

sig, at virksomheder med rene generiske strategier opnår større konkurrencefordele på sigt, hvilket taler 

for rene generiske strategier fremfor blandingsstrategier.255 

A2.3. Kontraktforhandlinger, kontraktvalg og kongruens  
Forudgående møder og kontraktforhandlinger lægges til grund for parternes fælles forretningsplan og 

valget af generisk strategi. Disse er med til at skabe grundlaget for det fremtidige samarbejde gennem 

opbygning af parternes tillid, enagement og troværdighed, som er afgørende for, at parterne har 

mulighed for at opnå RR på sigt. Valg af generisk strategi vil være afgørende for parternes valg af 

kontrakt, da omkostningsstrategierne peger mod standardkontrakter, hvorimod 

differentieringsstrategierne peger mod individuelt forhandlede kontrakter. Til brug for parternes PSK 

bør RDerne og FMen derfor ikke vælge standardkontrakt med standardiseret bestemmelser herunder 

vilkår og betingelser, da der bør være kongruens mellem parternes generiske strategi og forretningsplan 

om at udvikle differentieret ydelser som følge af partnerskabet.  

                                       
255 Andersen & Jensen m.fl. (2013), s. 111 ff. 
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A2.4. Delkonklusion om valg af generisk strategi 
Det kan konkluderes, at parterne på deres forudgående møder og forhandlinger inden 

kontraktindgåelsen opbygger tillid, enagement og troværdighed i relationen, som er afgørende for, at de 

har mulighed for at opnå RR subsidiært KS på sigt. På møderne skal parterne fastlægger en fælles 

generisk strategi med udgangspunkt i Porters konkurrencestrategier, hvor differentiering vil være den 

oplagte strategi for parterne. Strategien lægges til grund for partnerskabets fremtidige samarbejde, hvor 

parterne bør vælge en ikke-standardiseret kontrakt som PSK. Det vil være med til at skabe kongruens 

mellem forretningsplanen og parternes adfærd. Derfor vil forretningsmæssig succes kunne opnå ud fra 

forretningsmodellen.  
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Appendiks 3 – Konkurrenceparametre ift. netværkseffekter  

A3.1. Indledning  
I appendiks 3 analyseres forskellige konkurrenceparametre, som kan tilføres partnerskabet pba. 

netværkseffekter som følge af den digitale platform herunder disse mulighed for at generere KS i 

partnerskabet.  

A3.2. Konkurrenceparametre, som kan forekomme gennem netværkseffekter  

Det har stor betydning for en platform, hvornår den indtræder på markedet. Ideelle for en platform vil 

være at operere som ”first mover” og derved opnå positive netværkseffekter. Parterne vil herved have 

de bedste muligheder for at opnå KS gennem afledte netværkseffekter, hvis de indgår et partnerskab 

med som ”first mover”. Dette skyldes, at timingen for lanceringen af platformen har betydning for 

udnyttelsen af partenes komplimentære ressourcer og kompetencer på den digitale platform.  

 

Der er risiko for, at der kan opstå adgangsbarrierer, hvis parterne indtræder senere på markedet, som 

kan have indflydelse på netværkseffekterne.256 Dette skyldes, at kunderne alt andet lige vil foretrække 

services, som er omfattet af store netværkseffekter, som bl.a. følger af virksomheder med store 

markedsandele. Herved må mindre konkurrerende platforme konkurrere med markant lavere priser for 

at bevare efterspørgslen hos disse. De får derfor ekstra omkostninger, som udgør adgangsbarriere for 

nye aktører, som påtænker at indtræde på markedet. På sigt er udbyderne af platformene derfor villige 

til at præstere deres services billigere eller helt gratis for at indtræde og/eller bevare andele på 

markedet, da platforme har mulighed for at genere omsætning på anden vis end ved det primære salg af 

ydelser på platformen gennem annoncering, salg af adfærdsrelateret brugerdata mv. RDerne og FMen 

bør derfor fokusere på at opnå store positive netværkseffekter så hurtigt, som det er muligt for 

platformen. Disse kan virke selvgenererende, hvorved parterne får mulighed for at ”sætte sig godt på 

markedet” og derved potentielt selv kunne udgøre en adgangsbarriere for konkurrenter, således at der 

vil være de bedste muligheder for at opnå KS gennem afledte netværkseffekter.  

 

                                       
256 Farrell, Joseph & Klemperer, Paul (2006). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 
Effects, s. 47 og Evans, David S. & Schmalensee (2013). The antitrust analysis of multi-sided platform business, s. 19. 
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En anden afledt netværkseffekt er fænomenet tipping, hvor efterspørgslen eller langt størstedelen af 

efterspørgslen rettes mod platforme med det største netværk.257 De største netværker vil derfor opnå en 

endnu større volumen, hvorved konkurrenterne får svært ved at konkurrere på prisen.258 Tipping anses 

derved også for at være en adgangsbarriere. RDerne og FMen bør derfor sigte efter størst mulig 

efterspørgsel for at undgå at ende i en tipping-situation, så sandsynligheden for at øge KS afledt af 

netværkseffekter øges.  

  

Endvidere kan netværkseffekter medvirke til lock-in,259 hvor store skifteomkostninger er forbundet med 

at fravælge eller skifte platform for RKerne, hvilket er til ulempe for konkurrenterne.260 Eksempelvis er 

der store skifteomkostninger forbundet med at flytte fra Facebook som kommunikationsplatform til en 

konkurrerende, da dette vil kræve, at samtlige i ens sociale netværk foretog samme skift for at samme 

værdi opnås for den pågældende bruger. Lock-in kan anskues ift., hvornår parterne indtræder på 

markedet for digitale platforme med juridiske services. Hvis der allerede er platforme etableret på 

markedet, har parterne mulighed for at lære fra disse og derved reducere transaktionsomkostningerne 

ved opbygning af sin egen platform. Ulempen er, at alle brugerne – som allerede er indtrådt på 

markedet – har skifteomkostninger forbundet med at flytte til parternes platform. Desuden er der 

oplæringsomkostninger forbundet med, at brugerne skal brug tid og energi på at sætte sig ind i den nye 

platform. Samtidig indgår omkostningerne ved anskaffelse af den tidligere platform, idet disse 

omkostninger er delvist tabt for RKerne. RDerne og FMen har derfor bedre mulighed for at opnå 

konkurrencefordele gennem deres komplementære ressourcer og kompetencer ved afledte 

netværkseffekter, hvis de har mulighed for at indtræde relativt hurtigt på markedet og derved kunne 

skabe lock-in situationer for sine egne RKer gennem deres platform. Dette vil kunne skabe 

konkurrencefordele, som alt andet lige vil skabe KS i relationen. 

 

                                       
257 Farrell, Joseph & Klemperer, Paul (2006). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 
Effects, s. 72 og Evans, David S. & Schmalensee (2013). The antitrust analysis of multi-sided platform business, s. 13.  
258  Konkurrencestyrelsen (2009). Markedet for kontorsoftware – Konkurrencesituationen og betydningen for åbne 
standarder s. 126. 
259 Farrell, Joseph & Klemperer, Paul (2006). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 
Effects, s. 6. 
260 Farrell, Joseph & Klemperer, Paul (2006). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 
Effects, s. 23. 
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A3.3. Delkonklusion om konkurrenceparametre ved netværkseffekter  
Det kan konkluderes, at RDerne og FMen må iagttage konkurrenceparametre som ”first mover”, 

adgangsbarriere, tipping og lock-in, som kan opstå gennem netværkseffekter. Herved kan parterne 

drage nytte af disse konkurrenceparametre ved at etablere sig på markedet hurtigst muligt og derved 

udgøre en adgangsbarriere for konkurrenter. Derudover bør parterne være villige til at foretage store 

relationsspecifikke investeringer i etableringsfasen, således at tipping kan opstås ved at platformen 

sætter sig på størstedelen af efterspørgslen på markedet. Herved vil platformen kunne skabe lock-in for 

deres RKer ved at opsætte store skifteomkostninger, så RKerne forbliver på parternes digitale platform 

for juridiske services.  


