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Executive summary 

The purpose of this thesis is to analyze the effect of a change in a business’ business 

strategy with focus on the company’s suppliers in an economic, contractual and strategic 

negotiation perspective.  It is assumed that the company wishes to remain profitable and 

seeks to maximize its profits together with maximizing its utility by targeting and 

selecting suppliers that can produce a supply with low CO2-emision or demanding current 

suppliers to reduce their CO2-emision to meet the company’s requirements. For this it is 

assumed that the company must evaluate the need for a different approach to the suppliers 

and a different negotiation strategy in order to meet both a profit-neutral state and a 

maximization of the utility of lowering of the CO2-emission. In this thesis two models are 

combined. The first model is an overall negotiation model, called The Dual Concern 

Model, that a negotiator can use to create a strategy based on the level of focus on relation 

to the other party and level of outcome the negotiator wishes. The other model is Kraljic’s 

Portfolio Model, which is used for categorizing suppliers from the importance of the 

purchase and the complexity of the market in which the supplier is represented. The 

combination of these two models gives the company the option to create a negotiation 

strategy from the circumstances of the supplier and the market. 

The legal challenge for the company is in maintaining the supplier to the CO2-emission 

requirement while maximizing the utilization of the contract. It is concluded that the 

overall strategic business contract, which is the result of the findings in the economic 

section of the thesis, must be formulated as vague and open as possible. Furthermore, the 

more often occurring purchasing contracts will have to regulate the procurement 

relationship more strictly in order for the company to maximize and secure the efficiency 

of the contract as far as possible. The combination of the findings from the thesis’ 

economic and legal sections conclude that a strategic partnership can be the efficient and 

most utilizing for the company and still remain most profitable. 
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1 Indledning til afhandling 

1.1 Indledning 

Forhandlingsstrategi og koncipering er vigtig for virksomheden til sikring af eget udbytte 

af en forhandling, uanset om forhandlingen er i forbindelse med etablering af et 

aftaleforhold, en konflikt eller ved genforhandling med en leverandør igennem mange år. 

Hvad enten en virksomhed ønsker en god relation til sine leverandører eller fokuserer 

hårdt på prisen, vil virksomheden kunne drage fordel af en ensartet forhandlingsstrategi. 

Denne strategi er typisk et resultat af virksomhedens forestillinger om, hvordan 

leverandøren befinder sig i forhold til leverandørens konkurrenter, vigtigheden for 

virksomheden af leverandørens varer og meget andet. Efter forhandlingen opstår 

udfordringen i konciperingen og hvilken aftaletype virksomheden skal stifte med 

leverandøren. Alle rationelle virksomheder sigter efter at maksimere profitten og 

nytteværdien. Forhandling og koncipering er ingen undtagelse og virksomheder ønsker 

også her at maksimere profit og nytteværdi. Udgangspunktet er derfor, at hvis 

virksomheden ændrer sin forretningsstrategi, kræver det samtidig en ændring i 

forhandlingsstrategien og de aftaletyper virksomheden indgår for stadig at kunne profit- 

og nyttemaksimere. 

Denne opgave har til formål at undersøge de økonomiske effekter af en forandret 

forretningsstrategi, hvor virksomheden vil kræve at leverandøren sænker CO2-

udledningen i produktionen samt give eksempler på, hvordan virksomheden kan etablere 

en forhandlingsstrategi, udvælge forskellige aftaletyper og vurdere, hvad de forskellige 

aftaler skal indeholde. Igennem mange år har leverandørens rolle udvidet sig i 

virksomhedernes arbejde med hensyn til at være mere CO2-bevidst. Derfor er det 

interessant at fokusere på og undersøge, hvordan forhandlingsstrategi og koncipering af 

aftalerne med leverandøren etableres, så virksomheden stadig kan være lønsom og kunne 

beskytte sig mod misligholdelse mens den miljømæssige nytteværdi maksimeres. 
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1.2 Illustration  

 

Denne forsyningskæde kan anvendes til illustration af producentens relation i forhold til 

bagudrettede aktører. Denne opgave og dens struktur vil i vid udstrækning tage 

udgangspunkt i forsyningskædens bagudrettede del, som blandt andet beskriver hvilke 

strategiske overvejelser producenten bør foretage sig i forhold til administrationen, 

forhandlinger og de kontraktuelle udfordringer mellem producent, leverandører og 

underleverandører. Der vil, igennem opgaven, være eksempler, hvor forsyningskædens 

fremadrettede del anvendes til eksempelvis illustration af analyse og resultat. Overordnet 

vil opgavens omdrejningspunkt og perspektiv fra producentens side være bagudrettet mod 

leverandører og underleverandører. Det er vigtigt at illustrere dette, for at gøre læseren 

klar over, at der eksisterer afsætningsmæssige udfordringer for producenten, men at denne 

opgave vil være en analyse af indholdet i virksomhedens overordnede forretningsstrategi 

over for leverandører bagudrettet i forsyningskæden. 

Underleverandør Leverandør Producent
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1.3 Problemformulering 

Omdrejningspunktet for denne problemformulering, og opgaven generelt, omhandler de 

udfordringer en producent står overfor, økonomisk, juridisk og interdisciplinært, i 

forbindelse med en forandret miljøstrategi1. Opgaven vil forsøge at svare på, hvilke 

udfordringer en given producent kan stå overfor i forhold til dennes samarbejdspartnere, i 

forbindelse med producentens miljøstrategi samt etablering af miljøinitiativer. Opgaven 

indeholder analyser af hvilke økonomiske rationaler, der kan tænkes at eksistere ved at 

implementere dette miljøinitiativ og -strategi, forhandlingen mellem producenten og dens 

samarbejdspartnere, de juridiske rammer for at fastholde samarbejdspartnerne på 

miljøinitiativet samt samspillet mellem de tre områder. Ordvalget (leverandører og 

samarbejdspartnere) anvendes igennem hele opgaven og har stort set ens betydning. Dog 

er det vigtigt at skelne mellem de to ord, idet en samarbejdspartner vil have en tættere og 

mere vedvarende tilknytning til producenten end en leverandør. Leverandøren, som enkelt 

betegnelse, menes at have et løsere forhold til producenten og samtidig kan leverandøren 

også angives at være hele samlingen af potentielle leverandører, hvor samarbejdspartnere 

er producentens anvendte eller udvalgte leverandør. 

1.3.1 Økonomisk problemformulering 

Indledningsvis vil der blive analyseret hvilke rationaler, som kan findes for producenten 

og dennes samarbejdspartnere, ved at implementere eller ændre producentens 

miljøstrategi til minimering af CO2-udledningen i den almindelige forretningsdrift. Der 

sættes, som tidligere nævnt, især fokus på forhandlingen mellem en producent og dennes 

samarbejdspartnere bagudrettet i forsyningskæden. Forhandlingsprocessen mellem 

producenten og dennes samarbejdspartnere er interessant, fordi det i moderne 

virksomhedsdrift også er spørgsmålet om, hvorvidt producenten kan drage fordel af at 

tilrette sin forhandlingsstrategi i forhold til, at der ønskes en forhandling om andre 

aspekter end de sædvanlige områder i en almindelig handelsaftale. For producenten selv 

og dennes samarbejdspartnere kan det indebære både en sænkning og en forhøjelse af 

drifts- og produktionsomkostninger, alt efter hvor strategien implementeres. Det kan, for 

                                                        
1 I opgaven lægges der kun fokus på CO2-udledning. Drivhusgasser generelt defineres nærmere i 

afsnittet om drivhusgasser i kapitel 2. 
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eksempel, være vigtigt for producenten, at den forandrede miljøstrategi implementeres i 

hele dens virke – både hos leverandører, distributører, kunder osv. 

 Hvorledes kan en forandret forretningsstrategi implementeres i den eksisterende 

forhandlingsstrategi under antagelse af, at producenten/virksomheden ønsker at 

omlægge den overordnede forretningsstrategi i forhold til minimering af CO2-

udledningen blandt andet over for leverandørerne? 

 Hvilke forhandlingsstrategier og -taktikker kan være effektive til gennemførelse af 

producentens/virksomhedens overordnede forretningsstrategi i forhold til 

minimering af CO2-udledningen, hvilke elementer kan indgå i aftalen og 

forhandlingen af aftalen, og hvordan kan det udmøntes? 

1.3.2 Juridisk problemformulering 

Den juridiske del af opgaven vil indeholde en analyse af udfordringerne, som udspringer 

af forholdet mellem aktørerne i den bagudrettede del af forsyningskæden. Det drejer sig 

om specifikationer af hvad produktet faktisk indeholder og specifikationer af 

produktionsmetode, produktets virksomhedsaktører og, i relation til, virksomhedens 

ønske om en miljømæssige indsats til sænkning af CO2-udledningen, så leverandører og 

underleverandører aftale- og køberetligt fastholdes på netop dette. Der vil være 

køberetlige overvejelser mellem producent og leverandører, der vedrører dette, hvilket er 

grunden til, at enkelte overvejelser af forsyningskædens fremadrettede del også medtages.  

Den aftaleretlige regulering skal sikre imod eventuel misligholdelse og sikre, at den 

indgåede aftale består samt at mindst én af parterne opnår det forventede udbytte (Lynge 

Andersen & Madsen 2006 s. 20). En formulering af et produkts miljømæssige 

kravspecifikation, kan derfor være et redskab til at fastholde samarbejdspartnernes 

miljøinitiativ i forhold til at sænke producentens eller produktionens CO2-udledning. 

Det virker umiddelbart dogmatisk, at producenter kan være nødsaget til at foretage et valg 

vedrørende hvorvidt de ønsker at bevare det kontraktuelle handelsforhold med de vanlige 

samarbejdspartnerne på den ene side og efterleve den miljømæssige indsats for 

virksomheden som overordnet virksomhedsstrategi på den anden side. Ikke desto mindre 

kan dette blive tilfældet, hvis leverandørerne ikke kan eller ønsker at leve op til 

produktets miljømæssige egenskaber. Derfor er det interessant at analysere den juridiske 
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muligheder i at bevare balancen, så producenten ikke er tvunget til at skulle træffe en 

sådan beslutning i tilfælde af misligholdelse. Tesen er; at i en situation, hvor produktet 

ikke lever op til den miljømæssige egenskab, bør producenten gøre op med sig selv, 

hvorvidt man vægter handelsforholdet eller den miljømæssige forpligtelse højest. Den 

juridiske problemformulering beskæftiger sig derfor også med, hvilke juridiske 

muligheder som eksisterer, til at give incitament til at producentens samarbejdspartnere i 

mindre grad sætter producenten selv i denne situation. 

 Hvordan kan virksomheden beskytte sig mod misligholdelse uden at denne sikring 

virker hindrende for gennemførelsen af miljøinteressen? 

 Hvordan sikrer parterne sig rent obligationsretligt et effektivt højt fælles 

miljømæssigt udbytte af samarbejdet? 

1.3.3 Interdisciplinær problemformulering 

Sammenhængen mellem en virksomheds overordnede strategi for at sænke CO2-

udledningen af produktionen og den juridiske eksekvering af dette over for producentens 

samarbejdspartnere, kan udgøre en hindring for, om parterne i samarbejdet maksimerer 

deres nytte. Problematikken for en producent i at have en overordnet miljømæssig strategi 

betyder, at producenten selv ønsker at bevæge sig i en mere miljøvenlig retning, 

eksempelvis til fordel for samfundet, men samtidig også ønsker at andre virksomheder og 

interessenter i samfundet gør det samme. Til nedbringelse af produktionens CO2-

udledning, er det nærliggende at skifte til leverandører, der i forvejen specialiserer sig i en 

produktion, måske endda et produkt, som udleder mindre CO2 end de nuværende 

leverandører gør. Men denne opgaves teori handler – blandt andet – om, at producenten 

ønsker at bevare relationen til de eksisterende leverandører og påvirke dem i en mere 

miljøvenlig retning, så det helt overordnede ønske, om at medvirke til en generel 

minimering af samfundets CO2-udledning, kan maksimeres. Det betyder, at det, i forhold 

til den økonomiske strategi, skal vurderes, hvorvidt den juridiske tilgang til 

samarbejdspartnerne skal foretages. Det interdisciplinære syn i tager derfor udgangspunkt 

i sondringen over hvordan den økonomiske strategi maksimeres ved hjælp af den 

juridiske tilgang. I den forbindelse er det interessant at analyse, hvilke juridiske 

muligheder der opstår af den økonomiske strategi, samt hvilke økonomiske effekter den 

juridiske disciplin for producenten vil have og hvordan der opnås størst økonomisk nytte. 
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 Hvorledes kan producenten/virksomheden, i forhold til sine samarbejdspartnere i 

et købe- og kontraktretligt perspektiv, sikre den overordnede økonomiske strategi 

på et kontraktuelt niveau, antaget at producenten opnår størst nytte eller fordel ved 

at anvende den overordnede økonomiske strategi? 

 Hvorledes kan producenten/virksomheden, i forhold til leverandører og 

underleverandører, sikre sig den kontraktuelt størst mulige økonomiske nytte? 

1.4 Case 

Igennem opgaven vil der være en lang række henvisninger til en amerikansk virksomhed, 

der beskæftiger sig med produktion og vedligeholdelse af air condition-anlæg og køle-

fryseskabe til detailhandelen og storkøkkener. Virksomheden er United Technologies 

Carrier, der har eksisteret siden 1902 og som i 2012 omsatte for 12 milliarder dollars. 

Valget af Carrier udspringer også af virksomhedens historie, der især har bidraget til det 

enorme energiforbrug blandt private personer, virksomheder og forretninger rundt om i 

verden til nedkøling af blandt andet kontorbygninger og boliger. Siden 1990 har 

virksomheden arbejdet med at minimere deres CO2-udledning, ikke blot ved at ændre 

egen produktion af deres anlæg og anvendelsen af dem, men blandt andet også ved at 

assistere bygningskonstruktører og arkitekter til at designe bygninger og lokaler, der er 

væsentligt bedre og mere effektive til at regulere indeklimaet. Carriers miljømæssige krav 

videreføres gennem hele forsyningskæden fra leverandøren, igennem produktionen, til 

salgs og distributionsleddene, til de teknikere, der vedligeholder anlæggene og til 

slutbrugeren, når produktet anvendes, og endeligt destrueres miljømæssigt korrekt. 

Carrier er en virksomhed, som ønsker at have en ”grøn profil”. De stiller høje krav til sig 

selv og deres interessenter. Carrier vil ikke blive anvendt som decideret casevirksomhed i 

opgaven, men der vil tages udgangspunkt i eksempler fra Carriers miljøinitiativer, 

Carriers syn på sin ”grønne profil” og omstilling af produktionen til, hvad den er i dag. 

1.5 Synsvinkel 

Synsvinklen i denne opgave ligger udelukkende hos en given virksomhed. Der vil 

anvendes den gennemgående casevirksomhed, som der vil blive henvist til sideløbende 

igennem opgavens analyse. Casevirksomheden er repræsenteret som den ene part i 

eksempelvis en forhandling. Denne part, kaldet virksomheden eller egen part, vil være 
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den forhandler, som opgaven tager udgangspunkt i og referer til. Virksomhedens 

samarbejdspartnere, i forhandlingen kaldet modparten, er, i de fleste tilfælde, 

casevirksomhedens leverandører. I samspillet mellem de to parter i forhandlingen, er det 

ikke nødvendigvis et negativt forhold eller en konflikt, der er årsagen til at parterne skal 

forhandle. Det er snarere med udgangspunkt i et ønske om at skabe en større nytte eller 

sammen at bevæge sig hen mod et større fælles mål. Denne synsvinkel er valgt, fordi den 

producerende virksomhed er i en position, hvor den har mulighed for at påvirke 

fremstillingen og anvendelsen af produktet fra indkøb af råvarer, forarbejdning og til 

produktet afskaffes.  

1.6 Metode 

1.6.1 Økonomisk metode 

Hvilket problem skal løses? - Opgavens økonomiske metode baseres på den positivistiske 

tilgang.  Opgaven analyserer tesen om, at virksomheder, der ændrer deres overordnede 

forretningsstrategi for at minimere CO2-udledning, også bør ændre forhandlingsstrategi 

for dels at implementere forretningsstrategien til leverandører, distributører og kunder og 

dels sikre at forandringerne opnår størst mulig økonomisk effekt i hele virksomheden. Der 

anvendes en nytteetisk tilgang, hvor der søges efter mest mulig nytte til de fleste. 

Resultatet af den økonomiske analyse vil indeholde analyse af en effektiv 

forhandlingsstrategi ved forhandlinger, hvor den forandrede miljøstrategi er en del af 

forhandlingsemnerne. Derudover vil der i opgaven blive analyseret hvilke strategier der er 

mest fordelagtige i forhold til ønsket om, at ændringen opnår størst mulighed for 

implementering samt under hvilke forudsætninger ændringerne kan opnå effekt. Herunder 

vil det i opgaven forsøges belyst, hvilke forudsætninger der skal til, for at forhandlingerne 

og samarbejdskontrakterne kan gennemføres med forandrede krav til produktionsmetode 

og produktets anvendelse. 

Hvordan belyses undersøgelsesfeltet? – Emnet vil blive analyseret og besvaret ved hjælp 

af udvalgt materiale, forskellige økonomiske teorier og modeller samt indsamlede data 

(Thurén, 2001, side 15) med Carrier som eksempel. Virksomheder og personer, der 

beskæftiger sig med forhandling som specialansat til dette formål eller som konsulent i en 

given virksomhed, bruger mange ressourcer på at analysere og forbedre deres 
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forhandlingsmetoder for at opnå bedre resultater (Thompson, 2010, side 13). Den 

økonomiske metodologi, som anvendes i opgaven, tager afsæt i logisk empiri (Knudsen, 

1994, side 46). Den logiske empiri baserer sig i høj grad på erfaringer, som er beskrevet 

og afprøvet i teoretikernes materiale og vil blive benyttet i opgaven. For at undersøge, 

analysere og til slut besvare problemformuleringen, benyttes en induktiv tilgang til 

kilderne og teorien (Birkler, 2005, side 74). Der vil blive taget afsæt i en hermeneutisk 

fortolkning af sammenhænge mellem problemformuleringen og den anvendte litteratur. 

Igennem undersøgelse og analyse opstilles en tese, som dernæst afprøves og slutteligt 

konkluderes. Det ses i sammenhæng med den hermeneutiske cirkel, hvor afsættet er et 

problem, som dernæst undersøges eller som der stilles kritisk spørgsmål til, for sidenhen 

at forholde sig til. Hermeneutikken bruges til at undres over fordomme og en kritisk 

forholden sig til tidligere empiri. Når der undres over fordomme, i dette tilfælde 

problemformuleringen, og én stilles kritisk over for den anvendte empiri opstår den nye 

viden. Denne nye viden stilles i et kritisk lys, så der opstår ny viden ud fra dette 

(Wiercinski, 2011, side 111). Det vil forsætte uendeligt i en cirkulær tilgang, som forstås 

som den hermeneutiske cirkel. 

Er der andre måder at belyse undersøgelsesfeltet på? - Virksomheder og forhandlere 

bruger mange ressourcer på at forbedre deres forhandlingsresultat. Det ville naturligvis 

være oplagt selv at undersøge disse forbedringer og erfaringerne, som virksomhederne og 

forhandlerne har gjort sig igennem tiden. Dog er personlig eller erhvervsmæssig erfaring 

meget individuelt præget og vanskelig at udrede en direkte konklusion ud fra uden 

omfattende og bredspektrede undersøgelser.  Dertil kommer, at selve forhandlingen om 

implementeringen af disse forandrede udledningskrav mellem virksomhederne, ikke er 

tilstrækkeligt beskrevet i teorien om specifikt forhandlinger i et miljø-erhvervsmæssigt 

perspektiv. Derfor kan den praktiske tilgang til undersøgelse af tesen ikke anvendes som 

undersøgelsesmetode (Birkler, 2005, side 75). 

1.6.2 Juridisk metode 

Dette afsnit søger efter en juridisk fremstilling af køberetlige og aftaleretlige udfordringer 

og muligheder ved efficient koncipering af en længerevarende samarbejdsaftale, som er 

konklusionen på det forrige økonomiske afsnits undersøgelse. Det efficiente 

aftalegrundlag dannes allerede i det økonomiske afsnit, hvor der søges efter den markeds- 
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og forhandlingsøkonomiske bedste metode til opnåelse af den ønskede nytte (Østergaard, 

2003, side 271; Nielsen & Tvarnø, 2005, side 353). I denne opgaves juridiske afsnit, 

gøres dette ved at undersøge gældende ret i en retsdogmatisk analyse, hvilket danner 

grundlag for baggrundsretten. Baggrundsretten danner dernæst grundlag for videre 

analyse i det følgende interdisciplinære kapitel. Opgavens juridiske afsnit startes derfor 

med en retsdogmatisk analyse, for derigennem at finde frem til gældende ret. I analysen 

vil der fremgå en gennemgang af de generelle regler inden for kravspecifikation i 

køberetten, de aftaleretlige udfordringer, som opstår af forhandlingsresultatet, samt hvilke 

alternative juridiske metoder, som også kan anvendes til fremstilling af analyse og 

besvarelse af den juridiske del af problemformuleringen. Der tages udelukkende 

udgangspunkt i dansk materiel ret. Den juridiske metode er kendetegnet ved at være 

aktørforudsætningsuafhængig, hvilket er meget forskelligt fra den økonomiske metode, 

der netop er aktørafhængig (Østergaard, 2003, side 274). Hvis den juridiske metode gøres 

afhængig af aktører, bliver metoden både elastisk og konjunkturbestemt, som om metoden 

skulle anvendes på markedsvilkår, hvilket vil gøre reguleringen og retssædvanen 

uigennemskuelig og upålidelig ved anvendelse. Formålet er at finde en direkte forbindelse 

mellem hjemmel og retsfølge, for netop at kunne finde frem til gældende ret. For at den 

anvendte metode fremstår som valid, gennemgås retskilderne i en bestemt rækkefølge. 

Rækkefølgen er ikke et udtryk for en rangorden mellem retskilderne, men en procedure 

for at finde en hjemmel, da der skal være mindst én hjemmel for at metoden kan have en 

retsvirkning (Nielsen & Tvarnø, 2005, side 27).  

 Regulering 

 Retspraksis 

 Retssædvane 

 Forholdets natur 

Den anvendte juridiske metode - Ved belysning og analyse af problemformuleringen kan 

de juridiske retskilder anvendes. Retskildelæren og den retsdogmatiske fortolkning er i 

denne opgave valide metoder til at finde gældende ret (Nielsen & Tvarnø, 2005, side 61). 

Domstole og jurister anvender samme metode og målet er, at der, på den måde, opnås et 

ensartet resultat i vurderinger af juridiske problemstillinger. Desuden vil tilgangene til 

juridiske problemstillinger være identiske. På den måde kan den retsdogmatiske metode 

være valid til analyse af problemformuleringen (Nielsen & Tvarnø, 2005, side 273). 
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I denne opgave vil aftaleretten og køberetten blive anvendt. Begge retsregler beror på en 

lang række retsgrundsætninger, som længe har været anvendt inden selve lovgivningen, 

som den kendes i dag, blev gennemført. Mads Bryde Andersen beskriver (Bryde 

Andersen, 2002) indledningsvist, at når behovet for regulering til løsning af konflikter har 

været tilstede i tilstrækkelig lang tid og er blevet afprøvet tilstrækkeligt, til at kunne skabe 

en ensartet juridisk praksis i givne situationer, formes efterhånden det retslige grundlag, 

som efterfølgende kan benyttes og anvendes analytisk. Netop derfor er aftaleretten og 

køberetten særdeles velegnede at anvende som analyseredskab. Retsreglerne danner 

rammer for, hvordan lovgivningens retsgrundsætninger benyttes til sanktionsbaseret 

juridisk anvendelse (Østergaard, 2003, side 276). Juraen bruges også til at fastholde 

kontrahenterne på deres løfte og aftalens indhold uanset form. I denne forbindelse vil 

obligationsretten også være genstand for anvendelse til besvarelse af 

problemformuleringen.  

1.6.3 Interdisciplinær metode 

I den interdisciplinære metode kombineres resultaterne fra de to forudgående 

undersøgelser og der forsøges i opgaven at finde svar på problemstillingen. Der er en 

meget begrænset beskrevet metode til den interdisciplinære del (Østergaard, 2003, side 

277), men ud fra de anvendte metoder, vil der kunne udledes en konklusion for opgaven 

generelt og for dette afsnit specifikt. Det interdisciplinære afsnit indeholder en 

grundlæggende problematik, når den økonomiske metode skal integreres med den 

juridiske metode. Den økonomiske metode tager udgangspunkt i en aktør, der handler på 

et marked og, antaget at aktøren er rationelt tænkende, er afhængig af markedets 

konjunkturer, det vil sige aktørafhængig. For denne opgave er aktøren den beskrevne 

casevirksomhed. Den juridiske metode, derimod, er netop forudsat at være 

aktøruafhængig i kraft af, at juraen ikke må være afhængig af konjunkturer og rationalitet. 

Problematikken ved forskellene i de to metoder, som mødes i den interdisciplinære 

metode, løses ved ikke at se de to afsnit som to særskilte metoder, men forene dem. Det 

løses ved at lade juraen regulere den (lovlige) økonomiske udvikling og lade det 
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økonomisk efficiente regulere juraens udvikling, men uden at det ene område har forrang 

for det andet.2  

Der ses sammenhænge mellem økonomisk og juridisk metode, blandt andet, i den 

almindelige privatretlige aftalefrihed. Kontraheringsfriheden lægger op til, at to eller flere 

erhvervsdrivende kan indgå de aftaler, de måtte ønske, uden videre juridiske 

begrænsninger. Det giver en kraftig indikation af, at lovgivning og den juridiske metode 

også kan være aktørafhængig og, til en vis grænse, liberal nok til at lade markedet 

regulere aftaleforholdet (Østergaard, 2003, side 275) 

Den interdisciplinære metode anvender de to metoders fremgangsmåder samtidig til 

besvarelse af problemformuleringen. I denne opgave vil virksomheden kunne anvende 

juraen interdisciplinært til eksempelvis at sikre, hvad der måtte være resultatet af den 

økonomiske analyse (Nielsen & Tvarnø, 2005, side 61; Dahl, 2006, side 27). Den 

fortløbende løsning af problemet foregår ved, at de økonomiske aspekter belyses først i 

opgaven. Dernæst integreres de juridiske rammer i det økonomiske virkefelt, hvor det 

interdisciplinære forhold mellem de økonomiske og de juridiske resultater belyses. 

1.7 Struktur 

Til trods for, som beskrevet ovenfor i afsnittet om den interdisciplinære metode, at ingen 

af de anvendte metoder har forrang for hinanden, har afsnittene en rækkefølge. Opgaven 

består således af fem kapitler. Indledningsvis beskrives den anvendte metode og 

fremgangsmåde til besvarelse af problemformuleringen. I første kapitel opstilles tillige 

opgavens afgrænsninger. 

De følgende tre kapitler består af en økonomisk, en juridisk og en interdisciplinær del 

med tilhørende delkonklusioner, som afslutningsvis fører til en samlet hovedkonklusion. 

Kapitlerne bør læses kumulativt da den juridiske del har delelementer af den økonomiske 

del og den interdisciplinære del har delelementer af både den økonomiske og den 

juridiske del. 

For bedst at kunne besvare problemformuleringen og skabe en generel overskuelighed, 

startes selve opgaven med den økonomiske del, hvor definitioner og forskellige 

                                                        
2 Kim Østergaard - ”Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben”, 

side 4 og 5 (endnu ikke udgivet) 
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forhandlingsteoretiske elementer klarlægges. Det økonomiske rationale for 

casevirksomheden samt forhandlingsmetoder og -strategier, som er anvendelige i forhold 

til problemet og casen, vil løbende blive gennemgået. Undervejs i gennemgangen vil der 

blive henvist til eksempler, som beskrives i teorien, men med en synsvinkel i retning af 

miljøinitiativerne samt illustration af casevirksomhedens praktiske muligheder. Den 

økonomiske del afsluttes med en delkonklusion.  

Grundlaget for at starte med den økonomiske del, er at undersøge hvilke rammer parterne 

i en forhandling af denne slags har og hvilke dele af forhandlingen, som har potentiale til 

at afstedkomme en nytte for én eller begge parter.  Derfor tages der kun udgangspunkt i, 

hvad der måtte være relevant for den miljømæssige del af forhandlingen, eller som tænkes 

at indgå i forhandlingen mellem parterne, der beskrives i undersøgelsen. Da de 

økonomiske rammer er de bredeste og de juridiske rammer indeholder begrænsninger, 

som indsnævrer forhandlingsområdet yderligere, startes opgaven derfor med den 

økonomiske del. 

I den juridiske del gennemgås de obligations- og aftaleretslige teoretiske områder, som 

sikrer forhandlingens og aftalens beståen, parternes sikkerhed og sanktioner samt 

udfordringer inden for denne slags aftaler. Løbende bliver der henvist til de før anvendte 

eksempler og givet alternative muligheder for etablering af miljømæssigt effektive aftaler 

ud fra den anvendte teori. Den juridiske del afsluttes med en delkonklusion. 

De to delundersøgelser samles til den juridiske og økonomiske interdisciplinære del, som 

afslutter opgaven. Resultatet af den juridiske delundersøgelse eller de juridiske rammer, 

som ovenfor nævnt, indsnævrer resultatet af den økonomiske delundersøgelse, for at 

kunne undersøge den interdisciplinære problemformulering. Den interdisciplinære del 

afsluttes tillige med en delkonklusion før hovedkonklusionen. 

1.8 Afgrænsning 

Casevirksomheden vil ikke være genstand for en økonomisk virksomhedsanalyse, 

ligesom den juridiske bearbejdning i denne opgave udelukkende drejer sig om danske 

retsregler. Med hensyn til forhandling, obligationsret og virksomhedernes fælles interesse 

i at opnå et større fælles mål - også for samfundet generelt - ville det være oplagt at 

komme ind på offentlige-private-partnerskaber (OPP’er). OPP’er er kraftigt reguleret 
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både nationalt og i de enkelt kommuner/regioner, og da interessen i denne opgave 

begrænser sig til forholdet mellem virksomheden og dens umiddelbare 

samarbejdspartnere, er det derfor ikke relevant at inddrage OPP’er. For OPP eksisterer der 

andre forhandlingsstrategiske grundlag, for at opnå denne type partnerskaber; derfor vil 

det forhandlingsmandat, givet af myndigheden, være begrænset af væsentligt andre og 

forskelligartede interesser end dem for virksomheder imellem. Ligeledes vil der 

udelukkende tages udgangspunkt i dansk materiel ret og ikke anvende procesret, hverken 

dansk eller international, ligesom international ret ikke vil være grundlag for analysen.  

1.9 Litteraturanvendelse og kildekritik 

Starten af opgaven analysere grundlæggende økonomisk teori for at lede op til det 

bagvedliggende årsager til hvorfor forhandlingsstrategi og leverandørkategorisering er 

som det er. Forhandlingsteoretisk anvendes isæt to kilder; Leigh L Thompson 2010 og to 

artikler fra Roy J. Lewicki. Begge forfattere beskriver dybdegående det overordnede 

teoretisk indhold som grundlag for deres praktisk fremstilling af modeller og teorier i 

deres materialer. Dette gør disse to teoretikere velegnet til analysen og besvarelse af 

problemformuleringen.  

For både ”miljølitteratur” og litteratur af forhandlingsteori findes der et overvældende 

udvalg af mere eller mindre valide og anvendelige publikationer. Der er et betragteligt 

antal udgivelser af bøger, artikler, hjemmesider, blogindlæg, historier, kommentarer og 

skriftlige reaktioner, hvilket gør anvendeligheden og, ikke mindst, overskueligheden 

særdeles udfordrende til brugen af litteratur i enhver opgave. Derfor er 

litteraturanvendelsen vanskelig og for denne opgave er der derfor udvalgt få, men 

velkendte teorier, forstået på den måde, at disse teorier fremstår som sekundær litteratur 

fra velansete publikationer. Igennem opgaven vil der blive henvist til en lang række 

eksempler. Disse eksempler er for de fleste hentet i faglitteratur og der benyttes 

udelukkende eksempler herfra, som også har været en del af pensum fra større 

universiteter. Herved forsøges der at opnå validitet og reliabilitet i de anvendte eksempler. 

Den juridiske litteraturs anvendelse er væsentlig mere tilgængelig og den anvendte 

litteratur til besvarelse af problemformuleringen anses i denne opgave for at være 

tilstrækkelig. Der er taget udgangspunkt i gældende retsregler som den primære kilde og 

til at skabe rammen for kontrahering af aftaler samt oprettelse og opretholdelse af den 
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obligationsretslige ydelse. Derudover anvendes også en række teoretikeres udgivelser til 

fortolkning af den juridiske situation, parterne befinder sig i, og som tillige besvarelse af 

den juridiske problemformulering. Den juridiske litteraturanvendelse tager især 

udgangspunkt i Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky bog om obligationsret fra 

2010, da denne bogs omfangsrig teoretiske beskrivelse af de obligationsretlige 

forpligtelser af forskelligartede juridiske forhold bidrager meget specifikt til besvarelse af 

problemformuleringen. Sammenholdt med Erling Eide og Endre Stavangs økonomisk- og 

juridisk efficiente teorier i et retsøkonomisk perspektiv, der er grundlæggende for 

cand.merc.jur.-studiet kombination af jura og økonomi, er disse to litteraturkilder navnlig 

anvendt igennem det juridiske og det interdisciplinære afsnit. 
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2 Økonomisk afsnit 

2.1 Indledning 

I dette afsnit præsenteres først grundlaget for analysen ved en mindre case og definitioner 

af hvilke miljømæssige tiltag, som forhandlingen også skal tage udgangspunkt i, for 

dernæst at analysere forhandlingssituationen for virksomheden samt hvilke strategiske og 

taktikmæssige overvejelser, som bør gennemgås op til forhandlingen. Før analysen vil der 

blive præsenteret en forhandlingsteoretisk og en leverandørteoretisk model, som vil kunne 

benyttes af virksomheden til at klarlægge i hvilken retning forhandlingen kan føres. Selve 

forslagene til forhandlingsstrategien - som resultat af analysen - bliver også behandlet i 

dette afsnit og vil være en fremstilling af forskellige teoretiske strategier, som kan 

benyttes inden for rammer af, hvad der er muligt for at opnå det miljømæssige resultat 

virksomheden ønsker. Strategierne vil blive sat op imod det generelle ønske for 

virksomhedens nye miljøprofil, altså med fokus på minimering af virksomhedens 

udledning af drivhusgasser, dels for at se kritisk på modellerne og dets brugbarhed samt at 

give alternative anvendelsesmuligheder.  

2.2 Definitioner 

Det virker umiddelbart hensigtsmæssigt at få klarlagt definitionen på, hvad en virksomhed 

bør arbejde sig hen imod i forhold til sin miljømæssige strategi om sænkning af CO2-

udledning. Derfor vil det følgende afsnit forsøge at svare på, hvad begrebet social 

ansvarlighed indeholder med relation til den anvendte case. 

2.2.1 Social ansvarlighed 

Milton Friedmans famøse citat fra hans artikel ”The Social Responsibility of Business is 

to Increase Its Profits”, New York Times Magazine 13. september 1970: ”The business of 

business is business”, hænger uløseligt sammen med en årelang forretningsteori om, at 

virksomheder er til for at tjene penge til ejere og interessenter. Friedman skriver også, otte 

år tidligere, om en misforstået opfattelse blandt virksomhedsledere, at virksomheder har 

et socialt ansvar udover at beskæftige sig med at skabe overskud til ejerne (Friedman, 

1962). Det til trods, er antallet af virksomheder, endda hele organisationer lige fra 

medarbejderen til ejerne til datter- og moderselskaber, begyndt at overveje og handle 
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mere miljømæssigt ansvarligt. Friedman tager ikke stilling til, hvad virksomhederne 

foretager sig eller hvilke metoder, som anvendes. Artiklen handler blandt andet om 

rammerne for, hvad den socialt ansvarlige virksomhedsledelse består af og den pligt 

virksomhedslederne har for at vælge det økonomisk bedste resultat. Opfattelsen af 

Friedman i 1960’erne har tydeligvis ikke samme bredde, som begrebet social 

ansvarlighed dækker over i dag. Eksempelvis har Artz & Brushs artikel (Artz & Brush, 

2000) om genforhandlingsomkostninger i forhold til enten at vælge en Original 

Equipment Manufacturer eller den billigste leverandør gjort egenskaberne for, hvilke 

rammer der udgør en profitmaksimerende produktion, væsentligt bredere. Derfor er det 

ikke længere tilstrækkeligt at mene, at social ansvarlighed blot handler om at 

profitmaksimere. 

I Danmark har en lang række virksomheder taget det sociale ansvar på sig og bruger 

mange ressourcer på at styrke samfundsansvaret i hele organisationen. I en rapport af 

Erhvervs og Selskabsstyrelsen (E&S, 2011) fra 2011 konkluderes det, at 75,7 %3 af 

virksomheder, som tilhører regnskabsklasse C og D arbejder med og rapporterer 

samfundsansvar i deres årlige ledelsesberetning. Denne rapport blev skabt på baggrund af 

en lovændring som nu skal sikre, at virksomheder af en bestemt størrelse i den årlige 

ledelsesberetning skal rapportere om, hvilke aktiviteter af social ansvarlig karakter, 

virksomheden beskæftiger sig med. Årsregnskabsloven (ÅRL) § 99a giver ingen 

definition på social ansvarlighed eller direkte tvinger virksomhederne til at arbejde med 

social ansvarlighed. At rapportere, at virksomheden ikke arbejder med socialt ansvar, er 

også en tilstrækkelig efterlevelse af loven. 

Efter FNs miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992, hvor en lang liste af principper4, 

som FN ville arbejde hen imod, blev formuleret, er mange virksomheder og 

organisationer blevet bevidste om social ansvarlighed. Danmark er på mange områder et 

foregangsland for social ansvarlighed, bl.a. med oprettelsen af Center for CSR på 

Copenhagen Business School i 2002 og med loven om rapportering af 

samfundsansvarlige handlinger i virksomheder. FNs Global Compacts (FN Global 

Conpact) 10 principper om ansvarlig virksomhedsdrift medvirker til definitionen af, hvad 

                                                        
3 87 % af alle virksomheder, som tilhører regnskabsklasse C, D og børsnoterede selskaber følger 

Årsregnskabsloven § 99a og af disse rapporterer 87 %, at de arbejder med samfundsansvar 

4 United Nations Global Compact: The Ten Principles   
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en virksomheds miljømæssige profil kan indeholde med hensyn til menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Corporate Social Responsibility (CSR) er vanskeligt at forklare betydningen af og der har 

aldrig eksisteret en egentlig definition. Blandt teoretikere, der har forsøgt at definere CSR, 

er Archie B. Carroll, der citerer Howard Bowen, som af mange kaldes faderen til CSR; ”It 

refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, 

or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values 

of our society.” (Carroll, 1999). Carroll selv definerer CSR ved at bryde det op i fire 

områder; økonomisk, juridisk, etisk og filantropisk, og opstiller en model for brugen af 

CSR i organisationer (Carroll, 1974), eller nærmere de fire områders forpligtelser i 

organisationen. Marcel van Marrewijk (Marrewijk, 2003) ”… company activities – 

voluntary by definition – demonstrating the inclusion of social and environmental 

concerns in business operations and in interactions with stakeholders”. Både ”operations” 

og ”stakeholders” er i flertal som udtryk for, at det ikke blot er de tætknyttede 

interessenter omkring virksomheden, men i større grad de aktiviteter, som alle 

interessenter og deres interessenter beskæftiger sig med (Svensson, 2007, side 265). 

Carroll, Bowen og FNs 10 principper (FN Global Compact) kan, som før nævnt, udgøre 

en ramme for virksomhedens overordnede CSR-strategi. Sammen med den efterhånden 

lange liste af standarder, eksempelvis DS/EN ISO 14001, EUs CO2-kvoteordning, FSC-

standarderne osv., kan disse formuleringer fra teoretikere bidrage til definitionen af CSR, 

i hvert fald i den økologiske dimension til beskyttelse af klodens ressourcer. Fælles for 

dem alle ses her en kort liste. 

 Grundlæggende er det frivilligt at udvise en social ansvarlighed for 

virksomheder. Dog kan der være begrænsninger for nogle i form af myndigheders 

regulering, eksempelvis udledning af drivhusgasser. 

 Social ansvarlighed skal bevirke, at virksomhederne forfølger andet end 

profitable interesser, som ikke giver en umiddelbar egen nytte, men bidrager til et 

givent samfundsmæssigt offentligt gode. 
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Investering af virksomhedens ressourcer i en social ansvarlig retning med et højt 

prioriteret økonomisk bæredygtigt perspektiv, må anses som en investering i 

virksomhedens drift. Overført til et virksomhedsaspekt bør social ansvarlighed indeholde 

både en økonomisk, en miljømæssig og en social dimension i forretningsmetoden overfor 

alle interessenter. 

2.2.2 Drivhusgasser 

I forhold til drivhusgasser, er der definitorisk 10 overordnede gasser, som man med 

sikkerhed er bevidste om, bidrager til at indelukke solens varme og dermed har skadelig 

virkning for miljøet. Der forskes naturligvis stadig i, om der er flere, men indtil videre er 

der 10 primære gasser. Seks af dem er nævnt og reguleret i Kyoto-protokollen: 

 Menneskeskabte 

o HFC - Hydrofluorcarboner 

o SF6 - Svovlhexafluorid 

o PFC - Perfluorcarboner 

 Menneskeskabte og opstår naturligt 

o N2O - Dinitrogenoxid eller lattergas 

o CO2 - Kuldioxid 

o CH4 - Metan 

 De sidste fire 

o H2O - Vanddamp 

o O3 - Troposfærisk ozon 

o To ofte anvendte CFC-gasser eller halocarboner 

 CFC-11 eller Freon-11 

 R134a 

Alle drivhusgasser er defineret ved at have et globalt opvarmningspotentiale, og 

forskellen mellem gasserne, i forhold til den skadelige virkning, er tætheden samt hvor 

lang atmosfærisk levetid gassen har. Eksempelvis har Freon-11 en atmosfærisk levetid på 

45 år, hvor R134a kun har 14 år, så der er en stor miljømæssig gevinst blot ved et skifte af 

gasarten. 

2.2.3 Specifikt for denne opgave 

Denne opgave begrænser sig til at besvare problemformuleringen ud fra en virksomheds 

overordnede strategivalg om at sænke CO2-udledningen med fokus på virksomhedens 

leverandører samt forhandlings- og konciperingstilgangen til leverandørerne. 

Virksomhedens miljøinteresse kan have et meget bredt omfang, lige fra bekæmpelse af 

børnearbejde til sænkning af CO2-udledning, hvor denne opgave beskæftiger sig med det 
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sidstnævnte. Valget af den specifikke miljøinteresse for sænkning af CO2-udledningen 

findes blandt andet i, at der eksisterer et alternativ i at tilrette en virksomheds og 

leverandørernes produktion til en lavere CO2-udledning. Det er også muligt for 

virksomheden at købe CO2-kvoter og derved, til en vis grad, opfylde den nytteværdi i at 

samfundet generelt vil opleve en sænkning af CO2-udledningen. Der opstår altså et 

alternativ til leverandørens indsats i samarbejdet, hvilket vil blive berørt senere i opgaven. 

2.3 Case 

I opgaven vil virksomheden Carrier blive benyttet som eksempel til anvendelse af 

analysen og ikke mindst analysens resultat. Carrier er en del af den amerikanske koncern 

United Technologies. Organisationen omsatte samlet for 53 milliarder dollars i 2011, 

hvoraf Carrier indbragte omkring 12 milliarder dollars. Den store elevator- og 

rulletrappevirksomhed, Otis, er også en del af organisationen samt Sikorsky, der 

producerer helikoptere, og Pratt & Whitney, der producerer kampfly til blandt andet det 

amerikanske militær. Carrier er især interessant, fordi virksomheden i stor grad har 

medvirket til en enorm udledning af drivhusgasser. Naturligvis igennem den almindelige 

produktion af anlæggene, men også produkternes materialer og kølegasserne til 

anlæggenes anvendelse, har stor påvirkning på miljøet. Igennem produkternes udvikling 

er kølegasserne, mere specifikt kaldet CFC-gasser, i dag skiftet ud med mere sikre, 

miljøvenlige og effektive typer. Eksempelvis er de forskellige typer CFC- eller Freon-

gasser blevet løbende skiftet til de mest effektive. Indtil videre er CFC-gassen R134a 

anvendt i de fleste køleanlæg. Anvendelsen af air condition- og køleanlæg kræver et stort 

energiniveau. Unites States Department of Energy’s undersøgelser viser, at air condition-

anlæg og nedkøling af privatboliger, kontor- og industriarbejdspladser samt kommercielle 

forretninger udgør 11 % af hele USA's energiforbrug. Derfor vil enhver forbedring af 

energiforbruget i air condition-anlæg have stor effekt. Til sidst er der også afskaffelsen af 

produkterne og gasserne, når anlæggene er udtjente. Den brugte gas skal fjernes på en 

hensigtsmæssig måde, så miljøet ikke tager skade af den direkte udledning. For Carrier er 

der er altså store muligheder for forbedringer og minimering med hensyn til udledning af 

drivhusgasser på alle områder af virksomhedens produkter, produktionsmetoder, 

anvendelse og afskaffelse. I denne opgave vil der mere specifikt blive sat fokus på netop 

indkøbsdelen af produktionslinjen, altså indkøb af råvarer til produktion og forholdet 
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mellem virksomheden og dens leverandørerne. Selve forhandlingsdelen af opgaven og 

den forhandlingsteoretiske del vil også i særdeleshed kunne illustreres, hvis der tages 

udgangspunkt i netop forhandlingen mellem leverandør og Carrier. Casevirksomheden vil 

herefter være benævnt som virksomheden og anvendes til eksemplificering af teorien 

igennem opgaven. 

2.4 Virksomhedsstrategi i et miljømæssigt perspektiv 

I de følgende afsnit vil grundlaget for etablering eller ændring af virksomhedens strategi, i 

forhold til at minimere CO2-udledningen for virksomheden, blive analyseret. Carroll 

benytter fire hovedområder som virksomhedens forretningsstrategi skal beskæftige sig 

med (Carroll, 1974). Disse fire områder er samtidig de perspektiver, hvorfra grundlaget 

for virksomhedens strategi udspringer. 

 Det økonomiske er det største og mest tungtvejende grundlag for etablering eller 

forandring af strategien.  

o Generelt må det antages, at hvis der er et økonomisk grundlag, altså at det 

kan medvirke til at forretningsdriften gøres mere lønsom, så har 

virksomheden allerede foretaget ændringen. Den rationelle virksomhed vil 

altid være profitmaksimerende, men analysen af det økonomiske grundlag 

for strategiændringen skal ses som en analyse af selve grundlaget for 

forandringen. 

 Det juridiske 

o Medmindre der er en økonomisk fordel, også på lang sigt, i ikke at 

overholde lovgivningen, kan lovgivningsmæssige krav til virksomheden 

være en årsag til en forandret forretningsstrategi. De to perspektiver, det 

juridiske og det økonomiske, kan hænge sammen med, at der kan eksistere 

juridiske begrænsninger for, hvad der måtte være økonomiske fordelagtigt.  

 Det etiske 

o Virksomhedsledere kan af etiske eller samvittighedsmæssige årsager 

vælge, at virksomheden skal bevæge sig i en ansvars- eller miljøbevidst 

retning. Det er utænkeligt, at der ikke eksisterer en nytteværdi i at være 

etisk og der er personer, der finder den samfundsansvarlige virksomhed og 

arbejdsplads mere attraktiv end andre. Det er umiddelbart vanskeligt at 
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finde målbare faktorer, som skulle danne grundlag for en reel nytteværdi af 

en etisk forretningsstrategi, men rent teoretisk vil der eksistere 

virksomheder, der udelukkende af etiske årsager, vælger en ansvarsbevidst 

forretningsdrift, selv på lang sigt.  

 Det frivillige 

o Området af frivillighed er karakteriseret ved, at det hverken giver en 

økonomisk fordel til virksomheden, er drevet af etik eller 

samfundsbevidsthed eller er blevet pålagt juridisk. Det er mere udbredt i 

USA, hvor udtrykket filantropi dækker over denne type forretningsdrift. I 

de fleste tilfælde giver det virksomhedens medarbejdere, typisk lederne, en 

række personlige fordele og, i modsætning til de danske skatteregler, er 

medarbejdere og ejere ikke beskattede af denne type gode. Generelt for det 

frivillige eller det filantropiske beskrives det som en donation fra 

virksomheden, der ikke udgør en nytteværdi. 

Kilde: (Carroll, 1974) 

2.5 Strategisk partnerskab i et forretningsmæssigt perspektiv 

For nogle virksomheder er indsatsen mod et bedre miljø en del af den overordnede og 

daglige forretningsdrift. Uden at indsatsen bliver filantropisk, kan der være ukendte 

faktorer i virksomheden, som afstedkommer en social ansvarlighed, uden at der direkte er 

en værdiskabelse, et konkurrencemæssigt eller et økonomisk grundlag i virksomheden for 

at forandre forretningsstrategien. I erkendelse af, at nogle virksomhedsledere og 

bestyrelser, udelukkende af etiske eller andre årsager, reelt ønsker at forbedre miljøet eller 

minimere virksomhedens miljøbelastning, vil der derfor være grundlag for at stifte et 

partnerskab med virksomheder af samme opfattelse, for at nå en fælles større nytte, end 

hvis hver virksomhed arbejdede selvstændigt. Selvom der på længere sigt muligvis findes 

en nytteværdi i en mere social ansvarlig virksomhedsdrift, er dette ikke grundlaget for 

forretningsstrategien eller det strategiske partnerskab. 

I denne opgave er det dog ikke antaget, at et strategisk partnerskab mellem virksomheden 

og leverandøren giver den største nytte for virksomheden. Som før beskrevet giver den 

valgte strategi for sænkning af CO2-udledningen flere muligheder for at maksimere 

nytten. I denne forbindelse er det også vigtigt at skelne imellem leverandører, hvor der 



 25 

ikke umiddelbart viser sig at være en nytteværdi i et samarbejdet og de leverandører, hvor 

der er. De leverandører, hvis produkt er meget let substituerbart hos andre leverandører, er 

der ikke grund til at involvere i strategiske partnerskaber, hvis der ikke er en økonomisk 

værdi i det. Virksomheden kan eksempelvis kræve, at disse leverandører sænker deres 

produktions CO2-udledning. Er leverandøren ikke villig til dette, må virksomheden finde 

en anden leverandør, som vil. Det er altså ikke endegyldigt det vigtigste, at virksomheden 

stifter et strategisk samarbejde med alle leverandører, men som resultatet af denne 

opgaves analyse viser, vil der være leverandører, hvor det kan vise sig at være en 

økonomisk fordel at stifte et mere fast samarbejdsforhold. 

Scott Barrett beskriver i sin bog (Barrett, 2007, kap. 4), at ved at samle de 

omkostningsmæssige byrder ved et samarbejde, kan der findes en fælles større nytte. Han 

sammenligner de omkostninger, hver nation har forbundet med medlemskabet af 

folkeretlige organisationer som FN og Nato, med den nytte, der udgør den tryghed og 

stabilitet, som organisation tilbyder. Der bliver henvist til flere eksempler inden for 

internationale konflikter i Mellemøsten mellem de mellemøstlige lande og folkeretlige 

organisationer, hvor der i høj grad er skabt en større fælles nytte ved samarbejdet. Selv de 

nationer, der umiddelbart ikke havde været nær så hårdt ramt, hvis samarbejdet ikke 

havde eksisteret, har kunnet drage nytte af samarbejdet. Netop ideologien om at 

samarbejde om at nå et større fælles gode og et fælles offentligt gode, kan være 

udslagsgivende for virksomheder, der ønsker at samarbejde med hinanden og stifte et 

partnerskab. Også uden at det nødvendigvis, eller eventuelt først på lang sigt, har en 

lønsom nytteværdi. Det må erkendes, at virksomheder som Grundfos og deres 

ansættelsesstrategi, om at ansætte på særlige vilkår, kan give tryghed blandt personalet. 

Coloplast og certificering af produktionen i forhold til ISO 14001 og OHSAS 18001 samt 

casevirksomheden Carrier, der tilbyder undervisning til konkurrenter om bæredygtigt 

byggeri, anses for at være et forsøg på at skabe størst mulig fælles nytte. 

2.5.1 Juridiske forhold 

I Danmark er der ingen direkte lovgivningsmæssige krav om, at virksomheder skal føre 

en social ansvarlig virksomhedsdrift. Undtagelsen herfor er eksempelvis straffe- og 

arbejdsretlige retningslinjer for, hvordan virksomheder skal behandle personalet og at 

virksomheder ikke må handle med andre virksomheder, der åbenlyst anvender ulovlige 
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metoder i forretningsdriften, eksempelvis børnearbejde5. På EU-niveau blev der i 2005 

etableret et handelssystem med CO2-kvoter inden for Den Europæiske Union som 

efterlevelse af Koyotoaftalen. Det giver virksomheder og medlemslande en restriktion på, 

hvor høj udledning af CO2 der må foretages. Til gengæld er der ingen restriktion på, hvor 

mange gange kvoterne må handles eller hvor meget én enkelt organisation må udlede, 

men i tilfælde af at reglerne for handel med CO2-kvoter eller de enkelte medlemslandes 

tildeling af kvoterne indsnævres og bliver mere restriktive, vil der være grundlag for at 

forandre forretningsstrategien blandt virksomhederne, for at tilpasse sig de ændrede 

retningslinjer. 

2.6 Strategiske partnerskaber i et økonomisk perspektiv 

Det økonomiske grundlag for at stifte et partnerskab med en leverandør, skal 

hovedsageligt findes i omkostningsbesparelser, stordriftsfordele og konkurrencemæssige 

positioneringsfordele. 

Positioneringsfordele - Hvis et tættere samarbejde med en leverandør kan resultere i 

bedre leveringsforhold, kvalitetsmæssige forskelle i forhold til leverandørens andre 

kunder eller udvikling af mere specifikt anvendelige produkter til egen produktion, findes 

der umiddelbart en stor fordel i at stifte et strategisk partnerskab. Fra leverandørens 

synsvinkel kan der også være en fordel i en fast kunde med faste leverancer, ikke kun i 

forhold til omkostningsbesparelser, men positionen som fast kunde kan medføre en 

forbedret position hos leverandøren i forhold til andre kunder og derved skabe en fordel. 

En bedre positionering på markedet vil også gøre indtrængen på markedet af nye 

konkurrenter vanskeligere og er dermed medvirkende til at sikre en økonomisk fordel på 

længere sigt (Porter & Fuller, 1986, side 329). 

Omkostningsbesparelse - Ved at stifte et fast handelspartnerskab, kan der ikke alene 

opnås en bedre købspris for producenten, der kan også spares en lang række 

transaktionsomkostninger ved ikke at skulle forhandle og aftale køb gentagne gange 

(Posner, 2004, side 5). I forbindelse med etablering af just-in-time-principperne i 

bilindustrien, har nogle bilproducenter fabrikshaller i nær forbindelse med 

samarbejdspartneres fabrikshaller. Området i Wolfburg, Tyskland, hvor Volkswagen Golf 

                                                        
5 Arbejdsmiljøloven, LBK nr 1072 af 7/9 2010 samt andre eksempler: miljøbeskyttelsesloven, 

LBK nr. 879 af 26/6 2010, Ligebehandlingsloven, LBK nr. 645 af 8/6 2011 
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blandt andet bliver samlet, indeholder også Volkswagens leverandørers 

produktionsfabrikker, såsom dækproducenten, olieproducenten, tekstilproducenten til 

sæder og interiør osv. Den tætte placering udgør en stordriftsfordel og 

omkostningsbesparelser kan maksimeres samtidig med at omkostninger og 

miljøbelastning i forbindelse med eksempelvis transport sænkes. 

Stordriftsfordele - Et strategisk partnerskab med en leverandør vil også give mulighed for 

vidensdeling og gør det muligt at skabe et bedre produkt, som vil kunne bidrage med store 

økonomiske fordele længere fremme i forsyningskæden. Stordriftsfordele er også 

kendetegnet ved at give bedre muligheder for forskning og produktudvikling, og at 

produktionsomkostningen kan deles mere ud imellem leverandør og producent. Desuden 

vil en leverandør i et partnerskab være bedre i stand til at genanvende spildprodukter fra 

produktionen og derved også give en fordel for leverandøren selv. Er der etableret et fast 

partnerskab med en specifik kunde om at modtage spildprodukter og afskaffe de gamle 

produkter, kan leverandøren i højere grad indrette sin egen produktion til de specifikke 

produkter, som kommer retur fra kunden, hvorved der opnås endnu en stordriftsfordel. 

Der ses altså mange klare fordele ved at etablere et fast partnerskab med nogle af 

virksomhedens leverandører, både for at virksomheden selv opnår en økonomisk 

besparelse, for at leverandøren kan opnå en økonomisk besparelse og at der også kan 

opnås en minimering belastning af miljøet i forhold til bedre at kunne planlægge 

produktionen. 

2.7 Delkonklusion 

I denne del af det økonomiske afsnit fremkommer der overordnede økonomiske rammer 

for, hvorfor virksomheden skulle indgå et strategisk partnerskab med en leverandør. Det 

er altså slået fast, at virksomheden kan drage økonomisk fordel af et tættere samarbejde 

med leverandøren. Det er især interessant at analysen viser, at strategiske partnerskaber 

kan være medvirkende til at virksomheden kan opfylde sin forretningsstrategi og stadig 

være lønsom, men samtidig at et strategisk partnerskab ikke altid har den mest lønsomme 

og nyttemaksimerende effekt. I den kommende del vil det i opgaven beskrives og 

analyseres nærmere, hvordan strategiske partnerskaber kan forhandles, under hvilke 

forudsætninger og med hvilke resultater. 
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2.8 Det økonomiske grundlag for miljøstrategien 

Igennem de seneste år, har der været en generel opmærksomhed fra virksomhedsledere 

rettet mod det økonomiske udbytte af de mulige miljømæssige tiltag for en virksomhed 

(Unruh & Ettenson, 2011, side 24). Disse forhold er naturligvis også gældende ved 

overvejelserne om, hvilke leverandører virksomheden bør vælge og om disse leverandører 

i forvejen lever op til virksomhedens krav om CO2-udledning. Hvis ikke, er spørgsmålet 

dernæst hvorvidt leverandøren er villig til at forandre sin egen produktion eller produkt, 

så de kan leve op til virksomhedens krav om CO2-udledning. Carrier selv beskriver, at de 

forventer at alle deres leverandører lever 100% op til Carriers miljøkrav indenfor blandt 

andet arbejdsmiljø og minimering af miljøbelastning af leverandørens produktion og 

produkter (UTC Natural Leadership). Her lægges der også vægt på, at det er hele 

virksomheden, som lever op til kravene og ikke blot for den afdeling eller for det produkt 

som Carrier har tilknytning til. Vigtigheden af dette fremhæver Porter & Kramer også, 

hvad angår måling af virksomheden CSR-engagement (Porter & Kramer, 2011). Hvis 

virksomheden endeligt skal måle deres miljømæssige påvirkning, kræves en måling af 

alle virksomhedens aktiviteter; både selve produktionen og anvendelsen af virksomhedens 

produkter. Tina Nørgaard, der er direktør for en dansk injektionssprøjtevirksomhed med 

produktion i Afrika og Asien, mener at det er afgørende, at hele organisationen inddrages, 

hvis der skal foretages arbejdsmiljøændringer (FNs 10 danske eksempler, 2009, side 48). 

Hvis efterlevelsen af virksomhedens krav for CO2-udledning indeholder en økonomisk 

byrde, viser almindelig økonomisk teori om profitmaksimering, at leverandøren ikke er 

villig til at leve op til kravene, medmindre den ekstra omkostning godtgøres på anden 

måde. Vil en efterlevelse af miljøkravene derimod give en økonomisk gevinst eller 

mindske omkostningerne forbundet med leverandørens egen produktion, opstår der en 

situation, hvor der er større omkostning forbundet med ikke at leve op til kravene og 

derigennem vil der være en økonomisk fordel ved at leve op til kravene. I det følgende vil 

der blive givet eksempler på miljøtiltag som både afstedkommer en økonomisk byrde og 

en økonomisk fordel. 
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Uanset om et givent miljøtiltag afstedkommer en økonomisk byrde eller ej, kan nogle af 

de følgende aktiviteter forbundet med produktionen forandres, så der opnås en 

miljømæssig forbedring (Stock, 1998, side 25). 

 Råvarer 

o Udvælgelse af miljørigtige råvarer 

o Valg af genbrugsmaterialer 

o Valg af social ansvarlig leverandør 

o Råvaresubstitution til miljørigtige råvarer 

 Produktions- og produktanvendelse 

o Minimering af energi- og materialeforbrug 

o Minimering og genanvendelse af spildprodukter fra produktionen 

o Effektivisering af produktets anvendelse og ydeevne 

 Produktafskaffelse 

o Forsøg på reparation og opdatering af produktet i stedet for afskaffelse 

o Korrekt afskaffelse 

o Forsøg på genanvendelse 

Fælles for disse er, at de alle kræver en anderledes og øget indsats til implementering 

(Svensson, 2007, side 263). Denne forøgede indsats vil også indbefatte leverandøren og 

indgå i forhandlingen med denne. Især på området om genanvendelse vil leverandøren 

være mere tilbøjelig til ikke at støtte det formål, fordi det kan tænkes at have stor 

indvirkning på netop leverandørens drift, at virksomheden har en holdning eller et krav 

til, hvorledes leverandøren foretager sit råvareindkøb. Alt andet lige må det antages at 

leverandøren ønsker at levere så mange varer som muligt, og ønsker leverandørens 

kunder at genanvende og substituere dele af råvarerne (og derigennem, mere eller mindre, 

selv forsyne produktionen med råvarer), vil leverandøren muligvis ikke gå ind for det. Af 

dette opstår en anden forhandlingsmulighed, hvis leverandøren selv kan stå for 

genanvendelsen og levering af genbrugsmaterialer. 

Genanvendelse kan blive mere og mere interessant for virksomheder at beskæftige sig 

med. En ny undersøgelse, foretaget af revisionsvirksomheden KPMG i Holland, viser, at 

63% af virksomheder med tilknytning til KPMG forventer en risiko for råvaremangel de 

næste fem år og 75% inden for de næste ti år. Ikke desto mindre har blot 10 % af 
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virksomhederne implementeret tiltag til at forhindre, at deres forretningsdrift vil blive 

påvirket af råvaremangel og yderligere 10 % har taget initiativ til implementering (KPMG 

NL, 2012). Undersøgelsen konkluderer samtidig, at minimering af effekten af 

råvaremangel i bred udstrækning sker igennem virksomhedens indkøbsfunktion. Her ses 

det, at områder som langtidskontrakter med leverandøren, diversifikation af 

leverandørerne, substitution af råvarer og, mest interessant, alternative 

leverandørpartnerskabsmodeller er blandt de mest anvendte områder af virksomhedens 

funktioner, der implementeres initiativer i. Det kan betyde for virksomheden, at der opstår 

endnu en forhandlingsmulighed ved at inddrage leverandørens produktion i samarbejdet. 

Genanvendelsesmuligheden kan inddrages som element i forhandlingen og være en 

taktisk mulighed for at opnå et forbedret forhandlingsresultat. 

2.8.1 Case 

Carrier og United Technologies-organisationen arbejder med andet end blot at minimere 

udledningen af drivhusgasser. I hele Carriers produktlinje er det overvejet, hvordan 

effekten på miljøet kan mindskes både ved produktets anvendelse, materialebrug og 

anskaffelse. Virksomheden fortæller selv, at de har seks kerneværdier, herunder blandt 

andet produkternes kvalitet, udvikling af virksomhedens medarbejdere og innovation, 

men intet om produkternes pris eller konkurrenceevne. Carrier beskriver altså ikke sig 

selv som profitorienteret i en sådan form, at det er omkostningerne til indkøb af 

materialer, som er den primære kilde til profitmaksimering. 

Liz Crosbie og Ken Knight beskriver i deres bog, ”Strategy for sustainable business: 

Environmental opportunity and strategic choice”, i afsnittet om indkøb, at der findes et 

punkt, hvor leverandøren ikke kan forventes at leve op til den økonomiske byrde, som en 

efterlevelse af et miljøkrav kan afstedkomme. Presses prisen længere ned end dette punkt, 

skal den lavere marginalpris enten godtgøres af aftageren - i dette tilfælde Carrier - eller 

af kunden selv (Crosbie & Knight, 1995, side 182). Der gives samtidig et eksempel på, at 

den forøgede konkurrence i detailhandlen og efterspørgslen på prisbillige varer, ikke er 

forenelig med en produktionsmetode, som ikke er skadelig for miljøet. Dermed også sagt, 

og samme konklusion når Crosbie og Knight også frem til, at en efterlevelse af kravet om 

CO2-udledning kan være medvirkende til at øge produktionsomkostningerne. Disse 
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omkostninger skal godtgøres, så der i det mindste skabes en økonomisk neutral tilstand, 

hvortil der findes forskellige metoder. 

 Leverandøren afholder omkostningerne 

o Helt overordnet set skal sælgere af et produkt udbyde det efterspurgte for 

at kunne sælge en vare. Prisen på varen fastsættes efter varens 

marginalomkostning og efterspørgslen samt leverandørens 

konkurrencemæssige position.  

o Der er i høj grad basis for forhandling i denne situation, hvor eksempelvis 

en fast aftager af et produkt kræver det mere miljøvenligt, men uden 

forøgelse af prisen. Det kan sættes så ultimativt op, at ønsker leverandøren 

at vedblive i handelsaftalen, må leverandøren afholde omkostningerne. 

 Aftageren, altså producenten afholder omkostningerne 

o Hvis aftageren skal afholde omkostningerne, vil det have effekt på 

virksomhedens profitmargin. Bruttoavancen vil falde som følge af den 

forøgede indkøbsomkostning og producenten skal foretage en analyse af, 

hvorvidt det endnu er rentabelt. På baggrund af den konkurrencemæssige 

positionering, udvidelse af det markedssegmentet som virksomheden 

udbyder sine produkter til samt den omdømmemæssige effekt af at 

foretage et miljøtiltag, skal producenten vurdere rentabiliteten. 

 Forbrugeren afholder omkostningerne 

o Hvis omkostningen sendes videre til forbrugeren, vil det helt enkelt være et 

spørgsmål om, hvorvidt produktets priselasticitet vil kunne sikre at varen 

stadig ville kunne sælges og i hvilken mængde. 

o Ved produktets miljømæssige forandring kan der opstå et andet 

forbrugersegment, der er mere interesseret i produkter, som indeholder 

bestemte miljømæssige egenskaber og derved kan der være grundlag for at 

den øgede omkostning godtgøres igennem et salg til dette kundesegment. 

 Myndighederne afholder omkostningerne 

o Mikroøkonomisk vil en omkostningsneutral ændring naturligvis ikke give 

en anderledes afsætning, men der forekommer makroøkonomiske 

forandringer i at yde subsidier og især alt efter hvilken sektor subsidierne 
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ydes til (producent, leverandør, kunde osv.). Det vil dog ikke blive 

beskrevet i denne opgave. 

2.8.2 En situation, hvor der ikke er omkostninger forbundet med miljøtiltag 

I den moderne litteratur findes flere og flere eksempler på at miljøtiltag ikke 

afstedkommer en forøget omkostning (Porter & van der Linde, 2000; Unruh & Ettenson 

2011, side 24; Porter & Kramer, 2011 og Hoffman & Woody, 2009). De nævnte 

teoretikere mener alle, at det vil bidrage til virksomhedens rentabilitet at være mere grøn, 

især med vægt på den konkurrencemæssige positionering. Men selv uden 

positioneringsfordelen kan miljøtiltag bidrage til en forandring af omkostningerne til 

produktion. Minimering af udledningen af drivhusgasser kan naturligvis foregå på mange 

måder og den mest åbenlyse er at begrænse produktionens energiniveau til et mere 

effektivt niveau. En begrænsning af energiniveauet vil først og fremmest sænke 

omkostningen til indkøbet af energi og måske endda bidrage til en besparelse, sådan at 

der findes en økonomisk fordel i at ændre produktionsmetoden. Eksempelvis kan 

produktets råvarer helt eller delvist bestå af genbrugsmaterialer, så der både spares energi 

på afskaffelse og produktion af nye råvarer. Det kan eventuelt også gøres ved at produktet 

ved anvendelse af den energi, der er behov for, udnyttes mere effektivt. Eksempler herpå 

er Lufthansa, der ville minimere det store CO2-forbrug på især deres korte flyruter. 

Flytrafikken over Europa er især belastet omkring myldretid, hvor det ofte sker at flyene 

må flyve rundt om lufthavne indtil der er ledigt til landing. Ved at sænke antallet af 

afgangene fra Frankfurt samt sikre en rettidig flyafgang blev ventetiden i luften minimeret 

og Lufthansa sparede 50 millioner euro alene på brændstofomkostninger fra de 

populæreste afgange fra Frankfurt. Ideen kom fra International Air Transport Association, 

der vurderede at luftfartsindustrien ville kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser og 

spare over 1 milliard dollars i brændstofomkostninger, hvis alle flyvninger blev afkortet 

med blot et minut. Igen inden for flyindustrien overvejede Sterling, det flere gange 

konkurserklærede og nu genopståede lavprisflyselskab, at skaffe sig af med fastmonterede 

trapper i de bageste flydøre og at lægge nye, lettere gulvtæpper i flyene for at spare 

vægten og dermed også brændstof. I 2007 skrabede de al malingen af deres fly og malede 

alle i én enkelt farve for at spare ca. 50 kg maling per fly og installerede for næsten 100 

millioner kroner nye vingespidser, der kunne spare 3-5 % af brændstofforbruget. Begge 
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initiativer blev begrundet i CO2-venlig flyvning, men havde naturligvis også en stor 

økonomisk fordel ved at effektivisere driften. Det betyder altså, at der er store besparelser 

og endda økonomiske fordele ved at vurdere, hvilke udledningskilder, der kan minimeres 

(Porter & Kramer 2011, side 99). Her er der især et stort potentiale for forhandling 

mellem Carrier og leverandøren, hvis Carrier enten kræver eller assisterer ved at 

minimere drivhusgasudledningen og samtidig sænker omkostningsniveauet. Det giver sig 

til kende ved: 

 at produktet er billigere at indkøbe, 

o I kraft af at enten råvare- eller produktionsomkostning sænkes for 

leverandøren, vil det være muligt for Carrier at presse indkøbsprisen til et 

lavere niveau. 

 at miljøtiltaget også bevirker en besparelse og 

o Hvis råvareprisen er uændret, men den ændrede produktionsmetode gør 

slutproduktet billigere, vil Carrier kunne drage fordel af at 

profitmaksimere, overføre det forøgede udbytte til andre aktiviteter eller 

sænke salgsprisen på produktet. 

 at omkostninger, som opstår senere i produktets levetid afstedkommer en 

besparelse 

o For de fleste produkter er det typisk slutbrugeren, der må afholde 

omkostningen til afskaffelse af produktet. Hvis en anden aktør end 

slutbrugeren kan foretage afskaffelsen er der både mulighed for at kunne 

drage stordriftsfordele og der kan i højere grad sikres en miljørigtig 

afskaffelse af produktet. Hvis enten leverandøren eller Carrier selv kan stå 

for afskaffelsen, er der potentiale for at produktet eller dele af produktet 

kan genanvendes. 

o Cradle-to-cradle-principperne beskriver metoder hvor produktionsmetoder 

anvender råvarer, som blandt andet består af samme arts produkter og at et 

produkts restprodukter anvendes til ny produktion. Metoden anvendes 

oftest overfor ikke-fordærvelige eller uorganiske produkter så affald, spild 

og forurening minimeres. 

o Genanvendelse af udtjente produkter, som benyttes i virksomhedens 

forbrug af råvarer til produktionen, betyder samtidig at produktet ikke 
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nødvendigvis skal afskaffes, men bliver genanvendt (Svensson, 2007, side 

265). Det betyder samtidig at råvareomkostningerne for Carrier kan være 

mindre, givet at omkostninger forbundet med genanvendelse samtidig er 

mindre end omkostningerne forbundet med de originale råvarer. 

Som før beskrevet er det vigtigt at hele virksomheden omstilles, så der opnås den fulde 

effekt af miljøtiltaget (Porter & Kramer, 2011; Jennings & Carter, 2004, side 168) og 

signaleringen over for leverandører må antages at have en effekt for, hvorvidt 

leverandørerne ønsker at forandre deres egen produktion for at leve op til kravet om 

sænkning af CO2-udledningen, som virksomheden kan stille. 

2.8.3 Perspektivering på virksomhedens nyttemaksimering 

Som beskrevet i starten af det økonomiske afsnit6, indeholder virksomhedens valgte 

miljøstrategi et alternativ til maksimering af nytteværdien for denne. Når den rationelle 

virksomheds overordnede mål er profitmaksimering og subsidiært en sænkning af 

produktionens CO2-udledning, opstår der en situation for virksomheden, hvor valg af 

leverandør, forhandling med leverandøren af værdier for produktionens CO2-udledning 

osv. indeholder en marginalværdi for virksomheden. Men der eksisterer også en 

marginalværdi for virksomheden i at købe CO2-kvoter og på den måde sænke CO2-

udledningen. Enslydende marginalværdier for disse to muligheder vil resultere i en 

indifference både for virksomheden og for samfundet generelt. Den rationelle virksomhed 

vil altid nyttemaksimere og gå efter det lønsomme alternativ til størst opfyldelse af 

miljøstrategien. Derfor, hvis samarbejdet med eller kravet til leverandøren har en højere 

marginalværdi af effekten for sænkning af CO2-udledningen end marginalværdien af 

alternativet, vil virksomheden kunne nyttemaksimere ved at vælge den tilgang og 

omvendt. Det betyder samtidig, at der vil eksistere et bedre alternativ til nogle 

forhandlinger og at der er en nedre grænser for, hvad virksomheden i forhandlingen og 

samarbejdet generelt skal opnå (Thompson, 2010, side 29). Opnås dette ikke, vil 

virksomheden eksempelvis være bedre tjent med at forhandle en besparelse på indkøbet 

og anvende denne besparelse på at købe CO2-kvoter. 

                                                        
6 Afsnit 2.2.3 
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2.9 Delkonklusion 

I denne del af opgaven blev det økonomiske rationale for en forandring i virksomhedens 

og leverandørernes forretningsstrategi og produktionsmetode analyseret. Resultatet viser, 

at der ikke nødvendigvis er en omkostning forbundet med et større miljøkrav i al 

almindelighed og, for denne opgaves udgangspunkt, en sænkning af produktionens CO2-

udledning. Dette resultat vil anvendes fremadrettet, så der ikke skal tages højde for en 

eventuel meromkostning forbundet med udledningskravet. I forhandlingen skal der altså 

ikke tages højde for anderledes omkostninger som følge af kravet om sænkning af CO2-

udledningen, men fokuseres på maksimering af virksomhedens nytteværdi i kravet. Dette 

vil blive undersøgt i den kommende del af afsnittet, hvor kravet indsættes i 

forhandlingsstrategien og -modellen. 

2.10 Forhandlingsstrategi og -model  

Udgangspunktet for forhandlingsstrategien er den ofte anvendte Dual Concern Model, 

som kan være vanskelig at finde oprindelsen af. Modellen er særdeles anvendelig som 

både middel til forberedelse af forhandlingsstrategien og som visualisering af, hvordan en 

virksomhed ønsker, at det generelle forhold mellem den selv og den anden part skal være. 

Modellen har også en meget bred anvendelighed i forhandlinger og konfliktløsninger, 

hvilket formentlig er grunden til, at den findes flere steder i forhandlingsteorilitteraturen. 

Eksempelvis kan den anvendes imellem virksomheder og medarbejdere, imellem to 

virksomheder, imellem to konkurrenter osv. Modellen har et meget smalt perspektiv og 

ønsker, at forhandleren tager stilling til blot to dimensioner: vigtigheden af relationen 

mellem parterne og udbyttet (Lewicki et. al., 2007, side 89). Den brede anvendelighed, 

sammen med det smalle perspektiv, gør modellen nyttig både som overordnet 

forberedelse samt hurtig ’reaktionsguide’ i løbet af forhandlingen. Virksomheden kan 

drage nytte af at lade forhandlingsstrategien være fleksibel, også under forhandlingen, og 

ikke på forhånd beslutte sig for og dernæst holde fast i én bestemt forhandlingsstrategi. 

Dual Concern Model indeholder en fleksibilitet i kraft af modellens enkelthed, som i løbet 

af forhandlingen kommer til gavn for forhandleren, da forhandleren, hvis denne har en 

overordnet strategi for forhandlingen, nemt kan analysere situationen og reagere ud fra 
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modpartens strategi (Lewicki & Hiam, 2007, side 35)7. Modellen har fire-fem 

overordnede strategier og korte beskrivelse af dem, så det er nemt og hurtigt at sætte sig 

ind i strategien og ikke mindst kan den anvendes af flere forhandlere i et eventuelt 

forhandlerhold. Enkeltheden og overskueligheden i modellen hjælper til en ensartet 

forhandlingsstrategi. 

 

Figur 1 (Lewicki & Hiam, 2007, side 33) 

 

Som illustreret på ovenstående figur 1 har Lewickis model fem områder. Modellen er 

opdelt i en X-akse, hvor vigtigheden af forhandlingens udbytte er repræsenteret. Udbyttet 

er ikke nødvendigvis pris- eller pengemæssigt, men kan også repræsentere et specifikt 

produkt, en given kvalitet eller meget andet. Det er vigtigt her, at der skelnes mellem 

udbyttet som værende et resultat af forhandlingen på X-aksen og en relation til 

forhandlingsmodparten på Y-aksen. Y-aksen repræsenterer vigtigheden af relationen for 

virksomheden over for forhandlingsmodparten. Relationen til modparten er også et 

                                                        
7 Dette beskrives også nærmere i afsnit 2.13 
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resultat af forhandlingen og modellen kan anvendes til netop at forme en 

forhandlingsstrategi, som tager udgangspunkt i hvor høj en grad virksomheden ønsker et 

højt eller et lavt niveau af relation som resultat af forhandlingen. Som konkluderet i det 

foregående delafsnit er relationen afgørende for tilliden mellem parterne og hvis der skal 

etableres et strategisk partnerskab, skal tilliden eller relationen udgøre en vis mængde i 

partnerskabet (Thompson, 2012, side 70). Det er ikke krævet, at der er tillid eller en god 

relation mellem parterne for at der kan stiftes et strategisk partnerskab (Thompson, 2012, 

side 139) da tilliden til en vis grænse kan erstattes af kontrol eller et stramt 

kontraktforhold, men tillid og relation kan indeholde væsentlig færre 

transaktionsomkostninger. Mere om dette i det interdisciplinære afsnit. Derfor kan det 

være fordelagtigt for virksomheden også at fokusere på relationen i 

forhandlingsstrategien. 

 Accomodation - Oversat til ’Efterlevelse’ og står for en strategi, hvor der ønskes 

et højt niveau af relation og et mindre niveau af udbytte. Selve efterlevelsen består 

mest i at forhandleren, der er ’Accomodating’ efterlever de krav som modparten 

stiller, så det relationelle resultat af forhandlingen styrkes eller bibeholdes. Dette 

sker ofte på bekostning af forhandlingsudbyttet. I Carriers tilfælde giver det sig 

udtryk i, at Carrier ønsker at vedblive eller etablere en stærk relation til modparten 

og gerne vil gå på kompromis med eget udbytte for at opnå dette. Det er før 

beskrevet, at det er vigtigt for Carrier at have en god relation til leverandøren i 

forhold til det strategiske partnerskab og for at udnytte de fordele partnerskabet 

bidrager til mest muligt. Sættes relation lig med tillid, vil en god relation til 

leverandøren bevirke, at kontrollen med at leverandøren lever op til de 

miljømæssige krav, kan mindskes. Det vil blive nærmere beskrevet i det juridiske 

og det interdisciplinære afsnit. 

 Avoiding - Oversat til ’Undvigelse’ og står for en strategi, hvor hverken relation 

eller forhandlingsudbytte er vigtigt for forhandleren. Lewicki beskriver det som; 

”You implement this strategy by withdrawing from active negotiation or avoiding 

negotiation entirely.” (Lewicki & Hiam, 2007, side 33). Det virker besynderligt at 

medvirke i en forhandling med den grad af passivitet. I forhold til Carrier kan 

dette forekomme, hvis virksomheden eksempelvis er kontraktmæssigt forpligtet til 
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at indgå i forhandlingen, men ikke ønsker et egentligt resultat. I det juridiske 

afsnit vil det blive beskrevet, hvordan netop denne situation kan undgås. 

 Collaborating - Oversat til ’Samarbejdende’ og står for en strategi, hvor der både 

ønskes et højt niveau af relation og udbytte som resultat af forhandlingen. Et 

positivt resultat for denne forhandlerstrategi bør kun kunne opnås, hvis modparten 

selv bruger denne strategi eller hvis modparten er Accomodator. Accomodator’en 

vil også ønske en god relation og gerne gå på kompromis med et krav om udbytte 

af forhandling, som derved kan tilfalde Collaborator’en. For Carriers tilfælde kan 

dette give sig til udtryk, hvis der eksempelvis er mange substituerende 

leverandører og få aftagere af leverandørens produkter. Det ses også, hvis det 

strategiske samarbejde mellem leverandør og Carrier har bevirket, at leverandøren 

i højere grad er afhængig af forholdet til Carrier for at aftage leverandørens 

produkter. 

 Competing - Oversat til ’Konkurrerende’ og står for en strategi, hvor relationen 

ikke er nødvendig, men hvor der ønskes et højt niveau af udbyttet som 

forhandlingsresultat. Denne strategi er typisk den dominerende og er fokuseret på 

forhandlingens udbyttemæssige resultat. Modparten kan have et ønske om en god 

relation, hvilket Competitor’en kan afvise. Der er stor risiko for konflikter, hvis 

modparten også er Competitor. For Carriers vedkommende kan denne strategi 

være fordelagtig, hvis relationen til leverandøren er uden betydning eller hvis 

relationen består af kontrol af produktionsmetode og produktet. Hvis det 

kontraktuelle forhold er stærkt bundet af kontrol og efterlevelse af specifikke 

punkter, er en god relation til leverandøren ikke relevant for et udbytterigt 

samarbejde for Carrier. 

 Compromising - Oversat til ’kompromissøgende’ og står for en strategi, hvor både 

udbytte og relation er vigtig, men selve resultatet af forhandlingen er mindre 

vigtigt, end at der kan træffes en beslutning. Lewicki beskriver det som værende 

tilfældet, hvis der er et tidspres eller et pres for at stifte en aftale og ”…each party 

will give in a bit to find a common ground.” (Lewicki & Hiam, 2007, side 33). 

Det kan tænkes at Carrier er kontraktuelt forpligtet til at genforhandle samarbejdet 

på et givent tidspunkt og at der ikke kan nås til enighed om et resultat. 

Umiddelbart vil kontrakten blive ophævet, hvis der ikke kan opnås enighed, men i 
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en situation, hvor begge parter er dårligere stillet uden for aftalen, vil der for dem 

begge være lige stort incitament til at gå på kompromis, frem for at træde ud af 

aftalen.  

Det er vanskeligt at finde kilden til The Dual Concern Model. Modellen er en 

videreudvikling af TKI-modellen (Thomas, Kilman-Model) fra 1988 som kan anvendes 

som en konfliktløsningsmodel (Thomas, 1988). Forskellen mellem den oprindelige og den 

nuværende model ses blandt andet i ’Compromising’-feltet. Lewicki & Hiam beskriver 

det som ”…splitting the difference” (Lewicki & Hiam, 2007, side 33) og Lewicki har i en 

tidligere bog beskrevet netop ”splitting the difference” med at deles om den 

tilbageværende, sidste uenighed i en forhandling, altså typisk det afsluttende element i 

forhandlingen, hvor begge parter indgår et kompromis for at forhandlingen kan føre til et 

resultat (Lewicki, 2007, side 47). Det beskrives endvidere at en forhandlingsstrategi, som 

starter forhandlingen med et kraftigt overbud, ofte afsluttes med at parterne deles om den 

sidste uenighed. Det antages derfor at være en meget aggressiv forhandler, der 

derigennem er mere udbyttefokuseret end interesseret i relationen som resultat af 

forhandlingen. Der udover virker Compromising-strategien mere som en refleksion i løbet 

af forhandlingen, end som en egentlig strategi. Compromising kan altså kun anvendes 

som strategi, hvis modparten ikke har samme strategi, men hvor begge parter efterstræber 

et udbytte af forhandlingen. Da det må formodes at forhandlingsstrategien udformes før 

forhandlingen påbegyndes, ses Compromising-strategien mere som et middel til at sikre et 

resultat, hvor et kompromis er nødvendigt, end en egentlig forhandlingsstrategi. Derfor 

må det antages, at Compromising er et redskab til konflikthåndtering og derfor ikke kan 

anvendes til forberedelse. 

Ikke desto mindre er netop en af fordelene ved Dual Concern Model dens brede 

anvendelsesmuligheder samt at den netop kan anvendes både til etablering af 

forhandlingsstrategi og justering af strategien under forhandlingsforløbet. I denne opgave 

skal modellen dog ikke bruges som konfliktløsningsmodel, men snarere som strategi for 

miljøforhandlingen mellem to parter. Umiddelbart må det antages, at der ikke er nogen 

konflikt mellem parterne og at begge ønsker en fælles forbedring af deres miljøindsats 

igennem den almindelige handelsaftale. Men det er dog ikke utænkeligt, at modellen også 

kan anvendes senere i samarbejdet som konfliktløsningsmodel, hvis der skulle opstå 

konflikter. Det er ikke et område denne opgave vil berøre. 
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Modellen er god til distributive forhandlinger, men hvis forhandlinger bevæger sig over i 

en mere integrativ karakter bliver modellens enkelthed en ulempe for både forberedelsen 

af forhandlingsstrategien og selve forhandlingen. Omfanget af forberedelse til integrative 

forhandlinger i forhold til distributive forhandlinger beskrives af mange teoretikere 

(Thomson, 2010, side 20; Fisher & Ury, 1998, side 123), sammen med Lewicki selv 

(Lewicki et al., 2007, side 86). Thomas (Thomas, 1988) og Sorenson (Sorenson et al., 

1999) konkluderer i deres undersøgelser, at modellen ikke er anvendelig til integrative 

forhandlinger. Kritik af modellen går mest på, at modellen mangler en dimension af 

modpartens handlinger og at den er udelukkende fokuseret på den ene parts position og 

giver intet svar, hvis modpartens ønsker eller forventninger ikke stemmer overens. Af 

disse årsager søger denne opgave at besvare opgavens problemformulering igennem et 

tillæg af en ny dimension til modellen. 

2.10.1 Videreudvikling af modellen 

Ved at tillægge en ny dimension til modellen, som specifikt berører modellens 

anvendelighed som redskab til at klarlægge forhandlingsstrategien ved indkøb af varer, 

kan Kraljics Porteføljemodel anvendes sideløbende. I denne opgave antages det igennem 

den foregående økonomiske analyse, at virksomheden ønsker at nedbringe produktionens 

CO2-udledning. For at effekten ved denne strategiske beslutning kan maksimeres, er det 

nødvendigt at kategorisere leverandørerne i forhold til hvor kraftig forhandlingsvægt, der 

bør lægges over for leverandørerne. Mange af de især relationelle resultater, som ønskes 

opnået igennem forhandlingsstrategien går igen i Kraljics Porteføljemodel. Dual Concern 

Model behandler ikke spørgsmålet om vigtigheden af selve forhandlingen og om, hvornår 

forhandlingen ikke længere giver værdi for det resultat virksomheden ønsker at opnå. I 

forhold til Carrier vil der være leverandører som enten er fuldt eller delvist substituerbare 

og hvor de omkostninger forbundet med forhandlingen ikke svarer overens med 

vigtigheden af den enkelte leverandør i forhold til hele produktionen. Netop denne 

problemstilling kan porteføljemodellen behandle og virksomheden kan anvende en af fire 

strategier i modellen.  

Dual Concern Model tager udgangspunkt i, hvilken strategi virksomheden skal følge over 

for forhandlingsmodparten, generelt eller for hvert enkelt forhandlingspunkt, i forhold til 

det ønskede udbytte eller relationen til modparten. Sammenholdt med Kraljics 
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Porteføljemodel vil den enkelte forhandlingsmodpart, altså den enkelte leverandør, være 

mere eller mindre vigtig og udgøre en nødvendig overvejelse for virksomheden af hvilken 

forhandlingsstrategi, som bør anvendes. Det er interessant for denne opgave, da 

casevirksomheden som forhandlingspart også bør vurdere, hvornår der i forhandlingen 

ikke kan skabes det nødvendige resultat for at leve op til de miljømæssige specifikationer 

for produktet. 

2.10.2  Kraljics Porteføljemodel 

Modellen stammer fra Peter Kraljics artikel fra 1983 (Kraljic, 1983) hvor han søgte efter 

en model for at kategorisere leverandørerne i forhold til vigtigheden af deres produkter i 

virksomhedens produktion og i forhold til markedets kompleksitet. Modellen er dels en 

toakset fremstilling med fire områder, som Dual Concern Model også er, samt en firefaset 

model for, hvordan leverandørstrategien bør udformes. I den toaksede model skal alle 

produkter indsættes i modellen og kategoriseres med vigtigheden i forhold til hinanden. 

Kraljic beskriver det som vigtigheden af indkøbet, som er defineret ved det enkeltes 

produkts værditilvækst, produktets anvendelsesprocent i forhold til de samlede 

indkøbsomkostninger og produktets bidrag til bruttoavancen (Kraljic, 1983, side 111). 

Den anden akse er et udtryk for kompleksiteten af leverandørmarkedet i forhold til det 

enkeltes produkts substituerbarhed. Ved denne akse måles blandt andet produktknaphed, 

substitutioneringsmuligheder, indtrængningsbarrierer, logistikomkostninger osv. (Kraljic, 

1983, side 111). 

 

Figur 2 (Zheng et al., 2004, side 29) 
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Dernæst skal leverandøren igennem en model med fire faser, der danner grundlag for den 

overordnede leverandør-/indkøbsstrategi. Antagelsen i denne opgave er, at de fire 

områder eller de fire forskellige leverandørstrategier i Kraljics model, er direkte 

sammenlignelige med de fire områder eller fire forhandlingsstrategier i Dual Concern 

Model, og til implementering og anvendelse af den overordnede forretningsstrategi om at 

sænke virksomhedens CO2-udledning, kan disse to modeller anvendes over for 

leverandørerne. 

Den første fase handler om klassifikation af det enkelte produkt fra leverandørerne og 

resultatet af analysen sættes ind i det enkelte område i figur 2.  

 Strategic - Produktet har et højt bidrag til bruttoavancen og har også en høj 

leverandørrisiko. Produkter i dette område kræver dybdegående analyse og 

prognoser af markedet. Det beskrives som værende vigtigt for virksomheden at 

have en god og tæt relation til leverandøren og at produktet skal skaffes eller 

indkøbes til næsten hvilken som helt pris ”…make or buy…” (Kraljic, 1983, side 

112). 

 Bottleneck - Produkter i dette område er ikke vigtige i produktionen, men har en 

høj leverandørrisiko. Det beskrives som vigtigt at have ”…backup plans…” for 

dette produkt og at grundig markedsundersøgelse og kontrol af leverandører er 

nødvendig. 

 Leverage - Produktet bidrager meget til bruttoavancen, men har en lav 

leverandørrisiko. At udnytte købekraften over for leverandøren og gøre brug af 

stordriftsfordele er blandt egenskaberne for denne leverandørstrategi. Det er her 

vigtigt at fokusere på prisen, fordi produktet er let substituerbart, men relationen 

imellem parterne i forhold til leverancen og et strategisk samarbejde er også 

vigtig at fokusere på. 

 Non-critical - Produktet bidrager lidt til bruttoavancen og har lav 

leverandørrisiko. Denne leverandørstrategi skal fokusere på at optimere 

indkøbsprocessen og drage fordel af et standardiseret produkt. Produktet er højt 

substituerbart og kræver ingen eller lav relation til leverandøren. 
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Når produkterne er klassificeret og sat ind i figur 2, skal der foretages en analyse af 

virksomhedens købekraft i forhold til markedets leverandører eller en vurdering af 

virksomheden styrke over for leverandørerne. Dernæst indgår produkterne i en strategisk 

positionering, hvor Kraljic selv beskriver, at forhandlingskraften over for leverandøren er 

direkte sammenlignelig med produktets markedsmæssige egenskaber og produktets 

vigtighed for virksomheden (Kraljic, 1983, side 114), men at der bør tages højde for 

tilgangen til leverandøren i forhold til den relationelle effekt af de forskellige 

leverandørstrategier. 

Modellen ender ud i en strategisk handleplan, og foretager en videre og mere 

dybdegående analyse af virksomhedens styrker over for leverandørerne. Denne opgave 

tager udgangspunkt i forhandlingsstrategien over for leverandøren og ikke styrkeforholdet 

mellem virksomhed og leverandør eller en specifik indkøbsstrategi som Kraljics 

Porteføljemodel udelukkende beskæftiger sig med. Derfor vil modellen ikke være 

genstand for videre analyse. 

Ved at analysere sig frem til hvilken leverandørstrategi, som skal anvendes over for den 

enkelte leverandør, kan der, når de to modeller samles, også etableres hvilken 

forhandlingsstrategi, som kan anvendes over for den enkelte leverandør. 

2.11 Samling af de to modeller 

Ved at sammenligne egenskaberne for de fire områder i Kraljics Porteføljemodel med 

Lewickis Dual Concern Model, ses der en direkte sammenhæng mellem Importance of 

Purchasing og Importance of Relationship ved at i Leverage og Strategic er relationen til 

leverandøren af høj vigtighed som i Accomodating og Collaborating. Omvendt i Non-

critical og Bottleneck er relationen til leverandøren af mindre vigtighed som i Avoiding 

og Competing. Samtidig stemmer Complexity of supply market overens med Importance 

of Outcome, hvor Strategic og Bottleneck er vigtige for at kunne skaffe/indkøbe, altså 

udbyttet er af høj vigtighed som i Collaborating og Competing. Omvendt i Leverage og 

Non-critical er udbyttet substituerbart og ikke særligt vigtigt som i Accomodating og 

Avoiding. Det betyder, at de fire områder i Kraljics Porteføljemodel ses som værende 

direkte sammenlignelige med Lewickis Dual Concern Model og der kan etableres en 

forhandlingstrategi for den enkelte leverandør af produkterne. 



 44 

 

Figur 3 En kombination af figur 1 og 2, forfatterens egen model (Dual Concern Model og 

Kraljics Porteføljemodel) 

2.12 Delkonklusion 

Analysen af de to modeller har ledt op til kombinationen af modellerne, så virksomheden 

kan anvende disse faktorer for virksomhedens eksisterende leverandører og for markedets 

leverandører til etablering af en forhandlingsstrategi.  Såvel Kraljics Porteføljemodel som 

Dual Concern Model har den hensigt at kunne kategorisere henholdsvis leverandørerne og 

forhandlingsstrategien. Kombinationen af disse to modeller giver virksomheden mulighed 

for at ensarte forhandlingsstrategien ud fra markedets forhold og vigtigheden af indkøbet. 

I den kommende del vil der i opgaven forsøges at gå i dybden med effekterne af 

modelkombinationen for at kunne besvare problemformuleringen. 

2.13 Forhandlingsstrategi 

De fleste teoretikere er enige om, at forhandlingsstrategien skal lægges som forberedelse 

til en enhver forhandling, ud fra hvordan parterne forventer forhandlingen vil forløbe og 

hvilke emner, der forhandles om (Thompson, 2010, side 21; Lewicki & Hiam, 2007, side 

35). Lewicki & Hiam har i deres artikel en matriks, hvor deres Dual Concern Model 

anvendes imod modpartens strategivalg. Den fleksibilitet, som opstår ved at modellens 

forskellige strategier anvendes ud fra modpartens strategi, kan være medvirkende til at 

virksomheden opnår det fulde udbytte af forhandlingen. Fleksibiliteten eksisterer altså på 

strateginiveau, hvilket kan resultere i at modparten signalerer eksempelvis sin egen 
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velvilje – eller det modsatte – til at samarbejde med virksomheden om at sænke CO2-

udledningen. I dette eksempel vil strategien skulle skifte til en Competing-strategi, hvis 

leverandøren ikke er villig til at samarbejde og til Collaborating-strategien hvis 

leverandøren er villig. En fast forhandlingsstrategi kan være et godt udgangspunkt, men 

sikring af virksomhedens udbytte i forhandlingen gøres bedst ved at have en fleksibel 

forhandling, hvor der kan ske skift i strategien (Lewicki & Hiam, 2007, side 35 og 

Thompson, 2010, side 205). 

2.13.1 Kombination af de to modeller 

Med kombinationen af de to modeller til én, kan modellen nu give virksomheden en 

ensartet strategisk tilgang til den enkelte leverandør og forme en forhandlingsstrategi ud 

fra placeringen af leverandøren i forhold til virksomheden. Forhandlingsstrategien kan 

dog i denne sammenhæng ikke være overordnet, da de enkelte elementer eller emner i 

forhandlingen kræver hver deres tilgang. En leverandørs varer, som indkøbes af 

virksomheden, er genstanden for den egentlige vurdering i modellen af, hvor komplekst 

markedet er for den givne vare. Men om end den givne vare er let substituerbar eller ej, 

indeholder ydelsen eller det leverede produkt også andre egenskaber end blot varen. 

Leverance- og betalingsvilkår indgår eksempelvis også i den samlede ydelse af det 

leverede produkt fra leverandøren og i den henseende bør den specifikke 

forhandlingsstrategi over for leverandøren reguleres, i forhold til hvad der specifikt 

forhandles om. 

Selve forhandlingen kan deles op i to emner; hvad der leveres og hvordan det leveres. 

Disse to emner indeholder ikke nødvendigvis ens tilgange til leverandøren, da det, der 

leveres, måske er let substituerbart og ikke har den store betydning for produktet, men 

hvor leverancevilkårene er væsentligt bedre end hvad andre leverandører kan tilbyde. Det 

gør, at tilgangen til forhandlingen med leverandøren skal være på baggrund af en samlet 

vurdering af, hvilken betydning leverandøren har for virksomheden, og hvor leverandøren 

og leverancen er efterspurgt på markedet. For at tage hensyn til den udfordring ved, at 

leverandørens samlede ydelse kan have forskelligartet kompleksitet på markedet, som kan 

resultere i, at virksomheden ikke præcist kan placere leverandøren i modellen, skal 

forhandlingsstrategien adskilles fra forhandlingstaktikken (Gifford, 1989, side 10). Ved 

en opdeling af forhandlingsstrategi og -taktik, gøres det muligt at have forskellige 
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tilgange til en enkelt leverandør, afhængig af hvad der forhandles om. Det betyder, at 

forhandles der om antal, pris eller leverance, kan der lægges en strategi, der måske kræver 

en kort og ukompliceret forhandling, hvor indholdet i Avoiding-strategien er effektfuld 

fordi leverandøren er substituerbar og virksomheden blot skal fremlægge krav, som 

leverandøren skal leve op til og i øvrigt undgå forhandling af øvrige elementer. Samtidig, 

når der forhandles om miljøkrav eller krav til niveauet af CO2-udledning i produktionen, 

kan der lægges en anden strategi, der kan kræve en Collaboration-strategi, hvor resultatet 

af forhandlingen er særdeles vigtig for virksomheden og hvor der kun er en eller få 

leverandører, der kan leve op til miljøkravet. Skiftet mellem forskellige 

forhandlingsstrategier i løbet af forhandlingen vil være en forhandlingstaktik, som giver 

en bredere anvendelse af modellen (figur 3). Ved at opdele forhandlingsstrategi og -taktik 

efter de enkelte elementer eller emner i selve forhandlingen og anvende modellen (figur 

3) på disse emner, kan der differentieres imellem forskellige forhandlingstaktikker ud fra 

de enkelte emners vigtighed for virksomheden og substituerbarhed i markedet. 

2.13.2 Krav til leverandøren 

Hvis forskelligheden af kravene og tilgangen fra virksomheden til dens leverandører 

blandt andet afhænger af leverandørens betydning, kan den kombinerede model også 

anvendes til at vælge en forhandlingsstrategi, der kan være mere effektiv over for den 

enkelte leverandør. Både den betydning leverandøren har i markedet og hvilken betydning 

leverandøren har for virksomheden er altså udslagsgivende. Det er klart, at mange 

leverandører indeholder en høj grad af vigtighed for virksomheden og det produkt, der 

produceres. Denne opgave tager blandt andet udgangspunkt i en virksomhed, som over tid 

har forandret sin forretningsstrategi til at fokusere på nedbringelse af virksomhedens 

udledning af CO2, hvorfor også vigtigheden af virksomhedens leverandører kan have 

ændret sig. De leverandører, der leverer et produkt med stor mulighed for at bidrage til 

sænkningen af CO2-udledningen, vil herefter fremstå vigtigere for virksomheden end før 

og tilgangen til leverandøren skal derfor ændres ifølge modellen. Det antages at 

virksomhedens efterspørgsel vil ændre sig på grund af ændringen i forretningsstrategien 

og af den grund vil virksomheden fokusere på et mere snævert leverandørmarked, fordi 

færre leverandører er i stand til eller ønsker at levere produkter med en lavere CO2-

udledning. En leverandør med mange konkurrenter blev tidligere tillagt en afvisende og 
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kortfattet tilgang (Avoiding-strategi), fordi leverandøren før var let erstattelig og 

produktet ikke havde stor betydning for virksomheden, og var derfor nødsaget til at 

efterkomme virksomhedens krav, såfremt leverandøren ønskede at afsætte sine produkter. 

Med virksomhedens ændrede forretningsstrategi skal leverandøren nu, ifølge modellen, 

tillægges en tilgang, hvor virksomheden har stort fokus på udbyttet af forhandlingen, at 

produktet indeholder de nødvendige egenskaber, måske endda sikre sig en fast leverance, 

og eksempelvis stadig stå fast på en specifik pris, men ikke nødvendigvis styrke 

relationen til leverandøren (Competing-strategi). 

 

Figur 3 med forklaring 

Denne strategi kan eksempelvis udføres ved, at der i forhandlingens resultat garanteres en 

større mængde leverancer, mod at kravene til produktets egenskaber forandres i den 

retning virksomheden ønsker over for de leverandører af produkter, som virksomheden 

anser som bidragende til nedbringelse af CO2-udledningen. 

2.13.3 Relation til leverandøren 

Overordnet for den forandring i virksomhedens forretningsstrategi at ville nedbringe 

udledningen af CO2, vil forholdet mellem virksomheden og dens leverandører ændres i 

kraft af, at virksomhedens fokus på produkternes egenskaber også ændres. Og i lighed 

med at modellen beskriver, at tilgangen til leverandøren skal ændres, når markedet hvor 

leverandøren er aktør ændres, vil en forandret forretningsstrategi betyde, at relationen til 

leverandøren ændres. De produkter, som kan sættes i forbindelse med en nedbringelse af 

CO2-udledningen, må antages at stige i vigtighed, hvorved leverandøren gøres mere 
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betydningsfuld i forhold til virksomheden. Dette er medvirkende til, at modellen kræver 

en ændret tilgang til leverandøren, som følge af ændringen i forretningsstrategien. Med 

eksemplet fra før, hvor virksomheden skulle gå fra en Avoiding- til en Competingstrategi, 

skiftes der nu fra Competing- til Collaboratingstrategi, fordi leverandøren anses som 

vigtig for virksomhedens indkøb.  

 

Figur 3 med forklaring 

Illustrationen viser, at forhandlingsstrategien og tilgangen til leverandøren skal tilpasses 

som følge af, at leverandørens betydning for virksomheden også ændres. Som før 

beskrevet om Collaborating-strategien, er tilgangen blandt andet afhængig af, hvordan 

modparten eller leverandøren selv opfatter virksomheden som forhandlingspart. I 

beskrivelsen af de enkelte forhandlingsstrategier i Dual Concern Model, er Collaborating-

strategien delt i to, alt efter om leverandøren enten selv er ’Collaborator’, altså selv ønsker 

en høj grad af relation og udbytte, eller ’Accomodater’ og blot ønsker at gøre sin kunde 

tilfreds og i øvrigt bidrage til den gode relation mellem leverandør og virksomheden. Det 

er samtidig også i Collaborating-strategien, at begge parter forsøger at finde synergier i 

samarbejdet og, som Lewicki og Hiam selv beskriver det ”…the parties attempt to 

maximize their outcomes…” (Lewicki & Hiam, 2007, side 33). 

Omvendt for disse forandringer må det antages, at andre dele af produktionen vil falde i 

vigtighed på grund af, at disse produkter eller områder anses for ikke at kunne bidrage til 

nedbringelse af virksomhedens CO2-udledning. Det kan resultere i, at virksomheden 

tillægger producenterne til disse produkter en anderledes tilgang på grund af dette. 
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2.14 Samlet konklusion for det økonomiske afsnit 

I dette afsnit beskrives en række elementer, som er egenskaber i blandt andet et strategisk 

partnerskab mellem producent og leverandør i et miljømæssigt perspektiv, med fokus på 

de økonomiske konsekvenser af et øget krav til leverandørens sænkning af CO2-udledning 

i produktionen. Disse elementer indgår i det samlede samarbejde og er grundlaget for, 

hvilket engagement virksomheden har med sin leverandør. Det blev slået fast, at en 

ændring af virksomhedens nytteværdi over for en forandring af virksomhedens 

forretningsstrategi, mere specifikt produktionens CO2-udledning, ikke nødvendigvis ville 

afstedkomme en økonomisk ulempe og at strategiske partnerskaber mellem virksomhed 

og leverandør kan have en værdi for virksomhedens udbytte. Resultatet af analysen viser, 

at en forandret forretningsstrategi ikke behøver at resultere i komplikationer ved 

implementeringen over for leverandørerne. Samtidigt sås det, at et strategisk partnerskab 

ikke altid ville resultere i den mest nyttemaksimerende situation for virksomheden, 

hvilket gjorde at resultatet af analysen viste, at tilgangen til leverandøren bør være et 

resultat af leverandørens villighed til at leve op til kravet, den alternative omkostning ved 

at købe CO2-kvoter samt leverandørens position på markedet. Den første model, som 

anvendtes i analysen er Dual Concern Model, der anvendtes generelt til at forme en 

forhandlingsstrategi ud fra hvilken grad af relation virksomheden måtte ønske at have til 

leverandøren og hvilken grad af udbytte virksomheden ønsker af forhandlingen. Denne 

model blev kombineret med Kraljics Porteføljemodel, der kan anvendes til at kategorisere 

en virksomheds leverandører efter vigtigheden af produkterne eller indkøbet for 

virksomheden og kompleksiteten af markedet, hvori leverandøren er aktør. Resultatet af 

kombinationen er en model, hvor den enkelte leverandør kan tillægges en specifik 

forhandlingsstrategi ud fra hvilken betydning leverandøren har for virksomheden og 

tilgængeligheden af leverandørens produkter. Dette blev målt op imod alternativet til 

forhandlingen, hvorefter virksomheden bør handle efter det mest nyttemaksimerende 

resultat og tilegne forhandlingsstrategien efter dette. 



 50 

3 Juridisk afsnit 

3.1 Indledning 

Den juridiske analyse har til formål af analysere den obligationsretlige regulering af 

aftale- og handelsforholdet, som opstår af samarbejdet omtalt i det økonomiske afsnit. I 

dette afsnit vil der være en kort gennemgang af relevante retskilder, anvendelsen af 

retskilderne i aftaleforholdet samt de juridiske anvendelsesmuligheder til besvarelse af 

problemformuleringen. Den juridiske fremstilling tager udgangspunkt i at virksomheden 

ønsker at sikre sig mod misligholdelse, men samtidigt også fastholde det efficiente 

aftaleforhold og sikre at samarbejdet opnår størst nytte. Opgaven undersøger hvilke 

muligheder virksomheden har til at koncipere og kontrahere en overordnet 

samarbejdsaftale og en række handelsaftaler som tillæg til samarbejdsaftalen. I dette 

anvendes aftaleretten til regulering af samarbejdsaftalen og køberetten til regulering af 

handelskontrakter under forudsætning af at denne metode er den mest effektive til at sikre 

at leverandøren lever op til aftalens indhold, at virksomheden sikres mod misligholdelse 

samt at den miljømæssige nytte maksimeres. 

3.2 Obligationsrettens system og anvendelse 

Obligationsretten behandler og regulerer skyldsforhold mellem to eller flere parter i form 

af erstatning, handel eller kredit, men er ikke begrænset til pengeskyld eller materielle 

genstande. Obligationsrettens anvendelse består også i den funktion, at kunne regulere et 

overordnet aftaleforhold mellem to parter, hvor hverken materielle genstande aftales at 

udveksles mod en pengefordring eller hvor samhandlen begrænses til kun at eksistere 

mellem få kontrahenter (Bryde Andersen 2002, side 20). Udfordringen for aftaleparterne 

består blandt andet i, på den ene side, at nå til enighed om og kontrahere tilstrækkeligt 

udtømmende i beskrivelsen af parternes ansvar og forpligtelse til at kunne dække så 

mange tænkelige situationer muligt, samt, på den anden side, samtidig at forfatte en 

aftale, som er tilstrækkelig åben i ordlyd og mening til også at kunne regulere uforudsete 

hændelser - eller i det mindste ikke risikere at hindre løsningen af en konflikt fordi 

kontrakten er formuleret imod det (Bryde Andersen, 2002, side 20 og Werlauf 2013 side 

202). Tesen i denne opgave består derfor i at undersøge, hvilke kontraheringsmuligheder 

der eksisterer og kan være relevante for aftaleparterne samt hvilke udfordringer der 
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opstår, når den ene part ønsker at gennemfører en specifik strategi - i dette tilfælde 

casevirksomheden, som ønsker at implementere en miljøstrategi over for sine 

leverandører. Ydermere vil der i opgaven blive lagt vægt på, at man fra virksomhedens 

side ønsker at bibeholde det eksisterende samarbejde med nuværende leverandører og 

underleverandører, selvom der omlægges til en mere CO2-minimerende 

forretningsstrategi for produktionen. Obligationsretten er interessant i denne 

sammenhæng, hvor netop samspillet mellem de aftaleretlige forpligtelser og muligheder 

kan kombineres med andre juridiske elementer, eksempelvis inden for køberet.  

I denne del af opgaven samles to relevante hensyn; køberetlige og aftaleretlige hensyn til 

en forståelse af, hvilke muligheder og begrænsninger, som kan opstå ved at virksomheden 

ønsker at stifte et samarbejde med et særligt specifikt fokus - i dette tilfælde med et 

miljøhensyn. De aftaleretlige og de køberetlige hensyn er valgt som medvirkende 

analyseinstrument, fordi obligationsretten i stor udstrækning indeholder samme 

retsgrundsætninger som aftaleretten og køberetten i forening. Resultatet af disse 

undersøgelser skal give en række overvejelser for virksomheden til, hvordan et 

samarbejde kan etableres og hvordan den kontraktuelle udformning kan fremgå i forhold 

til, at aftaleparterne har et overordnet mål om at sikre en mere miljøvenlig tilgang til 

råvarer, produktion, anvendelse af produktet og afskaffelse. Opgaven vil søge efter dels 

hvilke obligationsretlige muligheder der opstår af at stifte et samarbejde, som fokuserer 

på et højt fælles miljømæssigt udbytte og dels hvordan virksomheden kan beskytte sig 

mod misligholdelse i et sådant aftaleforhold. Analysen til at besvare dette, er en 

kombination af, hvilke overvejelser virksomheden kan foretage i forhold til at lade aftalen 

indeholde en kravspecifikation i et køberetligt og et aftaleretligt perspektiv. 

Det må antages, at aftaleparterne ønsker at have en form for beskyttelse i aftaleforholdet 

og derfor kræver eksempelvis en form for sanktioneringsmulighed eller et stærkt 

incitament over for samarbejdspartnerne, så modparten ikke ønsker eller kan drage nytte 

af at misligholde. Igennem den obligationsretlige analyse forekommer der både fordele og 

ulemper for gennemførelse af virksomhedens økonomiske dispositioner, ved anvendelse 

af sanktioneringsmidler. Umiddelbart fordelagtigt for kontrahenter af aftalen, er områder, 

som er tilstrækkeligt belyst og formuleret, og hvor ordlyden af ydelserne skal svare 

overens med det, der også leveres (Bryde Andersen, 2010, side 56). Det betyder, at jo 

mere specifik ydelsen, forpligtelserne og kravspecifikationerne i aftalen fremgår, jo mere 
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præcis har leverandøren mulighed for at leve op til kravet for vareydelsen (Werlauff, 

2013, side 69). Ulempen ved den mere præcise formulering og udtømmende beskrivelse 

af ydelsen, er at ydelsen, rent praktisk set, aldrig kan blive fuldstændigt udtømmende. I 

det tilfælde, hvor der opstår uoverensstemmelser mellem den ene og den anden parts 

opfattelse af ydelsens indhold, og kontrakten ikke præciserer netop dette forhold, kan der 

opstå konflikter mellem parterne. I forhold til denne opgaves casevirksomhed, kan de 

kontraktmæssige benævnelser for ydelserne eksempelvis være, at leverandøren forpligter 

sig til at levere en vare bestående af (X antal genstande), som, ved produktionen af hver 

genstand, ikke må overstige en udledning af CO2 på (X antal gram). Opgaven vil senere i 

dette kapitel beskæftige sig mere i dybden med netop ordlyden i kontrakten Der vil senere 

i dette kapitel i opgaven blive gået mere i dybden med netop ordlyden i kontrakten. Det 

menes, at casevirksomheden kan have ovenstående udfordringer ved kontrahering, og at 

den obligationsretlige analyse derfor vil være anvendelig til besvarelse af opgavens 

problemformulering. Den obligationsretlige metode er kendetegnet ved at den ”…handler 

om skyld…”8 og at kontraheringsparterne ønsker - i hvert fald i begyndelsen af 

samarbejdet - at samarbejde om at involvere sig i et skyldforhold (Bryde Andersen, 2010, 

side 17). 

3.2.1 Specielt om køberetlige hensyn 

Køberetten er i sig selv ikke anvendelig, i denne opgave, til regulering af aftaleforhold og 

især ikke til det inter partes aftaleforhold. Køberetten vil i dette tilfælde kunne anvendes 

som vejledning for hvilke forhold, der skal opfyldes, hvorved et givent ansvar vil kunne 

rettes ved overtrædelse, samt til regulering af mangelsdefinitionen, hvis det leverede på 

den ene eller anden måde ikke lever op til virksomhedens krav og forventninger. 

Produktets kravspecifikation, som analogt er reguleret i Købelovens9 (herefter KBL) § 

75a, vil tillige kunne anvendes over for leverandøren i forhold til forbrugerens eller 

slutbrugerens krav. Selvom KBL § 75a fremgår af Købelovens afsnit om forbrugerkøb, 

findes der i Købeloven ikke anden beskrivelse af, hvornår der foreligger en mangel og 

fordi § 75a er en principiel beskrivelse af mangelsbegrebet, kan §75a anvendes analogt til 

andre køb end forbrugerkøb (Kruse et. al., 2009, side 144). Senere i dette kapitel vil især 

                                                        
8 Bryde Andersen 2010, side 17 

9 Lovbekendtgørelse 2003-03-28 nr. 237  
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beskrivelsen af varens egenskaber og blandt andet sammenholdet med KBL § 75a blive 

analyseret i forhold til anvendelsen af Køberetten i de kontraktretlige forhold. Anvendelse 

af Købeloven skal ses i forhold til, at produktets indhold eller egenskaber skal være i 

overensstemmelse med de faktiske forhold10 og at det, hvis dette ikke er tilfældet, beror 

på en mangel som virksomheden kan gøre gældende over for sælgeren. Netop KBL § 75a 

er fordelagtig til anvendelse i dette forhold, da bestemmelsen indeholder krav til 

produktets art, mængde, kvalitet og andre egenskaber. Ydermere findes der for køberen i 

KBL § 75a, stk. 2, 1 og 2, en regulering af, at salgsgenstanden skal leve op til køberens 

forventninger om produktets øvrige egenskaber, som herunder umiddelbart kan være 

særligt anvendelig i forhold til at produktet indeholder specielle miljømæssige 

egenskaber.  

3.2.2 Specielt om aftaleretlige hensyn 

Hvor køberetten regulerer selve købet af en eller flere salgsgenstande samt køber og 

sælgers forpligtelser overfor hinanden i forholdt til handlen, regulerer aftaleretten 

forholdet mellem køber og sælgers aftaleforhold. Der er derfor forskel på, om der 

foreligger en aftaleretlig eller en køberetlig mangel – også selvom manglen udspringer af 

det samme emne, eksempelvis samme kontrakt (Dahl, 2006, side 178).   Der kan ligeledes 

i relationen mellem virksomhed og leverandør også opstå aftaleretlige forhold, hvor selve 

købet reguleres anderledes end Købelovens bestemmelser. Disse former for 

samarbejdsaftaler, hvor det ikke aftales, hvad der specifikt eller overordnet skal handles 

med, men blot at to parter ønsker at handle på særlige vilkår, er underlagt Aftalelovens11 

(herefter AFTL) regler og ikke blot KBLs regler. Derfor er det interessant at analysere 

problemformuleringen i et aftaleretligt perspektiv. 

I forlængelse af det økonomiske afsnits konklusioner, analyseres blandt andet 

virksomhedens mulighed for at stifte overordnede samarbejdsaftaler eller rammeaftaler. 

Det økonomiske rationale for at stifte denne slags aftaler skal findes i, at forholdet mellem 

virksomhed og leverandør knyttes tættere når der er et nogenlunde fast aftalemæssigt 

forhold, hvor begge parter har en forventning om at et givent køb ikke er enkeltstående. 

Der knyttes derved et tættere forhold og samarbejdet giver anledning til at parterne 

                                                        
10 KBL § 75a 

11 Lovbekendtgørelse 1996-08-26 nr. 781 
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arbejder sammen om andet end blot udveksling af varer og penge. Det kan eksempelvis 

give sig til udtryk i, at en fast samarbejdsaftale med en leverandør giver mulighed for at 

leverandøren, i større grad end ellers, tilpasser sine leverancer og måden hvorpå det 

leveres efter virksomhedens behov. Fra en juridisk synsvinkel er det ikke utænkeligt, at 

leverandøren ønsker en kontraktuel forpligtelse af virksomheden, hvis leverandøren skal 

omdanne sin forretningsgang eller sin produktion og skal afholde forskellige 

omkostninger til dette. Af disse årsager er det også interessant at analysere 

problemformuleringen i et perspektiv, der tager udgangspunkt i rammeaftalens form, hvor 

det specifikke køb ikke er et element i indholdet af aftalen. 

3.3 Køberetlige hensyn 

Udgangspunktet for denne opgaves analyse af køberetten findes i, at samarbejdsaftalen 

ikke omhandler køb af varer. Det bør fremhæves i den overordnede samarbejdsaftale, at 

der er en adskillelse af det aftaleretlige og det køberetlige i samarbejdet, men samtidig 

også at der er en sammenhæng; brydes de køberetlige aspekter af leverandøren, er der 

hjemmel til at bryde hele samarbejdsaftalen. I denne analyse er det dog væsentligt, at der 

kun tages udgangspunkt i køberetlige hensyn og det tilfælde, at aftalen om køb ikke 

opfyldes tilfredsstillende. 

Uanset om leverandøren ikke kan opfylde aftalen om køb på grund af forsinkelse, en 

mangel eller varens kvalitet og miljøegenskaber over tid, bør virksomheden sikre sig mod 

leverandørens misligholdelse (Werlauf, 2013, side 187). Samtidig, hvis virksomheden 

ønsker at tilsikre at varens egenskaber opretholdes af leverandøren, bør det være muligt 

for virksomheden at kunne holde leverandøren fast på varens kvalitet og ellers kunne 

hæve købet. I Købeloven gælder et samtidighedsprincip (Werlauff, 2013, side 187; KBL 

§ 14-16) hvor begge parter kan forvente en ydelse af hinanden, men, som Erik Werlauff 

beskriver, er samarbejdsaftaler, hvor ”…et løbende kontraktforhold er 100 pct., (er) 

samtidighed ikke mulig” (Werlauff, 2013, side 187). Af denne årsag bør det leverede, om 

det er en vare eller en ydelse, være tilstrækkeligt beskrevet, så både leverandøren ved, 

hvad der skal leveres og virksomheden udvider sine hævebeføjelser som sikring. 

Køberetligt findes der ikke eksplicitte retningslinjer for købers kravspecifikation af en 

vare, men KBL § 42 kan finde anvendelse, også i forhold til hvilke krav man som køber 

kan gøre gældende ved speciesvarers mangler. Købsaftalen bør indeholde en form for 
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beskrivelse af varens beskaffenhed, tilblivelse eller miljømæssige egenskaber. Om 

hvorvidt varen af forskellige årsager ikke besidder de beskrevne egenskaber og at dette 

udgør at varen er mangelfuld, beror på en dybere analyse af dels varen og dels varens 

tilblivelse samt køber og sælgers involvering i varens tilblivelse (Kruse, 2009, side 147). 

Det er vigtigt her at gøre klart, at der for køberen kun kan påberåbes de gældende 

mangelbeføjelser ved varernes faktiske mangler i forhold til det leverede og ikke 

samarbejdsaftalen i sin helhed, og derfor vil denne hævebeføjelse udelukkende kunne 

anvendes til regulering af varens beskaffenhed, jf. KBL § 1. Det bør derfor, hvis 

virksomheden ønsker at udvide sine misligholdelsesbeføjelser, beskrives i aftalen, at 

enhver mangel i en bestemt grad vil anses som misligholdelse og resultere i en bod, 

standsning eller ændring af samarbejdsaftalen. Dette er dog en aftaleretlig regulering, som 

udspringer af en køberetlig mangelsbeføjelse og leder derfor til et andet spørgsmål om 

hvorvidt denne misligholdelsesbeføjelse bør fremgå af købsaftalen eller 

samarbejdsaftalen. Emnet om ophævelse af samarbejdsaftalen i sin helhed bliver 

diskuteret i afsnittet om de aftaleretlige hensyn.  

3.3.1 Hvilke muligheder er der for at hæve købet? 

KBL § 46 om successiv levering giver mulighed for at hæve aftalen om købet eller 

købene, hvis det anses for at være muligt, at resten af leverancerne indeholder samme 

(mangelfulde) egenskaber som det blandt andet fremgår af dommene i UfR 1964.125 H 

og UfR 1988.671 H. UfR 1964.125 H er interessant, fordi køberen havde købt en til 

formålet uanvendelig vare, hvilket umiddelbart er købers risiko og ikke er hæveberettiget. 

Men fordi sælgeren ikke kunne levere tilfredsstillende kvalitet af den pågældende vare og 

havde givet en garanti på korrekt levering (ikke mangelfuld vare) var købet 

hæveberettiget. For opgavens casevirksomheds eksempel kan det forestilles, at 

leverandørens produktionsmetode ikke lever op til kravet om CO2-udledning for et parti 

varer, der skal leveres efterhånden. Det virker ikke sandsynligt, at leverandøren har 

mulighed for at ændre i produktionsmetoden således at kravet til CO2-udledning kan 

opfyldes før den resterende del af varerne leveres. I dette tilfælde vil KBL § 46 give 

mulighed for at hæve købet, da det ikke findes sandsynligt at leverandøren kan levere de 

resterende varer mangelfrie. 



 56 

Det er væsentligt at KBL § 46 tages i betragtning i forbindelse med at samarbejdet er af 

en karakter, hvor der i vid udstrækning vælges en fast leverandør. Navnlig i forholdet til 

varens beskaffenhed og at forbrugere til varer med særlige miljøegenskaber fravælger 

varen næste øjeblik, hvis det mistænkes at varen ikke indeholder det anprisende indhold. 

Derfor kan det være nødvendigt at afbryde leverancerne omgående ved denne type 

mangler og det vil KBL § 46 regulere. Dog kun hvis varen lider en mangel og at ”…det 

må ventes, at også disse vil blive mangelfulde…”12, kan køber hæve købet for 

fremadrettede leveringer. KBL § 46 vil, som anden baggrundsretlig regulering, ikke 

kunne give nogle af parterne misligholdelsesbeføjelse til ophør af andre tilknyttede 

aftaleforhold, hvorfor det bør vurderes af virksomheden om overtrædelse af eksempelvis 

KBL § 46 vil resultere i ophør. Hvis dette er tilfældet, skal det reguleres særskilt. 

Sammenholdt med KBL § 47 om købers undersøgelsesmuligheder giver det også grund til 

analyse i forhold til samarbejdsaftalen. Det er almindeligt at virksomheder og indkøbere 

undersøger salgsgenstanden eller en vareprøve før købets indgåelse. Endnu mere 

almindeligt er det ved større og mere omfattende samarbejdsaftaler, at virksomheder og 

indkøbere tager på besøg i eksempelvis produktionsområdet og besigtiger produktionen af 

salgsgenstandene. Og tillige er det almindeligt, at hvis salgsgenstandene skal indeholde 

særlige miljømæssige egenskaber eller at produktionen skal foregå efter en særlig 

miljømæssig metode, vil virksomheden besøge sælgerens virksomhed og måske endda en 

underleverandør, for at sikre sig ved selvsyn, at de miljømæssige interesser opretholdes. I 

det tilfælde at køberen endda har besøgt produktionsområdet og overværet varens 

tilblivelse - og sælgeren ikke har handlet svigagtigt, er spørgsmålet om køberen da er 

fraholdt sin hævebeføjelse ved mangler i forhold til varens miljømæssige karakter. En del 

afsondring beror på, hvad der er almindeligt i branchen (Kruse, 2009, side 185) og 

desuden kan det tænkes, at virksomhedens medarbejdere, der specifikt arbejder med 

indkøb eller miljø, vil være bedre end andre medarbejdere til at vurdere, hvorvidt den 

givne leverandør eller den givne produktionsmetode er i stand til at levere produktet med 

de korrekte miljøegenskaber. Derfor vil det være fordelagtigt, at samarbejdsaftalen også 

behandler dette område til fordel for casevirksomheden, så der kan påberåbes en 

hævebeføjelse ved mangler, selvom casevirksomheden har besøgt og undersøgt produktet. 

                                                        
12 Købeloven § 46, 2. pkt. 
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KBL § 76 stk. 1, nr. 1-4, især nr. 1-3, vil også kunne anvendes til bestemmelse af, om der 

foreligger en mangel. KBLs mangelbestemmelser er, ligesom aftaleretten, uafhængig af 

om der foreligger en skriftlig aftale eller ej13, men regulerer udelukkende hvorvidt der 

foreligger en mangel eller ej, blandt andet på baggrund af hvilke oplysninger sælger har 

givet køber: ”…den betegnelse, hvorunder den (varen) er solgt, eller sælgeren, i øvrigt 

ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger…”14. Dette ses i 

modsætning til international køberet i United Nations Convention on Contracts for the 

International Sales of Goods (1980) (herefter CISG), hvor art. 35 henholder til 

kontraktens indhold og forpligter sælgeren at leve op til denne. Det betyder, at 

virksomheden bør være opmærksom på det kontraktuelle indhold ved internationale køb, 

selvom CISG art. 9 beskriver, ligesom i dansk ret, at der ikke er krav til aftalens form, 

men at CISG lægger særlig vægt på kontraktens indhold og dermed vil anvende 

ordlydsfortolkning ved tvivlsspørgsmål. 

I forhold til leverandørens og de følgende underleverandørers miljømæssige forpligtelser 

vil der ikke være grænser for, hvor mange led i forsyningskæden den miljømæssige 

forpligtelse skal omfatte. Praktisk set omfatter miljømæssige hensyn, som specifikt enten 

er nedfældet i handelsaftalen, virksomhedens regnskabsmæssige rapportering, 

almindelige forretningsbetingelser eller andet, oftest kun de nærmeste leverandører og 

deres underleverandører,15 men teoretisk er der ingen begrænsninger. Eksempelvis 

beskrives det i en artikel16 om udfordringerne ved at implementere og vedligeholde 

virksomhedens code of conduct overfor bl.a. leverandører, at de miljømæssige hensyn 

gælder over for leverandørerne og for leverandørens leverandører osv. Der er altså ingen 

teoretiske grænser for, hvor mange aktører der kan omfattes af en virksomheds 

miljøforpligtelser. Dog gælder kravet om, at en misligholdelse skal være væsentligt som 

beskrevet i KBL § 42, stk. 1, 2. pkt., hvor køberen ikke har hævebeføjelse hvis manglen 

anses som uvæsentlig. Derfor er sondringen mellem om køberen har beføjelser til at hæve 

                                                        
13 AFTL § 1 og KBL § 1 

14 Købeloven § 76, stk. 1, nr. 1 

15 ”Safeguarding corporate social responsibility (CSR) in global supply chains: how codes of 

conduct are managed in buyer-supplier relationships” - Mette Andersen & Esben Rahbek 

Pedersen, Journal of Public Affairs 2006 Aug-Nov. side 228-240 

16 ibid 
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købet eller ej, hvis salgsgenstanden lider af en væsentlig mangel. Her vil det være en 

vurdering om hvorvidt mangelen stadig anses som væsentlig, des længere tilbage i 

forsyningskæden produktet og de miljømæssige hensyn er forpligtet dertil. Der er en 

interessant sondring imellem ordlyden af KBL § 42 stk. 1 og stk. 2. I stk. 1 gives køberen 

en hævebeføjelse, hvis varen lider af en mangel: ”…lider denne (salgsgenstanden) af en 

mangel, kan køberen hæve købet…”. I stk. 2 gives køberen mulighed for skadeserstatning 

som følge af dette, men der anvendes ordet egenskaber: ”Savnede genstanden ved købets 

afslutning egenskaber…”, hvilket må give køberen mulighed for ikke blot 

skadeerstatning, men også hævebeføjelse, hvis varen lider af en mangel, som omhandler 

varens egenskab. I Karnovs kommentarer17 til KBL §42, stk. 1, 2. pkt. om uvæsentlige 

mangler, henvises der til en række domme omhandlende salgsgenstande, som led af en 

væsentlig mangel og hvor købet var hæveberettiget. Her henvises blandt andet til UfR 

1991.30 H, hvor et parti havørreder, der var beskrevet som ”…1. klasses kvalitet og rød i 

farven…” havde leverbetændelse. Leverbetændelse hos havørreder blev i 1991 ikke anset 

for sundhedsskadeligt for mennesker og fiskens sygdom havde ingen effekt på farven på 

fisken, men fordi en del af partiet ikke længere kunne klassificeres som 1. klasses kvalitet 

og da dette ansås for værende væsentligt, kunne købet hæves. 

Derfor vil KBL § 42 og UfR 1991.30 H  give køberen mulighed for hævebeføjelse hvis; 

 varen lider af en faktisk mangel eller hvis 

 varens beskrivelse ikke stemmer overens med købsaftalens indhold eller hvis 

 varen savner egenskaber (eksempelvis miljømæssige egenskaber) 

Selvom i det givne eksempel at varen, varens beskaffenhed og anvendelse ikke led af en 

mangel, kan man fortolke ordlyden af den købte genstand. Ordet ”1. klasse” kan fortolkes 

som at der ikke kan findes bedre varer. Hvis benævnelsen af varens kvalitet fortolkes på 

en sådan måde, at der ikke kan findes bedre kvalitet - det siger sig selv, at der ikke findes 

bedre kvalitet end 1. klasse - så lider varen af en mangel, fordi det er muligt at levere en 

havørred uden leverbetændelse. Den samme sondring kan gøres gældende i et køberetligt 

perspektiv for varen og dens miljømæssige egenskaber. Selvom varen har samme 

anvendelse og indeholder samme miljømæssige egenskaber ved at leve op til kravet om 

CO2-udledning, vil varen hvis den ikke er produceret med dén metode som beskrevet i 

                                                        
17 Kommentar 226 i LBKG2003237 udgivet af Karnov Group i 2012 
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aftalen, lider varen af en mangel. I tilfælde af, at varen bliver produceret på en anderledes 

og mere miljøpåvirkende metode, men uden at indholdet og forbrugerens anvendelse vil 

være væsentligt anderledes, vil dette kunne have hæveberettiget effekt, jf. KBL § 42, stk. 

1 pkt. 2. Det er klart at der må fremkomme en sondring, såvel som i UfR 1991.30 H, over 

hvorvidt det for køberen eller forbrugeren er væsentligt eller ej for valget af produktet, om 

varens oprindelse og tilblivelse er korrekt. Ved en forbrugers valg af et produkt med 

særlige miljømæssige egenskaber i almindelighed, vil det formentlig være væsentligt for 

forbrugeren, at produktets oprindelse, tilblivelse og anvendelse er i overensstemmelse 

med forbrugernes forventning i forhold til dette. Derfor kan det anses som at varen er 

behæftet med en mangel, fordi varen ikke indeholder korrekte miljømæssige egenskaber 

ved købets afslutning, eksempelvis i forhold til oprindelsen. Netop af denne årsag er det 

yderst vigtigt at købsaftalen nøje beskriver varens miljømæssige egenskaber i forhold til 

oprindelse, tilblivelse, anvendelse etc. 

3.4 Delkonklusion 

Der er nu i opgaven blevet gennemgået og analyseret et udvalg af køberetlige hensyn og 

overvejelser, virksomheden bør gøre sig ved etablering af samarbejdet med leverandøren. 

For KBL § 46 gjaldt det, at baggrundsretten udgjorde tilstrækkelig regulering i forhold til 

at kunne hæve købet, men hvorvidt virksomheden ville kunne gøre denne mangel til 

grund for ophævelse af hele samarbejdsaftalen, ville skulle fremgå særskilt i aftalen 

mellem leverandøren og virksomheden. Omvendt, for KBL § 47 ville det være 

nødvendigt for virksomheden at tage forbehold for undersøgelsespligten og trods 

virksomhedens undersøgelse før levering, var virksomheden stadig berettiget til at 

påkalde sig en mangel. De fire køberetlige sondringer, der er blevet foretaget i det 

juridiske afsnit indtil nu, peger i retning af at virksomheden bør være opmærksom på de 

enkelte områder i aftalen om køb med leverandøren og udfylde en eventuel 

handelskontrakt, så aftalens udgangspunkt ikke blot findes i baggrundsretten. I den 

kommende del af afsnittet vil der i opgaven blive analyseret de aftaleretlige hensyn og 

disse sættes op imod de køberetlige hensyn. Der vil i opgaven også blive undersøgt 

nødvendigheden af, hvorvidt virksomheden bør lægge fokus på udfyldning af den 

overordnede samarbejdskontrakt er nødvendig eller om en udfyldning af 

handelskontrakterne er tilstrækkelig til sikring af virksomhedens nytte. 
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3.5 Aftaleretlige hensyn 

Aftaleretten vil, uanset om den anvendes aktivt eller ej, være en del af aftaleforholdet 

mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere. Umiddelbart må forfatteren til 

kontrakten være interesseret i, at aftalen er så gunstig som muligt for sin egen eller sin 

klients part og så ugunstig som muligt for modparten ved misligholdelse af aftalen. 

Gunstigheden for virksomheden kan give sig til udtryk i form af klausuler, hvor 

virksomhedens ansvar for misligholdelse eller andre utilsigtede negative hændelser vil 

kunne anvendes så smalt som muligt og misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse gøres så 

vidtrækkende som muligt (Werlauf, 2013, side 231). I denne del af opgaven analyseres 

forskellige muligheder for at tilsigte et højt fælles miljømæssigt udbytte af samarbejdet og 

samtidig også beskytte virksomheden imod misligholdelse. I problemformuleringen 

lægges der op til, at sanktionering ved modpartens misligholdelse kan være skadelig for 

sikring af det fælles miljømæssige udbytte i virksomhedens forretningsstrategi, som 

beskrevet i det økonomiske afsnit. Det blev diskuteret i det økonomiske afsnit, at det er 

vigtigt til sikring af virksomhedens miljøinteresser generelt, at samarbejdet så vidt muligt 

vil bestå – trods misligholdelse.  

3.5.1 Aftaleforholdet mellem virksomhed og leverandør 

I det perspektiv, at virksomheden ved et samarbejde med leverandøren opnår at 

leverandøren tilvirker sin produktion på en sådan måde, at det lever op til virksomhedens 

miljømæssige krav om minimering af CO2-udledning, vil et ophør af samarbejdet 

resultere i at leverandøren tilbagestillede sin produktion til at være mere eller lige så CO2-

udledende som før. Altså vil et ophør af samarbejdet resultere i et fælles ringere 

miljømæssigt udbytte, fordi leverandøren udleder mere CO2 ved sin produktion end ved et 

samarbejdes bestående. I dette perspektiv vil det udgøre en værdi for virksomheden at 

fastholde aftaleforholdet til leverandøren. Erling Eide og Endre Stavang beskriver netop 

dette dilemma om hvorvidt virksomheden på den ene side kontraktuelt bør sikre sig mod 

misligholdelse, dog med risiko for ikke at opnå det fulde udbytte af et samarbejde, og på 

den anden side fokusere på effektivitet i kontraktforholdet ved brug af kontraktøkonomi 

(Eide & Stavang, 2008, side 290). Eide og Stavangs anbefalinger ved brug af 

kontraktøkonomi fire råd om håndhævelse og sanktioner (oversat fra norsk): 



 61 

 Hvis man vil sikre samarbejdet mellem løftegiverne, er det nødvendigt at 

kontrakterne kan håndhæves 

 Hvis man ønsker en effektiv (optimal) grad af kontraktopfyldelse, skal der, ved 

misligholdelse, ydes erstatning som fuld positiv opfyldelsesinteresse 

 Hvis man ønsker en effektiv (optimal) virkning af forberedelse, skal erstatning 

som positiv opfyldelsesinteresse anvendes 

 Hvis man ønsker at gøre forhandlingsomkostninger så lave som muligt, skal 

deklaratoriske regler og fortolkninger udformes på en bestemt måde (som det skal 

redegøres for) 

Kilde: Eide & Stavang, 2008, side 290. 

Denne opgaves besvarelse af problemformuleringen vedrører det første punkt og analysen 

fremadrettet vil kun tage udgangspunkt i dette. Eide og Stavang søger efter effektivitet og 

beskriver dette som dét, den rationelle aktør vil indgå aftale om, for at opnå maksimering 

af sit eget udbytte (Eide & Stavang, 2008, side 289).  I sondringen, som udspringer af 

virksomhedens fokusering på effektivisering, bør det fremgå hvad virksomheden betegner 

som eget udbytte og derved finde frem til hvad en effektiv aftale er. Indledningsvis må en 

effektiv aftale betegnes som en aftale begge parter ønsker at indgå (Lynge Andersen & 

Madsen, 2006, side 120). Så vidt overordnet beskrevet om det første punkt fra 

ovenstående, at kontrakten kan håndhæves, altså indgås mellem parterne, og at aftalen har 

en forpligtende effekt over for begge parter og ikke kan findes ugyldig.  

3.5.2 Aftalens gyldighed 

Om hvorvidt Eide og Stavang også mener, at aftalen i sin helhed skal være i en sådan 

form, at den ikke kan annulleres eller fraviges ved almindelig baggrundsretlig involvering 

eller aftalerettens præceptivitet, er ikke utænkeligt. En aftales forpligtelser, som 

umiddelbart er fravigelige, ved eksempelvis AFTL § 36 eller eventuelle hævebeføjelser, 

eksempelvis et opsigelsesvarsel, er umiddelbart ikke sammenlignelige med en effektiv 

aftale. Derfor bør kontrakten indeholde en grad af forpligtende effekt i aftalen ud over 

baggrundsretten. Det betyder samtidig også, at hvis virksomheden ønsker at den 

overordnede samarbejdsaftale skal kunne bestå i højere grad end købsaftaler mellem 

parterne, skal den forpligtende effekt af kontraktforholdet fremgå af den overordnede 

samarbejdsaftale. På den måde tilsigtes det at samarbejdsaftalen, som er grundlaget for at 
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casevirksomheden kan maksimere sit miljømæssige udbytte, består. Praktisk set vil det 

også være hensigtsmæssigt at selve købsaftalerne har en større fleksibilitet end den 

overordnede samarbejdsaftale, sådan at købsaftalerne kan indeholde muligheden for at 

kunne tillempes den specifikt krævede og mere dybdegående effekt for indkøbet generelt 

og for det enkelte køb. 

3.5.3 Virksomhedens ønske om håndhævelse af aftalen 

I valget mellem om samarbejdsaftalen eller købsaftalen skal håndhæves mest håndfast, 

opstår spørgsmålet og vurderingen af, hvad der er aftalernes hensigt og hvad der bør 

betegnes som en effektiv aftale. I opgavens økonomiske afsnit tages der udgangspunkt i at 

virksomheden har en overordnet miljøstrategi om sænkning af CO2-udledning for 

produktionen af virksomhedens produkter. I det økonomiske afsnit betegnes samarbejdet 

(og forhandlingsresultatet) som effektivt, når der kan nås til enighed med leverandøren 

om at også leverandøren forpligter sig til at levere produkter med lavere CO2-udledning 

end vanligt og på en mindre CO2-udledende måde. I samme omfang kan også aftalernes 

effektivitet tage udgangspunkt i virksomhedens ønske om at reducere CO2-udledningen 

og anvende samarbejds- og købsaftalerne som redskab til at sikre dette. Eide og Stavang 

forudsætter igennem hele deres bog, at økonomi og økonomisk rationale er definitionen 

på en effektiv aftale - så længe der er økonomisk værdi i aftaleforholdet, er der grund til at 

blive i dette samt at kontrahering skal kunne tilsikre, at virksomheden maksimerer sit 

økonomiske udbytte. Det betyder samtidig også, at omdrejningspunktet for om 

aftaleforholdet er effektivt, består i om der på ethvert givent tidspunkt er økonomisk 

udbytte. Forsvinder dette, vil den rationelle aktør træde ud af aftaleforholdet (Eide & 

Stavang, 2008, side 330). I denne opgave vil sænkning af CO2-udledningen være 

betegnelsen for den effektive aftale og så længe virksomheden opnår værdi i 

aftaleforholdet er der grund til at forblive i samarbejdet. I Eide og Stavangs eksempel er 

der ikke grund til at blive i aftaleforholdet, hvis der ikke er økonomisk udbytte, fordi der 

er et udbyttetab forbundet med at forblive i aftalen og anbefalingen er derfor at lade 

kontrakten ophøre. I denne opgave er aftaleforholdet og opretholdelse af kontrakten en 

del af effektiviteten, hvilket giver definitionen af en effektiv aftale en ny dimension, også 

selvom der ikke umiddelbart er et udbyttetab forbundet med at forblive i aftalen. I det 
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økonomiske afsnit18 konkluderes der, at der vil være et punkt i det økonomiske udbytte af 

handelsforholdet med leverandøren, hvor der er større marginalnytte i at købe CO2-kvoter 

og på den måde maksimere sin nytte. I tilfælde med dette vil der være et 

kontraktøkonomisk punkt, hvor den rationelle aktør vil træde ud af aftaleforholdet, fordi 

det giver mindre marginalværdi at forblive i aftaleforholdet. Hvis dette punkt er nået, er 

der altså grund til at holde leverandøren fast i aftaleforholdet, selvom leverandøren 

misligholder aftalen, fordi der kan være større værdi for virksomheden i et samarbejde 

end ikke at have et samarbejde. 

Ydelsen 

I det tilfælde, som beskrevet ovenfor, at den effektive aftale består i at virksomheden 

opnår et udbytte af at blive i aftaleforholdet til leverandøren, handler det herefter om at 

virksomheden maksimerer sit udbytte kontraktuelt i aftalen. For at tilsikre et højt udbytte 

består opgaven for virksomheden i dels at beskrive det ønskede resultat af samarbejdet og 

dels formulere det på en måde hvorpå leverandøren er bevidst om sine forpligtelser. Erik 

Werlauf skriver i sin bog ”Kontrakter” om krav til ydelsen og hvordan der skelnes mellem 

bestræbelsesforpligtelse og resultatforpligtelser (Werlauf, 2013, side 69 og 70). Der 

fremkommer forskelle mellem om virksomheden ønsker at leverandøren skal leve op til 

specifikke værdier for CO2-udledning eller om samarbejdets mål er en mere overordnet 

sænkning af CO2-udledningen ved produktionen. Det førstnævnte vil pege i retning af en 

resultatforpligtende kontrakt mellem parterne og det sidstnævnte, en 

bestræbelsesforpligtende kontrakt (Werlauf, 2013, side 69; Bryde Andersen & Lookofsky, 

2010, side 43). De kontraktuelle forskelle ses i formuleringen af, om leverandøren skal 

eller bør kunne levere et specifikt beskrevet produkt eller metode. 

a. Leverandøren forpligter sig til at levere ydelser i form af, men ikke begrænset til, 

råvareindkøb, produktion, transport, øvrig anvendelse og andet, som samlet ikke 

må overstige en CO2-udledning på X gram (eller nærmere specificeret) 

b. Leverandøren forpligter sig til at levere ydelser i form af, men ikke begrænset til, 

råvareindkøb, produktion, transport, øvrig anvendelse og andet, som samlet ikke 

bør overstige en CO2-udledning på X gram (eller nærmere specificeret) 

                                                        
18 Afsnit 2.8.3 
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Der ses en stor forskel i ordvalget af ”må” eller ”bør” lige som i UNIDROIT 

principperne19 i art. 5.1.4 (1) og (2), hvor der er stor forskel mellem resultatforpligtelsen i 

art. 5.1.4 (1) og bestræbelsesforpligtelsen i art. 5.1.4 (2). Henover tiden ændres 

opfattelsen af, hvad der kan anses for en lav udledning af CO2 i takt med 

samfundsudviklingen og forskningen (Porter & Kramer, 2011, side 101). Derfor vil der 

skulle tages højde for fremtidens udvikling og nye opdagelser. Eksempelvis anses 

energiudvinding af kernekraft i dag som den sikreste og mindst CO2-udledende 

energikilde, trods de enorme person- og miljømæssige katastrofer på kernekraftværker, 

som Three Mile Island, Tjernobyl og senest Nagasaki. Over tid kan eksempelvis 

forskning dog ændre denne opfattelse og dermed også ændre, hvad der i 

konciperingsøjeblikket anses for udledningsmæssigt fornuftigt. Der kan naturligvis ikke 

spås om fremtiden – i hvert fald ikke troværdigt – og derfor kan en opfyldelse af 

resultatforpligtelsen være uhensigtsmæssig på længere sigt. Hvor 

bestræbelsesforpligtelsen ikke indeholder et decideret mål, vil leverandørens forpligtelser 

til at yde sit bedste hele tiden ændres i takt med udviklingen for, hvad der anses som ”best 

effort” (Bryde Andersen & Lookofsky, 2010, side 45). Resultatforpligtelsen har også den 

ulempe, at når leverandøren har levet op til resultatet, er der ikke grundlag eller 

incitament til at foretage sig yderligere, medmindre der er en gradueringsfunktion i 

aftalen. Ved bestræbelsesforpligtelsen er der dog risiko for, at målet eller udbyttet ikke 

opnås på grund af den vage beskrivelse af ydelsesforpligtelsen, men til gengæld kan den 

flydende beskrivelse af ydelsesforpligtelsen være grundlaget for, at virksomhedens ønske 

om håndhævelse af aftalen og aftalens gyldighed opretholdes. Hvis kontrakten udformes 

på en måde, hvor leverandøren er forpligtet til at levere et bestemt resultat, eksempelvis at 

produktet ikke må udlede mere end X gram CO2 per enhed, vil leverandørens 

misligholdelse udløse at virksomheden kan anvende en misligholdelsesbeføjelse og 

eksempelvis kræve erstatning, ophør af aftalen eller begge dele (Bryde Andersen & 

Lookofsky 2010, side 46 og 240). 

                                                        
19 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 
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3.6 Delkonklusion 

I dette afsnits analyse konkluderes der, i sammenhæng med den økonomiske analyse, at 

det er vigtigt for virksomheden at den finder et punkt, hvor aftaleforpligtelsen for 

leverandøren både giver sikkerhed, så det er muligt at samarbejdet ophører ved 

misligholdelse, men også at aftaleforholdet tager hensyn til virksomhedens nytteværdi. 

Den kontraktuelle del af samarbejdet mellem leverandøren og virksomheden bør deles op 

i to dele - En overordnet samarbejdsaftale og en handelsaftale. For at kunne sikre højt 

miljømæssigt udbytte bør den aftaleretlige del, som regulerer den overordnede 

samarbejdsaftale, kun beskrive at parterne ønsker at samarbejde og at der kan forekomme 

køberetlige misligholdelsesbeføjelser, som kan resultere i aftalens ophør. 

3.7 Samlet konklusion for det juridiske afsnit 

Opgavens hovedomdrejningspunkt er sikring og maksimering af den miljømæssige 

nytteværdi. Det undersøges i det økonomiske afsnit, hvordan dette udføres i et 

forhandlingsteoretisk perspektiv. Det juridiske afsnit undersøges det, hvordan opgavens 

hovedomdrejningspunkt udføres i et købe- og aftaleretligt perspektiv. Overordnet kan det 

konkluderes af analysen, at for at beskytte virksomheden mod misligholdelse uden at 

hindre den overordnede nytteværdi, bør virksomheden udfylde eventuelle 

handelskontrakter med enkelte beføjelser, som ikke er tilstrækkeligt udfyldt af 

baggrundsretten. Dog bør virksomheden skelne mellem handelskontrakterne og en 

overordnet samarbejdsaftale, som ikke i samme grad bør udfyldes. Analysen viste, at der 

kan være større sandsynlighed for maksimering af nytteværdien ved at lade 

samarbejdsaftalen være mere lempelig og derigennem give større mulighed for at lade 

samarbejdet med leverandøren kan bestå. Men værdien af samarbejdet har også 

tilknytning til produktet, der leveres af leverandøren og dennes produktionsmetode, 

hvorfor udfyldning og misligholdelsesbeføjelser bør fremgå i handelskontrakterne og de 

enkelte indkøb. 
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4 Interdisciplinært afsnit 

4.1 Indledning 

Aftalers gyldighed er ikke bundet af en særlig form eller indhold, men er underlagt regler 

og retningslinjer enten igennem regulering ved gældende ret eller en eventuel særskilt 

standard. For at tilsigte at begge parter opnår lige vilkår i aftalen og som udgangspunkt 

har ens forudsætninger for at forstå aftalens indhold, udfærdiges ofte en skriftlig kontrakt, 

som både beskriver parternes forpligtelser, beføjelser og eventuel sanktionering ved 

misligholdelse. Såvel en skriftlig som mundtlig aftale vil i praksis aldrig kunne opnå at 

udfylde og regulere alle tænkelige fremtidige hændelser, da fremtiden altid vil være 

ukendt (Posner, 2004, side 3). Omvendt, hvis parterne vidste præcis hvad aftalen vil 

resultere i fremadrettet, antager man at parterne lader dette indeholde i aftalen eller 

bevidst undlader at berøre dette emne ved eventuelle kontraktforhandlinger. Teoretisk 

beskrives idéen om den ufuldkomne kontrakt med udgangspunkt i, at der teoretisk 

eksisterer en fuldkommen kontrakt. Den fuldkomne kontrakt som referencepunkt for den 

ufuldkomne kontrakt, indeholder alle tænkelige scenarier og giver en kontraktuel 

beskrivelse af fremgangsmåden ved alle situationer og hændelser. Dette er selvsagt 

umuligt, men det kan være hensigtsmæssigt for parterne at kontrahenterne bevæger sig 

hen imod en fuldkommen kontrakt, da det kan sænke transaktionsomkostningerne og 

risici for alle parter. Desuden vil en mere detaljeret og mere fuldkommen kontrakt udgøre 

en væsentlig større signalering om parternes hensigt med kontraktforholdet. I dette afsnit 

analyseres de økonomiske og juridiske udfordringer i et interdisciplinært perspektiv hvor 

resultaterne fra de to foregående afsnit danner udgangspunkt for den endelige konklusion.  

4.2 Transaktionsomkostninger 

Som det blev analyseret i det økonomiske afsnit, kan der opstå en besparelse af 

transaktions- og forhandlingsomkostninger,20 hvis der bliver etableret et fast 

handelsforhold med leverandøren, fordi omfanget af forhandlingerne vil minimeres 

(Posner, 2004, side 5). Et fast handelsforhold eller en samarbejdsaftale kan tænkes, at 

skulle forhandles færre gange end almindelige købs- eller handelsaftaler på grund af 

aftalens overordnede karakter. Disse forhandles oftest fra gang til gang eller 

                                                        
20 Afsnit 2.6 
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genforhandles ved behov. Disse omkostninger er defineret ved at ske i forbindelse med 

indgåelse, forhandling, genforhandling, håndhævelse, terminering etc., af aftaler mellem 

eksempelvis virksomheden og en leverandør. Richard A. Posner, der blandt andet 

beskriver sammenhængen mellem økonomiske omkostninger og virksomheders juridiske 

arbejde, sætter lighedstegn mellem erhvervsjura og økonomisk efficiens (Eide & Stavang, 

2008, side 27). For at en virksomhed kan være økonomisk rationel, skal juraen anvendes i 

et interdisciplinært retsøkonomisk perspektiv, hvor transaktionsomkostninger21 blandt 

andet er katalysator for juridisk efficient tænkning (Eide & Stavang, 2008, side 598). Da 

der eksisterer transaktionsomkostninger ved forhandling, kan det være økonomisk 

irrationelt at koncipere en mere omfangsrig og fuldstændig kontrakt end ikke at gøre det. 

Transaktionsomkostningerne kan derfor være medvirkende til at kontrakter konciperes i 

en ufuldkommen stand22, fordi den rationelle virksomhed vil vurdere forholdet mellem de 

omkostninger, som er forbundet med at sikre virksomheden mod en uforudset hændelse 

og de omkostninger, som faktisk måtte pådrages hvis virksomheden var udsat for denne 

uforudsete hændelse (Posner, 2004, side 4). Posner mener i denne sammenhæng, at 

virksomheder er mere tilbøjelige til højst at koncipere og udfylde aftaler, hvor indholdet 

ikke er mere end højst nødvendigt. Det vurderes altså, om det samlet set er værd at bruge 

ressourcer på et givent niveau af detaljer i kontrakten. 

Det betyder, at konklusionen i det juridiske afsnit om udformningen af kontrakterne, også 

kan være økonomisk rationelt, fordi kontrakterne tilsikres at være ufuldkomne og lade 

baggrundsretten udfylde de eventuelle uforudsete hændelser. På denne måde sikres det 

både, at der konciperes på en sådan måde, at aftalen har størst sandsynlighed for at bestå, 

samtidig med at transaktionsomkostningerne holdes nede. 

Umiddelbart vil omfanget af transaktionsomkostninger stige som følge af, at 

virksomheden har flere samarbejdspartnere. Der skal forhandles og konciperes flere 

gange, fordi der er flere forskellige parter at koncipere med, men i forhold til risikoen ved 

kun at have en enkelt eller få samarbejdspartnere, som før beskrevet, kan der være større 

økonomisk nytte i at afholde disse transaktionsomkostninger mod sikkerheden i, at det 

altid er muligt for virksomheden at anvende en leverandør. 

                                                        
21 Ronald H. Coase beskriver transaktionsomkostninger som omkostninger forbundet med at 

indgå og håndhæve aftaler, se Eide & Stavang, 2008, side 136 

22 I opgaven vil teorien om den fuldkomne kontrakt senere blive analyseret 
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4.3 Forhandlingsstrategi og koncipering 

Det findes naturligt herefter at tage fat på den anvendte model fra det økonomiske afsnit, 

dels på grund af, at modellens tilvirkede form også bør analyseres i et interdisciplinært 

perspektiv og dels fordi den juridiske tilgang til koncipering og forhandling, som blev 

foretaget i det juridiske afsnit, også bør analyseres igennem et interdisciplinært 

perspektiv. 

4.3.1 Forhandlingsstrategi i et interdisciplinært perspektiv 

Det interdisciplinære perspektiv tager udgangspunkt i, at virksomheden ønsker at bevare 

relationen til de eksisterende leverandører. En ændring i virksomhedens overordnede 

forretningsstrategi indeholder også en risiko for, at der fremadrettet skal tillægges 

leverandøren en anderledes forhandlingstilgang. Upåagtet af hvad virksomheden førhen 

anså som det vigtigste udbytte af forhandlingen, vil udbyttet af forhandlingen og 

tilgangen til leverandøren nu være med udgangspunkt i de analyseresultater, som fremgår 

af det juridiske afsnit. I det juridiske afsnit konkluderedes det, at konciperingen af den 

overordnede samarbejdsaftale skal forsøge at sikre at aftaleforholdet fastholdes så vidt 

muligt. Den juridiske analyse bærer i retning af, at værdien af samarbejdet blandt andet 

ligger i at beholde samarbejdsaftalen så vidt muligt. Hvis denne tilgang skal indføres i den 

kombinerede model fra det økonomiske afsnit, vil der skulle sættes fokus på relationen og 

at vægte udbyttet af forhandlingen højt. Såfremt leverandøren er let substituerbar på 

markedet og at leverandøren selv er interesseret i en høj relation til sin kunde, bør 

virksomheden altså befinde sig i Collaborating forhandlingsstrategien23 ved forhandling 

af den overordnede samarbejdsaftale. 

Ved koncipering af de mere almindelige købs- og handelsaftaler bør der lægges vægt på 

udbyttet, fordi virksomheden stadig skal maksimere sin nytteværdi, men fordi der allerede 

er etableret et samarbejde og fordi virksomhedens leverandør er forpligtet til at handle 

med virksomheden, er der ikke særlig grund til at lægge vægt på relationen til 

leverandøren i denne forhandling (Thompson, 2010, side 128; Schwartz, 1992, side 276). 

Derfor bør virksomhedens bruge Competing forhandlingsstrategien. Dog opstår en 

komplikation i forhold til Kraljics Porteføljemodel og den kombinerede model fra det 

                                                        
23 Collorating også beskrevet i afsnit 2.13.2 om relationen til leverandøren  
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økonomiske afsnit, ved at Competing forhandlingsstrategien tager udgangspunkt i at 

markedet er komplekst og at udbyttet eller varen er let substituerbart. Derfor bør 

virksomheden, hvis den ønsker at tilgå forhandlingen med Competing 

forhandlingsstrategien, have samarbejdsaftale med flere leverandører på samme tid. 

4.4 Delkonklusion 

Indtil nu er der i det interdisciplinære afsnit blevet undersøgt omstændighederne for de 

omkostninger, der er forbundet med koncipering af de aftaletyper, som beskrives i denne 

opgave. Det konkluderes, at der er omkostninger forbundet med koncipering af enhver 

type aftale, når aftalen indeholder forhandling, kontrahering og sikring af partners 

nytteværdier. Derfor vil den rationelle virksomhed forsøge at minimere omkostningen og 

maksimere sit udbytte af de omkostninger, som vurderes at skulle afholdes. Hvis 

virksomheden ændrer sin forretningsstrategi og aftalemæssige tilgang over for 

leverandøren, konkluderes det at forhandlingen med leverandøren også bør ændres, 

hvilket kan analyseres og illustreres i figur 324. Med et interdisciplinært perspektiv og i 

kombination med analyseresultatet fra det økonomiske og det juridiske afsnit, 

konkluderes det at der i højere grad skal fokuseres på forhandlingsstrategierne 

Collaborating og Competing ifølge modellen i figur 3. 

4.5 Den ufuldkomne kontrakt 

I kontraktforhandlinger forsøger parterne blandt andet at opnå enighed om indholdet af en 

aftale. Umiddelbart ville aftalens tilblivelse som helhed ikke kunne ske, hvis modparten 

ikke kan leve op til aftalens miljømæssige produktkrav. Da den overordnede 

samarbejdsaftale ikke bør indeholde produktspecifikke beskrivelser, som fundet i 

analysen i det juridiske afsnit25, er det vigtigt for virksomheden at være så velinformeret 

som muligt om leverandørens formåen til at kunne levere produkter med det 

miljømæssige krav.  

                                                        
24 Afsnit 2.11 

25 Jf. analysen i afsnit 3.4.2 
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4.5.1 Asymmetrisk information 

I konciperingssituationer, hvor kontrahenterne enten er bevidste om at der er et 

asymmetrisk informationsniveau mellem kontrahenterne eller at kontrahenterne har 

ufuldkommen information, er kontrahenterne mere tilbøjelige til at stifte en ufuldkommen 

kontrakt (Schwartz, 1992, side 273). Hver (rationel) kontrahent er bevidst om egne behov, 

interesser, forhandlingsstrategi etc., som den anden kontrahent ikke er bevidst om. Denne 

imperfekte information om modkontrahentens viden giver anledning til to vigtige analyser 

om signalering og begrænset rationalitet før aftalen indgås. 

4.5.1.1 Signalering i den ufuldkomne kontrakt 

I enhver forhandling er det fornuftigt af lægge mærke til, hvad modparten ønsker at 

forhandle om og ikke ønsker at forhandle om (Thompson, 2010, side 232). Signaleringen 

fra modpartens side kan give klare indikationer af vedkommendes interesser, viden og 

forhandlingsstrategi. Der er eksempelvis stor signalværdi i, at modkontrahenten især 

ønsker et eller flere specifikke punkter reguleret i kontrakten. Det giver en indikation af at 

modkontrahenten eksempelvis forventer ikke at kunne leve op til kontraktens indhold. For 

virksomheden kunne det vise sig i, at leverandøren ikke ønsker at være bundet af, at 

virksomheden fastsætter en bestemt leveringstid eller -sted, hvilket giver et signal om at 

leverandøren eksempelvis har problemer med sin distributør eller ikke er god til at levere 

uden forsinkelser og derfor eksempelvis ikke vil svare en bod. Signalering i forhandlingen 

er også beskrevet i slutningen af afsnit 2.8.3, hvor der lægges stor værdi i, om 

leverandøren kan leve op til CO2-udledningsgrænsen. Eksemplet i forhold til 

kontraheringen ses, hvis leverandøren ønsker at kontrakten skal indeholde begrænsninger 

af virksomhedens misligholdelsesbeføjelser, hvis leverandøren ikke kan leve op til 

miljøkravet. Der ses altså en sammenhæng mellem signalering af leverandørens viden og 

den risiko leverandøren enten ønsker eller ikke ønsker at pådrage sig efter 

kontraktindgåelsen, fordi leverandøren har en forventning om at det vil ske.  
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4.5.1.2 Begrænset rationalitet 

Ved asymmetrisk information er kontrahenterne begrænset rationelle.26 Dette skal ses i 

forbindelse med at fuld information kun eksisterer teoretisk og er sjældent praktisk muligt 

i konciperingen. I et samarbejdsforhold, hvor der konciperes en rammeaftale og først 

senere de praktiske købsaftaler, vil det ikke være utænkeligt at kontrahenter kun er 

begrænset rationelle i konciperingsøjeblikket og først senere fremkommer den fulde 

information undervejs i aftaleforholdet (Østergaard, 2003, side 273). Også af denne årsag 

er der grund til at lade den overordnede samarbejdsaftale være ufuldkommen og give en 

strengere regulering og udfyldning i de efterfølgende købs- og handelsaftaler. 

4.5.2 Transaktionsomkostninger i den ufuldkomne kontrakt 

De transaktionsomkostninger, som opstår i forbindelse med forhandlingen af enten 

etableringen af et samarbejde eller ved forhandling af aftalens indhold, opstår forskellige 

steder igennem aftalens forløb. Der skelnes imellem tre former for 

transaktionsomkostninger. 

 Søgeomkostninger, som opstår før forhandlingen og betegnes en investering i 

forberedelse 

 Forhandlingsomkostninger, som opstår under kontraktforhandlingen 

 Kontrolomkostninger, som opstår efter kontraktens indgåelse, hvor kontrakten 

skal håndhæves 

Kilde: Eide & Stavang, 2008, side 142 

Kontrolomkostninger opstår, fordi kontrakten indeholder elementer som en eller flere af 

parterne bør kontrollere for at sikre sin egen maksimering af udbyttet og at den anden part 

opfylder sin forpligtelse. Derfor vil parterne tilføre sig selv større kontrolomkostninger jo 

mere indhold og udfyldning kontrakterne består af.  

Forhandlingsomkostningerne er en del af transaktionsomkostningerne og er de 

omkostninger, der opstår i forbindelse med forhandling mellem parterne. Disse 

omkostninger opstår eksempelvis i forsøget på at forhandle og koncipere en så 

fuldkommen kontrakt som muligt. I det tilfælde, at kontrahenterne forventer at 

                                                        
26 Ved fuld information er kontrahenterne ubetingede rationelle (Eide & Stavang, 2008, side 466) 
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kontrolomkostningerne bliver højere end forhandlingsomkostningerne, vil konciperingen 

bevæge sig i retning af en ufuldkommen kontrakt (Eide og Stavang, 2008, side 330; 

Schwartz, 1992, side 273). Som før beskrevet, er det praktisk umuligt at skabe den 

fuldkomne kontrakt, fordi der kun teoretisk eksisterer fuld information, men parterne 

forsøger alligevel at opnå fuldkommenhed så risikoen mindskes og informationsniveauet 

højnes. Ulempen ved at nå den fuldkomne kontrakt ses, som før nævnt, i de kontrol- og 

forhandlingsomkostninger, som opstår i forbindelse med at parterne udfylder kontrakten 

så meget som muligt og det skal for parterne vurderes om omkostningerne er nødvendige. 

Ved koncipering bør virksomheden lægge vægt på de transaktionsomkostninger, som 

opstår i forbindelse med forhandlingen og hvilken effekt disse kan have i forhold til 

hvilken aftaleform, der kan være anvendelig til maksimering af virksomhedens nytte.  

4.6 Delkonklusion 

Teorien om den ufuldkomne kontrakt er et klassisk retsøkonomisk udgangspunkt for den 

efficiente aftaleform. Der findes omkostninger ved at koncipere enhver aftale og de 

rationelle koncipisters opgave består i at maksimere deres nytteværdi for de 

omkostninger, der er nødvendige at afholde. I den ufuldkomne kontrakt bør virksomheden 

lægge vægt på andre forhold end ved konventionel koncipering, hvilket analysen ovenfor 

giver eksempler på ved den signalering modkoncipisten udsender samt at kontrakten bør 

udformes, så der opnås en mulighed for at nå fuld information undervejs i forløbet af 

samarbejdet. 

4.7 Samlet konklusion for det interdisciplinære afsnit 

Analysen i det interdisciplinære afsnit tog udgangspunkt i konciperingen af de aftaletyper, 

som beskrives i denne opgave og de omkostninger, der er forbundet med selve 

konciperingen. Analysen beskriver, at der vil være omkostninger ved enhver form for 

koncipering og virksomhedens opgave består i at minimere disse samtidigt med at skulle 

maksimere nytten for virksomheden. For at dette kan opnås, bør virksomheden være 

opmærksom på at kontrakterne for samarbejdsforholdet bør tilsigte at samarbejdet, så vidt 

muligt, fastholdes så længe virksomheden kan nyttemaksimere. I dette afsnit konkluderes 

det, at virksomheden vil kunne drage stor økonomisk nytte af en aftaleform, der tager 

udgangspunkt i en overordnet samarbejdsaftale, et strategisk partnerskab samt en række 
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processuelle handelsaftaler. For at sikre en effektiv anvendelse af den overordnede 

økonomiske strategi fra det økonomiske afsnit samt at virksomheden beskyttes mod 

misligholdelse, konkluderes det ud fra analysen i det interdisciplinære afsnit, at 

virksomheden bør stifte en fast overordnet samarbejdsaftale med leverandøren. Denne 

samarbejdsaftale regulerer det interne aftaleforhold mellem leverandør og virksomhed 

samt efterfølgende handelsaftaler, som enkeltvist regulerer købsforholdet. Hvis 

forhandlingsmodellen fra det økonomiske afsnit anvendes sammen med, at virksomheden 

reflektere over de eksempler på den kontraktuelle udfyldning fra opgavens juridiske 

afsnit, kan virksomheden opnå sikring mod misligholdelse samtidig med at virksomheden 

maksimerer sin nytte i at sænke CO2-udledningen for leverandøren og uden at det har 

effekt for profit og lønsomhed. Det interdisciplinære afsnit konkluderer, at dette også er 

muligt, hvis virksomheden anvender en Collaborating eller en Competing 

forhandlingsstrategi. Til dette bør virksomheden også lægge vægt på signalering og 

rationalitet ved koncipering af aftalerne samt forsøge ikke at udfylde kontrakten mere 

omfattende, end hvad der måtte være økonomisk efficient. 
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5 Konklusion 

Jeg har i denne opgave ønsket at belyse de forhandlingsstrategiske muligheder og 

begrænsninger som eksisterer, når en virksomhed ønsker at omstille sin 

produktionsmetode og sit produkt til en mere CO2-neutral fremstilling. 

I forbindelse med disse overvejelser er anvendt Kraljics Porteføljemodel og Dual Concern 

Model samt en kombination af disse i en model foreskrevet af forfatteren til denne 

opgave. Disse forhandlingsteorier er analyseret og rammesat ved hjælp af relevant dansk 

materiel lovgivning inden for det obligationsretlige område. Disse to aktanter, det 

økonomisk efficiente og det juridiske er efterfølgende forsøgt sammenholdt i det 

interdisciplinære afsnit, således at der skabes en form for handlingsanvisende 

fremgangsmåde i en kontrakts- og forhandlingssituation. 

Igennem hele opgaven anvendes især leverandørforhandlingsmodellen som udgangspunkt 

for det effektive resultat for virksomheden i et økonomisk, et juridisk og et 

interdisciplinært perspektiv. I denne metode er fordommene for forhandlings- og 

konciperingsresultatet og leverandørens egen forhandlings- og konciperingsstrategi 

analyseret og reflekteret over. Dette er dernæst forandret til udarbejdelse af en ny 

forhandlings- og konciperingsstrategi, som sidenhen anvendtes i ovenstående 

perspektiver. Denne hermeneutiske metode har været grundlæggende for analysen og 

besvarelsen af problemformuleringen. 

Opgaven indledes med det økonomiske afsnit, som ved hjælp af en positivistisk 

analysemetode og anvendelse af logisk empiri, analyserer kildelitteraturen med henblik på 

at søge efter det økonomisk efficiente resultat under de antagne forudsætninger.  

Sideløbende har en hermeneutisk metode været anvendt i fremdriften af resultaterne i 

forbindelse med min egen erkendelsesproces og de fremkomne resultater. 

I opgavens økonomiske afsnit anvendes en kombination af Kraljics Porteføljemodel og 

Lewickis Dual Concern Model til at analysere anvendelsen af forhandlingsstrategier ud 

fra forskellige leverandører og i forskellige situationer. Resultatet af undersøgelsen og 

kombinationen af modellerne er en økonomisk fordelagtig position for virksomheden, 

hvor marginalnytte, profitmaksimering samt forhandlingsstrategi har mulighed for at opnå 

størst effekt ved brug af modellen i figur 3. 
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Efterfølgende, i det juridiske afsnit, etableres gældende ret i en retsdogmatisk analyse, 

hvor baggrundsretten blev beskrevet. Baggrundsretten anvendes dernæst som kilde til 

aftale- og køberettens udfordringer i denne type aftaleformer. Den juridiske udfordring 

består i denne opgave af at fastholde leverandøren i aftaleforholdet, sikre virksomheden 

mod misligholdelse, men samtidig uden at mindske aftalens udbytte for aftaleparterne. 

Det konkluderes, at virksomheden har størst gavn af at opdele aftaleformerne i en 

overordnet samarbejdsaftale, som skal sikre fastholdelsen af samarbejdet og mere 

almindelige handelsaftaler, som tilsigter at sikre virksomheden mod misligholdelse. 

Indholdet af disse to aftaletyper og kontraktformer blev analyseret i et retsøkonomisk 

perspektiv, hvor konciperingen og konciperingsresultatet tog udgangspunkt i 

konklusionen af analysen i det økonomiske afsnit. Forhandlingsresultatet mellem 

virksomheden og leverandøren, ved anvendelse af den kombinerede 

leverandørforhandlingsmodel, blev sammenholdt med den juridiske analyse, og det 

efficiente aftalegrundlag blev sammenholdt med konklusionerne af de to afsnits analyser. 

I det interdisciplinære afsnit samles metoden og analysen fra de to foregående afsnit til en 

særskilt kombination af økonomi og jura i et erhvervsøkonomisk, interdisciplinært 

perspektiv til besvarelse af den interdisciplinære problemformulering. Udfordringen og 

problemformuleringen tager udgangspunkt i en omkostningsminimering og 

nyttemaksimering af konciperingsformerne ud fra den økonomiske og den juridiske 

analyses resultater. Hvis leverandørforhandlingsmodellen anvendes og virksomheden 

også anvender aftaleformen fra det juridiske afsnit, konkluderes det at forhandlingen af 

den overordnede samarbejdsaftale skal tage udgangspunkt i, at virksomheden tillægger 

leverandøren en anderledes forhandlingsstrategi med fokus på udbyttet af forhandlingen 

samt at kontraheringen af aftalen skal være så ufuldkommen som muligt. Tillige bør 

virksomheden i handelsaftalerne, der regulerer den processuelle del af indkøbet, ikke 

lægge fokus på relationen over for leverandøren i forhandlingen, men samtidig udfylde 

handelskontrakterne, så virksomheden, i højere grad end blot ved brug af baggrundsretten, 

sikres mod misligholdelse. 
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