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EXECUTIVE	  SUMMARY	  
The purpose of this thesis has been to determine how dispute prevention and dispute 

resolution can be optimized within complex and long-term IT-contracts. The parties in such 

relationships are normally dependent on each other, and both have a lot at stake. Therefore, 

the focus of this thesis has been to optimize the procedures for preventing and resolving 

disputes through a trade-off between cost minimization and relationship maintenance. 

 

As a result of bounded rationality and transaction costs, it is impossible for the parties to 

foresee all the contingencies they will encounter with in the future. Circumstances that are not 

regulated by the contract may arise, and this can result in conflicts. As shown in the legal 

analysis, writing a complete contract is especially problematic in complex and long-term IT-

contracts. This is due to rapid changes in technology and difficulties of writing good 

requirements specifications.  

 

When solving a dispute by using Danish law, the outcome depends on how the courts 

interpret the contract and fill in gaps. The courts can adjust the contract or a term within it, 

and sometimes, the contractual relationship can also be terminated because of disloyalty, 

subsequently failed contractual assumptions, and unreasonableness. 

 

Conflict resolution by litigation or through arbitration is associated with high transaction 

costs, and a formalization of the conflict that can harm the relationship. Alternative dispute 

resolution like negotiations and mediation are cheaper and better alternatives for finding 

mutually beneficial solutions. The thesis concludes that dispute resolution can be optimized 

using a three-step model, where the first step is negotiations. If the parties cannot reach an 

agreement themselves, the conflict can be brought to the next step, mediation or ’mediation in 

court’. Only if the first two steps are unsuccessful, the conflict can be brought to court or 

arbitration. When it comes to conflict prevention, the conclusion is that the parties should pay 

respect to the relational aspects of the contract. Mediation in pre-contractual negotiations and 

regular meetings, were the parties can discuss and adjust the contract, appears to be the best 

alternatives for conflict preventive terms. 
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KAPITTEL	  1.	   PROBLEMSTILLING	  OG	  METODE	  

1.1.	   Innledning	  
Kontrakter står sentralt i virksomhetssamarbeider, med funksjon som et styringsdokument, og 

med det hovedformål å forebygge konflikter mellom partene. Kontrakten identifiserer partene 

og rettsforholdet mellom dem, og definerer selve transaksjonen. Bestemmelsene fungerer som 

regler for partene, da disse er vedtatt bindende. Utover å bidra til konfliktforebyggelse, skal 

kontrakten også medvirke til enklere problemløsning når konflikter likevel oppstår, og det bør 

være klare prosedyrer for hvordan konflikter skal håndteres for et best mulig resultat.1  

 

Det finnes forskjellige teorier for hvor spesifisert kontrakten skal være, og hvor mye man skal 

prøve å forutse, men uansett hvor preventivt juraen anvendes gjennom selvregulering, vil det 

alltid være en viss fare for at juridiske konflikter oppstår.2 Dette er et resultat av menneskers 

begrensede rasjonalitet. Muligheten for å skape en komplett kontrakt problematiseres av 

begrensninger i menneskets evne til å forutse fremtiden, av upresist språk og av omkostninger 

forbundet med planlegning.3 Dette vil bli mer uttalt jo lengre løpetid kontrakten har. 

Virksomheter klarer ikke å regulere alle mulige eventualiteter, og må derfor ofte tilpasse seg 

etter hvert som de oppstår. Hvis partene ikke blir enige kan konflikter oppstå, og hvorvidt de 

har tenkt gjennom konfliktløsning får dermed avgjørende betydning. 

 

Det eksisterer en rekke midler for både konfliktforebyggelse og konfliktløsning som 

virksomhetene kan benytte seg av. Fokus på konfliktforebyggelse vil være essensielt med 

tanke på å unngå de økonomiske og relasjonelle konsekvensene som typisk vil følge når det 

oppstår en konflikt som må løses ved hjelp av en tredjepart. For de konflikter som likevel 

oppstår, blir det viktig å begrenset omfanget av disse konsekvensene ved et gjennomtenkt 

valg av konfliktløsningsmiddel. Det handler dog ikke nødvendigvis om å velge ett enkelt 

alternativ for konfliktløsning, men å skape en god modell, hvor en kanskje må bytte 

fremgangsmåte underveis. En slik modell vil være enklest å skape før konflikten bryter ut. 

Når partene er i konflikt, vil det være mer utfordrende å skulle komme til enighet om en god 

modell, enn det vil være på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.  

 

                                                
1 Torvund (1997;42f). 
2 Dahl (2010;59). 
3 Milgrom og Roberts (1992;128). 
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Likevel utsetter noen virksomheter stadig spørsmålet om konfliktløsning til en eventuell 

konflikt oppstår. En kontraktstype hvor partene bestemt ikke bør gjøre dette, er de komplekse 

og langvarige IT-kontraktene. Her står partene ofte i et avhengighetsforhold til hverandre, 

hvilket skaper behov for gjennomtenkte konfliktløsningsrutiner. 

 

1.2.	   Problemidentifikasjon	  
IT-kontrakter er en særegen kontrakttype, hjemmehørende på et marked i stadig utvikling og 

med store utfordringer knyttet til kontraktenes kravspesifikasjon. Både kjøpers behov og 

tilgjengelig programvare utvikler seg mye over tid, og det kan derfor bli nødvendig med nye 

forhandlinger og omskriving av kontrakten, også fordi det er vanskelig på forhånd å forutse i 

hvilken retning ting vil utvikle seg. Det er ofte meget kompliserte oppgaver som skal ytes, 

slik at en fullstendig beskrivelse av realytelsene ikke alltid er like lett å få nedskrevet i 

kontrakten.4 På grunn av ytelsenes ofte komplekse karakter, er IT-kontrakter derfor forbundet 

med ekstra utfordringer, hvilket medfører at konflikter lettere vil kunne oppstå her, hvorpå det 

blir ekstra viktig med gode rutiner for konfliktforebyggelse og konfliktløsning.  

 

De forskjellige metoder til forebyggelse og håndtering av konflikter vil typisk være forbundet 

med en viss tids- og ressursbruk. Dette er omkostninger virksomhetene ønsker å begrense i så 

vid grad som mulig. De billigste alternativene til forebyggelse og håndtering av konflikter er 

dog ikke nødvendigvis de mest optimale. Det er også viktig at relasjonen mellom partene 

ivaretas, da mange IT-kontrakter er bygget på et ønske om en langvarig relasjon, i og med at 

IT-overdragelser typisk skaper en langvarig leverandøravhengighet for kunden.5 Hensynet til 

transaksjonsomkostninger og det relasjonelle aspektet vil være med på å avgjøre både i 

hvilken grad og hvordan virksomheter behandler konfliktspørsmålet i sine kontrakter. Her bør 

virksomhetene tenke ut fra et erhvervsjuridisk perspektiv6 og benytte sin juridiske kunnskap 

om de ulike konfliktforebyggelses- og konfliktløsningsmidler preventivt og integrert med de 

økonomiske betraktningene. Dermed kan de forhindre eller begrense skadevirkningene av 

konflikter og samtidig oppnå økonomisk optimering. 

 

 

 

                                                
4 Sandfeld Jakobsen (2004;111). 
5 Bryde Andersen (2011;295). 
6 Erhvervsjura er den del av jussen som omfatter næringsmessige emner, og som suppleres med økonomisk teori. 
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1.3.	   Problemformulering	  
På bakgrunn av det ovenstående, søker avhandlingen å finne svar på følgende overordnet 

spørsmål: 

 

Hvorledes skal en virksomhet optimere konfliktløsning og konfliktforebyggelse med 

henblikk på å bevare relasjonen til sin kontraktspart innenfor en kompleks og 

langvarig IT-kontrakt, sett ut fra et erhvervsjuridisk perspektiv? 

 

For å belyse problemformuleringen, behandles følgende underspørsmål: 

 

- Hvilke juridiske hensyn er relevante ved utformingen av konfliktforebyggelses- og 

konfliktløsningsbestemmelser i IT-kontrakter, herunder med tanke på dansk retts 

fortolkningsregler og behandling av etterfølgende omstendigheter? 

 
- Hva slags muligheter finnes for partene til å forebygge og løse konflikter? 

 
- Hvilke omkostninger forbindes med de ulike alternativene for konfliktforebyggelse og 

konfliktløsning og hvordan kan partene minimere disse gjennom sine valg? 

 
- Hvordan bør partene forebygge og løse konflikter for best mulig å bevare det 

relasjonelle aspekt?  

 

1.4.	   Formål	  og	  synsvinkel	  
Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan virksomheter kan optimere konflikt-

forebyggelse og konfliktløsning i langvarige og komplekse IT-kontraktsforhold. Den hurtige 

IT-utviklingen og vanskeligheter med å spesifisere krav i IT-kontraktene gjør kontraktstypen 

ekstra sårbar for konflikter. Sårbarheten skaper et behov hos virksomhetene for å identifisere 

gode metoder til å forebygge og løse konflikter, ikke bare med henblikk på tidsbruk og 

omkostninger, men også i forhold til ønsket om en langvarig kontraktrelasjon. Avhandlingen 

skal derfor kunne benyttes på virksomhetsnivå, hvilket medfører at den skrives ut fra et 

virksomhetssynspunkt, hvor virksomhetenes kontraktrelasjon utgjør analyseobjektet. 

Virksomhetssynsvinkelen samsvarer med den overordnede erhvervsjuridiske metoden. 
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1.5.	   Metode	  	  

1.5.1.	   Erhvervsjuridisk	  metode	  
Som en naturlig følge av at problemformuleringen ønskes løst ut fra et erhvervsjuridisk 

perspektiv, tar avhandlingen i sin helhet utgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode (EJM). 

EJM er en interdisiplinær metode som integrerer økonomi og juss, således at de to 

samfunnsvitenskaper supplerer hverandre.7 Det er også en problemorientert tilgang, som tar 

utgangspunkt i de virksomhetsdisposisjoner den rettslig skal belyse. Metoden er fremadrettet, 

og setter den preventive anvendelse av rettsreglene i sentrum, hvilket gjør den proaktive 

tilgang (1.5.2.2.) relevant for avhandlingen.  

 

Rettsdogmatikken kan ses som grunnsteinen i EJM,8 og avhandlingens kapittel 2 vil baseres 

på den rettsdogmatiske metode (1.5.2.1). Den optimale virksomhetsbeslutning beror dog på at 

alle relevante faktorer på forhånd inndras, avstemmes og avveies.9 EJM inndrar derfor også 

økonomiske teorier og modeller til bruk sammen med de eksisterende opplysninger om 

gjeldende rett. I nærværende avhandling vil transaksjonsomkostningsteorien (1.5.3.1.) og den 

relasjonelle kontraktteori (1.5.3.2.) utgjøre det økonomiske grunnlaget. Det er på rettsområder 

hvor det gjelder deklaratoriske rettsregler, at det blir aktuelt for virksomheten å inndra 

økonomiske teorier og modeller, da de preseptoriske regler er ufravikelige og derfor skal 

oppfylles.10 Dette faktum passer godt i forbindelse med avhandlingen, da rettsreglene på 

obligasjonsrettens11 område i høy grad er deklaratoriske. Kombinasjonen av juss og økonomi 

vil føre til en felles interdisiplinær konklusjon, og det er dette som utgjør EJM i avhandlingen. 

 

1.5.2.	   Juridisk	  metode	  

1.5.2.1.	   Rettsdogmatisk	  metode	  
Den rettsdogmatiske metode vil benyttes til å utlede gjeldende rett (de lege lata). Gjeldende 

rett kan beskrives som summen av de reglene som finner anvendelse på et område underlagt 

rettslig regulering.12 Rettsdogmatikken er en aktørforutsetningsuavhengig metode idet det er 

retten på et gitt område, og ikke enkelttilfeller, som analyseres.13 Rettsdogmatikken formidler 

kunnskap om rettskildene på det relevante området og bidrar, gjennom en blanding av 

                                                
7 Østergaard (2003; 269). 
8 Østergaard (2003;280). 
9 Dahl (2010;32). 
10 Østergaard (2003;281f). 
11 Obligasjonsretten er den del av formueretten hvor partenes rettigheter og plikter i skyldforhold behandles, og 
obligasjonsrettslige regler og grunnsetninger vil gjelde i forbindelse med IT-kontrakter. 
12 Blume (2011;94). 
13 Østergaard (2003;274). 
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beskrivende og argumenterende stil, med egne analyser av området.14 Med andre ord er 

rettsdogmatikk systematisering, beskrivelse og fortolkning/analyse av gjeldende rett.15  

 

For at den rettsdogmatiske analysen skal kunne anses som gyldig eller riktig, skal den benytte 

den juridiske metode til å analysere og bruke rettskildene.16 Rettskilder fungerer som juridiske 

argumenter, og den juridiske metode karakteriseres ved, at alle relevante rettslige argumenter 

på en faglig korrekt måte klarlegges og avveies over for hverandre.17 Ved bruk av samme 

fremgangsmåte, skal andre kunne komme frem til det samme som forfatteren. Det er dog 

viktig å huske, at rettskilder ofte er åpent formulerte og fortolkelige. Det kan være vanskelig å 

finne og kombinere argumenter fra flere spredte rettskilder, og faglig kvalifiserte valg må 

treffes.18 En viss grad av forskjellighet avhengig av forfatter kan derfor forekomme.  

 

I avhandlingen vil den rettsdogmatiske analysen beskrive hvordan rettstilstanden er når det 

oppstår konflikter mellom partene i en IT-kontrakt på grunn av uoverensstemmelser omkring 

oppfyllelsen av kravspesifikasjonen, illojalitet eller etterfølgende omstendigheter. Som følge 

av avtalefriheten utgjør selve kontrakten den viktigste rettskilde på avhandlingens område. 

Det er derfor viktig å se nærmere på hvilke juridiske hensyn som er relevante ved inngåelse 

av bestemmelser om konfliktforebyggelse og konfliktløsning i kontrakten. Her vil det komme 

frem hvordan domstolene fortolker og utfyller kontrakter, hvilket er relevant i de tilfeller 

konflikter skal løses ut fra gjeldende rett, samt når det oppstår uenighet om for eksempel 

rekkevidden av en konfliktløsningsklausul. Den rettsdogmatiske analysen i kapittel 2 vil 

dermed utgjøre den juridiske bakgrunn, som kontraktøkonomiske betraktninger i kapittel 3 

bygger videre på. Relevante prosessregler ved konfliktløsningsalternativene vil dog først 

presenteres fortløpende i den interdisiplinære analysen i kap.3, hvilket synes mest oversiktlig. 

Her gjør retsplejeloven19 seg gjeldende for domstolprosessen (inkludert rettsmekling), på 

samme måte som voldgiftsloven20 benyttes når voldgiftsprosessen behandles. 

 

 

 

                                                
14 Graver (2008;158). 
15 Nielsen og Tvarnø (2011;28). 
16 Nielsen og Tvarnø (2011;31). 
17 Blume (2011;153f). 
18 Blume (2011;66). 
19 Lovbekendtgørelse nr. 1063 av 17/11/2011 om rettens pleje (med senere endringer). 
20 Lov nr. 553 av 24/06/2005 om voldgift (med senere endringer). 
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1.5.2.2.	   Proaktiv	  juss	  
I avhandlingen benyttes tilnærmingen Proactive Law, som fornorskes til ”proaktiv juss”, hvor 

det legges vekt på å benytte seg av juridisk kunnskap før ting går galt. Proaktiv juss består av 

en juridisk tenkemåte og et sett ferdigheter og fremgangsmåter som bidrar til å identifisere 

potensielle muligheter og problemer som kan oppstå i fremtiden. Målet er å kunne utnytte 

muligheter og forebygge problemer, gjennom å gjøre passende tiltak ex ante.21 Dermed 

brukes jussen både til å unngå trusler, som for eksempel konflikter og rettssaker, og til å skape 

verdier og styrke relasjoner.22 Proaktiv juss har hentet mye inspirasjon fra preventiv juss 

(Preventive Law). Forskjellen mellom de to er at mens preventiv juss favoriserer juristens 

synspunkt, dvs. ønsket om å forbygge juridiske risikoer og problemer, så vektlegger man i 

proaktiv juss behovet for dialog mellom forskjellige typer forståelser. Juridisk ekspertise skal 

altså benyttes sammen med de andre typer ekspertise som er involvert, herunder for eksempel 

økonomi, for at man skal kunne oppnå fastsatte mål.23  

 

Det er et viktig ledd i optimering av konfliktforebyggelse og konfliktløsning, at man arbeider 

fremtidsrettet med å forebygge konflikter, samt finner frem til hvordan de best håndteres når 

de oppstår. I avhandlingen vil det derfor være interessant hvilke ex ante tiltak som vil være 

gunstige, for eksempel for å unngå høye omkostninger eller hindre skade av relasjonen 

mellom virksomhetene. I denne forbindelse kan proaktiv juss brukes til å styrke relasjonen 

mellom partene, gjennom fremadrettet arbeid herom. En god relasjon er som nevnt viktig i de 

langvarige IT-kontraktene, fordi partene står i et avhengighetsforhold til hverandre.  

 

Da proaktiv juss konseptuelt ikke inneholder økonomi, er tilnærmingen beskrevet her under 

juridisk metode. Det er dog viktig å få frem at den fremtidsrettede måten å tenke på, som 

proaktiv juss innebærer, vil danne bakgrunn for hele den interdisiplinære analysen i 

avhandlingen. Her vil tilnærmingen først komme til syne gjennom en oppstilling av metoder 

for ex ante konfliktforebyggelse. Deretter vil tilnærmingen vise seg i form av 5 ulike scenarier 

for konfliktløsning, som baserer seg på at partene på forhånd prøver å begrense 

skadevirkningene av konflikter gjennom en oppstilling av konfliktløsningsklausuler. Det er i 

det interdisiplinære kapittel at tilnærmingen vil kunne tillegges vitenskapelig innhold. I 

samspill med økonomiske teorier blir proaktiv juss mer enn bare en måte å tenke juridisk. 

                                                
21 Ex ante refererer til tiden før en hendelse oppstår, motsatt ex post som refererer til etter hendelsen har oppstått. 
22 Nordic School of Proactive Law (udatert webside). 
23 Pohjonen (2006;54).  
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1.5.3.	   Økonomisk	  metode	  og	  teori	  
Avhandlingen vil på det rent overordnete plan beskjeftige seg med kontraktøkonomien, da det 

er de økonomiske aspekter av en juridisk problemstilling, navnlig hvordan virksomheter bør 

optimere konfliktforebyggelse og konfliktløsning i sine kontraktsforholdet, som danner 

grunnlaget for den økonomiske delen av analysene.  

 

Transaksjonsomkostningsteorien (TO-teorien) og den relasjonelle kontraktteori (RKT) bygger 

på forutsetninger som begrenset rasjonalitet og opportunisme.24 Slike forutsetninger er typisk 

innenfor den ny-institusjonelle økonomi, og står i kontrast til neoklassisk økonomisk teori, 

hvor partene antas full ut rasjonelle og i besittelse av perfekt informasjon.25 De ny-

institusjonelle antakelsene vil vektlegges i avhandlingen, for å se hvordan disse kan påvirke 

optimeringen av konfliktforebyggelse. Dette er dog ikke ensbetydende med at TO-teorien og 

RKT er rent ny-institusjonelle økonomiske teorier, men at de har visse forankringer heri. TO-

teorien regnes som en tverrfaglig teori. Teorien setter økonomien i samspill med 

organisasjons-teoretiske aspekter, og overlapper dessuten med kontraktrettslig litteratur, der 

kontrakter ses som et styringsredskap.26 Utover dette, regnes TO-teorien også for å bygge på 

noe av tankegangen fra neoklassisk økonomi, herunder særlig i forhold til virksomheters 

ønske om å oppnå profittmaksimering gjennom minimering av omkostninger.27 RKT på sin 

side er, som navnet tilsier, en teori om kontrakter. Den er ment å være et analyseverktøy av 

både sosial, økonomisk, politisk og rettslig karakter.28  

 

1.5.3.1.	   Transaksjonsomkostningsteori	  
I artikkelen ”The Nature of the Firm”, diskuterer Ronald H. Coase hvorfor virksomheter 

eksisterer, hvis den markedsregulerende prismekanismen fungerer. Han kommer frem til at 

det er omkostninger forbundet med å anvende markedet, og at flere av disse kan spares ved 

opprettelsen av en organisasjon.29 På bakgrunn av dette utviklet Oliver E. Williamson 

transaksjonsomkostningsteorien, hvor han spesifiserte kriteriene for om en enkelt transaksjon 

bør underlegges markedet eller virksomheten.30 En transaksjon kan betegnes som en 

utveksling av en vare eller tjenesteytelse,31 men tradisjonelt vil dog også fast eiendom høre 

under begrepet. Kontrakter regnes som selve rammeverket for utførelsen av en eller flere 
                                                
24 Macneil (1980;50) og Sornn-Friese (2007;106). Begrepene beskrives nærmere nedenunder. 
25 Sornn-Friese (2007;38f) og Campbell (2004;32ff). 
26 Williamson (1979;261) og Williamson (2002;219).  
27 Sornn-Friese (2007;101f). 
28 Macneil (2003;207). 
29 Coase (1996;43f). 
30 Sornn-Friese (2007;71f). 
31 Williamson (2002;221). 
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transaksjoner, da partene fastlegger vilkårene der. Når transaksjonsomkostningene forbundet 

med å utforme kontrakten blir for høye, kan dette medføre mer ufullstendige kontrakter, som 

et naturlig resultat av at det blir for dyrt å spesifisere alle tenkelige forhold.  

 

TO-teorien handler om hvordan man under gitte omstendigheter finner den mest effektive 

reguleringsramme gjennom bruk av en omkostningsminimeringsstrategi. Virksomheten og 

markedet ses som ytterpunktene i et kontinuum av reguleringsrammer, og mellom disse finnes 

flere hybride organisasjonsformer, hvor bestanddeler av virksomhetsbasert og markedsbasert 

regulering kombineres. Teorien vedrører de komparative omkostninger forbundet med 

planlegning, tilpasning og gjennomføring av transaksjoner ved de ulike reguleringsformene. 

Det er viktig å finne den økonomisk efficiente reguleringsramme, hvilket avhenger av de 

kritiske dimensjoner som kjennetegner den enkelte transaksjon, og som overordnet består av 

usikkerhet, transaksjonsfrekvens og aktivspesifisitet.32 Usikkerheten betegner i denne 

forbindelse muligheten for at det oppstår noe uventet under transaksjonen,33 og vil 

formodentlig stige med kontraktens kompleksitet, da det blir vanskeligere å forutse alle 

forhold. Transaksjonsfrekvensen referer til antall identiske transaksjoner over tid,34 og vil for 

langvarige kontrakter derfor være lav. Aktivspesifisiteten betegner grad av spesialisering i 

investeringen. Er spesifisiteten høy, har investeringen en lav verdi ved alternativ anvendelse.35 

 

I følge Williamson kan de atferdsmessige faktorene begrenset rasjonalitet og opportunisme 

føre til transaksjonsomkostninger.36 Begrepet begrenset rasjonalitet, som ble introdusert av 

Herbert A. Simon, omhandler de kognitive begrensninger som hindrer mennesker fra å kunne 

treffe fullt ut rasjonelle beslutninger. Dermed anerkjennes det, at ingen er i stand til å forutse 

alle mulige eventualiteter, beregne alle mulige konsekvenser og behandle all informasjon.37 

Opportunisme uttrykker muligheten for at mennesker, ex ante eller ex post, opptrer svikaktig 

for å oppnå egne fordeler. Innen kontraktinngåelsen finnes faren for tilbakeholdelse av 

informasjon og uriktige opplysninger. Etter inngåelsen kan opportunisme forekomme ved at 

kontrakten ikke overholdes, hvilket fører til transaksjonsomkostninger, for eksempel ved at 

den andre part må ta saken videre til domstolene.38 

                                                
32 Sornn-Friese (2007;101ff). 
33 Sornn-Friese (2007;104). 
34 Sornn-Friese (2007;107). 
35 Sornn-Friese (2007;109). 
36 Williamson (2002;222). 
37 Sornn-Friese (2007;106). 
38 Sornn-Friese (2007;106). 
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I avhandlingen vil TO-teorien komme til en alternativ anvendelse. Da avhandlingen behandler 

IT-kontrakter mellom to virksomheter, er ikke valg av reguleringsramme, herunder marked 

eller virksomhet, relevant. Teorien vil i stedet benyttes til å identifisere relevante 

transaksjonsomkostninger, for derigjennom å bidra til å finne ut hvordan konflikter bør 

forhindres og løses innenfor langvarige IT-kontrakter. Dette vil først gjøres ved å benytte TO-

teorien til å analysere ulike metoder for ex ante konfliktforhindring, for deretter å benytte 

teorien til å belyse ulike scenarier over hvordan virksomheter kan velge å håndtere 

konfliktspørsmålet. Valget av metode for konfliktforebyggelse og konfliktløsning vil både 

påvirke hvor utførlig kontrakten er og størrelsen på transaksjonen.  

 

1.5.3.2.	   Den	  relasjonelle	  kontraktteori	  
Ian R. Macneil har dannet hovedgrunnlaget for den relasjonelle kontraktteori.39 I sitt arbeid 

inndeler han kontrakter i tre hovedtyper, tilhørende henholdsvis klassisk, neoklassisk og 

relasjonell kontraktteori, hvor en kontrakt i følge klassisk kontraktsrett regulerer en ekstremt 

diskret transaksjon.40 En diskret kontrakt kan i følge Macneil defineres som en kontrakt der 

den eneste relasjon mellom partene er den simple utvekslingen av ytelser. Han argumenterer 

derimot for at alle kontrakter innebærer en form for relasjon, og at enhver kontrakt dermed er 

delvis relasjonell og innebærer relasjoner utover den diskrete utveksling.41 Videre beskriver 

Macneil et kontinuerlig spekter som plasserer relasjonelle kontrakter på motsatt pol i forhold 

til diskrete kontrakter, og hevder at de forskjellige kontraktteoriene passer til de ulike 

kontraktstyper som finnes på varierende punkter av dette spekteret.42 Alle kontrakter bygger i 

følge Macneil på et sett alminnelige normer for kontraktsmessig atferd. I en bestemt kontrakt 

er det selve vektleggingen og intensiveringen av bestemte normer og tilhørende atferd, samt 

dempingen av andre, som vil avgjøre hvor diskret eller relasjonell kontrakten er.43 Selve 

hovedmålet med Macneils arbeide har dog ikke vært å skape fokus på skillet mellom 

relasjonelle kontrakter og mer diskrete kontraktsformer, men snarere å avsløre hvordan alle 

kontrakter har en relasjonell bestanddel.44  

 

                                                
39 Campbell  (2004;2). 
40 Campbell (2004;27f). 
41 Macneil (1980;10). En virkelig diskret utveksling kan dog i følge Macneil likevel finne sted hvis transaksjonen 
skjer helt adskilt fra både alle nåværende, tidligere og fremtidige relasjoner, jf. Macneil (1978;856) nevnt i 
Campbell (2004;42). En enkeltutveksling på børs kan tenkes å være en slik diskret transaksjon. 
42 Campbell (2004;27). 
43 Macneil (2003;39). Disse normene vil behandles nærmere i kapittel 3. 
44 Campbell (2004;3). 
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I nyere tid har Macneil begynt å omtale sin teori for ”essensiell kontraktteori”, fordi han 

mener teorien kun er én blant mange mulige relasjonelle kontraktteorier.45 I denne avhandling 

vil dog teorien gå under det originale navnet, og den relasjonelle analysen vil utføres med 

utgangspunkt i Macneils arbeid. Teorien tas i bruk i avhandlingen for å identifisere hvordan 

partene kan forebygge konflikter gjennom kontraktstypen. Her undersøkes også de forhold 

som ikke er direkte beskrevet i kontrakten, men som likevel kan være avgjørende for om det 

oppstår konflikter. Teorien vil deretter benyttes til å belyse 5 scenarier for konfliktløsning, 

hvor de ulike konfliktløsningsmetodenes innvirkning på relasjonen mellom partene vil 

analyseres med utgangspunkt i ønsket om å oppnå en varig relasjon. Her vil det være relevant 

hvorvidt benyttelse av et gitt scenario ivaretar kontraktens implisitte deler (normene). 

 

1.5.3.3.	   Teoriene	  sett	  i	  sammenheng	  
TO-teorien og RKT kan regnes som komplementære teorier. Som nevnt bygger de på noen av 

de samme forutsetninger, herunder for eksempel synet på aktørene som begrenset rasjonelle. 

Utover dette, regnes transaksjoner i begge teoretiske tilganger for å være forbundet med visse 

omkostninger. I nærværende avhandling benyttes teoriene som beslutningsbidrag når det 

undersøkes hvordan konflikter bør forebygges og håndteres innen IT-kontrakter, og teoriene 

utfyller hverandre godt på dette området. For eksempel vil et tiltak som bevarer relasjonen 

nødvendigvis også være transaksjonsbesparende. En god relasjon må antas å medføre færre 

konflikter, og derfor lavere omkostninger på sikt. Videre vil en langvarig relasjon spare 

partene for omkostninger forbundet med å søke nye kontraktsparter.  

 

Macneil tok selv godt i mot  utviklingen av transaksjonsomkostningsanalysen og erkjenner at 

det ikke er mulig å utveksle ytelser uten at det vil påløpe transaksjonsomkostninger. Motsatt 

har Williamson ved flere anledninger referert til Macneils arbeid. Han har diskutert relasjonell 

kontrahering, og benyttet seg av Macneils inndeling av ulike kontraktstyper.46 Dette er med 

på å understreke argumentet om at de to teoriene utfyller hverandre, og derfor vil fungere fint 

sammen i denne avhandling. Williamson har dog også ytret noe kritikk ovenfor Macneils 

arbeid, nemlig angående inndelingen i 12 ulike ”konsepter”, som diskrete og relasjonelle 

transaksjoner vil variere innenfor. Williamson mener det er et for omfattende klassifiserende 

apparat, som vanskeliggjør anerkjennelse og benyttelse.47 Kritikken antas dog ikke å ha 

betydning for denne avhandling, da disse 12 konseptene ikke vurderes relevante her, og da 

                                                
45 Macneil (2003;207). 
46 Campbell (2004;34). 
47 Williamson (1979;236). 
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Williamson samtidig understreker at Macneils nyere arbeid, hvor kontrakter klassifiseres som 

henholdsvis klassiske, neoklassiske og relasjonelle er av stor relevans for hans arbeid.48 Det er 

også denne klassifiseringen av kontrakter som benyttes i oppgaven, ved undersøkelse av 

hvordan de overordnede kontraktstypene bidrar til konfliktforebyggelse og hvordan de passer 

til komplekse og langvarige IT-kontrakter, i forhold til hvilke normer de vektlegger.  

 

Ved også å benytte proaktiv juss i avhandlingen, tas det sikte på hvordan virksomheter kan 

benytte jussen før ting går galt, som på avhandlingens område vil si å bruke juridisk kunnskap 

for å unngå at konflikter oppstår og begrense skadevirkningene av de konflikter som likevel 

oppstår. I samspill med TO-teorien, vil den proaktive tilnærmingen kunne identifisere hvilke 

tiltak som vil være mest omkostningsbesparende. RKT vil gjennom bruk av det 

fremtidsrettede synspunkt gi en pekepinn på hvordan kontrahentene kan forebygge konflikter 

gjennom en god relasjon. Proaktiv juss vurderes derfor å fungere godt med de økonomiske 

teoriene. Det er tydelig at et proaktivt synspunkt bør legges til grunn, da det ikke er mulig å 

optimere konfliktløsning og konfliktforebyggelse, uten å tenke fremadrettet mot muligheten 

for at konflikter kan oppstå og vurdere hvordan disse best håndteres. 

 

1.6.	   Avgrensninger	  
Det har vært nødvendig å foreta avgrensninger for å presisere avhandlingens fokus med tanke 

på å oppnå en dybdegående analyse. Som en konsekvens av dette, er noen analyseområder 

valgt til fordel for andre, og disse valgene vil behandles nærmere her. Utover det, vil det også 

være relevant å utdype de mest essensielle begrepene i problemformuleringen, slik at de kan 

benyttes gjennom avhandlingen uten at det oppstår tvil om forståelsen av disse. Dette vil 

utgjøre en form for avgrensning i seg selv. Avgrensninger av mer detaljert karakter vil finne 

sted i analysene, da det synes mer oversiktlig og relevant å behandle disse underveis.  

 

Det er valgt å se nærmere på kontraktsforhold mellom private danske virksomheter. Dermed 

vil analysen ikke behandle forbrukerkontrakter og kontrakter hvor det offentlige tar part. Dog 

vil K0249, som utgjør en viktig del av dansk IT-kontraktpraksis, benyttes til eksemplifisering 

der det synes relevant, da den også kan benyttes av private parter, eventuelt som en mal. Det 

avgrenses fra kontraktsforhold av en internasjonal karakter, og i avhandlingen behandles 

derfor utelukkende relevante rettskilder innen dansk rett.  

                                                
48 Williamson (1979;236). 
49 K02 – Standardkontrakt for længerevarende IT-projekt. Forhandlet av Dansk IT, IT-Branchen og IT- og 
Telestyrelsen for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.. 
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Til økonomisk analyse i avhandlingen benyttes kontraktøkonomien, herunder TO-teorien og 

RKT. Dette medfører at avhandlingen ikke vil behandle prinsipal/agent-teorien, som 

omhandler valg av effektiv incitamentsstruktur og atferdsregulerende kontrakter, og bygger 

delvis TO-teorien. Teoriene har flere fellestrekk, som for eksempel synet på individer som 

begrenset rasjonelle og, i enkelte tilfeller, potensielt opportunistiske.50 Da avhandlingen søker 

å finne den mest optimale regulering i forhold til konflikter i IT-kontraktsforhold, blant annet 

med hensyn til de omkostninger som er forbundet med de ulike alternativene for forebyggelse 

og håndtering av konflikter, vurderes TO-teorien som mest hensiktsmessig her.  

 

Begrepet optimere betyr for avhandlingens sammenheng å forebygge og håndtere konflikter 

best mulig, gjennom en avveining mellom ønsket om omkostningsminimering og behovet for 

bevare relasjonen over tid. Kaldor/hicks-kriteriet for økonomisk efficiens, et efficiens-

kriterium som går ut på å oppnå størst mulig samlet verdi for partene, er i den forbindelse 

verdt å nevne. I følge dette kriteriet kan et alternativ velges hvis de totale fordeler forbundet 

med dette, overstiger ulempene en part måtte oppleve.51  

 

Da partene ikke på forhånd kan vite hvem som må bære de største omkostningene ved de 

forskjellige alternativene for konfliktforebyggelse- og konflikthåndtering, og da de ulike 

alternativene typisk vil medføre omkostninger for begge partene, vil avhandlingen kun 

vurdere de samlede omkostningene for partene. En perfekt kalkulasjon av hvilke alternativer 

som økonomisk vil være mest efficiente utfra omkostningsminimeringskriteriet er umulig. 

Dette kommer av at det er for dyrt, om ikke umulig, å fremskaffe all nødvendig informasjon 

til å beregne alle omkostninger forbundet med de forskjellige alternativene. Det som er mulig, 

og som også vil gjøres i avhandlingen, er å stille opp de viktigste omkostningene forbundet 

med de ulike alternativene og sammenligne disse ut fra en helhetsbetraktning, for gjennom en 

mer/mindre betraktning å kunne si noe om hvilke alternativer som er mest omkostningstunge.  

 

Når partene står i et avhengighetsforhold til hverandre og ønsker å bevare relasjonen over tid, 

bør ikke omkostningsminimering stå alene som beslutningskriterium. Derfor inndras de 

relasjonelle aspekter. Muligheten for å videreføre kontraktsforholdet vil dessuten kunne være 

et mer økonomisk efficient kriterium enn utelukkende å fokusere på verdiskapelse gjennom 

                                                
50 Sornn-Friese (2007;127f). 
51 Motsatt det neoklassiske paretokriteriet, som fokuserer på gevinsfordelingen mellom partene fremfor 
maksimering av samlet verdi. 
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omkostningsminimering, i det partene på den måten stadig kan oppnå gevinster ved 

samarbeidet i tiden etter konflikten. 

 

Benevnelsen langvarig kontraktsforhold er svært utbredt, uten at det foreligger en allmenn 

definisjon av innholdet. I avhandlingen forstås en langvarig kontrakt som en kontrakt med en 

varighet på minimum et år, og hvor begge parter går inn i kontraktsforholdet med den hensikt 

å skape en varig relasjon. En langvarig kontrakt er dessuten en kontrakt hvor det typisk vil 

forekomme flere møter mellom partene, også etter at kontrakten er inngått, for eksempel for å 

justere kontrakten ved endringer i behov og tilgjengelig teknologi. Langvarige kontrakter er 

ofte av kompleks karakter, hvor leverandørens ytelse omfatter avansert teknologi.  

 

1.7.	   Struktur	  	  
Resten av avhandlingen er bygget opp så det først svares på de 4 underspørsmålene, før det 

overordnete spørsmål kan besvares til sist. I kapittel 2 vil det første underspørsmålet besvares 

ved en undersøkelse av hvilke juridiske hensyn som gjør seg gjeldende i forbindelse med 

konfliktløsningsmekanismer i IT-kontrakter. Det grunnleggende her er avtalefriheten og 

hvordan kontraktens bestemmelser fortolkes hos domstolene. Videre er problemstillinger i 

forbindelse med kravspesifikasjonen og dansk retts regulering av konflikter på bakgrunn av 

etterfølgende omstendigheter sentralt. De resterende 3 underspørsmålene besvares deretter i 

en normativ analyse i kapittel 3, som i høy grad bygger videre på den rettsdogmatiske 

analysen fra kapittel 2.  

 

Kapittel 3 inneholder først en analyse av mulighetene for konfliktforebyggelse, og er deretter 

oppbygget omkring 5 scenarier for konfliktløsning, hvor begge danner utgangspunkt for en 

interdisiplinær analyse der kontraktøkonomien dras inn. Omkostningsminimering og 

relasjonsbevarelse vil utgjøre de viktigste kontraktøkonomiske overveielser her. Selve 

scenariene innledes først med en presentasjon av konfliktløsningsmetoden(e)s karakteristikk, 

hvor noen av presentasjonene innebærer relevante juridiske prosessregler, før de analyseres 

gjennom den økonomiske teori. Det vil dog selvsagt være nødvendig til tider å sammenstille 

rettsdogmatiske argumenter i forhold til de kontraktøkonomiske. I kapittel 4 samles trådene til 

en endelig konklusjon, der den overordnede problemformulering besvares, hvoretter det hele 

settes i perspektiv.  
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KAPITTEL	  2.	  	  RETTSLIGE	  HENSYN	  

For å finne frem til hvordan konfliktløsning og konfliktforebyggelse kan optimeres i 

langvarige og komplekse IT-kontrakter, er det viktig å ta hensyn til IT-kontrakters særlige 

karakter, samt å gjennomgå de relevante rettskilder og juridiske problemstillinger i tilknytning 

til problemstillingen. Her skal det påpekes, at også den juridiske litteratur vil benyttes til 

fortolkningsbidrag når rettskildene skal gjennomgås. Det vurderes hensiktsmessig først å 

introdusere kontraktstypen ved å forklare begrepene IT og IT-kontrakt, beskrive IT-ytelsenes 

ofte komplekse karakter og presentere reguleringen på IT-området. Dette er viktig 

bakgrunnsviten når det skal ses nærmere på de relevante juridiske hensyn som gjør seg 

gjeldende for konfliktbestemmelser i IT-kontrakter. På grunn av avtalefriheten, utgjør selve 

kontrakten en viktig rettskilde i seg selv, men det er ikke mulig for partene å skrive en 

kontrakt som tar høyde for alle tenkelige forhold, da det ofte er store utfordringer knyttet til 

kravspesifikasjonen. En redegjørelse for dansk retts fortolkning og utfylling av ufullstendige 

kontrakter er derfor på sin plass. Når kontraktene er ufullstendige, kan det oppstå konflikter 

som følge av etterfølgende omstendigheter og reguleringen i dansk rett ved slike nye 

omstendigheter er dermed også vesentlig.  

 

2.1.	   Introduksjon	  til	  IT-‐kontrakter	  

2.1.1.	   Begrepsavklaring	  
Begrepet IT (informasjonstekonologi) representerer i dag en sammensmeltning av meget ulike 

vitensområder og teknologityper. Dette har ført til mange sammensatte teknologier, såkalte 

konvergensteknologier, hvilket man tydelig kan se gjennom alle de ulike bransjene som 

finnes på IT-markedet.52  IT-markedet har vokst mye gjennom årene, og det utvikles stadig 

nye produkter og tjenesteytelser. I dag handler det ikke kun om maskinvare og programvare, 

men like mye om outsourcing, IP-telefoni, trådløse nettverk, utvikling av web-løsninger og 

mye mer.53 Dermed kan IT-kontraktene komme til å omfatte mange forskjelligartede ytelser.  

 

En IT-kontrakt kan ifølge Mads Bryde Andersen defineres som ”en transaktion, hvorved en 

leverandør – helt eller delvis – overdrager brugs-, ejendoms- eller ophavsretten til et IT-

system og/eller til dets funktioner til en kunde.”54 IT-kontrakter kan dessuten også dreie seg 

om IT-relaterte tjenesteytelser. Når en enkelt leverandør er ansvarlig for den samlede 

                                                
52 Bryde Andersen (2005; 77). 
53 Sandfeld Jakobsen (2004;111). 
54 Bryde Andersen (2011;285). En kunde kan også omtales bruker, kjøper eller erverver. 
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leveranse, kalles det en totalleveranse. Noen ganger involverer en transaksjon dog flere 

leverandører, hvor eksempelvis en leverer maskinvare og standardprogram, en annen utfører 

spesialutvikling av programvare og en tredje vedlikeholder det hele. Når flere parter inngår på 

den måten, kalles det et avtalekompleks. Jo flere parter som er involvert, desto vanskeligere 

blir forhandlingene av rettsforholdet og konsipering av avtalen.55 Det er viktig at spørsmål om 

for eksempel konfliktløsning reguleres ensartet i slike avtalekomplekser, så eventuelle saker 

kan føres for samme forum og med samme regelsett.56  

 

Utgangspunktet for en kontraktsinngåelse vil selvsagt være at partene ønsker å oppnå en 

bedre tilstand enn den de kom fra, enten i form av profittmaksimering, å lette arbeidsrutinene 

eller annet. Dette ønsket utgjør partenes forhandlingsgrunnlag. I kontraktsforhandlingene 

støter partene gjerne på uenighet i forbindelse med for eksempel risikokalkulering, og ofte må 

de inngå kompromisser. Når partene får vedtakelsene ned på skrift som en forpliktende 

kontrakt, skapes rettsgrunnlaget for gjennomførelsen av IT-overdragelsen, hvilket er 

forpliktende, på samme måte som lover, sedvaner og andre rettsregler er det. Her skal det dog 

legges til, at en rekke IT-rettslige kontraktsforhold utspringer av muntlige avtaler, men dette 

er ikke anbefalt med mindre avtalen er enkel og overskuelig i forhold til for eksempel 

varighet og ytelse.57 Langvarige og komplekse IT-kontrakter bør dermed være skriftlig nedfelt 

nettopp på grunn av sin varighet og kompleksitet. En skriftlig kontrakt er også en fordel med 

tanke på bevisbyrden, da det er lettere å bevise kontraktsvilkår som er skriftlig vedtatt.  

 

2.1.2.	   Ytelsenes	  karakter	  
Komponenter, funksjoner, hele systemer og lovmessigheter kan alle være inkludert i 

leverandørens ytelse. Overdragelsen kan foregå på flere ulike måter, og overdragelsesformen 

er med på å avgjøre hvilke rettsregler som gjør seg gjeldende. Det er kontrakten som definerer 

hvori overdragelsen består. De forskjellige overdragelsesformene består blant annet av kjøp 

(en egentlig overdragelse av komponenter, systemer eller tilbehør), leie (hvor leverandøren gir 

brukeren en bruksrett), lisens (hvor brukeren får inntre i immateriellrettslige rettsposisjoner) 

eller tjenesteytelser (hvor brukeren for eksempel mottar vedlikeholds- eller konsulentytelser). 

En enkelt transaksjon vil ofte inneholde flere av disse i et samspill med hverandre. Dog tas 

det ikke alltid høyde for dette samspillet i de formuerettslige regler og i særregler tilhørende 

                                                
55 Bryde Andersen (2011;285). 
56 Bryde Andersen (2009;156). 
57 Bryde Andersen (2005;904ff). 
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enkelte av komponentene, og partene må derfor avtale seg til rette.58 Hvis den presterte ytelse 

eksisterer allerede på tidspunktet for kontraktsinngåelsen, kalles det en produktoverdragelse. 

En systemoverdragelse derimot, foreligger når leveransen sammensettes fra komponenter. 

Komponentene eksisterer enten fra før, eller utvikles som et ledd i oppfyllelsen av avtalen. 

Selve systemet finnes dog ikke på avtaletidspunktet. I dag har individuelt tilpassede løsninger 

overtatt en stor del av den klassiske systemoverdragelse.59  

 

Som regel omfatter IT-kontrakter til dels vanskelig teknologi, og en typisk IT-leveranse vil 

som nevnt over være en kombinasjonsytelse. Dermed har IT-kontraktene ofte karakter av å 

være komplekse kontrakter, og slike kontrakter er ofte forbundet med store investeringer, 

særlig når de vedrører kjøp av hele IT-systemer. Det at ytelsene har blitt så komplekse, og at 

det er knyttet så store økonomiske konsekvenser til gjennomføringen av dem, har ført til at det 

i dag stilles større krav til IT-kontraktene.60 Det er dog tilnærmet umulig å skrive en kontrakt 

som tar høyde for alle mulige hendelser, og en komplett kontrakt er nok ekstra vanskelig i 

forbindelse med komplekse ytelser, på grunn av problemer knyttet til kravspesifikasjonen når 

kontraktene blir av en mer kompleks karakter.61 Kompleksiteten går dessuten ofte hånd i hånd 

med langvarighet, fordi det komplekse elementet gjør det vanskelig å utveksle ytelser hurtig 

på stedet, hvilket fører til at partene vil stå i et avhengighetsforhold til hverandre over tid. 

Kontraktsforhold hvor man ønsker en varig relasjon vurderes å innebære større utfordringer i 

forbindelse med forebyggelse og håndtering av konflikter, da det i slike kontraktsforhold skal 

tas hensyns til relasjonen mellom partene i ettertid, og ikke bare hvilket alternativ som er mest 

tids- og omkostningsbesparende. 

 

2.1.3.	   Regulering	  på	  IT-‐området	  
Det er blitt diskutert hvorvidt det egentlig eksisterer en IT-rett og hvordan denne skal 

avgrenses.62 Hvis IT-retten skulle omfatte samtlige juridiske problemer med en tilknytning til 

IT-teknologien, ville området blitt uoverskuelig, da teknologien faller inn under så mange 

rettsområder.63 Av denne grunn finnes det heller ingen spesifikk lovgivning til regulering av 

IT-kontrakter, da kontraktene nettopp kan regulere så forskjelligartede ytelser. Det er også 

meget sparsomt med rettspraksis på området. Som en følge av den hastige teknologiske 

                                                
58 Bryde Andersen (2005;885f). 
59 Bryde Andersen (2005;886). 
60 Sandfeld Jakobsen (2004;111). 
61 Se nærmere herom i avsnitt 2.2.3. 
62 Se for eksempel Bryde Andersen (2005;93) og Sandfeld Jakobsen (2004;112f). 
63 Bryde Andersen (2005;93f). 
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utviklingen, er sedvaner og kutymer dessuten vanskelige å fastslå. Selve kontrakten danner 

utgangspunktet for reguleringen, og utover dette er det først og fremst de alminnelige 

obligasjonsrettslige regler og grunnsetninger som regulerer IT-kontrakter. Flere av disse er 

kodifisert i købeloven, som dermed blir en naturlig basis for hovedparten av IT-kontrakters 

regulering, gjennom enten direkte eller analog bruk.64 Partene kan dog fravike købelovens65 

regler gjennom deres avtale, jf. § 1, stk. 1.  

 

Det er en alminnelig oppfattelse at købeloven hovedsakelig tar sikte på løsørekjøp, og kjøp av 

maskinvare er derfor direkte omfattet. Kjøp av programvare, som er et informasjonsprodukt, 

anses i overveiende grad også å kunne sidestilles med løsørekjøp, hvis det er snakk om 

programvare som allerede er utviklet når avtalen inngås, for eksempel standardprogramvare. 

Skal programvaren utvikles fra bunnen eller tilpasses kjøperen, finner de entrepriserettslige 

regler anvendelse. Hvis programvaren er beskyttet av en immaterialrett, herunder opphavsrett, 

får kjøper dog ofte kun en bruksrett (lisens) fremfor full eiendomsrett til programvaren. Kjøp 

av bruksrett regnes ikke som kjøp etter købeloven, men som en leieavtale, slik at alminnelige 

prinsipper for leiekontrakter kommer til anvendelse.66 Da købeloven i stor grad anses for å 

uttrykke alminnelige rettsgrunnsetninger angående kontraktsrettslige forpliktelser på 

formuerettens område, kan den også brukes analogt utenfor sitt direkte bruksområde, for 

eksempel på kjøp av de fleste tjenesteytelser. Dette gjelder for de typiske IT-tjenesteytelser, 

som vedlikeholdelse og drift av IT-systemer. Tjenesteytelser basert på utvikling eller 

tilpasning av IT-programmer er dog i utgangspunktet omfattet av entrepriserettslige regler.67  

 

En relevant problemstilling i forbindelse med IT-kontrakter er at levering av IT-systemer 

atskiller seg vesentlig fra levering av tradisjonelle løsøregjenstander. Købelovens regler for 

levering og risiko ved kjøp av IT-systemer er for eksempel ikke særlig egnet til utfylling av 

kontrakten. Dette kommer av at det kan være problematisk å beregne tid og sted for levering, 

samt tidspunkt for risikoens overgang, da det ofte ikke kun er snakk om en overgivelse av et 

system, men også at det skal installeres og testes som en del av kontrakten. Dermed 

inneholder leveransen flere trinn, og i slike situasjoner bør leveringsvilkårene fastsettes nøye i 

kontrakten.68 IT-kontrakter må noen ganger også avvike fra købeloven og de alminnelige 

obligasjonsrettslige regler når det kommer til mislighold. Blant annet vil en vesentlig 

                                                
64 Sandfeld Jakobsen (2004;111). 
65 Lovbekendtgørelse nr. 237 af 28/03/2003 om køb (med senere endringer). 
66 Sandfeld Jakobsen (2004;114ff). 
67 Sandfeld Jakobsen (2004;116). 
68 Sandfeld Jakobsen (2004;120f). 
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forsinkelse gi rett til å heve kontrakten, jf. købeloven § 21, stk. 2, hvoretter enhver forsinkelse 

er vesentlig i handelskjøp, jf. stk. 3. Dette er et eksempel på en bestemmelse som vil være 

uforholdsmessig ved komplekse IT-kontrakter. Leverandøren bør ikke underlegges like 

strenge vilkår som en alminnelig løsøreselger, da denne ofte har foretatt en spesialtilpasning 

til den aktuelle kunde. Dette vil vanskelig kunne tilbakebetales ved opphevelse. Dermed må 

vesentlighetskravet vurderes annerledes, og ofte vil det være lurt å sette inn en bestemmelse i 

kontrakten vedrørende hvordan dette skal vurderes.69 

 

2.2.	   Relevante	  hensyn	  ved	  utformingen	  av	  konfliktbestemmelser70	  

2.2.1.	   Avtalefrihetens	  betydning	  	  
Avtalefrihet regnes som en alminnelig grunnsetning i dansk rett, og går ut på at folk kan inngå 

avtaler som de vil, så lenge loven ikke sier annet. Selve kontrakten utgjør derfor den 

spesifikke reguleringsform i privatretten, men stadig flere lovregler dukker opp på området.71 

Det er de preseptoriske reglene som begrenser avtalefriheten da disse reglene er ufravikelige. 

Deklaratoriske lovregler kan derimot fravikes i kontrakten, og da disse regler ofte ikke gir den 

best egnede regulering av forholdet mellom to virksomheter, vil partene nettopp finne det 

nødvendig å inngå avtale for nærmere regulering av forholdet. Da vil i stedet avtalens innhold 

fungere som rett mellom partene.72 Et grunnleggende juridisk prinsipp om avtalefriheten er at 

avtaler skal holdes (pacta sunt servanda). Prinsippet er også stadfestet i Danske Lov73 5-1-2, 

hvor det klart går frem at kontrakter skal overholdes slik som de er inngått, hvilket gjelder for 

alle kontraktens bestemmelser, uansett hvilken type kontrakt det dreier seg om. Det er dog 

viktig at kontrakten ikke strider mot preseptoriske lovregler. Videre gjelder etter DL 5-1-1 at 

”Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet 

haver.” Det foreligger dermed ikke noe formkrav for kontrakter, og en muntlig kontrakt er 

like bindende som en skriftlig. Av hensyn til bevisbyrde er dog skriftlig nedfelte vilkår å 

foretrekke, især ved omfattende kontrakter som de komplekse og langvarige IT-kontrakter. 

 

Avtalefriheten medfører at det i utgangspunktet er kontrakten som utgjør det rettslige 

grunnlaget mellom partene, da bestemmelsene heri vil være bindende for partene. Det blir 

derfor viktig å skape en god kontrakt i hvert konkrete tilfelle for at denne skal kunne regulere 

forholdet på den måten partene ønsker. I forbindelse med avhandlingens overordnede tema, 
                                                
69 Sandfeld Jakobsen (2004;122). 
70 Begrepet ”konfliktbestemmelser” referer her både til bestemmelser om konfliktløsning og forebyggelse.  
71 Blume (2011;69). 
72 Dahl (2010;58). 
73 Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Lov nr. 11000 af 15/04/1683. Heretter benevnt Danske Lov eller DL. 
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medfører avtalefriheten at virksomheter selv, gjennom avtale herom, kan velge hvordan de 

ønsker å forebygge og løse konflikter. Her kan for eksempel partene prøve å forhindre 

konflikter gjennom den kontraktstypen de velger, gjennom ulike kontraktsvilkår eller ved 

bruk av mediasjon i forhandlingsfasen.74 Når det kommer til konfliktløsning, vil konflikter 

som utgangspunkt behandles av de alminnelige domstolene når ikke annet er avtalt. Det vil si 

at i den situasjonen hvor en konflikt oppstår mellom partene i en IT-kontrakt, og kontrakten 

ikke inneholder bestemmelser om konfliktløsning, står begge parter fritt til å anlegge saken 

hos domstolene. Avtalefriheten medfører dog at partene i et slikt tilfelle, på bakgrunn av 

enighet her om, kan benytte en annen konfliktløsningsmetode, for eksempel voldgift eller 

mediasjon.75 Når en konfliktløsningsparagraf er implementert i kontrakten, eller en slik avtale 

foreligger separat mellom partene, vil denne være gjeldende rett mellom partene.  

 

Selv om partene kan velge å utsette konfliktløsningsspørsmålet til en eventuell konflikt 

oppstår, bør det nok utfra et proaktivt synspunkt avgjøres på forhånd. Ettersom virksomheter 

aldri helt kan unngå faren for at konflikter oppstår, så er det en reell risiko partene må tenke 

gjennom. Gjennom en kombinasjon av juridisk og økonomisk kunnskap, kan virksomhetene 

på forhånd ruste seg på en optimal måte og begrense skadevirkningene av konflikten.76 

Kontraktens regler om konfliktløsning er blant de absolutt vesentligste, og valget av forum for 

konfliktløsning kan blant annet være avgjørende for om den parten som har rett, også får 

rett.77 Hvis partene ønsker å avgjøre konflikter hos domstolene, er det ikke så stort behov for 

regulering i kontrakten. Domstolsapparatet står klart til bruk for dem som vil avgjøre 

rettsspørsmål, og gir en prosessform med høy grad av rettssikkerhet. Partene kan i veldig liten 

grad påvirke prosessen gjennom kontraktregulering.78 Hvis partene anser domstolene som 

best egnet til å løse deres rettslige spørsmål, behøver de dermed i prinsippet ikke å behandle 

konfliktløsning i kontrakten, da de indirekte velger domstolene når det ikke foreligger anden 

avtale om konfliktløsning.79 

 

2.2.2.	   Fortolkning	  og	  utfylling	  i	  dansk	  rett	  
Når det foreligger en gyldig inngått og bindende kontrakt, vil denne utgjøre fundamentet for 

konfliktløsning mellom partene. Utgangspunktet er som nevnt at kontrakten skal holdes som 

                                                
74 Se nærmere herom i kapittel 3. 
75 Alternative konfliktløsningsmekanismer behandles nærmere i kapittel 3. 
76 Pohjonen (2006;54).  
77 Bryde Andersen (2009;423). 
78 Bryde Andersen (2009;423f). 
79 Bryde Andersen (2009;425). 
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den er inngått. Uansett hvor velskreven en kontrakt er, kan den dog bli gjenstand for 

fremtidige problemer omkring innholdet. Dette er ofte et resultat av at forholdene utviklet seg 

på en måte partene ikke kunne forutse da kontrakten ble inngått. Hvis partene velger å gå 

rettens vei med uklarheten, vil domstolene få ansvaret for å fortolke kontrakten og finne frem 

til en løsning så nær partenes aktede resultat som mulig.80 Kontraktens ordlyd vil utgjøre 

grunnlaget for fortolkningen, men partenes korrespondanse under kontraktinngåelsen inndras 

ofte også.81 Når de oppståtte eventualiteter overhodet ikke er tatt stilling til i kontrakten, må 

det i stedet skje en utfylling av kontraktenFortolkningsbegrepet brukes ofte som en 

samlebetegnelse for både fortolkning i snever forstand, dvs. den ”egentlige” fortolkning hvor 

man prøver å finne partenes konkrete vilje, og utfylling.82 

 

2.2.2.1.	   Fortolkningsregler	  og	  prinsipper	  for	  utfylling	  
Det finnes ikke generelle lovregler for hvordan fortolkningen av kontrakter skal foregå, så det 

er studier av rettspraksis som viser hvordan domstolene rent faktisk fortolker.83 Av viktige 

fortolkningsregler kan nevnes minimumsregelen, uklarhetsregelen, prioriteringsregler om 

vilkårenes rangfølge og gyldighetsregelen. Minimumsregelen går utpå at et løfte ved tvil må 

fortolkes i den retning som er minst byrdefull for løftegiver. I gjensidig bebyrdende 

kontrakter, som for eksempel kommersielle kontrakter, vil dette sjeldent få avgjørende 

betydning, da det her vil kreves en mer kompleks vurdering av kontraktens materielle innhold 

og konsekvenser.84 Uklarhetsregelen (konsipistregelen) dreier seg om at kontrakter, som den 

ene part på har utformet på egenhånd, ved tvil om betydningen fortolkes mot den som avfattet 

den.85 Heller ikke denne regelen har stor relevans for avhandlingen, da komplekse og 

langvarige IT-kontrakter som regel utarbeides ved deltakelse av begge parter, med mindre det 

benyttes standardvilkår utformet utelukkende av den ene parten. 

 

Noen ganger bygger uklarheten på en innbyrdes motstrid mellom forskjellige bestemmelser i 

kontrakten, hvor prioriteringsregler vil kunne gi en veiledning til rangordningen mellom 

disse.86 Disse omfatter kort sagt at et senere kontraktsdokument går foran et tidligere (en 

parallell til lex posterior lovprinsippet) og en spesiell bestemmelse går foran en generell (en 

parallell til lex specialis-prinsippet). Dermed er det viktig å fastlegge dokumentrekkefølgen 

                                                
80 Saltorp og Werlauff (2009;25). 
81 Saltorp og Werlauff (2009;26). 
82 Lynge Andersen og Madsen (2006;374). 
83 Saltorp og Werlauff (2009;26). 
84 Lynge Andersen og Madsen (2006;402f). 
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når kontrakten henviser til bilag eller standardbetingelser, for dermed å minske risikoen for 

senere fortolkningstvil. Fastleggelse av dokumentrekkefølgen utgjør dermed en parallell til 

lex superior-prinsippet om at en høyere trinnregel går foran en lavere. Forskjellen er bare at 

kontrakten selv må definere trinnfølgen, da denne ikke følger av i forveien gjeldende 

prinsipper.87 Gyldighetsregelen går ut på at når partene har hatt til hensikt å forplikte seg, bør 

eventuelle uklarheter løses på en måte som sikrer best mulig overensstemmelse med 

intensjonene bak kontrakten. Dette betyr at en senere uenighet om fortolkningen av et vilkår 

ikke bør føre til kontraktens eller vilkårets bortfall.88 

 

En eventuell utfylling vil skje på bakgrunn av sedvane89, og der kontraktens ”huller” ikke kan 

utfylles med sedvane, kan rettsstillingen eventuelt utledes ut fra særlige supplerende regler, 

som for eksempel regler i købeloven. Da IT-kontrakter i noen tilfeller består av ytelser, som 

ikke er underlagt særlige regler, herunder forskjellige tjenesteytelser, må kontrakten noen 

ganger utfylles på et annet grunnlag. Det avgjørende blir hvilke hensyn som særlig bør 

vektlegges på det aktuelle rettsområdet. Utfyllingen kan blant annet skje på bakgrunn av de 

forutsetninger partene har bygget på ved kontraktsinngåelsen eller de typeforutsetninger som 

normalt forventes av personer i den pågjeldende situasjon.90  

 

2.2.2.2.	  	  Særlig	  om	  fortolkning	  ved	  komplekse	  kontrakter	  
Ved avfattelsen av en kontrakt, er det viktig at partene så godt som mulig begrenser risikoen 

for at det senere oppstår fortolkningstvil.91 Ved teknisk komplekse kontrakter samles 

vanligvis avtaledokumentet i selve avtalen og et tilhørende antall bilag. Bilagsmaterialet kan 

være et likeverdig grunnlag for rettigheter og forpliktelser som hovedkontrakten, og bilagene 

må derfor også konsiperes nøye.92 Selve fortolkningen vil endatil kunne påvirkes av hvilken 

kontraktstype det er snakk om.93 De komplekse og langvarige IT-kontraktene er oftest av stor 

økonomisk betydning og innebærer omfattende teknisk komplekse problemstillinger, hvilket 

gjør at det normalt vil stilles større krav for at en halvferdig kontrakt anses som bindende, 

således at ”huller” kan fortolkes eller utfylles.94 Dette er kommet frem i rettspraksis, som i 

U.1989.435.H der forhandlingene ikke ble ansett å ha ført til en bindende kontrakt blant annet 
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på grunn av at vesentlige spørsmål, herunder angående kompliserte tekniske problemer, ikke 

var avtalt. Ved U.1998.259.H ble det ikke ansett bevist at kontrakten var endelig inngått blant 

annet som følge av at det ikke var fastlagt nærmere vilkår for det betydelige beløp som den 

omfattet. Disse økte kravene til bevis, gjør at man muligvis vil forvente at det dermed oppstår 

færre fortolkningskrevende uklarheter i disse kontraktene. Det omfattende materialet ved de 

komplekse kontraktene må dog anses å kunne medføre at det likevel oppstår uklarheter eller 

uoverensstemmelser, herunder også etter at en endelig kontrakt er inngått. Særlig når 

kontraktens grunnlag er svært sammensatt og uoverskuelig, og endringer ofte skjer underveis, 

slik at det kan oppstå uoverensstemmelse mellom de forskjellige dokumentene.95  

 

Langvarigheten i kontraktsforholdet medfører dessuten at det kan ta tid før et eventuelt 

fortolkningsproblem oppstår, hvorpå partenes forestillinger i kontraheringssituasjonen må 

settes i bakgrunnen, til fordel for en vektlegging av den senere utvikling, inkludert partenes 

etterfølgende handlinger. Når de faktiske forhold endres med tiden, kan det bli nødvendig 

med en korrigerende fortolkning for å tilgodese kontraktens formål. Formålsangivelser får 

særlig vekt ved for eksempel kompliserte systemutviklingsavtaler, der veien til målet ofte er 

uklar ved kontraktinngåelsen og de tekniske fenomener er vanskelig å beskrive, men hvor 

formålet vil/bør fremgå av kravspesifikasjonene.96 

 

2.2.2.3.	  	  Fortolkning	  av	  konfliktbestemmelser	  
Flere saker angående fortolkningen av for eksempel voldgiftsklausuler har blitt behandlet hos 

domstolene, herunder om hvorvidt den konkrete konflikt er omfattet av klausulens 

rekkevidde. I U.2008B.411 argumenterer forfatterne for at den alminnelige grunnsetning i 

dansk rett om at voldgiftsklausuler skal fortolkes innskrenkende,97 på bakgrunn av en 

gjennomgang av nyere rettspraksis, bør skiftes mot en oppfattelse av at voldgiftsklausulene 

kun underlegges en nøytral ordlydsfortolkning. I artikkelen vurderes et generelt prinsipp om 

innskrenkende fortolkning å innebære en risiko for at kun en del av konflikten er omfattet av 

voldgiftsklausulen, hvorpå saken må føres både for voldgiftsretten og domstolene, hvilket 

naturligvis vil være omkostningsfullt og besværlig. En innskrenkende fortolkning vil også alt 

etter omstendighetene kunne gripe inn i partenes avtalefrihet. Avtalefriheten medfører at en 

part kan ha en berettiget forventning til gjennomførelse av voldgiftsavtalen. I næringsforhold 

må partene vanligvis dessuten kunne anses å være likevektige parter, som ofte inndrar juridisk 
                                                
95 Lynge Andersen og Madsen (2006;426). 
96 Lynge Andersen og Madsen (2006;427). 
97 Oppfattelsen er formodentlig oppstått på bakgrunn av rettspraksis. I U.2008.B.411 nevnes U.1989.630SH, 
U.1999.1282.Ø, U.1997.568.H og U.2002.870.V som dommer anført til støtte for en innskrenkende fortolkning. 
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rådgivning ved kontraheringen, hvorpå avtalefriheten ikke bør begrenses. Voldgiftsklausulen 

kan tenkes å ha vært en vesentlig forutsetning for kontrakten, slik at en tilsidesettelse av 

denne i noen tilfeller kan få betydelige skadevirkninger. Mange inngår for eksempel 

voldgiftsavtaler på bakgrunn av et ønske om å slippe for rettspleiens regler om offentlighet.98 

Sammenfattende synes artikkelens nærmere analyse av avgjørelsene ikke å tale for at det 

foreligger en generell innskrenkende fortolkning av voldgiftsklausuler i dansk rett, men 

snarere at domstolene i dag underlegger voldgiftsklausulene en nøytral ordlydsfortolkning. 

 

I U.2001.438.S ble en anmodning om å utpeke en voldgiftsmann ikke tatt til følge etter at 

retten hadde fortolket partenes kontrakt. Etter den daværende voldgiftslovens § 399 (§ 11, stk. 

3 i den gjeldende voldgiftsloven), kan retten anmodes om å yte bistand til gjennomførelsen av 

en voldgiftssak, for eksempel ved å utpeke en eller flere voldgiftsmenn for en part som 

unnlater å gjøre dette selv. Her ble det dog også nødvendig for retten å vurdere hvorvidt 

bestemmelsen som ble anført som grunnlag for voldgift, og dermed for rettens bistand til 

gjennomførelsen, var av en slik klarhet at en voldgiftsmann kunne utpekes til tross for protest 

fra den pågjeldende part. Kontraktens ”clause 18” hadde kun ”Voldgift” anført i overskriften, 

hvor klausulen etter ordlyden ellers utgjorde en bestemmelse om lovvalg og verneting. Retten 

fant derfor at det ikke forelå en avtale om voldgift som kunne danne grunnlag for rettens 

bistand jamfør voldgiftsloven. Retten uttalte at resultatet støttes av ”clause 19” om at 

kontraktens overskrifter kun var ment som en referanse, og ikke skulle påvirke en 

bestemmelses betydning. Hvorvidt voldgift var avtalt mellom partene i andre sammenhenger, 

hadde ikke betydning for den foreliggende sak. 

 

2.2.3.	   Konflikter	  i	  forbindelse	  med	  kravspesifikasjonen	  i	  IT-‐kontraktene	  
Når kontrakten dreier seg om en leveranse av kompliserte IT-systemer, utarbeider kjøper 

oftest en kravspesifikasjon, hvor de krav eller behov systemet skal oppfylle oppgis. Denne 

utgjør så en del av oppfordringen til leverandøren om å komme med tilbud, og hvis et slikt 

tilbud aksepteres, vil kontrakten deretter fastslå at systemet og dets enkeltdeler skal oppfylle 

kravene fra kravspesifikasjonen, med tilhørende endringer og forbehold.100 Det er ofte knyttet 

problemer til utformingen av en slik kravspesifikasjon. Det er utfordrende å beskrive 

kompliserte tekniske forhold på en lett forståelig måte.101 En beskrivelse av de faktiske 

                                                
98 En spørreundersøkelse utført av Retsplejerådet, referert til i U.2008B.411,  har vist at dette er en av de 
vesentligste årsakene til at erhvervsdrivende parter velger voldgiftsbehandling. 
99 Lov nr. 181 af 24.05.1972 om Voldgift. (Historisk). 
100 Bryde Andersen (2009;83f). 
101 Sandfeld Jakobsen (2004;120) 
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aspektene leverandørens ytelse skal bestå av er problematisk blant annet på grunn av det 

informasjonselement som inngår i det leverte. Slike immaterielle elementer av transaksjonen 

vil ofte ytes annerledes enn de fysiske elementer.102 Dessuten preges IT-retten av hyppig 

teknologiskifte og usikker terminologi. Det utvikles nye IT-applikasjoner så hurtig, at 

tidligere begreper raskt mister sin betydning. Videre er IT-folk ofte preget av en annerledes 

og mer prosessorientert form for tenkning.103 Dermed blir det vanskeligere å få ned 

beskrivelsen på papiret hvis konsipisten ikke er vant til samme begreper og tankemåte. Også 

begrenset rasjonalitet kan skape problemer i forbindelse med kravspesifikasjonen, i det 

partene ikke vil være i stand til å forutse alle eventualiteter. Til sist vil de beskrivelsene som 

ved kontraktinngåelsen synes klare, kunne fremstå uklare i fremtiden. Dette kan for eksempel 

være et resultat av at det er skjedd en utskiftning av personer som jobber med prosjektet.104 

 

Det kan tenkes at den utfordrende kravspesifikasjonen vil øke faren for uenigheter og 

konflikter i komplekse kontrakter i forhold til ved de enklere typer IT-kontrakter. Det har dog 

ikke vært mulig å finne rettspraksis som understreker at problemer med kravspesifikasjonen 

ofte er gjenstand for konflikter, men dette betraktes som et resultat av at det generelt er lite 

rettspraksis på IT-kontraktsområdet, hvilket igjen anses som en følge av at voldgift og 

alternative konfliktløsningsmetoder har blitt så utbredte. Det vurderes derfor stadig naturlig å 

anta at i kontrakter hvor det foreligger store vanskeligheter med kravspesifikasjonen, vil det 

også etterfølgende være økt fare for uenigheter om fortolkningen av denne. Denne antakelsen 

forsterkes av litteraturen, hvor det ofte påpekes at kravspesifikasjonen i mange tilfeller gir 

anledning til konflikter.105 Når konflikten er et faktum, må partene bruke mye tid og ressurser 

på å studere kravspesifikasjonen i detalj, samt på å fortolke og sammenholde leveransen med 

faktorer som god IT-skikk, bransjestandarder mv.106 Dermed bør virksomheter tenke gjennom 

hvordan de kan sikre seg mot fremtidige fortolkningsproblemer omkring kravspesifikasjonen. 

  

2.2.3.1.	   Fremtidssikring	  
Det har gjennom mange år vært tradisjon for at partene ved konsiperingen lager en så 

dekkende og presis kravspesifikasjon som mulig, helst gjennom en uttømmende opplisting av 

kravene.107 Det som virker klart ved kontraktsinngåelse angående hva som skal leveres, kan 
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med tiden bli mer uklart. Dessuten vil beskrivelsen være avgjørende når det for eksempel skal 

avgjøres om en ytelse er mangelfull,108 hvilket er et argument for at partene på forhånd skal 

forsøke å sikre seg mot fremtidige problemer i forbindelse med kravspesifikasjonen, gjennom 

en tilfredsstillende og detaljert beskrivelse av denne. Et slikt omfattende arbeide medfører dog 

enorme omkostninger, og i nyere tid er en utbredt oppfattelse blitt at det er bedre å arbeide 

med kravspesifikasjoner av en mer overordnet karakter, der hovedmålet er å beskrive de 

prosessene systemet skal håndtere, fremfor en opplisting av de enkelte krav og 

funksjonaliteter denne skal bestå av. Dette gir partene større frihet til å fastsette den endelige 

løsning underveis, men krever til gjengjeld mer av partenes diskusjoner og samarbeide, da 

manglende spesifisering typisk skaper usikkerhet omkring sluttresultatet. For kundens del kan 

denne risikoen dog reduseres gjennom for eksempel en oppdeling av leveransen i mindre 

deler/faser eller gjennom leverandørens rådgivning. Det er eksempelvis enklere hvis 

leverandøren hjelper kunden å tilpasse sine prosesser til IT-systemet, fremfor å tilpasse 

systemet til kunden.109 

 

2.2.3.2.	  	  Lojalitet	  
Hvis kundens forretningsmessige krav ikke avstemmes mot de tekniske muligheter, kan det 

oppstå konflikter, ved at de gevinster som motiverte for å gjennomføre kontrakten, i løpet av 

kontraktsforholdet viser seg å være umulig å realisere.110 Selv om kunden ofte selv er 

ansvarlig for ikke å ha satt seg inn i kravene og de tilhørende muligheter og begrensninger, vil 

kunden ofte føle at leverandøren burde vært lojal og opplyst om begrensningene.111 Et 

kontraktsforhold inneholder normalt en lojalitetsforpliktelse, hvilket regnes som en 

tilleggsforpliktelse til hovedforpliktelsen om riktig oppfyllelse av kontrakten. Denne 

innebærer en viss plikt til å ta rimelig hensyn til motpartens interesser. Forpliktelsen kan ikke 

sies å være direkte fastlagt i kontrakten og kan ikke utledes av denne ved sedvanlig 

fortolkning, men følger av kontraktsforholdets naturalia negotii, det vil si dets naturlige 

forhold.112 Det er vanskelig for partene å forutse innholdet og rekkevidden av en slik plikt på 

forhånd, når denne ikke er en eksplisitt del av kontrakten. Den generelle forpliktelsen om å 

beskytte motpartens interesser innebærer blant annet en plikt til lojalt å gi beskjed om forhold 

som ellers kan skape skuffelser for motparten, en såkalt opplysningsplikt. Denne plikten 
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foreligger allerede på forhandlingsstadiet,113 og vil dermed gjelde allerede når leverandøren 

gir tilbud ut fra kundens kravspesifikasjon. Den er dog avgrenset slik at en part er berettiget til 

først og fremst å ivareta egne interesser. Dermed avhenger pliktens nærmere grenser av 

situasjonen og hva man med rimelighet kan forvente av ”lojale” kontraktsparter, for eksempel 

i pågjeldende bransje osv.114  

 

Domstolenes anerkjennelse av lojalitetsprinsippet utgjør en endring i fortolkningslæren fra 

den tidligere mer strikte fastholdelse av kontraktens ordlyd, til også å kunne omfatte implisitte 

dimensjoner. I dag kan et prinsipp om bona fides, lojalitet eller rimelighet, påvirke og slå 

igjennom i alle rettsvirkningsfastleggelsens former, herunder ved såvel fortolkning som 

ugyldighet og endatil opphevelse.115 Det vil si at domstolene kan anvende lojalitetsprinsippet 

til både fortolkning, utfylling, endring og opphevelse av et kontraktsvilkår. I U.1985.334.H 

var kunden berettiget til å oppheve kontrakten, i det IT-leverandøren måtte bære risikoen for 

at kundens drifts- og prismessige forutsetninger for kontrakten sviktet, da denne måtte være 

kjent med den tilbudte programvares muligheter og begrensninger, og da denne ikke hadde 

foretatt nærmere undersøkelser til opplysning om visse tekniske forhold ved kundens behov. 

Dette understreker at selger kan være underlagt en opplysningsplikt i tilfeller der denne i 

prinsippet skal ha størst viten på området. I langvarige og komplekse IT-kontrakter, der store 

investeringer står på spill, vil opphevelse av kontrakten dog vanligvis være en løsning som 

begge parter ønsker å unngå. Dette vil derfor kunne utgjøre et viktig incitament for partene til 

å oppføre seg lojalt mot hverandre. Omfanget av leverandørens opplysningsplikt vil dog 

avhenge av rollefordelingen mellom partene. Når kunden har fått hjelp av en rådgiver, kan 

leverandøren normalt regne med, at rådgiveren prøver å opplyse om forhold av særlig 

betydning for kunden. Hvis leverandøren påtar sig de facto en rådgivningsfunksjon for 

kunden, hvilket var tilfellet i U.1985.334.H, skjerpes dennes opplysningsplikt tilsvarende.116 

 

Selv om det i forhold mellom næringsdrivende er normalt å anta at partene er tilnærmet 

likevektige, er det ingen tvil om at leverandøren ved komplekse IT-kontrakter oftest besitter 

en større ekspertise enn kjøperen, hvilket i økonomien omtales som at det foreligger 

asymmetrisk informasjon. Kjøper har typisk fokus på den funksjonalitet som IT skal løse, 

men kjenner kanskje ikke muligheten for å anvende denne på en mer effektiv måte, og vil 
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dessuten ofte ha problemer med å skape en god beskrivelse av hva som ønskes.117 Her kan det 

argumenteres for, at det foreligger en forpliktelse fra selgerens side til lojalt å søke forståelse 

for hva kunden faktisk ønsker og opplyse kunden om bedre alternativer til utførelsen, hvilket 

den nevnte dommen U.1985.334.H kan sies å skape en formodning for. En lojal leverandør 

bør opplyse om de forhold i kravspesifikasjonen som kan få konsekvenser for kundens 

ønskede bruksformål, for dermed bedre å ivareta dennes interesser. Dette vil også kunne 

komme leverandøren til gode, i det en fornøyd kunde formodentlig også vil være en lojal 

kunde, hvilket i denne sammenheng vil si at kunden ønsker å fortsette samarbeidet i 

fremtiden. Selvfølgelig besitter kunden også en del kunnskap selv, og vil dessuten ofte 

benytte konsulenthjelp ved utarbeidelsen av kravspesifikasjonen, men leverandøren vil likevel 

best kjenne mulighetene og begrensningene innenfor sin ekspertise. Hvis kunden opplever at 

leverandøren har brutt det denne anser inneholdt i lojalitetsplikten, vil det formodentlig 

medføre mistillit hos kunden, hvilket kan være skadende for relasjonen. 

 

2.2.4.	   Regulering	  av	  etterfølgende	  omstendigheter	  
Noen ganger oppstår konflikter på grunn av en etterfølgende inntruffet omstendighet som 

partene ikke kunne forutse. Konflikten kan for eksempel oppstå som følge av at det ikke er 

tatt stilling til risikofordeling av de medfølgende økonomiske konsekvenser i kontrakten ved 

det endrede forholdet. I noen tilfeller vil de nye omstendighetene løses ved at partene innfører 

endringer i kontrakten som tar høyde for disse. Hvis partene ikke har regulert de etterfølgende 

omstendighetene i kontrakten, og ikke selv blir enig om endring av kontrakten, vil konflikten 

derimot ofte tas videre til domstolene eller voldgift, hvor en fortolkning eller utfylling av 

kontrakten vil finne sted. Her vil en part ved noen tilfeller kunne påberope seg av 

forutsetningslæren eller aftaleloven118 § 36, for å slippe og oppfylle et vilkår som plutselig er 

blitt mer byrdefylt. Dette medfører dermed et unntak til hovedregelen om at kontrakter skal 

holdes og oppfylles så som de er inngått. I mange tilfeller vil dette medføre en stor inngripen i 

et kontraktsforhold, og endatil føre til at hele kontrakten ugyldiggjøres. Hvis partene har et 

ønske om å fortsette kontraktsforholdet, bør de derfor forsøke å gjenetablere balansen i 

kontrakten selv, gjennom en justering av denne. Muligheten for kontraktsjusteringer og 

reforhandlinger, samt bruk av avtalelovens § 36 og forutsetningslæren i kontrakter mellom 

profesjonelle, vil behandles kort nedenunder. Dette gjøres med tanke på å fremheve 
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forskjellen mellom situasjonen der partene selv avtaler seg til rette, og situasjonen der det blir 

til en konflikt som skal løses ved hjelp av gjeldende rett. 

 

2.2.4.1.	   Muligheten	  for	  reforhandlinger	  og	  løpende	  justering	  
I de langvarige IT-kontraktene kan forhold som for eksempel den teknologiske utviklingen på 

markedet og forandringer i kundens behov endre omstendighetene på en måte som gjør det 

vanskelig for partene å utelukkende forholde seg til den opprinnelige kontrakten. Dermed kan 

partene få behov for å justere kontraktens innhold eller grunnlag. Hovedregelen er at en part 

ikke ensidig, uten hjemmel i kontrakt eller lov, kan kreve endringer av kontrakten i 

bindingsperioden. I et langvarig kontraktsforhold kan det dog normalt varsles endringer i 

kontraktsforholdet med en frist svarende til det gjeldende oppsigelsesvarsel119, da begge 

partene etter et slikt varsel har mulighet til å bringe forholdet til opphør, dersom det ikke 

oppnås enighet.120 Partene har også mulighet for å sette en klausul om reforhandling121 inn i 

kontrakten, som gir en gjensidig rett til å få forhandle om endringer i kontrakten når 

forholdene endrer seg. En slik avtale kan enten gjøres til en del av kontrakten fra start, eller 

avtales underveis i forholdet og dermed utgjøre et tillegg til kontrakten. Det avgjørende er at 

begge parter er enige, hvilket betyr at hvis reforhandling ikke er avtalt, vil det ikke være 

mulig for en part å gjennomtvinge reforhandling i tilfeller hvor det oppstår forhold som endrer 

balansen i kontrakten. Når en reforhandlingsklausul derimot er innsatt, må denne formodes å 

skape en plikt til lojalt å forsøke å skape et rimelig resultat av forhandlingene, da dette jo 

nettopp var formålet med å innsette klausulen.  

 

I noen kontrakter innføres såkalte hardship klausuler, som gir rett til reforhandling hvis 

oppfyllelse av kontrakten på grunn av faktiske, økonomiske eller rettslige forhold122 blir 

urimelig tyngende for en kontraktspart, i forhold til hva denne kalkulerte med ved inngåelsen 

av kontrakten, og hvor dette var kjennelig for motparten. Klausulen skal være en eksplisitt del 

av kontrakten for å kunne påberopes og føre til modifisering av kontrakten.123 Hardship 

klausuler innebærer kun en begrenset mulighet til å påberope reforhandlinger, da klausulen 

kun omfatter vesentlig byrdefulle forhold. En bredere klausul vil gi partene større mulighet til 

                                                
119 Også uten uttrykkelig hjemmel  kontrakten, kan vedvarende kontraktsforhold normalt oppsies ved passende 
varsel, jf. Ussing (1967;421) og Gomard (2006;16), begge nevnt i Lynge Andersen og Madsen (2006;450). 
120 Lynge Andersen og Madsen (2006;450). 
121 I dansk juridisk litteratur kalles disse for genforhandlingsklausuler. 
122 Uforutsette forhold som umuliggjør oppfyllelse av kontrakten reguleres ofte gjennom klausuler om force 
majeure. Købelovens § 24 regulerer noen sånne situasjoner og anses for å være et alminnelig obligasjonsrettslig 
prinsipp. Force majeure fritar løftegiver fra erstatning og naturaloppfyllelse under hindringens varighet. Force 
majeure klausuler vil ikke behandles nærmere, da disse i sin natur strider mot å bevare samarbeidet. 
123 Bryde Andersen og Lookofsky (2005;191f). 
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underveis å gjøre endringer, inkludert endringer av en mindre omfattende karakter, og vil 

formodentlig hindre flere konflikter. Samtidig vil det dog være omkostningsfullt å reforhandle 

alle mulige endrete forhold, så en nærmere spesifisering av klausulens bruksområde vil være 

en god idé, eventuelt begrenset til omstendigheter som på forhånd synes særlig sannsynlige.  

 

2.2.4.2.	   Aftaleloven	  §	  36	  
Generalklausulen i AFTL § 36 gir mulighet for å endre, eller tilsidesette helt eller delvis, 

kontrakter som det ville vært urimelig eller i strid med redelig handlemåte å gjennomføre. 

Ved avgjørelsen tas hensyn til forhold ved kontraktsinngåelse, forhold ved kontraktens 

innhold og etterfølgende omstendigheter.124 Ved en fortolkningsoppgave kan domstolene 

dermed tilsidesette eller lempe, det vil si redusere erstatningsansvaret for, hele kontrakten på 

grunn av urimelighet, eller kun deler av den, som for eksempel et urimelig vilkår. Trusselen 

om benyttelse av AFTL § 36 kan formodentlig også brukes av en part som et middel til å 

oppnå endringer i kontrakten, gjennom advarsel om ellers å gå til domstolene med påstand om 

urimelighet etter AFTL § 36. Det vil i prinsippet være mulig å påberope urimelighet ved en 

rekke bestemmelser når forholdende endrer seg og skaper ubalanse i kontrakten, men det er 

viktig å ha i bakhodet at generalklausulen er laget for å beskytte den presumptivt svakere part 

(forbruker), og derfor, i kontrakter mellom profesjonelle næringsdrivende, kun vil benyttes 

under særlige tilfeller. Dette kommer av at partene i slikte kontraktsforhold oftest anses 

tilnærmet likevektige.125  

 

I situasjoner hvor de næringsdrivende ikke har kunnet regnes for jevnbyrdige, og forskjellen 

mellom partenes styrke har ført til urimelige kontraktbestemmelser, har AFTL § 36 dog ved 

noen tilfeller blitt anvendt.126 Ved prinsipielt jevnbyrdige parter kan den også tenkes anvendt, 

men kun ved et konstatert misforhold. Dette gjelder først og fremst ved langvarige kontrakter, 

hvor etterfølgende begivenheter kan medføre at bestemmelser i kontrakten, som ellers var 

rimelige og avbalanserte, ved en ordrett etterlevelse gir ekstreme resultater. I virkeligheten vil 

dog kontrakten heller justeres på bakgrunn av en reforhandlingsklausul eller endres på andet 

vis. I tillegg er forutsetningslæren, og det faktum at alminnelige fortolkningsprinsipper også 

kan hjelpe til å nå et rimelig resultat, også medvirkende til at det er få eksempler på 

anvendelse av AFTL § 36 innen langvarige kontraktsforhold.127  

 
                                                
124 Jf. AFTL. § 36, stk. 2. 
125 Lynge Andersen og Madsen (2006;209f). 
126 Jf. U.1978.678.B, U.1979.931.Ø og U.1981.870.V oppramset i Lynge Andersen og Madsen (2006;210). 
127 Lynge Andersen og Madsen (2006;211). 
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2.2.4.3.	   Forutsetningslæren	  
I noen tilfeller kan en bestemmelse i kontrakten miste sin gyldighet på bakgrunn av at en 

forutsetning for inngåelse av kontrakten sviktet. En forutsetning referer i denne sammenheng 

til beslutningsgrunnlaget for et løfte, som avspeiler partens vilje, men som ikke eksplisitt 

uttrykkes i løftet. Forutsetningen kan enten svikte hvis forholdene ved kontraktsinngåelsen 

var annerledes enn medregnet, kalt uriktige forutsetninger,128 eller ved at forholdene utviklet 

seg på en annen måte enn medregnet, kalt bristende forutsetninger.129 Gjennom juridisk teori 

og rettspraksis er det skapt en forutsetningslære om hvilke omstendigheter som kan begrunne 

at en løftegiver fritas fra sitt løfte. Av denne læren følger at en løftegiver ikke er bundet ved 

sitt løfte hvis den uriktige eller bristende forutsetning var bestemmelig, kjennelig og 

relevant.130 Det er således tale om kumulative vilkår, som alle skal være oppfylt. 

 

En bestemmende forutsetning foreligger når løftet ikke ville vært avgitt hvis løftegiver, på 

tidspunktet for avgivelsen, var klar over hvordan forholdene var eller ville utvikle seg. 

Forutsetningen er kjennelig når medkontrahenten innså eller kunne/burde innse den. Normalt 

vil det kreves konkrete omstendigheter, som gjør det mulig for medkontrahenten å innse den 

faktor som motiverer løftegiveren, men dette gjelder dog ikke hvis det gjelder en forutsetning 

som kan karakteriseres som en typeforutsetning. For løftegivers vedkommende behøver 

forutsetningen dog ikke være bevisst, i det senere oppståtte forhold, som ikke var mulig å 

forutse, også ville kunne vært motiverende for denne hvis de kunne forutses. En forutsetning 

er relevant hvis risikoen for at den svikter, bør legges på løftegiverens medkontrahent.131 

U.1985.334.H er et eksempel på en sak der det ble vurdert som mest nærliggende, at IT-

leverandøren skulle bære risikoen for kundens bristende forutsetninger. I det konkrete tilfellet 

fikk kunden oppheve kontrakten. I dansk rett kan forutsetningslæren dog brukes til å justere 

en kontraktsmessig forpliktelse i nedadgående retning, så vel som til å tilsidesette den helt.132 

Her skal det påpekes at hovedregelen stadig er at kontrakter skal overholdes inngått, og at 

man som utgangspunkt selv bærer risikoen for at ens forutsetning svikter. Det er altså kun tale 

om en unntakelse i visse tilfeller, ikke en regel om at kontrakten kan fragås bare fordi man 

                                                
128 Uriktige forutsetninger i henhold til AFTL §§ 30, 32, stk. 1 og 33 samt villfarelseslæren, utelukkes fra 
behandling her. Dette er situasjoner der løftegiver, ved løfteavgivelsen, svever i en villfarelse vedrørende en for 
løfteavgivelsen motiverende omstendighet (motivvildfarelse). Se Lynge Andersen og Madsen (2006;189ff). 
129 Lynge Andersen og Madsen (2006;193). 
130 Lynge Andersen og Madsen (2006;197). 
131 Lynge Andersen og Madsen (2006;197f). 
132 Lynge Andersen og Madsen (2006;202). 
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ikke lengre er best tjent med å være bundet til den, ei heller en regel om at man kan slippe fra 

kontrakten, kun fordi investeringen ikke gikk som forutsett.133  

 

2.2.4.4.	   Forholdet	  mellom	  forutsetningslæren	  og	  AFTL	  §	  36	  
Ved innførelsen av AFTL § 36, fikk domstolene et alternativ til å benytte forutsetningslæren, 

især i forhold til de bristende forutsetninger. Ved benyttelse av § 36, kan ikke forpliktelsen 

kun reduseres gjennom lemping eller tilsidesettelse, men også endres gjennom å skjerpe 

innholdet i forpliktelsen, så denne får et større omfang.134 Det er tvilsomt at partene kan få 

domstolene til å gjøre det samme gjennom påberopelse av forutsetningslæren.135 Selve 

kjernen til forutsetningslæren kan sies å være en innlevelse i den konkrete situasjon, og ved å 

ta utgangspunkt i partenes konkrete intensjoner, har læren slående likheter med den 

alminnelige kontraktfortolkning. Ved i tillegg å legge så stor vekt på relevanskriteriet, 

korresponderer forutsetningslæren også med regler om utfylling av kontrakten. I takt med at 

fortolkningslæren utvikler seg til bedre å kunne fremme behovet for nyanserte løsninger, og 

konkurrerende lovgivning kommer til rådighet, vil forutsetningslæren sannsynligvis ses 

benyttet i stadig færre tilfeller. Foreløpig viser dog rettspraksis, etter innførelsen i 1975 av § 

36, at forutsetningslæren stadig benyttes.136 Dette gjelder særlig i forretningsmessige forhold.  

 

I for eksempel IT-kontrakter mellom næringsdrivende, forventes det at begge parter vil 

forsøke å forutse eventuell risiko forbundet med det følgende begivenhetsforløp og, som 

nevnt, gardere seg mot uheldig utvikling gjennom reforhandlingsklausuler eller liknende. Når 

en konflikt oppstår som følge av etterfølgende omstendigheter, vil derfor forutsetningslæren 

formodentlig fungere bedre til å få tankene i riktig, analyserende retning enn rimelighets-

kriteriet i AFTL. I U.1989.1039.H ble både forutsetningslæren og AFTL § 36 påberopt 

angående en profesjonell forpliktelse. Her viste landsrettens dom, Højesterets flertalls votum 

og mindretallets votum at det var forutsetningsargumentasjonen som fikk rettens interesse.137  

 

2.3.	   Delkonklusjon	  
IT-markedet er under konstant utvikling og omfatter stadig flere forskjelligartede ytelser, 

hvilket medfører vanskeligheter med å fastslå gjeldende rett på området. IT-kontraktene 

                                                
133 Lynge Andersen og Madsen (2006;193f). 
134 Lynge Andersen og Madsen (2006;222f). 
135 Lynge Andersen og Madsen (2006;202). 
136 Lynge Andersen og Madsen (2006;199), hvor blant annet U.1978.973.V, U.1981.1070.Ø, U.1986.829.Ø, 
U.1993.923.H og U.1996.1625.H nevnes som eksempler der forutsetningslæren er benyttet etter 1975. 
137 Lynge Andersen og Madsen (2006;227f). 
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preges ofte av at partene ønsker en langvarig relasjon, og dermed blir det ekstra viktig med 

gode prosedyrer for å forebygge og håndtere konflikter. Partene har her en utstrakt mulighet 

for selv å kontrahere seg til rette og bestemme hvordan de ønsker å gjøre dette, på grunn av 

den avtalefriheten som foreligger på privatrettens område.  

 

Kontraktens kravspesifikasjon lister opp de behov leveransen skal fylle og kan, og mange av 

konfliktene innen IT-kontrakter oppstår som følge av uenigheter om fortolkningen av denne. 

En godt utformet kravspesifikasjon vil forhindre en del av disse konfliktene, og muligheten 

for å justere kontrakten, eventuelt på bakgrunn av en reforhandlingsklausul, kan redusere 

risikoen ytterligere. Det er dog umulig å forhindre alle konflikter i kontraktsforhold, og 

konflikter kan dessuten oppstå på bakgrunn av andre forhold en kravspesifikasjonen. Hvis 

konflikten skal avgjøres hos domstolene eller ved voldgift, vil partene få en avgjørelse basert 

på gjeldende rett. Domstolene vil først og fremst forsøke å fortolke kontrakten, for å finne 

frem til en løsning så nær partenes aktede resultat som mulig, da selve kontrakten utgjør 

utgangspunktet for reguleringen. Hvis en slik løsning ikke er mulig å finne, for eksempel fordi 

det er ”huller” i kontrakten, må det skje en utfylling av kontrakten på bakgrunn av sedvane og 

særlige supplerende regler. Når konflikten dreier seg om forhold hvor det foreligger illojal 

opptreden, urimelighet eller uriktige/bristende forutsetninger, vil enkelte bestemmelser noen 

ganger ugyldiggjøres, og i verste fall vil hele kontrakten kunne oppheves.  
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KAPITTEL	  3.	  EN	  INTERDISIPLINÆR	  DISKUSJON	  

I dette kapittel vil de juridiske aspektene fra forrige kapittel settes sammen med 

kontraktøkonomiske betraktninger, hvilket er relevant for å finne ut hvordan virksomheten 

kan optimere konfliktforebyggelse og konfliktløsning. I forbindelse med konfliktløsning vil 

det komme frem hvilke alternativer til å behandle konflikter hos domstolene som finnes, da 

disse selvsagt skal være en del av optimalitetsvurderingen. De ulike mulighetene for 

konfliktforebyggelse vil analyseres både ut fra RKT og TO-teorien. Det samme vil være 

tilfellet for de ulike konfliktløsningsalternativene, men disse inndeles først i 5 scenarier, for så 

å analyseres herigjennom. Både ved analysene av konfliktløsningsmetodene og 

forebyggelsesmetodene vil dessuten behovet for omkostningsminimering avveies mot behovet 

for en langvarig relasjon, da disse to premissene ikke nødvendigvis gir samme resultat. 

 

3.1.	   Konflikt,	  konfliktforebyggelse	  og	  konfliktløsning	  

3.1.1.	   Konfliktbegrepet	  
En konflikt kan defineres som ”… en krise mellem to parter, der kendetegnes ved, at partene 

gør uforenelige krav gældende mod hinanden.”138 Ved større IT-leveranser oppstår det 

nærmest alltid konflikter. Det er få rettsforhold som gir anledning til så mange – og ofte 

kompliserte  –  konflikter.139 På grunn av begrenset rasjonalitet, klarer ikke partene å forutse 

alle eventualiteter, og derfor kan det oppstå forhold som ikke er regulert i kontrakten. Videre 

kan en part opptre svikaktig ved for eksempel tilbakeholdelse av informasjon, hvilket uten tvil 

skaper mistillit hos den anden part når denne blir oppmerksom på dette, og igjen kan føre til 

konflikter om rekkevidden av lojalitetsforpliktelsen. Begrenset rasjonalitet og opportunisme 

vil på denne måten kunne medvirke til at det oppstår transaksjonsomkostninger, ved at 

konflikten må tas videre til domstolene eller alternativ konfliktløsning. 

 

Konflikter kan variere i størrelse og karakter. Konflikten kan for eksempel være av teknisk og 

juridisk karakter eller en blanding av disse. Konfliktens omfang og karakter vil være med til å 

bestemme hvilke personer hos  partene som behandler saken og hvorvidt den til slutt tas 

videre til et konfliktløsningsorgan.140 En konflikt av teknisk karakter vil ofte ikke være stor 

nok til å bære en voldgifts- eller rettssak med tilhørende tids- og pengeforbruk, men 

tilstrekkelig stor til at partene ikke finner en løsning i minnelighet. For slike konflikter er det 

                                                
138 Bryde Andersen (2009;23). 
139 Wernblad (2011;41). 
140 Udsen (2011;56f). 
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blitt vanlig med en bestemmelse i kontrakten om utpekning av sakkyndige til å avgjøre 

konflikten endelig og bindende.141 Dette er for eksempel tilfellet i det offentliges 

standardkontrakt K02.142  

 

3.1.1.1.	   Juridiske	  konflikter	  
En juridisk eller rettslig konflikt, er en konflikt i forbindelse med fortolkningen av rettsregler. 

Juridiske konflikter forekommer typisk når det oppstår uenighet om hvordan kontrakten skal 

fortolkes, slik at man ikke klarer å besvare spørsmål ved hjelp av denne. Selv om 

virksomheter arbeider preventivt med jussen via selvregulering, kan de aldri helt oppnå en 

garanti mot juridiske konflikter. Den uenighet som danner bakgrunn for en juridisk konflikt 

kan skade, og i verste fall ødelegge, for et langvarig samarbeid mellom partene.143 Det 

foreligger dog ikke statistiske undersøkelser av i hvilken grad konflikter påvirker et langvarig 

samarbeid og hvor ofte det egentlig går galt. Det er ikke unaturlig å anta at konflikter kan 

ødelegge for et videre samarbeid, og dette søkes heller ikke avvist i denne avhandling, men 

frem til det foreligger grundige undersøkelser på området, vurderes det ikke holdbart å anta at 

omfattende konflikter nødvendigvis medfører full stopp for et langvarig samarbeid.  

 

Det er viktig å trekke inn alle fordelene ved å fortsette kontraktsforholdet. For eksempel 

dreier forholdet seg ofte om spesifiserte, eller delvis spesifisert, ytelser som har lite alternativ 

verdi, og som gjør videresalg vanskelig. Dessuten vil IT-ytelsen ofte være ekstremt viktig for 

kunden i form av at hele dens virksomhet avhenger av systemet. Bevarelse av relasjonen vil 

spare partene for de store transaksjonsomkostninger et opphør av kontraktrelasjonen vil 

medføre, herunder både omkostninger av den tapte ytelse og omkostninger til å søke nye 

kontraktsparter, forhandle og utforme ny kontrakt.144  

 

Valg av konfliktløsningsmetode vil påvirke hvor vidtgående de økonomiske og relasjonelle 

konsekvensene blir. For eksempel er noen metoder dyrere enn andre, og alle metoder er ikke 

like gunstige med tanke på å bevare relasjonen mellom partene. En konflikt kan starte som en 

liten og tilsynelatende bagatellmessig uenighet mellom partene, men hvis det ikke foreligger 

gode prosedyrer for konfliktløsning, risikerer man at den eskalerer og skader partenes 

relasjon. Nettopp dette gjør det viktig å arbeide proaktivt med konflikter, fremfor å bruke en 

reaktiv tilgang hvor jussen først kommer inn i bildet etter at søksmål er anlagt. Å arbeide 
                                                
141 Udsen (2011;59). 
142 Jf. K02 pkt. 27.2. 
143 Dahl (2010;59). 
144 Sornn-Friese (2007;104f). 
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proaktivt i denne sammenheng vil først og fremst være å se på muligheten for å forebygge 

konflikter gjennom ulike ex ante tiltak. Deretter er det viktig å undersøke hvilke alternativer 

for konfliktløsning som finnes, for å skape en god konfliktløsningsprosedyre for de konflikter 

som likevel oppstår. Her kan erfaringer fra tidligere juridiske konflikter brukes for å oppnå en 

mer helhetlig tankegang. Erfaringene kombineres så med ervervelse av kunnskap om 

tilgjengelige metoder og verktøy, for dermed å optimere konfliktforebyggelse og 

konfliktløsning.145 

 

3.1.2.	   Konfliktforebyggelse	  og	  konfliktløsning	  
Konfliktløsning skjer oftest på bakgrunn av allerede eksisterende konfliktløsnings-

bestemmelser i kontrakten. Innen IT-kontraktsretten er ”konfliktløsningsbestemmelse” et 

velkjent begrep, og betegner som regel bestemmelser som fastlegger nærmere regler for 

hvordan partene skal løse konflikter omkring overholdelse av kontraktens forpliktelser. 

Konfliktforebyggelse går ut på at partene ved hjelp av ulike midler prøver å forhindre 

konflikter fra å oppstå. Konfliktforebyggelse er ikke like systematisk regulert som 

konfliktløsning i IT-kontrakter, og begrepet ”konfliktforebyggelsesbestemmelse” er derfor 

ikke like utbredt i IT-kontraktsretten som ”konfliktløsningsbestemmelse”, ei heller er 

begrepets innhold allment anerkjent. Brukes begrepet i bred forstand vil alle bestemmelser i 

kontrakten vedrørende partenes forpliktelser kunne anses som konfliktforebyggende, i det de 

beskriver og skaper gjennomsiktighet omkring disse. For å gi begrepet selvstendig mening 

bør det dog foreskrives til de bestemmelser som mer spesifikt søker å forebygge konflikter.146  

 

Skillet mellom konfliktløsningsmekanismer og konfliktforebyggelsesmekanismer er dog ikke 

alltid like skarpt. Dette kommer av at bestemmelser som baserer seg på å løse konflikter på et 

tidlig nivå (eksempelvis meklingsbestemmelser), også kan betegnes som forebyggende, idet 

de medvirker til å forebygge en senere og eskalert konflikt.147 I avhandlingen vil 

konfliktløsningsbestemmelse referere til alle bestemmelser som søker å løse konflikter, også 

selv om de i tillegg vil forebygge en større konflikt, og konfliktforebyggelsesbestemmelse vil 

referere til bestemmelser som spesifikt søker å forebygge konflikter. Da konfliktløsning 

baserer seg på å løse allerede oppståtte konflikter, innebærer dette en ex post behandling av 

konfliktene, da konfliktløsningsverktøyene først kommer i spill etter at konflikten er oppstått. 

Virksomheter kan likevel arbeide proaktivt med konfliktløsning ved å skape gode prosedyrer 

                                                
145 Siedel og Haapio (2010;653f). 
146 Udsen (2011;56). 
147 Udsen (2011;56f). 
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for hvordan konfliktløsningen skal skje når en konflikt først oppstår. En utvidelse av den 

proaktive tanke bør dog først og fremst være å vurdere hvordan man kan forebygge konflikter 

gjennom en ex ante inngripen, slik at disse hindres fra i det hele tatt å oppstå. De moderne 

bestemmelser om konfliktløsning og især om konfliktforebyggelse kan ses som et 

paradigmeskift, der kontraktenes tradisjonelle reaktive natur nettopp suppleres av proaktive 

bestemmelser til forebyggelse og minimering av konflikter.148 

 

3.1.2.1.	   Metoder	  for	  ex	  ante	  konfliktforebyggelse	  

3.1.2.1.1	  Konfliktforebyggelse	  gjennom	  kontraktsformen	  
Da konfliktforebyggelse er et begrep uten en fast betydning i litteraturen, er det ikke gitt hva 

som kan være inneholdt i dette. Det som står klart er dog at kontrakten i seg selv kan fungere 

som et konfliktforebyggelsesinstrument. De ulike typene av kontrakter vil i varierende grad 

inneholde eksplisitte bestemmelser som fastlegger forpliktelser mv., med det formål å 

forhindre at de oppstår konflikter omkring hva som er avtalt. Noen kontrakter vil i større grad 

enn andre la relasjonelle normer være styrende. Det vil derfor være interessant å se nærmere 

på de ulike kontraktstyper i følge Macneils relasjonelle kontraktteori, for å undersøke hvordan 

typen av kontrakt påvirker ønsket om konfliktforebyggelse. 

 

3.1.2.1.2.	  Konfliktforebyggende	  bestemmelser	  
For avhandlingens del synes det relevant å undersøke hvordan partene gjennom mediasjon i 

forhandlingsfasen kan få hjelp til å skape en kontrakt som best mulig tar høyde for begge 

parters interesser, hvilket formodentlig vil bidra til konfliktforebyggelse. Derutover vil det 

også drøftes hvordan konflikter kan forebygges gjennom relasjonsfremmende samarbeide og 

løpende møter, hvilket umiddelbart fremstår som gode alternativer til å forebygge konflikter 

og samtidig gagne relasjonen. Til sist vil forebyggelse gjennom løpende kontraktsjustering og 

reforhandlinger, som gjennomgått i kapittel 2, analyseres ut fra kontraktsøkonomien. 

 

3.1.2.2.	   Metoder	  for	  ex	  post	  konfliktløsning	  

3.1.2.2.1.	  Domstolsbehandling	  og	  ADR	  
Den mest kjente måte virksomheter kan få slutt på en konflikt, er ved å ta striden inn for 

domstolen. På en del områder er det dog overlatt til borgerne å bestemme hvordan de vil løse 

deres rettslige konflikter, og på disse områder er domstolene et tilbud som ikke trenger å 

mottas. På forretningsmessige områder, som IT-kontrakter jo hører inn under, er voldgift blitt 

                                                
148 Udsen (2011;66). 
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et vanlig alternativ til domstolene.149 Det finnes også andre alternative konfliktløsningsfora, 

som ikke har karakter av å kunne treffe juridisk bindende avgjørelser, for eksempel de 

forskjellige typene av meklingsfora. Hvis partene inngår enighet om den avgjørelsen 

meklingen har ført frem til, vil denne dog bli bindende for partene. Alternative Dispute 

Resolution (ADR) brukes som en samlebetegnelse for alternativene til domstolsbehandling, 

altså de alternative metodene som finnes til å løse rettslige stridigheter. Dermed vil voldgift 

tradisjonelt høre inn under ADR-begrepet, men det er blitt vanlig å begrense begrepet til kun å 

omfatte konfliktløsning som partene gjennom hele prosessen, og frem til sakens avslutning, 

har kontroll over.150 Det finnes også andre ADR-teknikker utover de som er nevnt her, 

herunder for eksempel ”Early Neutral Evaluation”, ”Mini-Trial” og bruk av 

konfliktløsningspanel, men disse nevnes sjeldent i dansk litteratur.151 At det er sparsomt med 

dansk litteratur på området, vurderes som at teknikkene ikke har fått ordentlig fotfeste ennå. 

De vurderes derfor ikke som relevante i avhandlingen, og utelukkes fra videre behandling.  

Utviklingen av ADR-prosessene er skjedd som følge av at virksomhetsledere stilte spørsmål 

til hvorfor virksomhetens konflikter skulle avgjøres av advokater og rettssystemet, når lederne 

selv er i besittelse av de rette evnene til å kunne løse konflikter. I dag inkluderer nesten alle 

forretningsavtaler forhandlinger med tanke på en kontraktklausul om ADR. Klausulen kan 

innebære å benytte en enkelt prosess hvis en konflikt oppstår, eksempelvis voldgift, eller den 

kan omfatte en sammensatt prosess, hvor partene for eksempel kan velge å starte med 

forhandlinger, så gå over til mediasjon og til slutt voldgift. Det sentrale er et helhetlig syn på 

prosessene, fremfor å se på dem stykkevis etter at en konflikt er oppstått.152 Partene kan 

forplikte seg i kontrakten til selv, gjennom forhandlinger herom, å forsøke å forlike eventuelle 

saker som oppstår, før de kan ta konflikten videre til henholdsvis mekling, voldgift eller 

domstolene. Ved en tidlig gjennomgang av konflikten, kan man forhindre at den når å 

forringe forholdet mellom partene før den blir løst. Samtidig vil man, i de saker man klarer å 

løse gjennom forhandlinger, spare omkostninger forbundet med å ta konflikter videre for et 

konfliktløsningsorgan. Dette vil i seg selv gi partene et incitament til å løse konflikten selv.  

 

3.1.2.2.2.	  Meklingsbegrepet	  
Innholdet i meklingsbegrepet er  meget omdiskutert,153 men mekling kan i følge Erik 

Werlauff inndeles i de tre hovedformene mediasjon, rettsmekling og forliksmekling, hvor 

                                                
149 Blume (2011;49f). 
150 Bryde Andersen (2009;458). 
151 Bryde Andersen (2009;464f). Se også Roberts og Palmer (2005;286ff). 
152 Siedel og Haapio (2010;652f). 
153 Se for eksempel Bryde Andersen (2005;998ff) og samme (2009;461ff), samt Vindeløv (2008;125f). 
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forliksmekling igjen inndeles i henholdsvis rettslig og utenrettslig forliksmekling.154 Denne 

inndelingen vil også benyttes i nærværende avhandling, dog vil analysene kun behandle 

rettsmekling og mediasjon, hvor mediasjonsbegrepet delvis vil korrelere med utenrettslig 

forliksmekling. Både mediasjonsbegrepet og forliksmeklingsbegrepet omtaltes ofte kun som 

mekling. Begrepene er vanskelige å adskille, men forskjellen ligger i, at der forliksmeklerens 

hovedfokus er å få partene på talefot, går mediatoren mer kreativt til verks for å finne en 

løsning som tilgodeser begge partenes interesser.155 Rettslig forliksmekling er en del av 

rettssaksalternativet, og behandles ikke for seg, da domstolene forplikter seg til å mekle forlik 

for saker i første instans, med mindre det må antas å være forgjeves.156  

 

3.1.2.2.3.	  En	  systematisk	  oversikt	  
Figur 1 oppsummerer de vesentligste tilgjengelige konfliktløsningsprosesser og verktøyer. 

Ved utformingen av konfliktløsningsklausuler, bør virksomhetene starte med å vurdere 

egnetheten av de ulike konfliktløsningsmidlene, både på grunnlag av tidligere erfaringer med 

juridiske konflikter, og gjennom en vurdering av de ulike alternativenes konsekvenser. 

Begrepet ”bindende prosesser” referer til at dommeren i domstols- og voldgiftsprosessene kan 

komme med en bindende kjennelse, og denne dommen kan tvangsfullbyrdes. Når 

forhandlinger og mekling omtales som ”ikke-bindende prosesser”, referer det til at resultatet 

av disse ikke har karakter av en bindende dom., og først er bindende når partene inngår 

særskilt avtale herom.  

 

                                                
154 Werlauff (2011;167). Se figur 1 nedenunder for en systematisk oversikt over begrepsinndelingen. 
155 Bryde Andersen (2009;461f). 
156 Retsplejeloven § 268. 
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Figur 1. Konfliktløsningsprosesser og verktøy.  Kilde: Delvis bygget på en figur av Siedel og Haapio.157  

	  

3.2.	   Analyse	  av	  mulighetene	  for	  ex	  ante	  konfliktforebyggelse	  

3.2.1.	   Kontrakten	  som	  konfliktforebyggende	  middel	  	  
I følge Peter Blume, utgjør en kontrakt en ”fælles beslutning truffet af to eller flere personer 

eller virksomheder om, hvorledes et bestemt spørgsmål af retlig karakter skal ordnes”.158 

Med andre ord brukes kontrakten til å fastlegge et rettsforhold, og kontrakten blir dermed den 

fundamentale reguleringsform. Macneil på sin side, definerer en kontrakt som ”the relations 

among parties to the process of projecting exchange into the future”.159 Macneil 

argumenterer for at partene innenfor en kontraktrelasjon spesialiserer seg, utveksler, tar 

beslutninger, planlegger, utøver makt, og tilpasser alt dette til det samfunnet de tilhører. 

Denne atferden skal skape normer som fungerer som standarder for god opptreden.160 I følge 

Macneil er det altså selve relasjonen mellom partene som utgjør kontrakten, og dermed avgjør 

hvordan utvekslingen av ytelser vil foregå. Forskjellen mellom de ulike definisjonene består i 

at Blume forsøker å definere en juridisk bindende kontrakt, og dermed fokuserer på 

kontraktens eksplisitte juridiske elementer, imens Macneils relasjonskontrakt kjennetegnes av 

                                                
157 Siedel og Haapio (2010;654). 
158 Blume (2011;251). 
159 Macneil (1980;36). 
160 Macneil (1980;36). 
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at det er relasjonen som styrer utførelsen av transaksjonen. Transaksjonen er det faktiske 

fenomen, som utvekslingen av ytelser mv. mellom partene innebærer.161  

 

Det som er felles for Macneils og Blumes synspunkter, er at en kontrakt regulerer 

transaksjonen, hva enten det er i form av relasjonsnormer eller vedtatte rettsregler mellom 

partene. Og ved å regulere transaksjonen, vil kontrakten også regulere partenes atferd i 

forbindelse med gjennomføringen av denne, og dermed være avgjørende for hvorvidt det 

oppstår konflikter. Kontraktens eksplisitte deler setter opp kriterier for hvordan utvekslingen 

av ytelser skal foregå, og nøyaktige og utdypende bestemmelser vil forebygge konflikter i den 

forstand at de ikke forhindrer uenigheter om hva som er avtalt og hva som egentlig skal ytes. 

På grunn av transaksjonsomkostninger og begrenset rasjonalitet vil en kontrakt dog som regel 

ikke kunne behandle alle mulige omstendigheter som kan oppstå, og det vil dessuten 

forekomme fortolkningstvil, da partene ikke alltid er i stand til å skape nøyaktige beskrivelser. 

Kontraktsforholdet vil derfor også bestå av en rekke implisitte deler, som for eksempel 

normer av betydning for partenes atferd. 

 

3.2.1.1.	  Betydningen	  av	  atferdsregulerende	  normer	  
Som vist over, kritiserer Macneil de tradisjonelle definisjoner av kontraktbegrepet, hvor det 

fokuseres meget på de rettslige aspekter av kontrakten. Selv om juss er en integrert del av 

kontraktsmessige relasjoner, er jussen ikke det eneste kontrakter handler om. Utgangspunktet 

for en kontrakt er å ”få tingene gjort”, hvilket vil si at selve utvekslingen danner grunnlaget 

for kontrakten. Macneil bestrider ikke at disse utvekslingsrelasjonene vil skape juridiske 

rettigheter, men argumenterer for at for å forstå en kontrakt, må det først og fremst fokuseres 

på selve utvekslingen og relasjonene i forbindelse med denne, før jussen kan dras inn.162 

Dermed blir det nødvendig å forstå de normene som foreligger innen relasjonen.  

 

Normbegrepet kan inndeles i henholdsvis interne og eksterne normer, men disse vil innenfor 

en kontrakt kunne smelte sammen, da kontraktsmessig atferd både tilpasses det interne 

samfunnet hvor kontrakten gjennomføres og det eksterne samfunnet. For eksempel vil de 

eksterne juridiske normene for rettsmidler ved kontraktsbrudd, også bli partenes interne 

normer, da det må formodes at partene forholder seg til de tilgjengelige rettsmidler ved 

kontraktsbrudd. Interne normer kan også bli eksterne, for eksempel gjennom avtalefriheten. 

                                                
161 Bryde Andersen (2009;20). 
162 Macneil (1980;5). 
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Til den grad samfunnet tolererer eller oppfordrer til den kontraktsmessige atferd, vil de 

eksterne samfunnsmessige normer for den pågjeldende atferd i stor grad bli som de interne.163  

 

Alle typene kontraktsforhold er i følge Macneil forbundet med et sett av 10 alminnelige 

normer, 164 som oppstår fra grunnleggende kontraktsmessige atferdsmønstre,165 og sier noe om 

hvordan folks atferd er og bør være.166 De 10 normene består overordnet av 1) rolleintegritet, 

2) gjensidighet (prinsippet å få noe tilbake for noe gitt), 3) implementering av planlegning, 4) 

effektuering av samtykke, 5) fleksibilitet, 6) kontraktmessig solidaritet, 7) erstatning, 

pålitelighet og forventning (kalt ”de linkende normer”), 8) etablering og beherskelse av makt, 

9) passende midler og 10) harmonisering med det foreliggende sosiale matrix.167 I en bestemt 

kontrakt er det selve vektleggingen og intensiveringen av bestemte normer og tilhørende 

atferd, samt dempingen av andre, som vil avgjøre hvor diskret eller relasjonell den er.168 De 

alminnelige normene med betydning for hvorvidt en kontrakt kan oppfattes som (relativt) 

diskret eller (relativt) relasjonell vil benyttes nedenunder når det skal ses nærmere på hvordan 

de ulike kontraktstypene kan fungere som konfliktforebyggende instrumenter. 

 

3.2.2.	  De	  ulike	  kontrakttypenes	  evne	  til	  å	  forebygge	  konflikter	  

3.2.2.1.	   Klassiske	  og	  komplette	  kontrakter	  
Klassiske kontrakter er grunnlagt i den klassiske kontraktsrett, som bygger på neoklassisk 

økonomi. Her danner den diskrete transaksjon grunnlaget,169 og partene anses for å være 

rasjonelle. I slike kontrakter vektlegges særlig de alminnelige normene ”implementering av 

planlegning” og ”effektuering av samtykke”, og disse skal styrke diskrethet ved å separere 

transaksjonen og gjøre det mulig å forutse fremtiden.170 Dette vil si at det blir forsøkt å nøye 

identifisere ytelsen, og pålegge sterkt objektiv ansvar for oppfyllelse av denne.171 En virkelig 

diskret kontrakt foreligger når det eneste som noensinne vil foreligge mellom partene er selve 

transaksjonen, og kontraktstypen bygger på et ideal om 100 % planlegning av fremtiden.172  

 

                                                
163 Macneil (1980;36f). 
164 Macneil (2003;213). Se også Macneil (1983;348) som nevnt i Campbell (2004;13). I sine tidligere arbeid 
opererte Macneil kun med 9 alminnelige normer, jf. Macneil (1980;40).  
165 Macneil (1980;39). 
166 Macneil (1980;38). 
167 Macneil (2003;213). 
168 Macneil (2003;39). De typiske diskrete og relasjonelle normene vil behandles nærmere nedenunder. 
169 Macneil (1980;63). 
170 Macneil (1980;60). 
171 Campbell (2004;19). 
172 Macneil (1980;60). 
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En virkelig klassisk kontrakt vil dermed være en komplett kontrakt, hvor det ikke etterlates 

”huller”. Kontrakter som tar hensyn til alle tenkelige eventualiteter og beskriver transaksjonen 

perfekt, vil uten tvil kunne forebygge konflikter. Jo bedre en kontrakt beskriver transaksjonen, 

desto mindre er muligheten for at det senere oppstår uenighet om hvordan transaksjonen skal 

gjennomføres. En fullstendig diskret kontrakt som beskriver transaksjonen perfekt, vil dog 

ikke være mulig hvis det foreligger faktorer som begrenset rasjonalitet, asymmetrisk 

informasjon og opportunisme. Dermed vil de ulike transaksjonsomkostninger forbundet med 

inngåelse og gjennomføring av en kontrakt være avgjørende for hvor diskret en kontrakt kan 

gjøres, og dermed avgjørende for muligheten for å skape en kontrakt etter de standardene 

klassisk kontraktsrett bygger på.  

 

I følge Williamson vil en klassisk kontrakt styres av markedet, og kontraktstypen passer for 

standardiserte, det vil si ikke-spesifiserte, transaksjoner.173 Det som hovedsakelig beskytter 

partene mot opportunisme hos motparten, er de markedsalternativene som finnes. Rettsaker 

brukes utelukkende til å avgjøre krav, og det gjøres ingen konsentrert innsats for å 

opprettholde relasjonen. Dette kommer av at relasjonen ikke er uavhengig verdsatt.174 Dermed 

vurderes den klassiske kontraktstype for å være uegnet for langvarige og komplekse IT-

kontrakter, da slike kontrakter nettopp skaper et avhengighetsforhold for partene. Dessuten 

må det formodes at partene i et langvarig og kompleks kontraktsforhold, ikke vil være i stand 

til å forutse alle eventualiteter, og at omkostningene ved å forsøke å gjøre dette vil bli 

uforholdsmessig høye. Klassiske kontrakter vurderes derfor å passe best for såkalte spot-

transaksjoner, der kjøper betaler kontant på tidspunktet for levering. Hvis kjøper derimot har 

behov for større sikkerhet for fremtidig leveranse, blir det nødvendig med et mer komplekst 

og langvarig kontraktsarrangement.175 

 

3.2.2.2.	  	  Neoklassiske	  og	  relasjonelle	  kontrakter	  

3.2.2.2.1	  Neoklassiske	  kontrakter	  
Den neoklassiske kontraktstypen i Macneils arbeide refererer til neoklassisk kontraktsrett, 

som han beskriver som en distinkt form for kontraktsrett, og en videreutvikling av den 

klassiske kontraktsrett.176 En neoklassisk kontrakt er en mellomliggende kontraktsform, 

mellom den klassiske og den relasjonelle kontrakt.177 Det er dermed en kontraktstype som 

                                                
173 Williamson (1985;73). 
174 Williamson (1985;74). 
175 Macneil (1981;1025f) referert til i Campbell (2004;17). 
176 Campbell (2004;28). 
177 Campbell (2004;44). 



 46 

passer bedre til kontraktsforhold av lengre varighet og større kompleksitet enn den klassiske. 

Den økonomiske teoretiske bakgrunnen for en neoklassisk kontrakt, er den ny-institusjonelle 

økonomi, som tar høyde for at all form for utveksling innebærer transaksjonsomkostninger, 

og at man bør finne frem til måter å holde disse lavest mulig.178 Her oppfattes partene kun 

som begrenset rasjonelle, da partene på grunn av kognitive begrensninger ikke regnes for å 

være i stand til å forutse alle mulige eventualiteter på.179 Dette resulterer i at noen felter i 

kontrakten står åpne, hvilket gjør at det kan oppstå forhold som ikke er regulert i kontrakten 

som kan føre til konflikter. Den neoklassiske kontrakten vil i en viss grad alltid bygge på de 

relasjonelle normer, hvilket betyr at også implisitte deler av kontrakten vil være med til å 

påvirke partenes atferd, og dermed hvorvidt det oppstår konflikter. Det skal dog påpekes at en 

neoklassisk kontrakt ikke er fullstendig relasjonell, og at diskrete elementer også verdsettes, 

som for eksempel ønsket om en viss planlegning i forhold til for eksempel utarbeidelsen av 

kravspesifikasjonen. 

 

Den neo-klassiske kontraktstypen vurderes å passe godt for komplekse og langvarige IT-

kontrakter, i det en slikt kontraktstype tar høyde for at det ikke vil være mulig å forutse 

fremtiden, at noen felter i kontrakten må stå åpne og at partenes sin atferd delvis også må 

reguleres gjennom normdannelsen. Det vil være mindre omkostningsfullt å skape en neo-

klassisk kontrakt enn å skape en relasjonell kontrakt, da partene ikke vil forsøke å fastlegge 

alle mulige eventualiteter i kontrakten. Den økende tendensen til kun å skape overordnete 

kravspesifikasjoner er et eksempel på at kontraktene i dag etterlater stadig flere åpne felt, og 

baserer seg på partenes dialog og samarbeid. Et godt samarbeid mellom kunde og leverandør 

er en avgjørende forutsetning for at komplekse IT-kontrakter skal kunne gjennomføres på en 

suksessfull måte.180 Dermed vil relasjonen mellom partene, og de tilhørende normer, være 

medvirkende til reguleringen av kontraktsforholdet.  

 

3.2.2.2.2.	  Relasjonelle	  kontrakter	  
En relasjonell kontrakt kjennetegnes av at selve relasjonen står i sentrum, og det er denne som 

er basis for transaksjonen. Fremfor å prøve seg på den (tilnærmet) umulige oppgaven med å 

skape en komplett kontrakt, som tar høyde for alle tenkelige forhold, inneholder en relasjonell 

kontrakt kun en spesifisering av de generelle mål og vilkår partene har for forholdet, samt en 

                                                
178 Campbell (2004;32f). 
179 Sornn-Friese (2007;106). 
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spesifisering av mekanismer for beslutningstagning og konfliktløsning.181 Den relasjonelle 

kontrakt har flere likheter med den neoklassiske, og de to overlapper hverandre på flere 

områder. Forskjellen er dog at den relasjonelle kontrakt er relasjonell i større grad og lar 

relasjonen være mer styrende. Dessuten anses transaksjonsomkostningene i den relasjonelle 

kontraktteori ikke kun for å være omkostninger, men som værende de sosiale relasjoner som 

muliggjør utførelsen av transaksjonen.182 

 

Selve utformingen av en relasjonell kontrakt vil innebære færre omkostninger enn de to 

tidligere nevnte kontraktstypene. Partene vil benytte betydelig mindre tid på å forsøke å 

forutse fremtiden og spesifisere vilkår til regulering av tenkelige situasjoner. På den måten 

kan man si at partene overlater en større del av kontrakten til å reguleres av normene, hvilket 

igjen vil si at kontrakten baserer seg mer på implisitte deler. Etter hvert som forholdet utvikler 

seg og normene fastlegges, vil partenes tilbøyelighet til opportunistisk atferd formodentlig 

erstattes av god tro og tillit, fordi det er slike faktorer som vil være avgjørende for en 

suksessfull relasjonell kontrakt.  

 

Da den relasjonelle kontraktstype overlapper en del med den neoklassiske, er det vanskelig å 

skille mellom de to og komme med en formodning om hvilken som vil fungere best innenfor 

komplekse og langvarige IT-kontrakter. Det avgjørende er dog ikke hvorvidt kontrakten kan 

omtales som værende den ene eller andre kontraktstypen, men at partene anerkjenner 

viktigheten av en god samarbeidsrelasjon, der partene skaper normer for god atferd. 

Nedenunder vil de relasjonelle normene behandles nærmere, og når det i det følgende 

refereres til relasjonelle kontrakter, så vil disse delvis også omfatte den neoklassiske typen, da 

denne typisk også vil bygge på de relasjonelle normene, og da begge kontraktstypene 

anerkjenner at en kontrakt består av mer enn den diskrete utveksling. 

 

3.2.2.2.3.	  De	  relasjonelle	  normer	  
I følge Macneil gjenspeiler de relasjonelle normene en forsterkelse av noen av de alminnelige 

kontraktnormer. Denne forsterkelsen skjer særlig i forhold til rolleintegritet, kontraktsmessig 

solidaritet og harmonisering med det sosiale matrix, men flere av de resterende alminnelige 

normenes natur vil også påvirkes av den relasjonelle konteksten.183 For eksempel vil 

fleksibilitet være en intern norm innenfor relasjonelle forhold, og således være i delvis intern 
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konflikt med normene om planlegning og effektuering av samtykke (de diskrete normene). På 

samme måte vil makt bli en faktor for stor intern bekymring innenfor relasjoner. Likevel 

avgrenser Macneil 4 normer som han betegner som særlig relasjonelle: 1) rolleintegritet, 2) 

bevarelse av relasjonen, 3) harmonisering av relasjonell konflikt og 4) overkontraktnormer.184 

 

Rolleintegritet. En rolle kan defineres som et atferdsmønster forventet av en person i en gitt 

posisjon, når denne samhandler med en person i en annen gitt posisjon.185 Rollespill, det vil si 

utøvelsen av en bestemt rolle, er en universell del av menneskelig atferd, og dermed også 

tilstedeværende i kontraktsmessig atferd. Her vil en spesifikk rolle avhenge av partens 

spesialisering.186 Rollene representerer måter å kommunisere med andre mennesker, hvilket 

gjør det viktig med kontinuitet. Kommunikasjonen vil nemlig hindres dersom partene ikke 

lengre er konsekvente i forhold til det som forventes av dem innenfor deres rolle, hvilket betyr 

at rollen må være konsistent over tid.187 Innenfor en gitt kontraktrolle foreligger en intern 

konflikt, som er et resultat av konflikt mellom ønsket om å maksimere umiddelbare egoistiske 

mål og ønsket om å skape og opprettholde en god relasjon gjennom sosial solidaritet med 

andre deltakere. Den kan også sies å oppstå som et resultat av en konflikt mellom kortsiktige 

og langsiktige mål.188 Konfliktproblemet leder videre til spørsmålet om kompleksiteten i 

rollene. Konflikten mellom egeninteresse og kontraktsmessig solidaritet er nemlig en av 

årsakene til et høyt nivå av kompleksitet i kontraktsmessige roller,189 og skaper dermed 

kompleksitet i samarbeidet mellom disse. Opprettholdelse og forbedring av rolleintegritet er 

en viktig relasjonell norm.190  

 

Bevarelse av relasjonen er en relasjonell norm som innebærer en intensivering og utvidelse 

av normen om kontraktsmessig solidaritet. Innenfor relasjonelle kontrakter er den vedvarende 

karakteren til relasjonene slik at relasjonsbevarelse blir en norm, og denne innebærer 

bevarelse av både et enkelt medlemskap i relasjonen (individuell bevarelse) og bevarelse av 

den mer overordnede kontraktrelasjon (kollektiv bevarelse).191 Det kan dog oppstå konflikter 

mellom bevarelse av enkeltindividet og det kollektive, men her må det formodes at den 
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kollektive bevarelse vil overvinne den individuelle normen hvis sistnevnte truer den 

helhetlige strukturen.192 

 

Harmonisering av relasjonell konflikt er en norm som står i sterk forbindelse til bevarelse av 

relasjonen. Hvis konflikter ikke harmoniseres, vil relasjonen på et eller annet tidspunkt 

kollapse.193 Derfor er det viktig å forstå konflikter, og tenke gjennom hvordan disse best kan 

løses. I moderne kontraktrelasjoner oppstår ofte konflikter mellom de diskrete og forutsatte 

aspekter og den resterende del av relasjonen, særlig når det oppstår endringer. For å overleve 

den hurtige utviklingen i samfunnet, kreves enorm fleksibilitet.194 Det må rett og slett være 

mulig å tilpasse seg nye forhold. Et annet aspekt i harmoniseringen av konflikt er behovet for 

balanse i prosedyrene. God tro og tillit er meget viktige elementer i forbindelse med 

konflikter, men vil ikke alltid være tilstrekkelig til stede i kontraktsforholdet. I slike 

situasjoner er det nødvendig at rettssystemet støtter opp om normen gjennom en klar prosess, 

som skaper likhet og rettferdighet, men uten at det blir for påtvunget, da dette vil virke mot 

sin hensikt og skape mistillit.195 Et tredje og siste aspekt er at konflikter kan oppstå mellom 

relasjonen og det eksterne sosiale matrix (samfunnet),196 men dette vurderes ikke relevant for 

avhandlingens overordnede problemfelt. 

 

Overkontraktnormer er normer som ikke er spesielt kontraktsmessige. Det er snakk om 

sosiale og politiske normer, herunder for eksempel normer om menneskeverd og frihet,  som 

oppstår når kontraktrelasjonene ekspanderer og blir mer som minisamfunn eller ministater.  

 

3.2.2.2.4.	  Normenes	  konfliktforebyggende	  egenskaper	  
Innen relasjonelle kontrakter skal partene altså handle i overensstemmelse med visse normer. 

Normene om rolleintegritet, bevarelse av relasjonen og harmonisering av relasjonell konflikt 

ses som særlig relevante i forbindelse med avhandlingen, og det vil derfor vurderes hvordan 

disse kan bidra til å forebygge konflikter. Til å starte med, så vil normen om rolleintegritet 

medføre at det knyttes forventninger til en parts atferd ut ifra den rolle som denne har påtatt 

seg. Det er viktig å handle i tråd med disse forventninger for å unngå mistillit hos motparten. 

Interne rollekonflikter mellom kortsiktige og langsiktige mål, og mellom ønsket om å 

maksimere umiddelbare egoistiske mål og ønsket om å skape og opprettholde en god relasjon, 
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vil skape en spenning. Denne spenningen kan kalles en utvekslingsspenning.197 En slik 

spenning kan være et godt grunnlag for normativ atferd,198 og vil dermed medvirke til å holde 

partene innenfor rammene for ønsket atferd. Dermed vil si normer om solidaritet og tillit 

kunne hindre opportunistisk atferd, da disse skaper langsiktige felles mål som blir viktigere 

for partene å overholde enn de mer kortsiktige egoistiske målene. 

 

Normen om bevarelse av relasjonen er selvsagt essensiell når det kommer til forebyggelse av 

konflikter, da et ønske om å bevare relasjonen vil være et av hovedformålet ved arbeidet med 

konfliktforebyggelse. Den innebærer som nevnt en utvidelse av normen om kontraktsmessig 

solidaritet, og bygger dermed på et utpreget ønske om å skape samhørighet mellom partene. 

Gjennom faktorer som samarbeide, tillit og lojalitet vil ønsket om relasjonsbevarelse 

formodentlig kunne oppnås. Partene har en forventning om at motparten skal opptre på en 

måte som ivaretar relasjonen, og da sier det seg selv at de nevnte faktorer er avgjørende.  

I forhold til normen om harmonisering av relasjonell konflikt, er det viktig at partene har en 

fleksibilitet i relasjonen som gjør det mulig å gjøre endringer i kontraktsforholdet når det 

oppstår situasjoner som skaper ubalanse i relasjon i forhold til det som er avtalt. Dermed vil 

kontraktsjusteringer og reforhandlinger sannsynligvis samsvare med denne normen.   

 

Overordnet sett bør det være en mulighet for en part til å utøve en form for straff der hvor 

motparten bryter med kontraktnormene. I relasjonelle kontrakter vil partene være underlagt 

den alminnelige lojalitetsforpliktelse, og i det samarbeidet i stor grad baserer seg på nettopp 

lojalitet, så må denne forpliktelsen også forventes å være forsterket i disse kontraktsforhold. 

Normbrytende atferd vil sannsynligvis føre til et ønske om en mer komplett kontrakt. 

 

3.2.3.	   Konfliktforebyggelsesbestemmelser	  

3.2.3.1.	   Mediasjon	  i	  forhandlingsfasen	  
I artikkelen ”Pre-Contractual Mediation in Negotiation” argumenterer Camilla Baasch 

Andersen for at bruk av mediasjon ikke bare er et effektivt middel til konfliktløsning, men 

også kan komme til god nytte som et konfliktforebyggende middel gjennom å benytte 

mediasjonsteknikker til proaktiv kontraktsforhandling.199 Argumentet går hovedsakelig ut på 

at det er bedre å hindre noe fra å bryte sammen, enn å prøve å fikse noe som er knust. Ved å 

benytte de forskjellige mediasjonsteknikkene, som tradisjonelt er utviklet i forbindelse med 
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konfliktløsning, til å forbedre en kontrakt fra starten av, vil konflikten kunne forhindres fra å 

oppstå i det hele tatt.200 Dette fremstår som en nyskapende idé med et potensiale som det er 

verdt å undersøke nærmere.  

 

Når mediasjon brukes til konfliktløsning forsøker mediatoren å finne en løsning som ivaretar 

begge partenes interesser, og det er dette som i følge Baasch Andersen kan innføres under 

kontraktsforhandlingene, ved at partene får en nøytral og utenforstående mediator til å bistå i 

forhandlingsfasen og tilrettelegge prosessen, slik at partene klarer å skape en kontrakt som 

ivaretar begges interesser.201 Dermed vil det være mulig å oppnå en kontrakt som ikke 

domineres av den parten med størst forhandlingsstyrke. En mediator vil dessuten kunne hjelpe 

partene med å skape en kontrakt som bedre ivaretar de relasjonelle normene som de ønsker å 

bygge forholdet på, slik at det skapes mulighet for en langvarig og gjensidig givende relasjon. 

Da mediasjon i forhandlingsfasen fremstår som et nytt alternativ, er det ikke mulig å si noe 

om de reelle omkostningene som vil være forbundet med gjennomførelsen. Det vil dog være 

naturlig å anta at mediatoren, og et eventuelt mediasjonsinstitutt, vil ta betalt noenlunde i 

samsvar med omkostningene forbundet med ordinær mediasjonsutøvelse. Når mediasjon 

benyttes til innen konfliktløsning, er det allmenn kjent for å innebære et langt mindre 

omkostningskrevende alternativ enn for eksempel voldgift og domstolsbehandling.202 Dermed 

vurderes en slik form for alternativ mediasjonsbistand ikke å medføre større omkostninger 

enn det partene vil spare i form av at det oppstår færre konflikter som må gjennom en 

omkostningsfull voldgifts- eller domstolsprosess. Et alternativ her vil være at den 

profesjonelle mediatoren garanterer at denne vil mediere enhver konflikt som oppstår ut fra en 

kontrakt som han/hun har forhandlet, dersom denne føle seg sikker på at det vil oppstå få 

konflikter fordi partene gjennom mediasjonen har oppnådd gjensidighet. Dette vil i så fall 

også styrke tillitten til mediatorens effekt.203 

 

At en tredjepart skal motta betaling ved forhandlingene, vil dog naturligvis gjøre disse mer 

omkostningsfulle enn hvis partene var i stand til å komme frem til resultatet på egenhånd. I 

forbindelse med behovet for omkostningsminimering, vil det kanskje være ønskelig for 

partene å søke å nå et tilsvarende forhandlingsresultat gjennom selv å implementere teknikker 

fra mediasjon under sine forhandlinger. Enkelte mediasjonsteknikker vil partene 
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sannsynligvis selv klare å dra nytte av. For eksempel kan enkelte av de teknikkene som er 

forbundet med såkalt transformative mediasjon være passende til å innføres i forhandlingene. 

Dette kan skje ved at forhandlerne anerkjenner ønsket om å oppnå gjensidighet i styrke og 

anerkjennelse, at de lover å se optimistisk på alle partenes kompetanser og motiver, at de 

utforsker muligheter og tillater alternative tilnærminger, og at de anerkjenner at nøkkelen til 

suksess er å oppnå en felles forståelse.204 Dette kan gjøre forhandlingsprosessen mer 

tidkrevende, men da langt de fleste konflikter mellom kommersielle parter oppstår som et 

resultat av misforståelser eller feilaktige antakelser omkring den faktiske intensjonen bak et 

spesifikt aspekt av kontrakten, vil dette arbeidet ofte være verdt det. Ved å benytte de nevnte 

teknikker vil partene nemlig oppnå bedre forståelser av de faktiske aspektene og dermed 

unngå falske antakelser omkring disse.205 

 

Det som dog fremstår som en av de mest givende sider av mediasjonen, er nettopp benyttelsen 

av en nøytral enhet (en mediator) til å tilrettelegge prosessen, og det er ikke sikkert at partene 

klarer å opprettholde den samme nøytraliteten.206 Det er ikke alltid like lett å se hvilke 

alternativer begge partene kan være godt tjent med, selv om disse alternativene på sikt kan 

ivareta interessene enda bedre, ved at relasjonen best bevares over tid når partene er i stand til 

å inngå gjensidig fordelaktige kontraktløsninger. Selv om partene kan ha nytte av selv å 

benytte teknikker forbundet med mediasjon, vurderes det som overveiende sannsynlig at en 

mediator vil være i stand til å veilede partene på en måte som skaper enda større fordeler.  

 

Verdien av fordelene ved å benytte en tredjepart i forhandlingsprosessen vil formodentlig 

overstige de ekstra omkostningene som er forbundet med å hyre en ekstern person til å 

tilrettelegge forhandlingene. Dette kommer av at mediasjonsbistanden forventes å føre frem 

til en kontrakt som bedre forebygge konflikter, hvilket sparer partene for omkostninger ved å 

måtte løse eventuelle konflikter. Særlig i tilfeller hvor forhandlingene har brutt sammen, men 

partene stadig ønsker å fortsette disse, vil de ekstra omkostningene ved mediasjonsbistand i 

forhandlingsfasen ofte være verdt det. Det samme gjelder for forhandlinger som 

vanskeliggjøres av kulturelle forskjeller og forhandlinger hvor en eller begge sidene oppfattes 

som ”vanskelig”.207 I IT-kontrakter, vil alternativet være nyttig for eksempel til å lette de 

problemer som ofte oppstår i forbindelse med kravspesifikasjonen. Her kan mediatoren skape 
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åpenhet om begge partenes ønsker og behov, samt om hvilke muligheter og begrensninger 

som finnes. Dermed kan partene skape en mer fordelaktig kontrakt, for eksempel ved at det 

åpnes i kontrakten for at det kan skje endringer og reforhandlinger av kravspesifikasjonen 

underveis, og hvor partene binder seg til å opptre lojalt og med en samarbeidende holdning. 

 

3.2.3.2.	   Relasjonsfremmende	  samarbeide	  og	  løpende	  møter	  	  
Bestemmelser som sikrer gjensidig tillit, effektivt samarbeide og god kjemi kan ha en 

begrensende virkning på antall konflikter som oppstår, samt medvirke til konfliktløsning på et 

tidlig stadium. Det er i den forbindelse vanlig med bestemmelser som fastlegger prosedyren 

for samarbeidet mellom partene innen IT-kontrakter,208 ved for eksempel å skape en formell 

samarbeidsorganisasjon som regulerer hvor ofte partene møtes og hvilke fora forskjellige 

typer spørsmål skal drøftes i.209 Jevnlige møter mellom partene vil uten tvil være et godt 

middel til å skape en god relasjon mellom partene og vil nok derigjennom samtidig gi en 

konfliktforebyggende effekt. Under slike møter kan partene diskutere samarbeides fremgang. 

Her vil gjerne innholdet i kontrakten vurderes i forhold til den foreløpige utførelse og 

fremdrift, og ikke minst i forhold til eventuelle nye ønsker eller muligheter som måtte oppstå. 

 

De løpende møtene er konfliktforebyggende ved at partene får gjort en løpende 

forventningsavstemning. Når konflikter likevel oppstår, vil møtene føre til at partene får 

drøftet uenigheten på et tidlig tidspunkt, og dermed gjøre konflikten til gjenstand for 

konfliktløsning på et tidligere stadium. Dermed vil konflikten ikke få like mye tid til å 

eskalere og påvirke muligheten for å komme frem til en for begge parter tilfredsstillende 

løsning. Det vil dog selvsagt være omkostninger forbundet med gjennomføringen av en slik 

samarbeidsrelasjon, men disse vil bespares i form av at konflikter forebygges eller løses på et 

tidligere stadium, og at kontrakten kan justeres underveis og oppnå mer optimale resultater. 

 

I forhold til de løpende møtene, er det en fordel at kontrakten inneholder en nærmere 

spesifisering av hva som rent faktisk skal gjennomgås på møtene, hvor ofte møtene skal 

foregå og eventuelt hvordan en part, om nødvendig, kan gå frem for å innkalle til et 

ekstraordinært møte. Dette er viktig for at det ikke senere skal oppstå problemer om hvordan 

bestemmelsen skal fortolkes. Partene bør være forpliktet til å fremvise en lojal 

samarbeidsvilje under møtene, men denne forpliktelsen trenger ikke nødvendigvis komme 

eksplisitt til uttrykk i kontrakten, i det den også kan være en del av det normsystemet som 
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foreligger mellom partene. Når partene har opprettet en samarbeidsorganisasjon og erkjent et 

ønske om å skape en varig relasjon, så vil dette skape forventninger til en viss atferd. 

Benyttelse av samarbeidsfaktorer som løpende møter vil dermed formodentlig begrense på 

opportunistisk atferd. Begge partene har investert mye i samarbeidet, og derfor vil det være i 

begges ønske å bevare dette over tid. 

 

De løpende møtene vurderes å være særlig fordelaktige ved de langvarige og komplekse IT-

kontrakter. Dette kommer av at partene her vil kunne diskutere gjensidig fordelaktige 

alternativer til utførelse og partene vil løpende få avstemt sine tanker og oppfattelser, slik at 

eventuelle misforståelser omkring kontrakten oppdages på et tidligere tidspunkt. Dessuten vil 

de løpende møtene gjøre det enklere å ta hensyn til utviklingen på markedet, slik at nye 

teknologier kan diskuteres og vurderes. Også endringer i kundens behov vil lettere kunne tas 

høyde for når det foreligger et løpende samarbeider og god dialog mellom partene. 

 

3.2.3.3.	   Kontraktsjusteringer,	  reforhandlinger	  og	  skriftlighet	  
Det vil uten tvil gagne relasjonen mellom partene, hvis de klarer å avtale seg til rette på et 

tidlig tidspunkt, i de tilfeller hvor det inntreffer omstendigheter som skaper behov for å gjøre 

endringer i kontrakten. Behovet for å endre eller justere kontrakten oppstår på grunn av et 

ønske om at kontrakten bedre skal stå i stil med de nye omstendighetene. Dette kan for 

eksempel være et ønske om at ny tilgjengelig teknologi inkorporeres i leverandørens ytelse 

gjennom at denne gjøres til en del av kravspesifikasjonen mot et eventuelt vederlag. Det kan 

også være et ønske om eksempelvis prisjustering på grunnlag av at gjennomførelsen plutselig 

blir dyrere enn beregnet i kontrakten. I verste fall kan de nye omstendighetene skape en 

følelse av urettferdighet eller  ubalanse i kontrakten, noe som igjen kan utvikle seg til en 

konflikt. Hvis partene klarer å justere eller endre kontrakten selv, vil dette kunne ha en 

konfliktforebyggende virkning, og dermed spare partene for økonomiske og relasjonelle 

konsekvenser. Endringene i kontrakten vil nemlig kunne oppveie eventuelle ubalanser eller 

fjerne trusselen fra en part om å gå til domstolene eller en voldgiftsrett med påstand om 

illojalitet, sviktende forutsetninger eller urimelighet. 

 

Med tanke på reforhandlingsklausuler, så vil det i langvarige og komplekse IT-kontrakter bli 

meget omkostningsfullt hvis man skal gå inn og reforhandle kontrakten hver gang det oppstår 

en endring på IT-markedet som medfører et ønske om endringer av kontrakten. Dette 

medfører at det bør vurderes å begrense adgangen til reforhandling til begivenheter som 
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partene klarer å forutse eller som det vurderes særlig sannsynlig at oppstår. Det vil dog være 

meget belastende for den lidende part når de oppstår totalt uforutsette hendelser som skaper 

ubalanse i forholdet. Slike tilfeller kan derfor reguleres av en hardship klausul, som sikrer en 

part rett til reforhandling når det oppstår forhold som gjør det vesentlig tyngende for denne å 

oppfylle kontrakten på alle foreliggende punkter. 

 

Enten partenes kontraktsendringer skjer på bakgrunn av løpende justeringer (eventuelt som en 

del av løpende møter), reforhandlingsklausuler, hardship eller som en separat enighet når 

omstendighetene oppstår, er det viktig at de nye kontraktsvilkårene dokumenteres skriftlig og 

med nøyaktighet. Dette skriftlighetskravet bør dessuten også gjelde for de supplerende avtaler 

partene inngår underveis, det vil si avtaler som i stedet for å endre kontrakten, utgjør et tillegg 

til denne. Hvis etterfølgende avtaler ikke inngås på en tydelig måte, og kontraktendringene 

ikke nedskrives presist, gjerne ved hjelp fra juridiske rådgivere, risikerer partene med tiden at 

det blir uklart hva som rent faktisk ble avtalt.210 For eksempel kan partene til slutt sitte med 

ulike oppfattelser av hva som egentlig ble avtalt, og disse motstridende oppfattelsene kan 

ende med at det oppstår en konflikt. Var derimot endringene skriftlig og nøyaktig nedfelt, 

ville uklarheten ikke oppstått, og i denne forstand er også en bestemmelse om skriftlighet og 

tydelighet ved endringer konfliktforebyggende i seg selv. 

 

3.2.4.	  	  Delkonklusjon	  
Selv om det er umulig å gardere seg totalt mot konflikter, er det viktig å finne frem til mest 

mulig optimale konfliktforebyggelsesinstrumenter for å unngå og begrense de konsekvensene 

konflikter ofte medfører i form av tidsbruk, omkostninger og forringelse av samarbeidet. 

Kontraktstypen kan i seg selv være et instrument til å forebygge konflikter. En klassisk 

kontrakt som tar høyde for alle tenkelige eventualiteter og beskriver transaksjonen perfekt, er 

konfliktforebyggende ved at det ikke oppstår tvil om hvordan transaksjonen skal 

gjennomføres. En slik kontrakt vil være uoppnåelig i langvarige og komplekse relasjoner på 

grunn av store omkostninger og faktorer som begrenset rasjonalitet og opportunisme. En 

neoklassisk eller relasjonell kontraktstype er mer realistisk. Disse kontraktstypene ivaretar 

bedre de relasjonelle aspektene, og dermed også kontraktens implisitte normsystem, og skaper 

mulighet for å oppnå en langvarig relasjon der partene har tillitt til hverandre. Da partene er 

avhengige av hverandre, har de behov for et samarbeid som ivaretar begges interesser. Dette 

kan gi en konfliktforebyggende effekt. 
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Konflikter kan også forebygges gjennom ulike bestemmelser. En nyskapende måte til 

konfliktforebyggelse, er muligheten for at partene inngår avtale om å benytte mediasjon i 

forhandlingsprosessen. Dette kan bidra til skapelsen av en kontrakt som bedre ivaretar begges 

interesser, og som dermed skaper en bedre likevekt i kontraktsforholdet, hvilket vil være 

konfliktforebyggende. Videre kan konfliktforebyggelse skje gjennom bestemmelser om 

samarbeide, løpende møter og mulighet for å endre i kontrakten. Dette er alternativer som 

bidrar til opprettholdelsen av en god relasjon mellom partene, og vil være gode alternativer i 

kontraktsforhold hvor de relasjonelle normene står sterkt. For komplekse og langvarige IT-

kontrakter vurderes særlig bestemmelser om løpende møter å være et godt alternativ.  

 

3.3.	   Analyse	  av	  de	  5	  scenariene	  for	  ex	  post	  konfliktløsning	  
Resten av kapittelet baserer seg på en analyse av 5 ulike scenarier (se Tabell 1) for hvordan 

virksomheter kan velge å kontrahere med tanke på konfliktløsningsspørsmålet. Scenariene vil 

underlegges en interdisiplinær analyse, hvor det først vil skje en kort presentasjon av det 

enkelte scenario, før de kontraktøkonomiske betraktninger trekkes inn. Her vil det komme 

frem hvordan prosessene typisk forløper, hvilke omkostninger som er forbundet med de ulike 

alternativene og hvordan de bidrar til å bevare relasjonen i ettertid. Selv om de 5 scenariene 

ikke utgjør en uttømmende liste over de ulike modeller som virksomhetene kan benytte, så 

vurderes de å dekke relevante, og vanligste, metoder for konfliktløsning på IT-området. 

 
Tabell 1. De 5 scenariene .        Kilde: Egen tilvirkning. 

De	  5	  scenariene	  

Scenario	  1:	  
Kon$likter	  
løses	  hos	  
domstolene	  

Scenario	  2:	  
Kon$likter	  løses	  
ved	  voldgift	  

Scenario	  3:	  
Kon$likte	  løses	  
ved	  mediasjon.	  
Hvis	  det	  ikke	  

lykkes,	  benyttes	  
domstolene.	  	  

Scenario	  4:	  
Partene	  
forsøker	  å	  

forlike	  selv.	  Hvis	  
det	  ikke	  lykkes,	  
går	  saken	  til	  

mediasjon.	  Som	  
siste	  løsning	  
benyttes	  
voldgift.	  

Scenario	  5:	  
Partene	  
forsøker	  å	  

forlike	  selv.	  Hvis	  
det	  ikke	  lykkes,	  
går	  saken	  til	  
domstolene,	  
hvor	  partene	  

forplikter	  seg	  til	  
først	  å	  prøve	  
rettsmekling	  
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De ulike scenariene er basert på henholdsvis et-trinns, to-trinns og tre-trinns modeller for 

konfliktløsning. Scenario 1 og 2 er ett-trinns modeller og innebærer at partene kun avtaler en 

enkelt metode for konfliktløsning (voldgift eller domstolene), og dermed ikke prøver å 

forhandle seg frem til en løsning eller benytte mediasjon. En to-trinns modell, som scenario 3 

representer, innebærer at konfliktløsningen ved behov kan gå gjennom to stadier, og en tre-

trinns modell innebærer tilsvarende at konfliktløsningen kan gå gjennom opptil tre stadier. 

          

3.3.1.	   Scenario	  1	  -‐	  Domstolsbehandling	  
Scenario 1 innebærer at partene tar eventuelle konflikter direkte til domstolene, hvor de er 

garantert en løsning etter gjeldende rett. Dette utgjør et skille mellom domstolsystemet og de 

alternative konfliktløsningsmetoder, hvor løsningen ikke behøver å være i samsvar med 

gjeldende rett, dog selvsagt bortsett fra den preseptoriske lovgivningen. Som det kom frem i 

kapittel 2, vil løsningen ofte avhenge av hvordan domstolene fortolker kontrakten. Ved 

faktorer som ugyldighet, sviktende forutsetninger og lojalitet, kan endatil domstolene gå inn 

og endre i kontrakten. 

 

3.3.1.1.	   Nærmere	  om	  domstolsbehandling	  
Den tradisjonelle kjernefunksjonen til domstolene er å treffe avgjørelser på grunnlag av 

gjeldende rett, gjennom en kontradiktorisk prosess.211 I mange IT-kontrakter er dog ikke 

spørsmålet om gjeldende rett som utgjør sakens kjerne, da det sjeldent er tvil om selve jussen. 

Det er derimot sakens faktum og beviselighetene, som blir gjenstand for domstolsprøvelsen, 

for eksempel ved at konflikten bunner i uenigheter om hva som egentlig er avtalt, hvem som 

har skyld for en gitt feil eller hvorvidt leveranse stemmer overens med det avtale.212 Dermed 

blir det avgjørende å kunne fremlegge sine beviser, men det er også viktig hvorvidt 

dommerne er i stand til å forstå det IT-tekniske i det fremlagte.213 

 

Retsplejeloven inneholder nærmere regler for rettens pleie, herunder regler for prosessens 

forløp ved saksbehandling hos domstolene. Når det gjelder saker i kontraktsforhold, kan 

saken anlegges ved retten på det stedet hvor forpliktelsen som ligger til grunn for saken er 

oppfylt eller skal oppfylles.214 Det finnes ingen særregler i retsplejeloven angående saker som 

hviler på en særlig forståelse av teknisk karakter.215 I rettspleien gjelder at man i så vidt mulig 

                                                
211 Lundström (2011;112). 
212 Lundström (2011;112f). 
213 Lundström (2011;113). 
214 Retsplejeloven § 242. 
215 Bryde Andersen (2005;984). 
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omfang skal gjennomføre offentlighet og muntlighet,216 motsatt voldgift som er en fortrolig 

prosess.217 Et annet viktig skille fra voldgiftsretten, er at man som utgangspunkt har 

appellmulighet hos domstolene. 

 

3.3.1.2.	   Transaksjonsomkostninger	  
Når partene ønsker å ta eventuelle konflikter direkte til domstolene, vil det ikke være 

nødvendig med en nærmere spesifisering i kontrakten, da partene ikke har noen nevneverdig 

mulighet for å påvirke prosessen. Dermed er det ikke knyttet store omkostninger til 

konsiperingen av en domstolklausul. Når det gjelder gjennomføringen av domstolprosessen, 

vil derimot betydelige økonomiske konsekvenser ofte gjøre seg gjeldende. 

 

Domstolsbehandling av konflikter innen IT-kontrakter vil stort sett alltid innebære et 

langvarig tidsforløp med engasjering av advokater, forberedelse, stevning, utveksling av 

prosesskrifter, avholdelse av syn og skjønn, vitnehåndtering og hovedforhandling. Typisk vil 

dessuten flere personer i virksomhetene måtte inndras.218 De direkte omkostningene forbundet 

med domstolsbehandling vil blant annet innebære omkostninger til advokat, rettsavgift og 

sakkyndig bistand. Utover dette, vil det også være omkostninger ved intern ressursbruk, da 

partene ofte må benytte mange medarbeidere som ellers kunne brukt tiden på forretningen.219 

Alle disse nevnte prosessomkostningene vil bli større ved lange rettssaker og eventuelt 

ankesaker. Hertil kommer også faren for tapte omkostninger hvis relasjonen mellom partene 

forringes, samt selve risikoen for å tape saken helt eller delvis.220 Ut fra et 

omkostningsminimeringsperspektiv, vil det dermed være aktuelt for partene å søke konflikten 

løst gjennom alternativ midler. 

 

I forbindelse med konfliktløsning i kommersielle kontraktsforhold, har dette med offentlighet 

vært brukt som et argument mot å bruke domstolen som konfliktløsningsorgan. Dette kommer 

av at partene i slike kontraktsforhold ofte ønsker diskresjon, for eksempel for å unngå at 

forretningshemmeligheter blir allment kjente, eller at potensielle kunder får kunnskap om 

hvilke typer konflikter de inngår i. Når saken tas for domstolene, risikerer partene dermed at 

konflikten blir offentlig kjent, hvilket kan føre med seg omkostninger som tapt fortjeneste 

                                                
216 Jf. § 54, stk. 1 i Lov nr. 169 af 05/06/1953: Danmarks Riges Grundlov (Grundloven).  
217 Werlauff (2011;29). 
218 Lundström (2011;112). 
219 Lundström (2001;112). 
220 Lundström (2011;112). 
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eller dårlig omdømme. Fortrolighetsbehov skal dog ikke vektlegges for mye, i det noen saker 

også vil ende med forlik før hovedforhandlingene. 

 

3.3.1.3.	   Relasjonelle	  aspekter	  
Rettssaker er ikke bare kritisert for å innebære langvarige og omkostningsfulle prosesser, men 

også for å innebære en formalisering av konflikten, hvilket kan forsterke den uenighet som 

foreligger mellom partene og være skadende for relasjonen.221 Dette er i seg selv et argument 

til å søke konflikter løst ved forhandlinger eller alternativ konfliktløsning, fremfor hos 

domstolene. Dette gjelder i særdeleshet ved langvarige og komplekse IT-kontrakter, hvor 

nettopp ønsket om å bevare en god samarbeidsrelasjon står sterkt. Utover dette, bør det også 

vurderes hvorvidt domstolene er i stand til å ta hensyn til de implisitte deler av kontrakten, 

herunder den relasjonelle normdannelsen. Som beskrevet i kapittel 2, skal domstolene 

fortolke kontrakten for å finne ut hva partene egentlig har avtalt, og utfylle kontrakten med 

det som ville vært hensiktsmessig i forhold til for eksempel alminnelige prinsipper eller 

sedvane. Ved IT-kontrakter vil dog beviselighetene ofte være det mest avgjørende for 

dommens utfall. Da de implisitte delene av kontrakten ikke er like lett beviselige, kan det 

dermed bli vanskelig å få en domstol til å ta høyde for disse ved en aktuell konflikt. 

 

3.3.1.4.	   Delkonklusjon	  
Scenario 1 presenterte en ett-trinns modell for konfliktløsning, der eventuelle konflikter går 

direkte til domstolene, uten at partene prøver å forlike konflikten på forhånd gjennom 

forhandlinger eller mekling. Her er det ikke nødvendig med nærmere presisering i kontrakten, 

da partene i liten grad kan påvirke prosessen. Ved å ta saken for retten, får partene konflikten 

løst ut fra gjeldende rett, men i IT-kontrakter vil det oftest være beviselighetene som er 

avgjørende for resultatet. Rettssaker er forbundet med store omkostninger, og vil ofte ende 

med å være langvarige prosesser, som kan være skadende på relasjonen mellom partene. 

 

3.3.2.	   Scenario	  2	  -‐	  Voldgift	  
Scenario 2 innebærer at partene velger å avgjøre konflikter ved hjelp av voldgift. Selve 

begrepet voldgift stammer fra uttrykket «at give i vold», hvilket betyr å overlate en skjebne til 

andre.222 Og det er altså nettopp det partene gjør når de overlater det til voldgiftsretten å 

avgjøre konflikten dem i mellom, fremfor selv å prøve å løse den. Det er omdiskutert hvor 

                                                
221 Dahl (2010;59). 
222 Bryde Andersen (2009;440). 
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alternativ modellen er, da den har mange likheter med vanlig domstolsavgjørelse.223 Parterne 

tar ved voldgift også saken inn for en dømmende myndighet og får en avgjørelse som kan 

tvangsfullbyrdes. En annen likhet er at avgjørelsen baseres på gjeldende rett og juridiske 

kriterier. Voldgiftsretten er dog ikke like bundet til å treffe avgjørelsen ut fra strengt juridiske 

kriterier som domstolene, men kan i en viss grad anlegge billighetsbetraktninger og ofte også 

”slå halv skade”.224 

 

3.3.2.1.	   Nærmere	  om	  voldgift	  
På kommersielle områder er det utviklet en tradisjon for å anvende voldgift. 

Konfliktløsningsformen er karakterisert ved, at den foregår bak lukkede dører, og at 

avgjørelsen, som ikke kan appelleres, ikke blir offentliggjort.225 Ønsket om diskresjon er en 

av hovedårsakene til at virksomheter velger å avgjøre konflikter innen IT-kontrakter ved 

voldgift fremfor hos domstolene.226 Med mindre annet er bestemt i loven, kan konflikter i 

rettsforhold, som partene har fri rådighet over, avgjøres ved voldgift.227 Partene kan avtale 

voldgift på forhånd eller konkret når en konflikt er oppstått, men fra et proaktivt synspunkt er 

det mest hensiktsmessig å avtale dette før en eventuell konflikt er oppstått. Avtalen om 

voldgift kan skrives inn som en egen klausul i kontrakten (en såkalt voldgiftsklausul), eller 

foreligge som en separat avtale.228 Det er vanligst å innsette en voldgiftsklausul i kontrakten, 

hvilket også vil legges til grunn her. 

 

Partene kan avtale enten ad hoc-voldgift eller institusjonell voldgift. På nåværende tidspunkt 

består den institusjonelle voldgift i Danmark av Voldgiftsinstituttet og Voldgiftsnævnet for 

bygge- og anlægsvirksomhed.229 Ved ad-hoc voldgift etablerer partene en voldgiftsrett på eget 

initiativ og uten noen tilknytning til eller assistanse fra en voldgiftsinstitusjon.230 Avtalen og 

dens rettsvirkninger vil reguleres av voldgiftsloven.  Ved institusjonell voldgift, vil voldgifts-

instituttet utnevne en voldgiftsrett for den enkelte sak.231 Institusjonen stiller lokaler til 

rådighet, fører tilsyn med kvalitet og effektivitet, og fastsetter honorarer.232 
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226 Jf. U.2008B.411. 
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228 Voldgiftsloven § 7. 
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230 Pihlblad et. al (2011;23). 
231 Dahl (2010;62). 
232 Pihlblad et. al (2011;23f). 
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Voldgiftsinstituttet har også et sett regler, som vil være gjeldende med mindre partene ønsker 

å avtale annet.233 

3.3.2.2.	   Transaksjonsomkostninger	  
Ved utformingen av voldgiftsklausulen, kan valg av institusjonell voldgift spare partene for 

omkostninger ved å fastlegge nærmere bestemmelser i kontrakten for hvordan voldgiftsretten 

skal utvelges og hvilke regler som skal være gjeldende. Dette gjelder særlig hvis  partene 

velger å benytte seg av voldgiftsinstituttets egen mal for voldgiftsklausuler. Institusjonell 

voldgift vil medføre at partene får en ekstra omkostning når konflikter oppstår enn ved ad 

hoc-voldgift, i det de dermed må betale en administrasjonsavgift som fastsettes avhengig av 

sakens verdi. Likevel er det en holdning blant både advokater og parter at institusjonell 

voldgift totalt sett ofte er billigere enn ad hoc-voldgift. Dette er et resultat av den forenklingen 

som institusjonell voldgift medfører ved at reglene allerede er fastsatt i forveien og av at det 

er institusjonen som tar seg av spørsmål vedrørende honorering av voldgiftsretten.234 

 

Fordelene ved å anvende voldgift fremfor domstolene er sterkt overvurdert, og voldgift 

innebærer ikke nødvendigvis en hurtigere og mindre omkostningskrevende prosess.235 

Voldgift er derfor ikke den beste måte å løse konflikter på ut fra et omkostningsperspektiv. 

Billigere og mindre tidkrevende alternativer bør derfor vurderes. Derutover finnes det også en 

mulighet for å fastslå en enklere prosedyre for små saker, og en mer kompleks for de større, 

for eksempel ved å føre de små sakene etter Det Danske Voldgiftsinstitutts ”Forenklet 

procedure” og de større sakene ved institusjonens alminnelige regler.236 Dette er for eksempel 

tilfellet i det offentliges standardkontrakt K02.237 Det bør også vurderes om det skal settes inn 

en domstolbestemmelse til fordel for voldgiftbestemmelsen. Dette kommer av at voldgift ofte 

medfører utgifter som ikke står i stil med konfliktens verdi. Et skifte til domstolsapparatet vil 

også fra et samfunnssynspunkt være fordelaktig, da det vil bidra til å skape rettspraksis på IT-

kontraktsområdet.238 Økt rettspraksis på området kan i tillegg gagne virksomheter ved at 

konfliktløsning hos domstolene vil bli mindre tidkrevende. Domstolene får flere holdepunkter 

når det foreligger mer rettspraksis, og løsningen i enkelttilfellene kan dermed virke enklere. 
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3.3.2.3.	   Relasjonelle	  aspekter	  
I det voldgiftsretten som nevnt kan inndra billighetsbetraktninger, og dermed avgjøre mer 

utfra hensiktsmessighetsvurderinger og rimelighetsbetraktninger, så vil voldgift muligvis 

være et bedre alternativ enn domstolene med tanke på et fortsatt samarbeide mellom partene i 

tiden etterpå. Det er også en utbredt oppfattelse at voldgift er mer en ”vennskapelig 

avgjørelse”, hvor en rettssak oppfattes mer som et motsetningsforhold mellom partene.239 

Likevel medfører voldgift stadig at voldgiftsretten skal komme frem til en kjennelse, fremfor 

at partene sammen, eller eventuelt ved tilretteleggelse av en mediator, kommer frem til en 

enighet. Dermed vil partenes mulighet for egne forliksforhandlinger og mediasjon 

formodentlig ivareta det relasjonelle aspekt i større grad gjennom bevarelse av begges 

interesser. 

 

3.3.2.4.	   Delkonklusjon	  
Scenario 2 er en ett-trinns modell som innebærer at en eventuell konflikt går direkte til 

voldgiftsbehandling. Voldgift innebærer at det blir avsagt en kjennelse, men i motsetning til 

hos domstolene, kan denne ikke appelleres. Voldgift er et omkostningsfullt 

konfliktløsningsalternativ, og kan meget vel også være tidkrevende. Når det gjelder de 

relasjonelle aspekter, så kan voldgift være å foretrekke over domstolene fordi voldgiftsretten i 

større grad kan legge billighetsbetraktninger til grunn, og dermed også ta mer hensyn til 

forholdets relasjonelle aspekter gjennom betraktninger om hensiktsmessighet og rimelighet. 

Dessuten har voldgiften karakter av å være en fortrolig prosess. 

 

3.3.3.	   Scenario	  3	  –	  Mediasjon	  og	  domstolsbehandling	  
I dette scenario presenteres mediasjon som konfliktløsningsmiddel. Da mediasjon er en 

konfliktløsningsmetode som ikke garanterer en løsning, ettersom mediator ikke kan felle dom 

over partene, vil det være vanlig med en klausul om at konflikten går videre til domstolene 

eller voldgift hvis mediasjonen ikke fører frem.  I nærværende scenario behandles konflikten 

hos domstolene hvis mediasjonen ikke fører frem. Scenario 3 er dermed en to-trinns modell. 

 

3.3.3.1.	   Nærmere	  om	  mediasjon	  
Ordet mediasjon har sitt opphav i det latinske ordet medius, som betyr «i midten»,240 og det er 

nettopp der en mediator befinner seg, nemlig mellom partene. I Danmark finnes det som 

nevnt ikke ennå et allment anerkjent skille mellom mediasjon og de andre typer 
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meklingsbistand. Den fremherskende holdning synes dog å være at begrepet mediasjon skal 

brukes når den upartiske mekler holder seg konstant på utsiden av konflikten, og aldri uttaler 

seg om sine vurderinger av for eksempel gjeldende rett,241 hvilket også legges til grunn her. 

Vibeke Vindeløv anvender begrepet konfliktmekling om den aktivitet som i denne avhandling 

betegnes mediasjon, og definerer dette som: 

 

”En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner 

hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning 

gennem en strukturered proces. Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen 

afgørelser i sagen.”242 

 

Ut fra dette vil frivillighet, fortrolighet, upartiskhet og nøytralitet utgjøre viktige nøkkelord i 

forbindelse med mediasjon. Det finnes ulike modeller for mediasjon, og som de mest kjente 

kan nevnes 1) den problemløsende, avtalefokuserte modell, 2) den kognitive modell, 3) den 

transformative modell, 4) den narrative modell, 5) den humanistiske modell og 6) den 

organiske modell.243 Disse modellene representerer ulike verktøy og teknikker til hjelp for å 

få partene til å tilgodese motparten når de søker å nå enighet når en konflikt har oppstått.244 I 

forhold til den type mediasjonsbistand som det fokuseres på her, og som kommer frem av den 

nevnte definisjonen, så er det den transformative modell som ligger nærmest, da denne er 

eksplisitt verdibasert og tillegger relasjonen mellom partene betydning.245 

 

3.3.3.2.	   Transaksjonsomkostninger	  
For å spare seg for omkostninger forbundet med inngåelsen av mediasjonsklausulen, kan 

partene henvise til Mediationsinstituttet i Hellerup med tilhørende regler, eller til 

Voldgiftsinstituttet i København, som også har faste mediatorer i sin stab.246 Dermed behøver 

ikke partene bruke tid på å finne mediator og inngå nærmere regler for mediasjonen, da disse 

allerede vil være fastlagt, og da instituttet vil utpeke mediator for partene. 247 
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Mediation er allment kjent for å innebære en tid- og omkostningsbesparende prosess i 

sammenligning med voldgift og domstolene.248 Å legge inn mediasjon som et trinn i 

konfliktløsningsprosedyren kan derfor spare partene for disse omkostningene. Det er dog ikke 

alltid at partene vil være i stand til å finne en løsning ved hjelp av mediasjon, og i disse 

tilfellene vil mediasjonen kun medføre et ekstra ledd som gjør den totale konfliktløsningen 

både mer langvarig og omkostningsfull. Her må det dog formodes at de tilfellene hvor 

mediasjonen fører frem, veier opp for de tilfellene hvor partene ender med å ta konflikten til 

domstolene. Dette kommer av at konsekvensene forbundet med domstolene og voldgift er 

såpass uttalte, i forhold til omkostningene av å forsøke mediation. 

 

Det vil være nødvendig for partene underveis å vurdere hvorvidt den tid de bruker og de 

anstrengelser det krever er verdt det, og om det virker som at mediasjonen ”går rett vei”. Etter 

hvert som det foreligger løsningsforslag vil partene undersøke hvor godt deres interesser 

ivaretas gjennom disse. Her kan mediator hjelpe partene med å overveie beste alternativer i 

forhold til det mediasjonen vil oppnå. Her bør partene inndra både omkostningsvurderinger, 

tidsvurderinger og ikke minst de relasjonelle aspektene forbundet med å beslutte seg for 

mediasjonsresultatet, og de samme forbundet ved ikke å beslutte seg for resultatet.249 

 

3.3.3.3.	   Relasjonelle	  aspekter	  
Når partene har et ønske om å bevare relasjonen, vil mediasjon være et godt alternativ til 

konfliktløsning. Dette kommer av at mediasjonen tar sikte på å finne frem til løsninger som 

begge partene kan være tilfreds med. Mediasjonen tar sikte på at partene skal samarbeide, i 

det det er opp til partene selv å finne frem til en gjensidig fordelaktige løsninger. Mediatoren 

står utenfor og tilrettelegger prosessen, på en slik måte at partene klarer å se de felles verdier 

og inngå en avtale i minnelighet. En vellykket mediasjon vil styrke tilliten mellom partene og 

dermed også de relasjonelle aspektene i kontraktsforholdet. Derfor representerer mediasjon 

også en god måte å ivareta de relasjonelle normene som partene har ønsket å legge til grunn 

for kontraktsforholdet, også selv om disse ikke nødvendigvis kommer eksplisitt til uttrykk i 

kontrakten. 

 

3.3.3.4.	   Delkonklusjon	  
Mediasjon kjennetegnes av å innebære en strukturert prosess, tilrettelagt av en nøytral 

tredjepart, der partene settes i stand til å skape en gjensidig fordelaktig løsning. Dermed er 

                                                
248 Se for eksempel Werlauff (2011;212) og Baasch Andersen (2012;157). 
249 Vindelløv (2008;197). 
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mediasjon et godt konfliktløsningsalternativ når det kommer til et ønske om å bevare 

relasjonen over tid, og mediasjonsprosessen tar godt hensyn til de relasjonelle normene i 

kontraktsforholdet. I tillegg er mediasjon også en transaksjonsbesparende prosess i forhold til 

domstolene og voldgiftsprosessen. Mediasjon gir dog ikke nødvendigvis en løsning på saken, 

da mediatoren ikke kan påtvinge partene en dom, og derfor er domstolene satt opp i scenariet 

som konfliktløsningsfora i de tilfeller mediasjonen ikke fører frem. Likevel vil formodentlig 

en god del konflikter kunne løses ved mediasjon, og denne gevinsten vurderes å dekke for de 

ekstra omkostningene ved at konflikten i noen tilfeller vil gå videre til domstolene, hvor 

mediasjonen kun blir et ekstra trinn med tilhørende omkostninger. 

 

3.3.4.	   Scenario	  4	  –	  Forhandlinger,	  mediasjon	  og	  voldgift	  
Scenario 4 omhandler muligheten for at partene avtaler både forhandlinger, mediasjon og 

voldgift i kontrakten. Dette medfører at scenario 4 har karakter av en tre-trinns prosess, og 

dette gjennomføres ved at de forskjellige prosessene gjøres til en del av kontrakten ved en 

hierarkisk inndeling. Her vil det gå frem at partene først skal forsøke å forlike konflikter 

gjennom forhandling, og vilkårene for forhandlingene bør beskrives nærmere. Videre vil 

kontrakten indikere at dersom forhandlingene ikke fører frem, forplikter partene seg til å søke 

konflikten løst via mediasjon, eventuelt hos mediationsinstituttet eller voldgiftsinstituttet. Til 

sist vil konfliktløsningsbestemmelsen inneholde et punkt om hvordan partene ta konflikten 

videre til voldgiftsbehandling hvis hverken forhandling eller voldgift førte frem. Denne 

konfliktløsningsprosedyren er dermed overordnet inndelt på samme måte som det offentliges 

standardkontrakt K02250.  

 

3.3.4.1.	   Nærmere	  om	  forhandlingsmuligheten	  
Når en konflikt er oppstått, vil partene ofte søke å løse denne i minnelighet, eller eventuelt 

ved at en part oppgir sitt krav, for dermed å få en løsning uten å trekke inn de mer 

omkostningsfulle konfliktløsningsalternativene som domstolene, voldgift eller eventuelt 

mediasjon.251 Dette medfører at partene forsøker å løse konflikten ved å forhandle seg frem til 

en form for forlik. Det er naturlig å anta at partene ofte vil være best i stand til å løse 

konflikten selv, eventuelt ved å bringe konflikten opp til forhandling på et høyt nivå i de to 

organisasjonene. Dette kommer av at det er partene som selv kjenner sine forhold best. 

 

                                                
250 Jf. K02 pkt. 27. 
251 Dahl (2010;59). 
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En bestemmelse om at partene skal forsøke å forhandle seg til et resultat bør utformes med 

omhu. De nærmere vilkår for selve utførelsen bør fastlegges, så det ikke oppstår tvil herom. 

Ofte vil kontrakten ikke definere godt nok hva partene forplikter seg til, og det er derfor en 

idé å definere den holdning partene skal gå inn i forhandlingene med, for eksempel som en 

bestemmelse om at partene skal inngå i forhandlingene med en samarbeidende holdning. Det 

vil også være en god idé å ha en tidsbestemmelse på forhandlingene, for eksempel at partene 

forplikter seg i 21 kalenderdager til å søke konflikten løst gjennom egne forhandlinger, før de 

kan ta konflikten videre. Dette er viktig for at partene ikke skal gi opp for tidlig. Tidsrammen 

bør dog ikke vær for stor, idet det vil være poengløst for partene å fortsette forhandlinger som 

åpenbart ikke fører noe sted. Det typiske trekket ved en forhandling vil være at den er 

interessebasert, det vil si at partene drives av ønsket om å oppnå det som er i egen interesse.252 

Her vil det være en fordel hvis partene klarer å forhandle ved bruk av de teknikker som er 

forbundet med mediasjon. Dette kan hjelpe partene å oppnå kompromisser som tilgodeser 

begge partene, noe som oppnås gjennom se på andre løsningsmuligheter enn de tradisjonelle, 

og gjennom å oppnå en felles forståelse.253 

 

3.3.4.2.	  	  Transaksjonsomkostninger	  
Hvis partene klarer å forhandle seg frem selv til en løsning, som de deretter inngår avtale om 

å la seg binde av, vil dette være en meget omkostningsbesparende måte å behandle konflikten. 

Bistand fra henholdsvis mediator, domstolene eller en voldgiftsrett vil i alle tilfeller vil kreve 

omkostninger i form av avgifter, hvilket partene vil spare seg for ved en vellykket 

forhandling. En tre-trinns modell for konfliktløsning vil dog kreve flere omkostninger enn en 

1-trinns og 2-trinns modell i de tilfeller hvor en konflikt går gjennom alle trinnene før den 

løses. Disse omkostningene vil dog kunne oppveies gjennom besparelsene i de tilfellene hvor 

konflikten kan løses allerede i trinn 1 eller trinn 2.  

 

3.3.4.3.	  	  Relasjonelle	  aspekter	  
Hvis partene klarer å forhandle seg frem til en løsning uten å trekke inn utenforstående, vil 

dette kunne fremme relasjonen mellom partene, ved at konflikten ikke får eskalere i omfang, 

men løses på et tidlig tidspunkt. Det vil formodentlig også skape en mestringsfølelse for 

partene hvis de klarer å løse konflikten på egenhånd. Her kan det dessuten tenkes at de 

eventuelle omkostningene som vil være forbundet med mislykkede forhandlinger, i det 

konflikten må tas videre, vil motivere partene i prosessen med selv å finne en løsning. 

                                                
252 Baasch Andersen (2012;155). 
253 Baasch Andersen (2012;155). 
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De relasjonelle normene som det langvarige kontraktsforholdet er bygget på, vil sannsynligvis 

virke bindende på partene til å opptre lojalt og med en samarbeidende holdning under 

forhandling og mediasjon, og dermed vil konflikten i mange tilfeller bli løst allerede under 1. 

eller 2. trinn av modellen. Det er naturlig å anta at det er mindre belastende for partenes 

relasjon når konflikten løses ved minnelighet gjennom forhandling eller mediasjon, enn ved 

hjelp av en dømmende myndighet, hvilket gjør disse til gode alternativer i kontrakten. Dette 

kommer av at forhandling og mediasjon er gode måter til å oppnå resultater som gagner begge 

partene, i hvert fall når det formodes at det er en noenlunde lik forhandlingsstyrke mellom 

partene. Disse relasjonelle aspektene er en viktig del av optimalitetsvurderingen når det skal 

velges konfliktløsningsprosedyrer, da partene ellers risikerer store tap gjennom et forringet 

eller ødelagt samarbeidsforhold. 

 

3.3.4.4.	   Delkonklusjon	  
I scenario 4 ble forliksforhandlinger presentert som en del av konfliktløsningsmodellen, og i 

dette scenarioet ble konfliktløsningen satt opp som en tre-trinns modell, hvor konflikten kan 

tas videre til mediasjon hvis forhandlingene ikke fører frem, og i siste ende til voldgift. 

Nærmere regler for forliksforhandlingene bør gjøres til en del av kontrakten, herunder for 

eksempel en redegjørelse for hvor lenge partene forplikter seg til å forhandle før de kan ta 

konflikten videre og hvilken holdning de skal inngå i forhandlingene med. Partene i en 

kontrakt som bygger på relasjonelle normer vil formodentlig, gjennom de normer som finnes i 

kontraktsforholdet, være bundet til å inngå i forliksforhandlinger med en samarbeidende 

holdning og lojalitet. En tre-trinns modell vil dog kreve flere omkostninger enn en 1-trinns og 

2-trinns modell i de tilfeller hvor en konflikt går gjennom alle trinnene før den løses. Disse 

omkostningene kan oppveies ved den omkostningsbesparelsene som oppnås i alle de tilfeller 

konflikten løses allerede i trinn 1 eller trinn 2, og konfliktløsning i disse trinnene vurderes 

dessuten å være bedre med tanke på relasjonelle aspekter enn konfliktløsning ved voldgift. 

 

3.3.5.	   Scenario	  5	  –	  Forhandlinger,	  rettsmekling	  og	  domstolsbehandling	  
Scenario 5 er også en såkalt tre-trinns modell og går ut på at partene først forsøker å forlike 

konflikten på egenhånd gjennom forhandling, og deretter anlegger sak hos domstolene, hvor 

de forplikter seg i kontrakten til å forsøke rettsmekling. Først hvis rettsmeklingen ikke fører 

frem, løses saken ved tradisjonell domstolsbehandling. Rettsmeklingen avhenger av at partene 

har anlagt sak, og scenariet er dermed kun relevant hvis virksomhetene ønsker en 
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konfliktløsningsmodell der eventuelle konflikter i siste ende går til domstolene fremfor til 

voldgiftsbehandling.  

 

3.3.5.1.	   Nærmere	  om	  rettsmekling	  
I Danmark ble rettsmeklingsordningen innført 1. april 2008. Ordningen har hittil behandlet 

over 2000 saker, og en stor andel av disse rettsmeklinger har endt med at partene har inngått 

forlik.254 Dermed utgjør ordningen i dag et viktig alternativ til rettssaker i sivile konflikter. 

Retsplejelovens kapittel 27 inneholder de nærmere regler for rettsmeklingen. Etter anmodning 

fra partene kan retten utpeke en rettsmekler til å hjelper partene med selv å finne en ordning 

på konflikten.255 Rettsmekling minner dermed en del om mediasjon. Utgangspunktet er også 

her at en utenforstående kommer inn og legger til rette for at partene kan forlike. 

Rettsmeklerne skal følge noen etiske retningslinjer. Rettsmekler skal være upartisk og nøytral, 

og lede meklingen uten å ta stilling til konflikten. Dessuten skal rettsmekleren støtte partene i 

å undersøke konflikten og de interesser og behov som ligger bak, og støtte partene til å finne, 

utvikle og undersøke sine egne løsningsforslag.256 

 

3.3.5.2.	   Transaksjonsomkostninger	  
Scenario 5 innebærer også en konfliktløsningsmodell, hvor konfliktløsningen kan gå gjennom 

opptil 3 stadier. Det sier seg selv, at de tilfeller konflikten ender med å gå gjennom alle 

stadiene vil være forbundet med større omkostninger enn hvis konflikten gikk rett til 

domstolene. Da ordinær domstolsbehandling som nevnt innebærer meget høye omkostninger 

og en langvarig prosess, er rettsmeklingen et meget omkostningsbesparende alternativ i de 

tilfeller meklingen fører frem. Rettsmeklingen er nemlig gratis, i hvert fall i den forstand at 

det ikke skal betales avgifter til det offentlige utover den allerede betalte rettsavgiften, som 

saksøker betalte ved sakens anlegg. Med mindre annet er avtalt, vil hver av partene bære sine 

egne omkostninger ved rettsmeklingen, herunder omkostninger til egen advokat, uansett om 

den fører til en avtale.257 

 

3.3.5.3.	   Relasjonelle	  aspekter	  
I følge et presseklipp fra Werlauff, er rettsmekling et alternativ som gir partene en bedre 

mulighet til å oppnå forståelse og leve problemfritt sammen etter endt sak, enn vanlige 

                                                
254 Lundström (2011;111). 
255 Retsplejeloven § 272. 
256 Lundström (2011;120). 
257 Lundström (2011;122). 
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domstolsavgjørelser.258 I forbindelse med de relasjonelle normene om å bevare relasjonen og 

harmonisere konflikt, er rettsmekling et godt alternativ. Dette kommer av at mediasjon er et 

konfliktløsningsinstrument som fremmer tillit og samarbeid mellom partene, i det partene ved 

rettsmeklingen selv skal finne frem til en løsning på konflikten som ivaretar begges interesser. 

 

I dette tre-trinns scenariet representerer både partenes egne forhandlinger og rettsmeklingen 

konfliktløsningsmidler som ivaretar de relasjonelle aspektene, fremfor kun ett av disse. Ved at 

partene forplikter seg til selv å forhandle, vil en del konflikter kunne løses på et tidlig 

tidspunkt. Hvis partene ikke selv klarer å finne en gjensidig tilfredsstillende løsning, så kan 

rettsmekleren bidra til å hjelpe partene frem til dette. Fremfor å gå direkte til domstolene, kan 

partene få tilrettelagt prosessen av en rettsmekler slik at de likevel kan klare å nå en løsning 

som ivaretar begges interesser, til tross for at de ikke klarte dette gjennom sine egne 

forhandlinger. Med tanke på de relasjonelle konsekvensene domstolprosessen kan ha, så 

vurderes det å være verdt å gå veien om rettsmekling, også selv om denne ikke alltid fører 

frem til en løsning som partene ønsker å binde seg til. 

 

3.3.5.4.	   Delkonklusjon	  
I scenario 5 ble rettsmekling presentert som konfliktløsningsmetode, og dette scenariet bygger 

også på en tre-trinns modell. Her forplikter partene seg til å forsøke å forlike selv, før de kan 

ta konflikten til domstolene. Videre forplikter de seg til å prøve rettsmekling hos domstolene, 

før konflikten kan avgjøres endelig ved rettssak. Rettsmekling er et frivillig alternativ til 

konfliktløsning, hvor én eller flere nøytrale rettsmeklere hjelper partene til å finne en løsning 

begge kan være tilfreds med. Det er et godt konfliktløsningsalternativ med tanke på ønske om 

å oppnå en varig relasjon, og hvis meklingen fører frem vil det være meget 

omkostningsbesparende i forhold til domstolsbehandling. Benyttelsen av rettsmekling 

avhenger dog av at det anlegges sak, hvilket gjør at alternativet kun er anvendelig i de tilfeller 

virksomhetene at domstolene skal løse de konflikter som ikke kan løses ved de tidligere trinn. 

  

3.3.6.	   Sammenfatning	  av	  scenariene	  
Partenes mulighet for å forhandle seg frem til en løsning i minnelighet fremstår helt klart som 

det optimale alternativet. Utfordringen ligger i å utforme klausulen på en måte som binder 

partene til å forsøke å nå en løsning gjennom samarbeid og tillit. Det må også formodes at det 

i noen tilfeller er umulig for partene å finne frem til en løsning på egenhånd, hvorpå det blir 

                                                
258 Werlauff (2007;3). 
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nødvendig med hjelp fra en tredjepart. Både en mediator og en rettsmekler kan hjelpe partene 

gjennom å tilrettelegge prosessen, slik at partene kan finne en gjensidig fordelaktig løsning. 

Dermed har disse to alternativene en del til felles. Begge alternativene er også relativt billige i 

sammenligning med rettssaker og voldgift. Utover det, så representerer de hensiktsmessige 

løsninger i forhold til bevarelse av relasjonen mellom partene. Ved både mediasjon og 

rettsmekling er det partenes felles interesser som er i fokus, og ved å ivareta begge partenes 

interesser skapes grobunn for en varig givende relasjon.  

 
En tre-trinns modell for konfliktløsning vurderes på bakgrunn av scenario-analysene som 

mest hensiktsmessig. Dette er fordi en slik modell som forsterker sannsynligheten for at 

partene slipper for omkostningstunge retts- eller voldgiftssaker, i det konflikter ofte vil løses i 

tidligere trinn. Det første trinnet i modellen utgjøres av partenes egne forhandlinger. Trinn to 

består enten av mediasjon eller rettsmekling. Da disse har såpass mange likheter, så er det 

ikke mulig på bakgrunn av avhandlingens analyser å avgjøre hvilken som vil være mest 

optimal, men det er ingen tvil om at det er svært hensiktsmessig å benytte en av disse i de 

situasjoner hvor partenes egne forhandlinger ikke fører frem, fremfor å ta konflikten direkte 

videre til domstolene eller voldgift, hvilket representerer større omkostninger, og ikke er like 

gode alternativer i forbindelse med ønsket om relasjonsbevarelse. Rettsmekling er dog et 

alternativ som avhenger av at det først anlegges sak, hvorpå det kun vil være aktuelt i de 

tilfeller der partene ønsker å ha domstolene som 3. trinn i konfliktløsningsmodellen. 

 

I praksis løses mange konflikter ved hjelp av mediasjon eller rettsmekling, men det vil nok 

også forekomme tilfeller hvor partene får behov for å få konflikten løst gjennom en dom, til 

tross for de konsekvensene som er forbundet herved. Ved en tre-trinns modell for 

konfliktløsning er det først når partene ikke klarer å finne en løsning ved de to foregående 

trinnene, at det blir aktuelt med en dømmende makt, som kommer inn og avgjør konflikten en 

gang for alle. Dette vil typisk være tilfellet hvis ingen av partene ønsker å gi seg på sine krav. 

Da dommen treffes med bakgrunn i gjeldende rett, får partene vite hvem som rent faktisk har 

rett etter de gjeldende danske regler. Hvorvidt 3. trinn skal innebære voldgift eller 

domstolsbehandling må bero på en helhetsvurdering i det konkrete kontrakttilfellet. Her må 

for eksempel behovet for fortrolighet, eller behovet for en hurtig prosess, veies opp mot 

behovet for å minimere omkostningene. Voldgift vil dessuten ikke nødvendigvis medføre en 

mindre tidsbruk enn domstolsbehandling. Også ved domstolene kan behovet for fortrolighet 

ivaretas i en del tilfeller da partene reelt sett ofte forliker underveis. Dessuten skal de 
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omkostninger som er forbundet ved å sikre fortrolighet gjennom voldgift veies opp mot de 

ekstra omkostninger som en voldgiftssak ofte medfører.  

 

Hvis en konflikt må gjennom hele tre-trinns modellen for å bli løst, så medfører dette uten tvil 

betydelig større omkostninger enn hvis partene hadde tatt konflikten direkte til ”det 

dømmende ledd”. Her må det dog formodes at konflikten i flere tilfeller vil bli løst i trinn 1 og 

trinn 2, slik at partene ikke trenger å avholde kostnader til 3. trinn i hvert enkelt tilfelle. De 

gevinstene som kan oppnås gjennom partenes forhandlinger, mediasjon og rettsmekling er 

såpass uttalte, at de vurderes å kunne kompensere for de få tilfeller hvor alle 3 trinnene må 

benyttes til å løse konflikten. Figur 3 utgjør en visualisering av tre-trinns modellen, og viser at 

utformingen av modellen kan gi 3 ulike prosedyrer: 1) partenes forhandling, mediasjon og 

domstolene, 2) partenes forhandling, mediasjon og voldgift eller 3) partenes forhandling, 

rettsmekling og domstolene. Hvert trinn er forbundet med en viss tidsbruk og visse 

omkostninger, og omkostningene vil øke jo mer tid konfliktløsningen tar. Den totale tidsbruk 

og de totale omkostninger vil være et produkt av hvor mange trinn konfliktløsningen må 

gjennom før konflikten rent faktisk blir løst, hvilket betyr at det både vil være mindre 

omkostningsfullt og mindre belastende for relasjon hvis konflikten kan løses under 1. trinn, 

enn hvis den må videre til 2. eller 3. trinn. 

 

 
 

tidsbruk og 
omkostninger 

 

Figur 2. Optimering av konfliktløsning i en 3-trinns modell.    Kilde: egen tilvirkning. 
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	  KAPITTEL	  4.	  KONKLUSJON	  OG	  PERSPEKTIVERING	  

4.1.	   Konklusjon	  
Formålet med denne avhandling har vært å vurdere hvordan virksomheter bør forebygge og 

løse konflikter innenfor langvarige og komplekse IT-kontrakter. Selve kompleksiteten av 

ytelsene vanskeliggjør utarbeidelsen av en klar kravspesifikasjon, og fortolkningen av denne 

medfører ofte problemer frem i tid. Den hyppige teknologiske utviklingen på markedet kan 

dessuten skape nye behov hos kunden. Da partene kun er begrenset rasjonelle, vil det være 

umulig på tidspunktet for kontraktsinngåelsen å skrive en kontrakt som tar høyde for alle 

mulige fremtidige hendelser. Forsøk på å skrive en komplett kontrakt vil være forbundet med 

store transaksjonsomkostninger og kontrakten vil ofte etterlate rom for fortolkningstvil eller 

egentlige ”huller” som må utfylles, hvilket kan føre til konflikter mellom partene. 

Konfliktløsning er forbundet med til tider meget store omkostninger, og det vil være i 

partenes interesse å minimere disse for å oppnå størst mulig økonomisk efficiens. Partene står 

ofte i et avhengighetsforhold til hverandre, særlig når deler av ytelsen er spesialisert. Da det 

må formodes at konflikter kan ha en negativ innvirkning på det videre samarbeidet, og at 

ønsket om videre samarbeid står sterkt hos partene, har fokus i avhandlingen vært å optimere 

konflikthåndtering og konfliktforebyggelse gjennom en avveining av behovet for 

omkostningsminimering med behovet for å bevare samarbeidet uten tillitssvikt. 

 

Analysene understreker hvordan proaktivt arbeid mot konflikter kan spare partene for de 

økonomiske og relasjonelle konsekvensene som følger av konflikter. Konfliktforebyggelse 

kan både skje gjennom kontraktstypen og gjennom ulike bestemmelser som tar sikte på å 

redusere muligheten for at det oppstår konflikter. På bakgrunn av analysen kan det 

konkluderes, at for å oppnå optimal konfliktforebyggelse, er det viktig å ivareta de 

relasjonelle aspektene i et kontraktsforhold. Disse vil ofte bygge på normer, som ikke 

eksplisitt kommer vil uttrykk i kontrakten, men som likevel har betydning for hvordan partene 

bør og vil oppføre seg, og dermed også vil ha avgjørende betydning for om det oppstår 

konflikter. Dermed bør partene vurdere enten en neoklassisk eller relasjonell kontraktstype. 

Det avgjørende er ikke hvilken av disse partene forsøker å basere kontrakten på, men at 

partene respekterer at kontrakten ikke kan regulere alle forhold, og at noen elementer må 

overlates til den sosiale relasjonen mellom partene, hvor tillit og lojalitet ofte vil ha stor 

betydning for samarbeidet og utførelsen av ytelsene.  
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På bakgrunn av analysene kan det konkluderes at opprettelsen av en samarbeidsorganisasjon, 

hvor partene møtes jevnlig for å diskutere og eventuelt justere kontrakten, samt bruk av 

mediasjon i forhandlingsfasen, fremstår som de beste alternativene for konfliktforebyggende 

bestemmelser i langvarige og komplekse IT-kontrakter, med tanke på bevarelse av partenes 

relasjon. Sistnevnte alternativ krever dog nærmere undersøkelser av hvilke kontraktstyper slik 

mediasjonsvirksomhet vil være mest hensiktsmessig for, og det krever selvsagt også at 

mediatorer eller mediasjonsinstitutter åpner for bruk av mediasjon i en slik sammenheng.  

 

Domstolsbehandling og voldgift er velkjente metoder for konfliktløsning, og kjennetegnes av 

at en tredjepart treffer en bindende avgjørelse i sake basert på gjeldende rett. Det er dog ofte 

knyttet usikkerhet til hva en konfliktløsning basert på gjeldende rett vi føre frem til, da 

resultatet vil avhenge av hvordan domstolene eller voldgiftsretten fortolker og utfyller 

kontrakten. Det faktum at det ikke finnes særskilte regler til regulering av IT-kontrakter er 

også med på å skape denne usikkerheten. I noen tilfeller vil et vilkår i kontrakten modifiseres 

eller tilsidesettes, og i et worst-case scenario kan en part få oppheve kontrakten på grunn av 

illojalitet, sviktende forutsetninger eller ugyldighet. Voldgift og domstolsbehandling er 

dessuten langvarige og omkostningsfulle prosesser, som kan skade samarbeidet mellom 

partene og vanskeliggjøre videreføringen av dette, og det blir viktig å vurdere andre 

alternativer. De viktigste alternative konfliktløsningsprosedyrene er muligheten for at partene 

forhandler seg frem til en løsning i minnelighet, samt muligheten for at en tredjepart, herunder 

enten en mediator eller en rettsmekler, hjelper partene til å finne en løsning.  

 

De nevnte ADR-prosessene er å foretrekke både i forbindelse med omkostningsminimering 

og bevarelse av partenes relasjon. Disse alternativene vil dog ikke alltid føre til at partene 

kommer frem til en bindende enighet, hvorpå det noen ganger vil være nødvendig å få en 

dømmende myndighet til å avgjøre saken. På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at 

konfliktløsning gjennom en tre-trinns modell vil være å foretrekke. Første trinn går ut på at 

partene selv forsøker å forhandle seg frem til en løsning. I de tilfeller dette mislykkes, kan 

konflikten tas videre til trinn 2, som enten er mediasjon eller rettsmekling. Hvis heller ikke 

trinn 2 fører frem, kan partene som siste løsning ta konflikten til enten domstolene eller 

voldgift. Selv om det er flere omkostninger forbundet med å ta konflikten gjennom 3 trinn, 

fremfor å gå direkte til henholdsvis domstolene eller voldgift, vil konflikter formodentlig ofte 

løses i trinn 1 eller trinn 2 og dermed rettferdiggjøre en tre-trinns modell.  
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4.2.	   Perspektivering	  
Avhandlingens resultater kan brukes som beslutningsbidrag for danske private virksomheter 

ved inngåelse av komplekse og langvarige IT-kontrakter. Avhandlingens bidrag ligger i å 

identifisere hvordan virksomheter innen denne typen kontrakter best mulig kan forebygge 

konflikter, og hvordan konfliktløsningsprosedyren kan optimeres med tanke på å bevare 

relasjonen. Dermed er resultatene særlig knyttet til langvarige IT-kontrakter, hvorpå mer 

kortvarige kontrakter sannsynligvis ikke vil ha et like stort ønske om konfliktløsning i en 3-

trinns modell.  

 

Det kunne vært interessant å foreta liknende analyser på IT-kontrakter av en internasjonal 

karakter, samt på IT-kontrakter hvor den ene part enten er en forbruker eller det offentlige, for 

å se om samme resultat er holdbart i disse situasjoner. I det offentliges standardkontrakt K02 

er konfliktløsningsprosedyren bygget opp nettopp som en tre-trinns modell, og kontrakten 

anerkjenner dessuten behovet for en samarbeidsorganisasjon med løpende møter mellom 

partene, hvilket umiddelbart taler for holdbarhet. Ved konfliktløsning i kontrakter hvor den 

ene part er hjemhørende i utlandet, vil dog lovvalgspørsmålet også komme i spill, og i 

forbrukerkontrakter gjør forbrukerbeskyttende hensyn seg gjeldende. 

 

Utover dette, ville det også vært spennende å se nærmere på de ADR-teknikkene som ble 

utelukket fra behandling her, for eksempel early neutral evalutation og mini-trial. En 

undersøkelse av hvorvidt disse teknikkene er omkostningsminimerende og relasjonsbevarende 

i større grad enn teknikkene gjennomgått i avhandlingen ville vært relevant. På samme måte 

kunne det vært interessant å gjøre flere konfliktforebyggelsesbestemmelser til gjenstand for 

analyse, da konsekvensene ved konfliktløsning taler for ekstra innsats innen forebyggelse. Et 

eksempel er å undersøke muligheten for proactive remedies, som er alternative 

misligholdsbeføyelser som understøtter kontraktoppfyllelse fremfor økonomisk kompensasjon 

for manglende oppfyllelse, og som formodentlig gir en konfliktforebyggende effekt.259 

 

Avhandlingen er meget teoretisk, men oppstillingen av omkostningene viser hovedtypene av 

omkostninger som er forbundet med de forskjellige alternativene, og hvordan virksomheter 

kan innrette seg for å forsøke å minimere disse gjennom sine valg. Det er ikke mulig for 

virksomhetene å beregne og vurdere omkostningene helt presist, og det er nettopp derfor de 

relasjonelle aspektene ble dratt inn i avhandlingen som beslutningskriterier. De relasjonelle 

                                                
259 Udsen (2011;65). 
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egenskapene kan innebære fordeler som en ren omkostningsminimeringsbetraktning ikke ville 

tatt høyde for. De hensyn som avhandlingen behandler er dermed interessante å inndra ved 

virksomheters vurderinger, sammen med de konkrete hensyn som virksomheten måtte finne 

viktig i den aktuelle kontraktssituasjon.  
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