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English summary 

This thesis seeks to clarify the area of legal and cultural challenges between Danish companies 

and companies placed in the Middle Eastern region specifically Lebanon and Oman. 

Initially a definition of the concept of culture and the influence of religion in the Middle East is 

explored, in order to fully understand the theorist Geert Hofstedes’s cultural dimensions; Power 

distance and Collectivism and how these can be interpreted. The interpretation of the two cultural 

dimensions, in this paper, gives reason to focus on the core elements, Bargaining and Wasta – 

Networks, in a Middle Eastern negotiation process.       

 The analysis focuses on six selected categories, which highlight the important economic and 

legal elements, a Danish company should pay attention to at the award of a contract, when 

considering the above dimensions and elements. The legal aspects focus on the Danish private 

international law, The Rome Convention and CISG. The Middle Eastern countries have tendencies, 

which indicate high power distance and a collectivistic society. The surveys listed in the paper, 

confirm that the above mentioned are central areas to be focused on and that these areas are 

processed through the creation of trust and good networks. Trust becomes a great concept when a 

dispute in delay of payment arises; in this context avoiding a lawsuit is necessary, to sustain trust. In 

this context the respondents contributed to the understanding of the general importance of a 

powerful network, wasta. During negotiations bargaining occurs frequently and therefore the 

Danish company should have prior knowledge, when deciding the prices of their products/services. 

The use of empirical data and theory concludes that a solid contract is an extremely important 

element to avoid future disputes.  

Based on the results in this thesis the preferred benchmark for a contract for engineering services is 

FIDIC's standard terms and conditions, as it is balanced, neutral and can be customized as needed. 

In addition to FIDIC, there must be agreed upon a venue and applicable law. The thesis also 

concludes that Arbitration is preferred, when a dispute arises in international business since it by a 

clause to the contract may contribute to a neutral forum, which means the Arbitration takes place in 

a country where neither party belongs. 

 

 

 

 



   

 

Forord 

Interessen for de kulturelle forskelle i en kontraktforhandling, kontraktopfyldelse og 

konflikthåndtering mellem en dansk virksomhed og en virksomhed beliggende i Mellemøsten, 

opstod i splittelsen af min egen personlighed og sammensmeltningen af mine forskellige kulturer. 

Dette bemærkede jeg især til en undervisningstime i Kontraktforhandling – strategi og koncipering 

på Cand.merc.jur studiet på Copenhagen Business School. Vi skulle ud fra en case agere køber og 

sælger af et givent produkt, med visse begrænsninger i form af minimum contra maksimum pris og 

skulle herfra, ud fra pensums beskrivelse af en god forhandler, komme frem til den mest 

fordelagtige pris og aftale. Her viste det sig at en blanding af at være født i Libanon, være svensk 

statsborger og at have boet i Danmark i 12 år havde sine fordele. 

Her sagde en frustreret modpart efter en god forhandling og aftale fra min side: ”Ikke nok med at 

han er svensker, så har han også araberblod i sig, selvfølgelig kunne han forhandle sig til en god 

deal”. Dette var faktisk grunden til at jeg begyndte at undersøge litteratur indenfor området, for at 

netop finde ud af hvilke forskelle, der ligger indenfor forhandlingskultur mellem en dansker og en 

person fra Mellemøsten og hvilke juridiske implikationer, der var vigtige at fokusere på, for at have 

et godt udgangspunkt inden man skriver under på en kontrakt. Her fandt jeg frem til at der eksisterer 

meget begrænset litteratur indenfor forhandling i netop den mellemøstlige region, hvorimod Kina, 

Japan og USA fyldte en markant andel af hylderne på biblioteket samt artiklerne på internettet. 

Dette gjorde emnet endnu mere interessant at fordybe sig i, da man nu ud fra egen sammensætning 

af relevant jura, litteratur og empiri kunne finde nogle interessante emner at belyse. 

Tak til mine to vejledere Peter Møgelvang–Hansen & Anne Marie Bülow for støtte og vejledning 

gennem processen.  

 

 

 

Mohamad Mehdi, Stud.Merc.jur, 2012
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1. Kapitel│Indledning 

 

Den aktuelle afhandling søger at belyse området omkring kulturforskelle i kontrakter indgået af en 

dansk virksomhed og en virksomhed beliggende i Mellemøsten. Her rejser der sig forskellige 

problemstillinger, der kan skabe vanskeligheder for virksomhederne på begge sider af 

forhandlingsbordet.  For at bevæge sig positivt frem indenfor dette område i Mellemøsten, kræver 

det som udgangspunkt at man som forhandler skal have studeret modpartens kulturelle baggrund, 

folkefærdets sædvanlige adfærd indenfor ens område, samt hvordan den juridiske del skal afklares 

med hensyn til kontrakten, i tilfælde af at en tvist opstår.  

Sidstnævnte er mindst ligeså vigtig at have styr på da man på trods af en god forhandlingsstrategi 

stadig kan ende med et stort tab senere hen i forløbet ved en eventuel misligholdelse af kontrakten 

af modparten. Derfor er værneting og lovvalg to vigtige aspekter ved indgåelsen af en kontrakt, som 

der skal være nøje styr på inden kontraktindgåelse.  

Den økonomiske teori begynder med en gennemgang af definitionen kulturbegrebet i Mellemøsten 

samt hvilken indflydelse religion har på forretningslivet. Herefter vil der være en gennemgang af 

relevante kulturdimensioner af Geert Hofstede, efterfulgt af bargaining; et andet væsentlig punkt 

indenfor forhandling i Mellemøsten. Herefter undersøges hvilken indflydelse de sociale relationer 

wasta har i forhold til en forhandling og mulig kontraktindgåelse. Når man har fået styr på det 

økonomiske, er det således naturligt i forhold til en kontraktindgåelse at se på det næste vigtige 

aspekt, juraens betydning for den danske virksomhed. Her vil der være en gennemgang af relevante 

internationale retskilder, hvor punkter som værneting og lovvalg vil være vigtige. 

De internationale retskilder er især de traditionelle konventioner såsom CISG, The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, som anvendes på løsørekøb, hvor 

køber og sælger har forretningssted i forskellige lande. Desuden skal der ses på hvad en voldgift er 

samt herunder komme ind på New York-konventionen, en konvention som medfører at udenlandske 

voldgiftskendelser kan fuldbyrdes i langt videre omfang end udenlandske domme
1
.

                                                        
1 Contracting - states - Newyorkconvention.org 



1. Kapitel│Indledning 

 2 

Derudover er Romkonventionen og Haager-løsørekonventionen relevante for afhandlingens 

undersøgelsesområde.
2
  

Ved at belyse vigtige faktorer indenfor relevant kulturteori, udvalgte kulturdimensioner som 

adskiller Danmark fra Mellemøsten samt at belyse relevant jura, vil der ud fra teori og empiri ses et 

mønster som vil kunne spare den danske virksomhed for tid og penge for herved, at forenkle 

processen op til en kontraktindgåelse. 

1.1 Problemformulering 

 

Det overordnede spørgsmål, der ønskes belyst i afhandlingen er:  

Hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer må danske virksomheder være opmærksomme på i 

forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder og hvorledes kan disse udfordringer 

håndteres? 

Arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan adskiller danskere og arabere sig kulturelt fra hinanden, hvilke forskelle bør 

bemærkes 

2. Hvilken vigtighed har bargaining for en dansk virksomhed op til en forhandling 

3. Hvilken rolle spiller opbygningen af personlige relationer i Mellemøsten i forhold til 

forhandlinger og er her grund til fokus på området for en dansk virksomhed  

4. Hvilke særlige retslige problemer bør der sættes fokus på ved en dansk virksomheds 

kontraktindgåelse med en virksomhed i Mellemøsten 

5. Hvilken slags kontrakt bliver typisk brugt og hvilken er mest hensigtsmæssig at bruge 

indenfor ingeniørrådgivning når det vedrører en dansk og mellemøstlig virksomhed, set med 

danske briller? 

 

 

 

                                                        
2 Art 1. CISG: 1. Denne konvention gælder for aftaler om løsørekøb mellem parter, som har deres respektive 
forretningssteder i forskellige stater: A] når staterne er kontraherende stater, eller B] når international privatrets regler 

fører til anvendelsen af en kontraherende stats ret. 
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1.2 Afgrænsning 

I denne afhandling ses der på den internationale privatret med danske briller, da det bliver en alt for 

omfattende undersøgelse at anskue den fra mellemøstlig side, hvor hvert lands IP-ret finder 

anvendelse i de forskellige situationer. Der vil blive set kort på hvilke for denne afhandling 

relevante internationale konventioner som Danmark, Libanon og Oman er medlemmer af samt hvor 

en dansk virksomhed bør lægge sit fokus. Der tages kun fat indenfor de rammer som vedrører 

kontraktindgåelse, opfyldelse og kontraktbrud på tværs af disse landegrænser. Der skal især 

bemærkes at der er udtrukket relevante økonomiske teorier, samt relevant jura i det omfang det 

findes aktuelt i forhold til problemstillingen ud fra en dansk virksomheds perspektiv. 

De forskellige omfattende konventioner vil ikke blive gennemgået i detaljer, men udelukkende i det 

omfang det findes aktuelt i forhold til problemstillingen, ej heller vil der være en nogen former for 

sammenligning af de internationale konventioner med de nationale love. Grundet afhandlingens 

omfang vil der herved heller ikke være mulighed for at opliste og gennemgå alle relevante 

bestemmelser i CISG. Problemstillingen vil således ud fra empirien danne et grundlag for den 

relevante økonomiske teori samt hvilken jura der er relevant for afhandlingens område.  

De af Hofstede’s kulturdimensioner der ikke findes relevante for afhandlingens område, vil ikke 

blive gennemgået eller analyseret, dog vil der være en mere omfattende gennemgang af de to 

udvalgte dimensioner, Magtdistance og Kollektivisme vs. Invidualisme. 

Området omkring bargaining vil ikke blive behandlet som en beskrivelse af definitionen 

bargaining, men mere præcist i forhold til hvilken information, der ville være relevant at få for en 

dansk virksomhed. Derfor ses der på bargaining fra en Libanesisk teoretikers perspektiv af relevant 

information for udenlandske virksomheder indenfor emnet.  

På samme måde vil emnet wasta hovedsageligt blive behandlet indenfor det relevante område 

omkring forhandling af kontrakter og den bagvedliggende forberedelse for en dansk virksomhed, 

der ønsker at være effektiv i området. Herved vil der ikke kommes ind på andre teorier omkring 

sociale relationer i forhold til wasta, da dette ville være forstyrrende for afhandlingens målsætning. 

Den økonomiske del af afhandlingen afgrænser sig således også fra sprog barrierer der kan opstå i 

en forhandling, såsom den heller ikke kommer ind på emnet omkring tidsopfattelse. 

I nærværende afhandling vil der ikke blive set på politiske emner, som kan have indflydelse på en 

styrke i en kontraktforhandling i arabiske lande. Afhandlingen skrives ud fra en antagelse om at der 
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ikke eksisterer udefrakommende usikkerhed, såsom krig eller andre politiske emner som ville kunne 

have indflydelse på opfyldelse af en kontrakt.  

På baggrund af en analyse og fortolkning af relevante begreber og problemstillinger for 

afhandlingens område, vurderes hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer danske 

virksomheder bør være opmærksomme på i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige 

virksomheder og hvorledes kan disse udfordringer kunne håndteres. 
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2. Kapitel│Metode 

 

2.1 Juridisk metode 
For at kunne besvare problemformuleringen vil nærværende afhandling udfærdiges med 

udgangspunkt i metoderne fra law and economics, som man kender som retsøkonomi på dansk, 

samt den retsdogmatiske metode. Sidstnævnte metode søger at beskrive, analysere og systematisere 

gældende ret.
3
 

Retsøkonomi er et tværfagligt begreb, som kan defineres som anvendelse af de økonomiske teorier 

og metoder til at analysere rettens opståen, udvikling og virkning.
4
 Retsøkonomien har to grene, den 

første er den positive retsøkonomi, hvor man bruger den økonomiske analyse som i denne 

afhandling er den økonomiske kultur og forhandlingsdel, til at forudse effekten af juridiske regler, 

normer, mv. Den anden gren er den normative retsøkonomi, der tager yderligere et skridt og 

kommer med forslag til forandringer på baggrund af de økonomiske konsekvenser. 

Interessen i afhandlingen er at søge at kombinere de økonomiske aspekter, samt undersøgelser som 

vedrører denne, for herefter at analysere og kombinere dette med relevant jura, og komme frem til 

hvilke emner danske virksomheder bør være opmærksomme på, når der bliver handlet på tværs af 

de for afhandlingen relevante lande.  

Der stiftes bekendtskab med de nationale og internationale retskilder som vedrører afgrænsningen 

af denne afhandling. 

2.2 Økonomisk metode  

Der er forskellige måder at måle kulturer på og hermed forskellige teoretikere man kan vælge 

imellem. Der er bevidst brugt Juhl & Kristensen’s teori omkring forståelsen af forskellen i den 

mellemøstlige kultur, da anden litteratur ofte fokuserer mere på en beskrivelse af den mellemøstlige 

kultur i stedet for en understregelse af forskelle der bør bemærkes. Denne kultur bliver i 

                                                        
3 Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære - Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller - Jurist- & Økonomiforbundets 

Forlag - 1.Udgave, 2.oplag. - [S.207-210] 

4 Indledning til rets- & kontraktøkonomi - Agnete Raashou  Nielsen & Nicolai Juul Foss - Gad-Jura - 1.Udgave. 

1.Oplag. 1997- [S.11] 
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afhandlingen brugt som baggrundsviden, for senere at kunne give forståelse for de 

kulturdimensioner, der bliver brugt til at måle disse forskelle mellem forskellige lande. 

For at få svar på problemformuleringen har jeg valgt at bruge Geert Hofstede’s værdidimensioner. 

Hans værdidimensioner måler de forskellige landes værdier på en point skala og sammenligner 

disse med hinanden. Hvert enkelt nations point kan ikke bruges til noget for sig selv, men netop kun 

komparativt med andre nationer. Hofstede’s operationelle indgangsvinkel til kulturanalyse, gør hans 

model særdeles fremmende. Selvom modellen er af ældre dato, så anerkendes den fortsat den dag i 

dag, som værende et meget brugbart værktøj til, at belyse et meget kompliceret emne. Desuden er 

den blevet opdateret løbende, således at der er kommet flere lande på og hermed data fra nyere tid. 

Dette er lige præcis hvad der bliver søgt i denne afhandling, en undersøgelse som sammenligner 

lande på et globalt plan. Desuden er der, for at gå direkte til sagen, blevet fjernet 3 dimensioner i 

Hofstede’s undersøgelse og udvalgt de 2 mest relevante dimensioner i forhold til afhandlingens 

mål, samt dem hvor Danmark adskiller sig mest fra Oman og Libanon. Dette er for at finde ud af 

hvilke tendenser, der kan give anledning til komplikationer i en kontraktforhandling for en dansk 

virksomhed. 

2.3 Analyse Metode  

Der vil nu gives en beskrivelse af arbejdsgangen i analysen og de værktøjer, der skal føre til den 

grundlæggende opbyggelse af analysen ud fra den valgte teori samt empiri. Samtidigt er analysen 

bygget op omkring problemformuleringen: Hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer må 

danske virksomheder være opmærksomme på i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige 

virksomheder og hvorledes kan disse udfordringer håndteres. 

I denne del af afhandlingen vil der udformes en analyse af de følgende problemstillinger, der skal 

lede til en diskussion og efterfølgende en konklusion. Derfor opstilles der 3 økonomiske - og 3 

juridiske kategorier. Disse er dannet hovedsageligt ud fra empirien, men vil blive bearbejdet ud fra 

teorien. Her skal der ses på hvilke tendenser i besvarelserne fra respondenterne, som har givet 

anledning til videre analyse i forhold til det teoretiske i afhandlingen. Dette for at se på, hvordan en 

dansk virksomhed bedst skal gribe tingene an, når de vil ind på det mellemøstlige marked og op til 

en kontraktforhandling, herunder i Libanon og Oman. For ikke at hele tiden nævne Libanon og 

Oman, henvises der somme tider til Mellemøsten, dog kun i de tilfælde hvor der er tale om begge 

lande på samme tid. 
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Udvalgte kategorier lyder som følgende: 

Kategori 1: Forståelse af kultur i forhold til forhandling 
Kategori 2: Betydning af sociale relationer 
Kategori 3: Håndtering af nedslag i pris 
Kategori 4: Juraens betydning ved kontraktindgåelse 
Kategori 5: Håndtering af problemstillinger i et kontraktforhold 
Kategori 6: Konflikthåndtering – Retssag eller voldgift?  

 

Ud fra dette er der indarbejdet et værktøj der skal simplificere arbejdsgangen i analysen. Det 

analytiske værktøj skal være med til at analysere og gøre brug af min relevante økonomiske og 

juridiske teori ved udformning efter min empiri. Den metode eller det værktøj, der vil blive benyttet 

gennem analysen af hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer danske virksomheder må være 

opmærksomme på i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder og hvordan disse 

udfordringer kan håndteres, defineres som heuristisk metode.
5
 Denne heuristiske metode bliver 

brugt til at hjælpe med at udforske og lære ting på egen hånd. Heuristikken giver mulighed for at 

danne egne retningslinjer eller regler for tænkning og handling i forbindelse med udformningen af 

en bestemt videnskab eller udførelsen af bestemte handlinger. Gennem den teoretiske del af 

afhandlingen gives en bedre kategorisering af de heuristikker, der findes i hhv. den økonomiske og 

juridiske teori, de heuristikker der bliver fundet skal hver især forme analysens kontekst. Heuristik 

er et redskab der bruges til systematisk at udforske overvejelser og anvendelser og til forskel fra 

andre instruktioner er det her ikke nødvendigt at følge denne slavisk.
6
 

 Det er vigtigt for denne afhandling at understrege at der udelukkende gøres brug af 

heuristikker som redskab til at evaluere hvilke dele i teorierne med relevans for afhandlingen, der 

skal gøres brug af for at sammenkoble observationer i den indsamlede kvalitative data. 

Derfor vil der som tidligere forklaret opdeles nogle heuristikker, disse vil fra nu af blive benævnt 

kategorier. Kategorierne vil udgøre det analytiske værktøj, som bliver brugt til at analysere den 

indsamlede data fra interview med respondenterne. 

2.4 Diskussions Metode 

Diskussionen vil have omdrejningspunkt i teoriernes hovedtræk og derfor vil der diskuteres på 

baggrund af den viden, der fremkommer af analysen som blev formet ved hjælp af empirien. Dette 

afsnit har til formål, at diskutere de generelle antagelser der i analysen er foretaget omkring hvilke 

                                                        
5 Discourse Analysis – Barbara Johnstones – Blackwell Publishing Ltd- Reprinted 2008 - S. 9-10 
6 Discourse Analysis – Barbara Johnstones – Blackwell Publishing Ltd- Reprinted 2008 - S. 9-10 
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juridiske og kulturbetingede udfordringer danske virksomheder må være opmærksomme på i 

forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder og hvorledes disse udfordringer kan 

håndteres. Formålet vil herved også være, at fremhæve de hovedtræk, der fremkommer af analysen 

og diskutere hvorledes disse er sammenhængende.  

Endvidere vil data, der inddrages i diskussionen ikke benyttes på samme vis som i analysen og 

derfor vil der ikke her gøres brug af heuristik som analytisk værktøj, da der nu heller ikke behøver 

at herske samme systematik som der gjorde i analysen, men derimod skal samspillet mellem de 

økonomiske og de juridiske aspekter belyses.  

2.5 Dataindsamling 

I dette kapitel vil der redegøres for metoden til indsamling af data til interviews. De interviewede 

respondenter vil herefter også præsenteres, da det for afhandlingen er vigtigt at tydeliggøre hvem de 

er, hvem de arbejder for og i hvilket land de arbejder. Deres besvarelser vil herefter blive benyttet i 

analysen til at belyse interessante mønstre i forhold til teori for denne afhandling.  

2.5.1 Udvælgelseskriterier til Interviews 

Det er vigtigt at notere, at der i analysen udelukkende er valgt, at anvende den kvalitative metode 

tilgang. Denne er baseret på en selvkreeret interviewguide med åbne spørgsmål og en stemning 

uden formalitet. Dette skal søge mod en analyse af spørgsmålene ved en halvstruktureret 

spørgeguide, hvor respondenten får lov til at tale ud og selv komme ind på det personen selv synes 

er relevant for besvarelsen. Interviewguiden bruges derfor som en vejledning, der kan bruges i 

tjeklisteform, hen over de relevante emner som der søges at dække, og som findes relevante i 

forhold til teori og problemformulering.
7
 

Der eksisterer en række forskellige kvalitative tilgange, blandt disse er det uformelle samtale 

interview, interviewguide tilgangen samt den standardiserede open ended interview. Den 

sidstnævnte er valgt i denne afhandling og denne er især relevant, da den giver mulighed, for at 

sammenligne svar, der oftest afviger fra hinanden, fordi spørgsmålene er opstillet som åbne. 

Fordelen ved at bruge kvalitative interviews er, at respondenterne som medvirker i afhandlingen får 

mulighed for at udtrykke sig med egne ord, i stedet for at have opstillet nogle forudbestemte 

                                                        
7 Analysing Social Settings; A guide to Qualitative Observations and Analysis – Lofland, James & Lyn H. Lofland. 

Wadsworth, Belmont - 1984 - [S.59] 
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svarmuligheder. Dette giver en afslappet atmosfære, som er med til at få eventuelle uforudsete 

informationer ud af interviewet. 

Herudover tillader denne form for interview evaluator, at søge flere detaljer og sikre at de 

medvirkende fortolker de stillede spørgsmål på den måde der er hensigten. 

En anden fordel er, at man som interviewer kan have fleksibilitet til brugen af egen viden og 

ekspertise til at udforske interessante ideer eller emner, respondenterne er med til at komme frem 

til. På denne måde, kan man fra interview til interview forbedre formuleringen af sine spørgsmål en 

anelse, således at man rammer en dybere besvarelse. 

Der er også ulemper ved brugen af kvalitative interviews, i hvert fald for respondenten som 

muligvis kan komme til at tale over sig i forhold til hvad intentionen var inden interviewet, da 

metoden hvorpå man interviewer, går direkte til sagen og forventer et svar i samme øjeblik. I 

modsætningen til en kvantitativ undersøgelse, har man ikke forskellige svarmuligheder og kan ikke 

ændre sit svar.  

Forberedelse, træning og gennemførelse af kvalitative interviews kan koste dyrt og være 

tidskrævende, især hvis man har at gøre med respondenter som alle har travlt med deres jobs og 

hverdag som i mange tilfælde indebærer at de opholder sig i udlandet. Derfor kræver denne type af 

interview, at man ikke keder respondenten, men at interviewet har nogle åbne og interessante 

spørgsmål for respondenten for på denne måde at få de bedst mulige uddybende svar. Derudover er 

analyse og fortolkning af kvalitative interviews mere tidskrævende end analyse og fortolkning af 

kvantitative interviews. Ligeledes er de subjektive i forhold til kvantitative interviews, fordi man 

selv beslutter, hvilke citater eller eksempler man vælger at benytte.
8
 

2.5.2 Udvælgelse af respondenter 

For at give opgaven den bedst mulige validitet er der nøje blevet udvalgt 3 respondenter, som 

repræsenterer hver sit land af hhv. Danmark, Oman og Libanon. I disse tre lande er respondenterne 

alle med til at indgå kontrakter i nationale og internationale forhandlinger, dog fra forskellige sider 

af bordet og med forskellige størrelser af virksomheder. Disse er bevidst udvalgt, for at kunne 

ramme et så bredt mønster som muligt i respondenternes besvarelser. 

                                                        
8 Interpreting qualitative data- Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction – D. Silverman – Third. Ed. – Sage 

Publications – London – Thousand Oaks – New Delhi –[S.109-110] -2006 
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Interview med Respondent A foregik telefonisk, Respondent B personligt og Respondent C er 

foretaget med udgangspunkt i samme spørgeskema som de to andre interviews dog svarede 

respondenten skriftligt via mail. Derfor findes interview med A & B i form af lydfil og C i pdf. 

udgave, alle samlet i vedlagte cd som bilag. 

Respondent A:  

Har bedt om at personlige oplysninger og virksomheds navn ikke offentliggøres.
9
 

 

 

 

 

Respondenten har været i branchen i mange år og har meget erfaring, især indenfor forhandling i de 

arabiske lande bl.a. Oman og Qatar. Virksomheden som respondenten arbejder for er blandt de 

førende i Nord Europa indenfor rådgivning for ingeniørvirksomhed og opererer i 175 lande. 

Respondent B: 

 

 

 

 

 

 

Dr. Omar fra Libanon har bred erfaring med international jura, idet han både er ansvarlig for 

instituttet for Human Rights, underviser i juridiske fag på Beirut Arab University, og på samme tid 

rådgiver udenlandske kunder i hans virksomhed som juridisk rådgiver. Det særlige ved deres 

                                                        
9 Respondentens identitet offentligøres kun for vejledere Peter Møgelvang-Hansen og Anne Marie Bülow, samt censor. 

 

Omar Houri 

Uddannelse: PhD & LL.M at Ludwig-Maximilians Universität München og Duke University School of 

law 

Oprindelsesland: Libanon 

Stilling: - Direktør ved Human Rights Center, Beirut Arab University 

-  Lektor ved Beirut Arab University 

- Partner & Medstifter af Houri & Ghalayini – Attorneys & Legal Consultants 

Respondent A 

Uddannelse: Cand.jur på Københavns universitet 

Oprindelsesland: Danmark 

Stilling: Chef--advokat for en dansk virksomhed beliggende i Oman. 
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virksomhed er at de ikke kun rådgiver på arabisk eller engelsk, men også på fransk, tysk og 

armensk.
10

 

Respondent C:  

 

 

 

 

 

 

 

Fibo Intercon er en førende leverandør til den globale betonindustri, som producerer og leverer 

mobile, såvel som semimobil og stationære blandeanlæg som maskinudstyr og komplette 

produktionsanlæg.           

 Taleb er født og opvokset i Danmark, dog er begge hans forældre af Libanesisk herkomst. 

Kombineret med hans uddannelsesmæssige baggrund og udvikling gennem hans arbejde, har dette 

givet ham bred erfaring indenfor forhandling med Mellemøstlige virksomheder indenfor bygge- og 

anlægsbranchen. Han medvirker bl.a. i en messe, hvor udenrigsministeriet har valgt at have ham 

med i en artikel vedrørende samhandel mellem Danmark og Libanon
11

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
10 Attorneys & Legal Consultants - Houri & Ghalayini – Firm Overview - 2011 – [http://www.berytuslaw.com/en/] 
11 The 17th International Trade Exhibition for Construction and Environmental Technology – Newsletter August 2011-

1 fra Danmarks ambassader Amman, Beirut og Damaskus – Project Lebanon – Premier event of its kind in the Middle 

East – [S.10] 

 

Khalil Jehya Taleb 

Uddannelse: Cand.Oecon, Aarhus Universitet 

Oprindelsesland: Danmark 

Stilling: Salg & Virksomheds Udvikling hos Fibo Intercon a/s1, Danmark 
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2.6 Afhandlingens komposition  

Der er nu givet en præsentation af afhandlingens problemstilling og der er sat et standpunkt for 

afhandlingens indhold. Nedenfor ses afhandlingens komposition, der skal give overblik over 

kapitlerne i afhandlingen og give en forståelse og mening for sammensætningen og rækkefølgen i 

specialet.  

Kapitel 1 »Indledning: Forord, indholdsfortegnelse, indledning problemformulering og 

afgrænsning er med til at sætte rammen og give overblik over afhandlingens indhold.  

Kapitel 2 » Metode: Her beskrives de metodiske overvejelser, der er blevet gjort i forhold til valg 

af teori og produktion og bearbejdning af empiri. Metoden skal afklare valg af teori og give 

forståelse for hvordan teori afsnittet er opbygget. Introduktion og beskrivelser af de 3 respondenter 

der er brugt ved de kvalitative interviews. 

Kapitel 3 » Teori: I afhandlingens teoridel, vil der først og fremmest være en gennemgang af 

relevante økonomiske aspekter, for en forhandling mellem en dansk og en mellemøstlig 

virksomhed. Der vil være en definition af den arabiske kultur, gennemgang af de to relevante 

kulturdimensioner fra Hofstede’s teori, gennemgang af relevant Bargaining teori samt en 

gennemgang af betydningen af wasta, de sociale relationer i Mellemøsten. Herefter vil der være en 

gennemgang af relevant jura i området omkring internationale kontraktindgåelser.  

Kapitel 4 » Analyse: Gennem dataindsamlingen i de kvalitative interviews vil der analyseres, ud 

fra en opdeling af området i 6 kategorier, hvoraf halvdelen er økonomiske og den anden halvdel 

juridiske.  Disse kategorier vil blive analyseret ved brug af en kombination af den indsamlede data 

samt relevant teori på området.  

Kapitel 5 » Diskussion: I dette kapitel fortolkes samt vurderes dels det udvalgte teoretiske 

fundament for afhandlingen, samt diskuteres resultatet af analysen. 

Kapitel 6 » Konklusion: For at afrunde afhandlingen ved der være en konklusion, hvor der 

opsamles og konkluderes fra forrige kapitler og afhandlingens problemformulering. Sidste del i 

konklusionen vil indeholde en perspektivering, der skal belyse afhandlingens problemstilling i et 

fremtidigt scenarie. 



 

 13 

3. Kapitel│Teori 

På basis af problemformuleringen og metoden, bliver der i dette afsnit beskrevet mit valg af teori, 

samt en gennemgang af denne, som jeg efterfølgende vil bruge i analysen. Jeg vil klargøre hvilken 

teori jeg opstiller min opgave op omkring, for herefter at kunne diskutere denne i forhold til 

Danmark og Mellemøsten.  

3.1 Kulturbegrebet 
I dette afsnit vil kulturen i Mellemøsten blive beskrevet og ud fra et dansk synspunkt ses der på de 

meste væsentlige forskelle mellem Mellemøsten og Danmark, som man som dansk virksomhed bør 

være opmærksom på.  

Betegnelsen ”en araber”, som vil blive brugt gennem det teoretiske afsnit, refererer til en person 

som bærer den arabiske kultur og lever i et af de arabisktalende lande.  

Vesten og de arabiske lande har meget forskellige holdninger til hvad der er logisk og ulogisk, hvad 

der er godt og ondt, rigtigt og forkert og i det hele taget acceptabelt og uacceptabelt. Med mindre 

man virkelig sætter sig ind i disse to forskellige verdener vil en af grupperne ende med at få et 

dårligt indtryk af den anden i en vigtig situation.
12

  

Der er som nævnt visse forskelligheder internt blandt de arabisktalende lande, de har dog langt flere 

lighedstræk end forskelle og derfor vil der blive fokuseret på disse, inden eventuelle forskelligheder 

blandt landene introduceres.  

Arabernes selvopfattelse har sammen med olierigdommen givet dem meget selvtillid og det ville 

straks give problemer i en forhandling hvis modparten signalerer at han betragter araberne som 

mindreværdige. Generelt er arabernes viden om de nordiske lande begrænset, men uanset dette 

hersker der en stor gæstfrihed og imødekommenhed overfor udlændinge, forudsat at der vises 

respekt og interesse for deres kultur. Det betyder derfor meget for en araber at han kan mærke at en 

europæer er godt forberedt og sat godt ind i hans kultur samt forretningsskik. For at nedbryde denne 

kulturafstand er der nogle vigtige kulturbestemte forskelle der skal bemærkes: En araber bruger 

meget energi på de interpersonelle kontakter og tid er ikke penge på samme måde som i Danmark. 

                                                        
12 When Cultures collide, Leading across cultures - Richards D. Lewis – 3rd ed. - Middle Eastern Countries - [S.400-

420] 
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Derfor kan en forhandling til tider trække ud og man må tilpasse sig deres efter deres behov, for på 

trods for, at de forsøger at gøre tingene til tiden så vægter de sociale relationer højt og dette må man 

imødekomme med tålmodighed.  

3.1.1 Religion i Mellemøsten 

Det er vigtigt for en dansk virksomhed på forhånd at vide, at den arabiske kultur ikke er som den 

danske med hensyn til religion. Hvor man i Danmark selv styrer hvor meget indflydelse religion 

skal have på sit liv, er den til gengæld en integreret del af hverdagen i den arabiske verden og 

religionen fungerer som en regulerende kraft, da der i Islam ingen forskel er på religion, jura og 

politik. Dog er det ikke alle de arabiske lande der nøje følger islam på de sidste 2 punkter. Islam har 

en stor indflydelse på de fleste forhold i en arabers liv, hvor den i større eller mindre omfang 

påvirker mange beslutninger i deres hverdag.  

Desuden påvirker Islam forretningslivet i de arabiske lande, hvor det stærkt kan anbefales at man 

sætter sig godt ind i religionen, dens principper og leveregler. Islam har større og større påvirkning 

på indbyggere i muslimske lande og derfor opfattes religion i høj grad som del af individets 

identitet. ’Hvis man vil have en optimal strategi, så skal man også være kulturelt forberedt. Man er nød til at vise 

interesse og sætte sig ind i kulturen for at skabe tillid’ – Ingolf Thuesen13 

Der er efter Koranen religionsfrihed, derfor vil kristne handelsfolk møde langt færre problemer i 

forhold til ateister, derfor bør samtaler om religion undgås. En stor og vigtig del af Islam som 

mange lever efter og skal bemærkes, er at mange lever efter det som i Koranen beskrives som 

profeten Muhammads sædvaner og holdninger, så udover en religion de følger så er dette også 

noget som påvirker deres beslutninger og hverdag. Herudover er det vigtigt at bemærke, at der er 

forskellige grene indenfor Islam, så man ikke indleder samtaler eller diskussioner vedrørende 

følsomme emner som konflikten mellem Sunni og Shia muslimer.[Juhl&Kristensen]
14

 

I forbindelse med dette siger Hofstede følgende:  

’Religiøse tilhørsforhold er i sig selv mindre relevante i kulturel sammenhæng, end det ofte antages. Hvis vi 

følger et lands religionshistorie tilbage, synes den religion, befolkningen bekender sig til, og udformningen 

                                                        
13 Kulturforståelse er en del af forretningsstrategi – Dorte Skovgaard Wihre – Forretningskultur – Media Planet – 

Investeringer i Mellemøsten- Citat: Ingolf Thuesen - Leder af Institut for tværkulturelle og regionale studier ved 

Københavns Universitet – December 2008 – [S.10] 

14 Kultur-markedsguide for eksportvirksomheder, Kultur management i Østasien, Mellemøsten og Latinamerika - Esben 
Juhl & Erik Kærgaard Kristensen – Mellemøsten - Den arabisk-islamiske kultur - Nyt nordisk Forlag Arnold Busck A/S 

– Juhl & Kristensen - 1985 
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af denne religion i lige så høj grad at have været et resultat af allerede eksisterende kulturværdimønstre som 

en årsag til kulturelle forskelle.
 
’
15

 

3.2 Nationale kulturdimensioner  

I midten af 1900 tallet, kom man inden for socialantropologien især ved hjælp af de to amerikanere 

Ruth Benedict [1887-1948] og Margaret Mead [1901-1978] frem til den overbevisning, at alle 

samfund står overfor de samme grundlæggende problemer, dog er løsningerne forskellige. Herefter 

tog sociologerne det næste logiske skridt og forsøgte at identificere, hvilke problemer alle samfund 

havde tilfælles. Dette blev også offentliggjort af to amerikanere i 1954, sociolog Alex Inkeles og 

psykolog Daniel Levinson. De fandt frem til at visse spørgsmål kan anerkendes som fælles 

problemer verden over afhængigt af hvordan samfund, grupper i disse samfund og det enkelte 

menneske i disse grupper agerer.[Hofstede, 1999]
16

 

Disse spørgsmål var formuleret således: 

1. Forholdet til autoritet  

2. Jeg-opfattelsen, især: a. forholdet mellem den enkelte og samfundet 

b. den enkeltes opfattelse af maskulinitet og femininitet 

3. Hvordan man forholdes sig i konfliktsituationer, herunder også kontrol af aggression og udtryk 

for følelser.
 17

 

Tyve år senere lavede Hofstede en statistisk analyse om værdier hos sammenlignelige IBM-

medarbejdere, som repræsenterer land for land næsten perfekt matchende populationer. Dette vil 

sige disse personer matchede hinanden på enhver måde, hvor den eneste forskel var nationalitet, og 

dette gør netop denne analyse unik, for det tydeliggør nationalitetsforskellene endnu mere i 

besvarelserne af undersøgelsesmaterialet. På mange områder i denne analyse var der fælles 

problemer på tværs af landene, men især på fire områder var løsningerne forskellige fra land til 

land: 

                                                        
15 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 

Forlag - 1999 - [S. 35] 

16 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 

Forlag 1999 - [S.31-33] 

17 National character: The study of modal personallity and sociaocultural systems – fra The Handbook of social 

phychology – A. Inkeles & D.J. Levinson - Bind 4 – Reading, Mass.: Addison - Wesley – 1969 -  [S.447] 
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1. Social ulighed, herunder også forholdet til autoriteter 

2. Forholdet mellem den enkelte og gruppen 

3. Opfattelsen af maskulinitet og femininitet 

4. Hvordan man forholder sig over for usikkerhed i forbindelse med kontrol af aggressioner og 

udtryk for følelser. 

Disse fire grundlæggende problemer er de samme som ovenstående fra Inkeles og Levinson som 

præsenterer netop de kulturelle dimensioner. [Hofstede, 1999]
18

 Disse svarer til de dimensioner som 

Hofstede har kaldt:  

 Magtdistance [fra lille til stor] 

 Kollektivisme versus individualisme 

 Femininitet versus maskulinitet 

 Usikkerhedsundvigelse [fra svag til stærk] 

På baggrund af ovenstående afsnit vil jeg nu beskrive og uddybe to ud af disse fire kulturelle 

dimensioner og en ny dimension fra Hofstede, kaldt kortsigtet versus langsigtet orientering, da 

denne relevante og sammenlignelige data om kulturelt bestemte værdier er lavet af data baseret på 

halvtreds lande og tre regioner, hvoraf nogle af dem er meget relevante for afhandlingen.
19

  

Der vil først fokuseres på Magtdistance samt Individualisme vs. Kollektivisme. 

3.2.1 Magtdistance i organisationen 

Magtdistance bliver defineret som den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og 

organisationer i et land forventer og accepterer, at magten er ulige fordelt. Med ’institution’ menes 

der her familie, skole, lokalsamfund og med ’organisationer’ menes arbejdsplads. Hertil skal det 

bemærkes at måden dette forklares på, er ved at se mere på ledernes adfærd end dem der bliver 

ledet. Der foreligger her en forskel i hvordan folk opfatter sig selv og hvordan andre opfatter en når 

der bliver svaret på et spørgeskema, i forhold til hvad de udtrykker om hinanden. Derfor skal man i 

disse undersøgelser spørge de underordnede om lederne således at parterne ikke skal svare om sig 

selv, for at undgå ønsketænkning. I IBM undersøgelsen blev lederne bedt om at vurdere sig selv, 

                                                        
18 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 

Forlag - 1999 - [S.33] 

19 Bilag 1: Cultural Dimensions In Management And Planning - Geert Hofstede - Exhibit 1 - Value of the four 

indiciums for fifty countries and three regions - Asia Pacific journal of Management -  January 1984 
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dette endte med at egen vurderingen lå tæt op ad den lederstil som de foretrak hos deres egen chef, 

men ikke i nærheden af den som de underordnede opfattede hos dem.[Hofstede, 1999]
20

  

Magtdistancen manifesterer sig allerede ved fødslen, man fødes ind i en familie og begynder 

uvidende at tilpasse sig efter sine omgivelser og ens hjerne bliver programmeret med ’software’ fra 

de personer tæt på en som er ældre end en selv, såsom forældre og ældre søskende. Allerede her har 

ses situationer med stor magtdistance og lille magtdistance afhængigt af det land man er født i, det 

land man lever i samt forældrenes opdragelse. Denne magtdistance starter allerede her og fortsætter 

i ens skolegang, hvor skolen hjælper med at videreudvikle værdierne i den mentale programmering. 

Stor magtdistance betyder en stor ulighed mellem lærer og elev, læreren bliver behandlet med stor 

respekt og derfor aldrig modsagt eller kritiseret. Omvendt gælder der i situationen med lille 

magtdistance hvor lærer og elev er på samme niveau, undervisning er elevcentreret og man 

belønner egne holdninger og initiativer fra elevernes side.[Hofstede, 1999]
21

 

Et andet vigtigt område er, magtdistance på arbejdspladsen, hvor man ligesom i familien og på 

skolen har et særligt syn på over- og underordnede afhængigt af, om der er stor eller lille 

magtdistance. Når der tales stor magtdistance på arbejdspladsen så ved over- og underordnede godt 

at de i bund og grund er ulige og at overordnede har meget større magt. Selv lønmæssigt ses der 

tydelige spring mellem top og bund. I lande med stor magtdistance vil synlige statustegn, såsom en 

stor og dyr bil, give chefen autoritet. I modsætning vil man i situationen med lille magtdistance 

betragte hinanden som jævnbyrdige, hvor lønforskel mellem top og bund er forholdsvis lille. 

Underordnede forventer at blive spurgt til råds ved beslutninger som kan påvirke deres arbejde og 

har faktisk noget at sige, da det ifølge denne situation godt kan ske at det i morgen bliver den 

underordnedes tur til at blive leder.[Hofstede, 1999]
22

  

 

                                                        
20 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 
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21 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 
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3.2.2 Kollektivisme versus Individualisme 

Individualisme og kollektivisme omhandler individets rolle versus gruppens rolle i denne 

forbindelse i forretningssammenhæng. Denne dimension defineres ifølge Hofstede således: 

”Individualisme vedrører samfund, hvor båndene mellem individerne er løse: Det forventes, at 

enhver sørger for sig selv og den nærmeste familie. Som modpol hertil vedrører kollektivisme 

samfund, hvor mennesker fra fødslen af integreres i stærke, sammenhængende egengrupper, der 

livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have deres ubestridte loyalitet”.[Hofstede, 

1999]
23

  

Indenfor denne dimension starter det også i familien og senere hen i skolen ligesom med 

magtdistancen, især bemærkes der her noget i den kollektivistiske klasse i skolen, hvor der allerede 

i denne alder hersker dyder som harmoni og ikke at tabe ”ansigt”. Derfor undgås konfrontationer og 

konflikter eller formuleres på en måde så selv eleverne ikke bliver såret. Man lægger her vægt på at 

tage en uddannelse således at man tilpasser sig og bliver et acceptabelt gruppemedlem afhængigt af 

de forventninger gruppen har til en.  

Som det kendes i Danmark forventer eleverne i en individualistisk klasse at blive behandlet som 

enkeltindivider og konfrontationer og åben diskussion betragtes som sundt og dyden om at tabe 

”ansigt” eksisterer nærmest ikke. Her sigter uddannelse på, at forberede den enkelte til en plads i 

samfundet og livet fungerer her som en lang læringsproces, hvor man ikke kan få nok viden. Med 

andre ord lærer man for sin egen skyld og ikke på samme måde for at blive accepteret i en gruppe.
 

[Hofstede, 1999]
24

 

I en individualistisk kultur forventer man, at den ansattes egeninteresse og arbejdsgiverens 

interesser er sammenfaldende, de ansatte fungerer som enkeltindivider ligesom i deres skolegang. I 

en kollektivistisk kultur, derimod, bliver en person ansat fordi denne tilhører ens egen gruppe og 

ikke som enkeltindivid. De ansatte skal her agere fuldstændig i virksomhedens interesser, selvom 

denne ikke altid falder sammen med ens egne interesser. Man foretrækker ofte i den kollektivistiske 

kultur, at ansætte arbejdsgivere og ansattes slægtninge, for på denne måde at nedsætte risikoen for 

negativ adfærd, da et familiemedlem altid vil værne om familiens omdømme og interesser. Der 

                                                        
23 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 

Forlag - 1999 - [S.75-76] 

24 Kulturer og organisationer; Overlevelse i en grænseoverskridende verden - Geert Hofstede - Handelshøjskolens 

Forlag - 1999 - [S.84-89] 



3. Kapitel│Teori 

 19 

hersker stor loyalitet mellem arbejdsgiver og medarbejder og deres forhold ligner et familieforhold, 

hvorimod forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder betragtes som en forretningsaftale i det 

individualistiske samfund, hvor det er helt normalt at skifte job fordi man får tilbudt en bedre 

stilling. [Hofstede, 1999]
25

 

Hofstede giver et eksempel, som forklarer hvordan mennesker tænker forskelligt afhængigt af 

hvilket samfund vi kommer fra. Det er en historie fra det virkelige liv hvor en mellemstor svensk 

virksomhed inden for højteknologi blev kontaktet af en forretningsmand [mellemmand] hvorefter 

Johannesson, den svenske ingeniør, blev sendt til Saudi Arabien. Efter seks besøg begyndte den 

svenske virksomhed på at tvivle på dette projekt, da de ikke talte om forretning men sad og lærte 

hinanden bedre at kende gang på gang, og dette begyndte at blive besværligt og dyrt for svenskerne.  

Desuden føltes det forkert at denne mellemmand altid skulle overvære møderne. Netop som 

svenskerne overvejede at droppe samarbejdet, modtog de en telefax som førte til endnu et møde og 

en million kontrakt der blot manglede en underskrift. Nu var der ikke længere brug for 

mellemmanden fra Saudi Arabernes side, da parterne kendte hinanden godt og stolede på hinanden. 

Senere i forløbet blev Johannesson forfremmet, og derfor blev en anden person sat til at samarbejde 

med Saudi Araberne. Dette blev set meget negativt på, da der var opbygget et godt forhold til 

Johannesson og ikke den svenske virksomhed som helhed. Her blev den svenske virksomhed nødt 

til at tilpasse sig samarbejdspartnerens ønske og derfor fik Johannesson ansvaret for den Saudi 

Arabiske virksomhed igen, selvom hans område nu var noget helt andet.[Hofstede, 1999]
26

    

3.3 Kritik af Hofstede 

Grundet den simplificerede kulturmodel er Hofstede’s teori meget operationel og dette har resulteret 

i, at han er en af de mest udbredte teoretikere i interkulturel sammenhæng på tværs af mange 

nationer. Dog har Hofstede også været udsat for en del kritik indenfor visse dele af hans teori. 

Kritikken af Hofstedes teori kan rettes mod forfatterens hovedsaglige anvendelse af statistisk 

materiale, som er baseret på IBM´s ansatte i koncernens internationale afdelinger. I den 

sammenhæng, kan det diskuteres om medarbejderne fra en stor international koncern kan udvise de 
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samme kulturelle karakteristika eller om disse i større grad påvirkes af internationaliseringen i 

organisationen. Desuden har der været kritik i forbindelse med hans definition af en kultur. Da 

netop disse to punkter, statistik og kultur, er relevante for min afhandling finder jeg det nødvendigt 

at foretage en kortere kritik af Hofstede. 

IBM modellen opdeler ikke MENA-landene i henhold til landegrænse, men fokuserer på regionen 

som helhed, grundet dennes mange ligheder. Derved overser modellen eventuelle forskelle mellem 

landene. Siden undersøgelsen blev foretaget er statistikken dog blevet opdateret og det er nu på 

hans personlige hjemmeside muligt, at finde Libanon som selvstændigt land i modellen. [Hofstede, 

2012]
27

 

Andre forskere har forsøgt at efterprøve hans resultater, men ofte er de kommet frem til andre 

resultater. Hofstede argumenterer her for, at der i modsætning også er mange forskere, der er 

kommet frem til de samme resultater. Herudover bliver der gjort opmærksom på at planlægning, 

udførelse og behandling af undersøgelsen er utroligt vigtigt, for hvilke resultater man opnår. Det 

han mener er ,at man sagtens kan stille spørgsmålene på en måde, så de bliver forstået anderledes 

og derfor ende med et anderledes resultat. Det samme ville ske hvis udvælgelse af respondenterne, 

sker på en anden måde end første gang.[Baskerville 2003, Elsevier&Hofstede 2003]
28

 

Desuden arbejder Hofstede med så stort et antal lande, at det er de færreste som kan måle sig med 

det sammenligningsgrundlag, især når analyserne er så omfattende og at han selv diskuterer nogle 

af de væsentligste kritikpunkter.  

Der kan især hentes stor kritik om Hofstede’s teorier i Rachel F. Baskervilles artikel
29

, hvor et af de 

primære kritikpunkter er, at man ikke kan afgrænse kulturer på samme konkrete måde, som man gør 

med lande, og derfor er kultur og nation ikke en og samme ting.[Baskerville, 2003]
30

 

                                                        
27 http://geert-Hofstede.com/lebanon.html 

28Hofstede never studied culture in Accounting, Organizations and Society - Rachel F. Baskerville - Volume 28 [1] –
&What is culture? A reply to Baskerville - in Accounting, Organizations and Society - Elsevier & Hofstede, Geert 
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Victoria University of Wellington - School of Accounting & Commercial Law - February 1 – 2003 

30 Hofstede Never Studied Culture in Accounting, Organizations and Society - Rachel F. Baskerville - Victoria 
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Hofstede er dog selv opmærksom på dette emne, hvor han beskriver, at nationer ikke er den 

perfekte type enhed i forbindelse med kulturanalyser, men at denne enhed ofte er den eneste, der 

kan bruges som sammenligningsgrundlag. Her understreger han således også, at man ikke kan sætte 

lighedstegn mellem nationer og kultur, men at det ikke udelukker, at store dele af konklusionerne i 

en undersøgelse som hans stadig er brugbart stof. På samme tid påpeger Hofstede, at han ikke går 

ind og ser på hver enkelt person, men netop forskellene på forskellige nationer målt op overfor 

hinanden, og det er netop de fakta der er interessante for internationale virksomheder.  

Yderligere siger Hofstede: 

”Vi sammenligner ikke individer, men vi sammenligner det, der kaldes centrale tendenser i besvarelserne fra hvert 

land. Der findes næppe et enkeltindivid, der besvarer hvert spørgsmål nøjagtigt i overensstemmelse med 

gennemsnitstallet i hans eller hendes gruppe: >>Gennemsnitsmennesket<< for et land eksisterer ikke, kun en 

gennemsnitligt tendens inden for besvarelserne fra medlemmerne af gruppen af svarpersoner.” [Hofstede, 1999]31 

Dette vil sige at hvis man tager en stikprøve i 2 interviews fra forskellige lande, så kan der godt 

være to som udskiller sig fra mængden, og det er hvad man mener med at man skal holde sig fra at 

stereotypisere. Dette vil sige at ud fra Hofstede’s undersøgelser får points kan der gåes ud fra, men 

indtil vi har mødt Mr. Ahmad fra Libanon eller fr. Suzu-ki fra Japan, kan vi ikke dømme dem, for 

så har vi kun en halv sandhed. 

Hofstede’s analyse giver en rigtig god grundlæggende forståelse for kulturforskellene mellem 

Danmark, Libanon og Oman, som gør at man kan danne sig et godt overblik. Netop denne 

forståelse og overblik over kulturteori er hvad der anvendes i denne afhandling. 

3.4 Bargaining 

3.4.1 Pris og produkt 

Et meget afgørende aspekt i en forhandlingsproces med en kunde i regionen er, at forstå betydning 

af ”Bargaining” i MENA-regionens kultur. Bargaining handler om, at regelmæssigt opnå en 

fordelagtig lavere pris på produktet, som i kundens bevidsthed er acceptabelt og retfærdig. 

Bargaining har stor indflydelse på succesgraden i enhver forhandlingsproces i MENA. Khuri 

[1968] karakteriserer Bargaining, som værende et middel på markeder med frie prisreguleringer, 
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der serverer et økonomisk formål hos køber, i samfund hvor mistro og usikkerhed af værdien på 

varen dominerer den endelige pris.
32

 Dette får generelt kunderne i regionen til at opsøge flere 

producenter og undersøge markedspriserne før endelig købsbeslutning. Hvis resultaterne påviser, at 

virksomheden prismæssigt er væsentlig dyrere end lignende konkurrenter uden virkelig at kunne 

differentiere sig fra mængden, så vil kunden i de fleste tilfælde afslå dit tilbud. Bargaining kan i 

dette tilfælde være med til, at regulere prisen og tilpasse sig et fornuftigt niveau, som skaber 

gensidig gevinst. I relation til dette advarer Khuri imod, at sælger udviser stædighed og 

modvillighed for eventuelle prisreguleringer, da dette vil afslutte forhandlingerne hurtigt i de fleste 

tilfælde.  

For mange købere kan en høj reduktion i prisen, danne mistanke omkring produktets egenskaber og 

resultere i, at kunden afslår tilbuddet. Mentaliteten i Mellemøsten er på det område, væsentlig 

anderledes, hvor Bargaining er en forankret del af forretningslivet, der i stedet fokuserer på, at 

minimere sælgerens fortjeneste. Kunden måler sin succes i forhold til reguleringen, hvorfor det er 

vigtigt at give et stort afslag gennem anvendelse af Bargaining teknikken. Prisreguleringen 

tilgodeser imidlertid også sælgeren på en række områder. Ifølge Khuri eksisterer en høj grad af 

Bargaining i MENA ikke udelukkende af hensyn til at eliminere mistanke om produkternes evner 

og nå frem til en pris der tilgodeser begge parter, men også for at forbedre tilliden mellem parterne, 

som kan medføre gode relationer og gensidige forhold fremadrettet.[Khuri, 1968]
33

 Formår en 

virksomhed derfor, at være succesfuld i sin tilgang til forhandlinger i regionen, opnår denne stor 

anerkendelse blandt købers netværk. Bargaining omsætter den kortsigtede økonomiske fortjeneste 

til social anerkendelse blandt købere og giver på baggrund heraf et godt rodfæste i regionen, som 

virksomheden således kan udnytte økonomisk fremadrettet. En social anerkendelse gennem 

høflighed og tillidsopbygning af relationer til opnåelse af større økonomiske resultater fremadrettet, 

beskrives af udenlandske sælgere som MENA-regionens ”bazaarish kultur”.[Khuri, 1968]
34

 De 

høflige normer og tillidsskabelsen mellem parterne er ifølge Khuri en essentiel del af Bargaining 

teknikken. Den rette håndtering af teknikken giver adgang til prominente beslutningstagere og 

netværk, der oprindeligt kræver opbygning af en høj ”Wasta Power” grad gennem en 
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længerevarende samarbejdsperiode. Hvad Wasta Power betyder for en virksomhed som ønsker at nå 

hen til forhandlingsbordet og herefter skabe gode resultater beskrives i nedenstående afsnit. 

3.5 Wasta systemet 

I hele den arabiske verden er det sociale netværk en afgørende styrke og dette gælder i alle 

situationer hvor man skal træffe et valg. Begrebet Wasta bliver brugt som betegnelse for sociale 

netværk eller kontakter.
35

 Wasta er en vigtigt faktor i den mellemøstlige kultur og bliver stærkt 

påvirket af ens sociale og familiære kontakter som så bliver brugt på arbejdspladsen. Det er  så småt 

begyndt at gå op for de mellemøstlige virksomheder, at for at overleve den høje konkurrence globalt 

set, er de nødt til at rekruttere de mest talentfulde og ikke længere dem med de bedste 

kontakter.[Cunningham & Sarayah, 1993]  

3.5.1 Wastas naturlige gang 

Historisk set blev wasta brugt som et middel til at håndtere forhold mellem familier og stammer i 

den Arabiske verden, ved at man tilkaldte en Sheik [en respekteret ældre person], for at virke som 

dommer for de to parter i konflikten. 

Selve ordet wasta, bliver af en araber forstået som både en akt og en person. Det vil sige at det kan 

blive brugt i sætninger som: ”Ja selvfølgelig kom personen til en chefstilling på så kort tid, han 

havde jo en wasta.” Her er wasta både den/de personer der hjalp personen, samt de akter der skulle 

til for at komme frem til den ønskede situation eller i dette eksempel, chefstilling. 

For at forstå hvordan beslutninger bliver taget i forhandlinger i Mellemøsten, er man nødt til at vide 

hvad wasta betyder.  

Ifølge Hutchings og Weir [2006] involverer wasta sociale netværk af interpersonelle relationer 

baseret på familie og andre lignende bånd og indebærer udøvelse af magt og indflydelse gennem 

sociale og politiske forretningsnetværk. Disse netværk bliver herved ihærdigt brugt til at få ting 

ordnet.
36
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Hvis man taler om wasta på arbejdspladsen iht. Whiteoak et al. [2006]
 37

 bliver der sagt:  

“wasta is the process of using help, which might not be available to other candidates competing for 

the same job or promotion, to move forward and to fulfill objectives.” 

 

Desuden skriver Metcalfe [2006]
 38

 om emnet: 

“….development opportunities, in addition to managerial recruitment, promotions, and many other aspects 

of management, end up being based on individual relations and family networks and not on an individual’s 

abilities. The dominance of wasta in Middle Eastern culture effectively emphasizes the informality of work 

relations and supports strong family connections.” 

Cunningham and Sarayah [1994]
 39

 er enige i ovenstående og tilføjer at måden hvorpå disse 

mennesker opnår deres positioner igennem deres kontakter eller venskab med vigtige personer, 

forhindrer andre mennesker som faktisk kæmper og følger regler og love til at komme til disse 

positioner. Dette ødelægger enhver form for retfærdighed, da man giver nogle en fordel frem for 

andre, som de egentlig ikke har ret til. 
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I artiklen ’The importance of wasta in the career succes of Middle Eastern managers’ hvor der 

researches igennem interviews og spørgeskema på tværs af Mellemøsten. I denne undersøgelse 

udvælges relevante afsnit, hvor der er undersøgt hvorvidt wasta eksisterer og i hvor høj grad. Disse 

gennemgås kort i listeform;   

Figur 1 | Teori 40 

                                                   The role of wasta in organizations 

                                                                                       Respondents [%] 

Items: 10  

1. Have you used wasta to assist you in your career goals? [Yes/No] 89 

2. How often do you use wasta? [Never/frequently/always] 80 

3. Would you say that wasta helps you in all kinds of interactions? [Yes/No] 86 

4. How important is wasta in recruitment and promotion in your organization? [Very important/Not at all important] 80 

5. Do you think wasta is unfair for those without connections? [Yes/No] 83 

6. Would you like wasta to be used less? [Yes/No] 59 

7. In order to get a really good job, friends or family members in high places are needed [Agree/ Do not Agree] 93 

8. To get recruited, wasta of the candidate is more important than the gender [Agree/Do not agree] 80 

9. When it comes to landing a really good job, who you know [wasta] is more important than what you know  

    [Agree/Do not agree] 87 

10. Wasta is more important than your qualifications and work experience [Agree/Do not agree] 92 

 

Ved en nærmere gennemgang af resultaterne i undersøgelsen om udbredelsen af wasta indenfor 

karriereudvikling svarer 89 % at de selv har brugt wasta i deres karriere, på samme tid som 83 % 

synes at brugen af wasta er unfair og 59 % vil gerne have brugen af wasta mindsket. Herudover 

svarer 86 % af cheferne at wasta kan være hjælpefuldt i alle slags situationer, hvor 80 % også svarer 

at de bruger wasta ofte, herudover bliver der svaret af hhv. 92 % og 93 % at ens kontakter/netværk 

er vigtigere end ens kvalifikationer og erfaring og at ”for at finde et godt job, har du brug for 

højtstillede familiemedlemmer eller venner”.[Tlaiss & Kauser, 2011]
41
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I forbindelse med dette er der blevet givet nogle udtalelser fra nogle arabiske managers i forskellige 

virksomheder og lande. Her følger nogle eksempler
42

: 

En manager i Syrien udtalte: 

”I think wasta is not good because there is little fairness. It is only good for the person who has wasta [. . .] 

the majority of people are disadvantaged because they have no wasta [. . .] or even access to a wasta [. . .] 

wasta benefits only the few and influential [Junior Manager, Public Sector].” 

Denne person så negativt på wasta mens andre udtalte: 

En manager i Libanon:  

“Yes of course I used the wasta. I used my family’s political affiliation to get recruited originally [. . .] wasta 

is a tradition and part of our culture, it is not corruption [. . .] it is very important to have a wasta [. . .] 

things don’t happen in this part of the world if you don’t have wasta, everything in this society requires a 

wasta [Senior Manager, Banking].” 

Desuden udtalte en direktør fra en HR afdeling i Kuwait  

“If a minister or High Official tells you to employ someone, you cannot say no.”  

For at forstå wasta og mentorordning i Mellemøsten, skal man være opmærksom på at den adskiller 

sig fra det der i Danmark kaldes en mentorordning, hvor man typisk får en mentor som er et eller 

flere niveauer over en selv og forventes at hjælpe med coaching, rådgivning og udvikling af ens 

identitet og professionelle selvtillid. Når der tales om wasta og mentorer i Mellemøsten så handler 

det mere om at yde information og give bedre forbindelser internt i virksomheden; dette gælder 

både hvis ens wasta er en indefra virksomheden eller udefra. Dette vil give kandidaten øget 

selvtillid fra starten og skabe mindre usikkerhed på arbejdspladsen. I Vesten ses der kun på det 

interne når man taler mentorordning, hvorimod man i Mellemøsten både fokuserer på det interne og 

det eksterne på arbejdspladsen. Wasta begynder allerede fra familie og vennekreds og da familien 

betyder så meget for individerne i Mellemøsten betyder dette at jo mere prestige, penge og de 

rigtige kontakter en familie har, desto mere magt og indflydelse vil de få og dette fører til at de 
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bliver en god wasta for andre. [Cunningham and Sarayah, 1993]
 43

. En wasta kan være et hvilket 

som helst individ, som har magt til at få indflydelse hos andres beslutninger. Folk i Mellemøsten er 

stærkt påvirket af wasta og bruger således en stor del af deres liv på at opbygge denne, ikke kun 

indenfor forretningslivet, men privat, offentligt og politisk, da man aldrig ved hvornår man får brug 

for den rigtige wasta i fremtiden. [Tlaiss & Kauser, 2011]
44

 

En basal måde at beskrive mentorordningen af wasta på, er at den wasta man bruger for at 

eksempelvis få et job, behøver ikke kende en chef eller ansvarlig i den omtalte virksomhed, men 

trækker således selv på wasta i hans eget netværkscirkel, således at man ender med at få fat i nogle 

som har indflydelse og på den måde kan få arbejdet ordnet hurtigt og effektivt.[Tlaiss & Kauser, 

2010]
45

 

Grunden til at wastapersonen i den næste persons kreds vil hjælpe i sådan en situation uden at selv 

kende personen de vil hjælpe, er at de gerne trækker i de rigtige tråde for at hjælpe en 

betydningsfuld person, på denne måde gør man en tjeneste og man forventer at man selv eller en af 

sine nærmeste bliver hjulpet på et tidspunkt når de har brug for hjælp med noget.  

Efter en gennemgang af de kulturbetingede udfordringer fokuseres der nu på, hvilke juridiske 

udfordringer, man som dansk virksomhed bør være opmærksom på.  

3.6 International Handelsret 

Formålet med en kontraktforhandling er at de to parter ender med at skabe en bindende aftale. For 

at skabe en bindende aftale på tværs af landegrænser, skal flere ting lægges på bordet for at man ved 

en mulig tvist skal have en mulighed for at løse den.  

Her skal man se på den internationale handelsret. Denne er i høj grad præget af internationalt 

samarbejde, således at man i første omgang skal ind at se på om de omtalte lande som handler 

sammen deltager i det internationale samarbejde. Hvis ja, så lettes samhandlen da virksomhederne 

kan indrette sig efter de fælles regler der er og på denne måde mindske transaktionsomkostningerne, 

                                                        
43 Cunningham R. B. and Y.K. Sarayah,.Wasta: The hidden force in the Middle Easterne society, Westport, CT: Praeger 

– 1993, kilde er reference fra : The importance of >wasta< in the career success of Middle Eastern managers, se 

fodnote 43 
44 The importance of >wasta< in the career success of Middle Eastern managers - Hayfaa Tlaiss & Saleema Kauser 

Journal of European Industrial Training - Peer Reviewed Tidsskrift - Vol.35[5] – 2011 – [S..467-486] 

45 Perceived organizational barriers to women’s career advancement in Lebanon, Gender in Manegement: An 

International Journal, Vol.25 No.6.  - Hayfaa Tlaiss & Saleema Kauser – 2010– [S.462-496] 
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især til indgåelse og overholdelse af kontrakter og afgørelse af tvister forbundet med disse.  

[Nielsen, 2006]
46

 

I forbindelse med en tvist mellem to parter som har indgået en kontrakt på tværs af landegrænser, 

skal man først undersøge om den domstol, sagsøger vil fremlægge sagen for, har international 

kompetence til at behandle sagen. Hvis sagsøgte har bopæl i udlandet, skal der være en kvalificeret 

tilknytning til landet og hvorvidt denne foreligger, bliver afgjort efter loven i den stat, hvor sagen 

søges anlagt. Hvis der her antages at domstolen har international kompetence, skal domstolen 

herefter afgøre lovvalget, nemlig hvilket lands lov købeaftalen er underlagt.[Nielsen, 2006]
47

 Det er 

bestemmende for sagens afgørelse, hvilken lov der skal benyttes til afgørelsen.  

3.6.1 Retskilder 

Forskellige retskilder eksisterer i den internationale handelsret; nogle af dem findes i national ret, 

mens andre findes i den internationale ret. Formålet med de internationale regler i form af 

konventioner, modellove, forordninger og direktiver er ønsket om en ensartet fortolkning i form af 

fælles regler. 

De internationale retskilder består især af de traditionelle konventioner såsom CISG, The United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, som anvendes på løsørekøb, 

hvor køber og sælger har forretningssted i forskellige lande, samt New York-konventionen som 

medfører at udenlandske voldgiftskendelser kan fuldbyrdes i langt videre omfang end udenlandske 

domme
48

. Derudover er Romkonventionen og Haager-løsørekonventionen også relevante for 

afhandlingens undersøgelsesområde. 

Forskellige konventioner indeholder ofte forbehold, som gør det muligt for stater at deltage i 

konventionssamarbejdet med visse undtagelser. Disse vil behandles nærmere næste afsnit om 

International Privatret i Danmark. 

 

                                                        
46 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson – 2006 - S.27 

47 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson – 2006 - S. 29-31 

48 http://www.newyorkconvention.org/contracting-states 
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3.7 International Privatret i Danmark 

Når to parter i et retsforhold har tilknytning til hvert sit land, siges det at være internationalt. Tales 

der om et køb kunne sælgeren således være en dansk virksomhed, mens køberen er fra et 

mellemøstligt land. Den danske IP bliver opdelt i en række opgaver/emnekredse, hvor den første 

opgave er at bestemme, om en dansk domstol har kompetence til at bedømme et givet privatretsligt 

forhold med fremmed tilknytning. I det tilfælde, hvor der er værneting i Danmark, skal den danske 

dommer afgøre, hvilket lands materielle ret finder anvendelse på det omtalte retsforhold. Ethvert 

land har sine egne love omkring forskellige emner, såsom en købelov og en aftalelov, på samme 

måde har ethvert land også sine egne IP-regler som ligesom nævnt foroven regulerer de nationale 

domstoles internationale kompetence om lovvalg mv.. 

Der er en opgavefordeling indenfor den Internationale privatret, hvor de processuelle IP-regler 

bestemmer hvilket forum der er kompetent, de formelle IP-regler, hvilket lands lov der skal lægges 

til grund, og de materielle regler regulerer tvistens endelige udfald.[Lookofsky & Hertz, 2008]
49

 

3.7.1 Værneting- Den internationale kompetence 

Når der er tale om en formueretlig sag med tilknytning til et andet land og sagen bliver anlagt ved 

en dansk domstol, skal retten som det første tage stilling til om sagen er anlagt på det rigtige sted, 

det vil sige om de er kompetente til at tage sagen og herefter skal man se på lovvalget.  

Dette vil sige at hvis der her er dansk virksomhed med bopæl/hovedkontor i en dansk by, vil denne 

have værneting i den retskreds, som tilhører omtalte by jf. Retsplejelovens § 235 og § 238, stk.1. 

[Lookofsky & Hertz, 2008]
50

 

Hvis et selskab derimod ikke har hjemting i Danmark, kan man ikke være sikker på at en dansk 

domstol har kompetence til at afgøre denne tvist. For denne afhandlings interesseområde, skal der 

desuden ses på et selskab som ikke har bopæl/hjemsted i Danmark og i det tilfælde, hvor denne 

processuelle udlænding ikke har hjemsted i et EU- eller Luganoland. 

Udgangspunktet er at den processuelle udlænding, bliver sagsøgt ved sit eget hjemting.  Dog vil der 

i sager om kontraktforhold, kunne sagsøges ved en dansk domstol hvis Danmark er stedet, hvor den 

                                                        
49 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag - 2008 – [S.8-11] 

50 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag - 2008 – [S.23] 
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forpligtelse, der lægger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes jf. Retsplejelovens § 242, 

stk.1. 

3.7.2 Aftalt forum 

Værnetingsaftaler kan aftales indbyrdes mellem de to internationale parter, dette kaldes ’aftalt 

forum’. Her vil parterne som udgangspunkt gyldigt kunne aftale at kun en national domstol har 

kompetence f.eks. de danske domstole eller at sagen kun kan forelægges for en international 

voldgiftsret. Dette bliver oftest indført som en skriftlig klausul i forbindelse med en kontrakt. I 

internationale værnetingssager, finder retsplejelovens regler kun anvendelse, hvis begge parter bor 

udenfor EU- eller Lugano området. Dette ville dog være yderst usandsynligt, hvis det i 

afhandlingens sammenhæng, var to parter med hjemting i Mellemøsten, som vælger at sagsøge 

hinanden efter retsplejelovens regler.[Lookofsky & Hertz, 2008]
51

 

3.8 Romkonventionen 

Formålet med Romkonventionen er, at domstolene i de enkelte EU-medlemslande alle skal foretage 

lovvalg på samme måde, og dette kan kun ske hvis, alle nationale domstole fortolker konventionens 

bestemmelser ens. 

Romkonventionen viger for lovvalgsregler, der er fastsat på særlige retsområder jf. § 1, stk.4. og det 

indebærer relevans for denne afhandling at lovvalgsloven for løsørekøb og CISG fortsat anvendes 

på internationale løsørekøb. 

3.8.1 Anvendelsesområde 

Romkonventionens anvendelsesområde er fastlagt i Art.1 og 2, mens lovvalgsaftalerne bliver 

reguleret i Art. 3. Hvis man ikke har aftalt en lovvalgsaftale reguleres lovvalg af Art. 4.[Nielsen, 

1999]
52

 

Udgangspunktet for anvendelsesområdet er, at man har kontraktsfrihed, dermed selv må vælge 

hvilket lands lov der skal bruges, dog med den begrænsning, at de ikke må omgå visse regler ved et 

fremmed lovvalg, som kaldes ’forum shopping’.  

                                                        
51 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.oplag - Jurist & 
Økonomiforbundets Forlag - 2008 – [S.28-48] 
52 International erhvervsret, privat- & procesret - Peter Arnt Nielsen - 1 udgave, 1.oplag - Greens§Jurabibliotek – 1999 

-  S.124 
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Voldgiftsaftaler og værnetingsaftaler, som ofte viser sig som klausuler i større erhvervsmæssige 

kontrakter, falder uden for Romkonventionen, jf. Art. 1, stk.2, litra d. I stedet reguleres spørgsmål 

vedrørende værnetingsaftaler af bl.a. Domskonventionens Art. 17 og voldgiftsaftaler af New York-

konventionen. 

3.8.2 Lovvalg i mangel af aftalt lovvalg  

I tilfælde af at parterne ikke har foretaget et lovvalg eller det lovvalg de har foretaget er ugyldigt, 

gælder det, at aftalen bliver underkastet loven i det land, hvor aftalen har sin nærmeste tilknytning 

jf.Romkonventionens Art. 4, stk.1. Hvorvidt der er tilknytning afgøres efter parternes 

bopæl/hjemsted, den pågældende branches særlige karakter, herunder eventuelle lovvalgsmæssige 

sædvaner. Desuden kan kontraktens forhandlingssted, sprogvalg i kontrakten, dens indgåelsessted 

og opfyldelsessted, værnetings- eller voldgiftsaftaler også have indflydelse på afgørelsen af 

tilknytning.[Nielsen, 1999]
53

 Formodningsreglen i Romkonventionens Art 4, stk.2 forklarer i 

sammenhæng med dette, at aftalen formodes at have sin nærmeste tilknytning til det land, hvor den 

part, som skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, på tidspunktet for aftalens indgåelse 

har sin bopæl, og for et selskab sit hovedsæde.[Lookofsky & Hertz, 2008]
54

 

Viser det sig at formodningsreglen peger på et land, hvor aftalen ikke har sin nærmeste tilknytning, 

bør man falde tilbage på udgangspunktet i Art. 4, stk.1. 

3.8.3 Gyldig retsvirkning 

En lovvalgsaftale behøver ikke være skriftlig, den kan bare mundtlig eller indforstået, der skal i det 

mindste være tale om en ”aftale” og lovvalget skal fremgå med rimelig sikkerhed af kontraktens 

bestemmelser eller omstændigheder i øvrigt jf. Romkonventionens Art.3. Dette betyder at den ikke 

behøver stå der konkret, men begge parter skal forstå ud fra kontrakten hvad lovvalget er. 

En henvisning i kontrakten til en bestemt stats lovgivning eller brug af særlige nationale 

retsbegreber sammen med andre omstændigheder, kan anses som en stiltiende lovvalgsaftale til 

fordel for den pågældende stats ret - [Nielsen, 1999]
55

 

                                                        
53 International erhvervsret, privat- & procesret - Peter Arnt Nielsen - 1 udgave, 1.oplag - Greens§Jurabibliotek – 1999 

- S.151-152  

54 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag - 2008 – [S.64] 

55 International erhvervsret, privat- & procesret - Peter Arnt Nielsen - 1 udgave, 1.oplag - Greens§Jurabibliotek – 1999 

-  S.145-147 
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Hvis man derimod bruger voldgifts- eller værnetingsklausuler, indebærer det som udgangspunkt at 

man ikke på samme tid har foretaget et stiltiende lovvalg til fordel for loven i den stat, da man 

sædvanligvis vælger neutral grund til en tvistløsning af international karakter. 

Lovvalgsaftalen behøver desuden ikke indgå i kontrakten, men kan sagtens være en selvstændig 

aftale. For at kunne tillægges retsvirkning skal lovvalgsaftalen være gyldigt vedtaget, og for at finde 

ud af om den er gyldigt vedtaget skal man se på den lov, som påstås vedtaget ifølge 

aftalen.[Lookofsky & Hertz, 2008]
56

 Ifølge Art. 10, stk.1, skal den valgte lov anvendes, når det 

gælder spørgsmål om kontraktens fortolkning, kontraktens opfyldelse og virkningerne af 

misligholdelse.  

3.9 En voldgift og hvordan en voldgiftsklausul indføres i en kontrakt 

Voldgift kan defineres således ”Det forhold, at parterne i en retstvist i stedet for at gå til domstolene enes 

om at lade striden bindende afgøre ved en eller flere personer, som de i almindelighed selv vælger dertil.”
57

 

3.9.1 Generelt om voldgift i Internationale sager 

Et generelt synspunkt i internationale sager er at voldgiften anses for at være et bedre middel end 

domstolsbehandlingen af en tvist.   

I internationale sager er voldgift særdeles udbredt, da parterne gennem voldgift kan vælge et 

neutralt forum. Parterne kan aftale et neutralt forum, som betyder at voldgiften skal finde sted i et 

land, som ingen af parterne tilhører eller et land, hvor reguleringen af voldgift er anerkendt.  

Parterne i en sag har indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning, sagsbehandling og 

retsanvendelse. Desuden er voldgiftskendelser sikret anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse i flere end 

132 stater, som har tiltrådt New York-konventionen.[Nielsen, 1999]
58

 

Man kan vælge at lade en voldgiftsklausul stå i forlængelse af kontrakten, såvel som den kan laves 

som en aftale for sig selv. Desuden kan man aftale voldgift for allerede opståede tvister eller 

fremtidige tvister.
59

 

                                                        
56 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag - 2008 – [S.64] 

57 Dansk Forening for Voldgift – Juridisk Ordbog. W.E. von Eyben [voldgiftsforeningen.dk /da/ Voldgift/ Definition- af 

- voldgift] 

58 Dansk Forening for Voldgift – Peter Arnt Nielsen [voldgiftsforeningen.dk/da/Voldgift/Hvad-er-voldgift/Hvad-er-
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Den anbefalede klausul i Danmark for en voldgiftsag ifølge Peter Arnt Nielsen er: 

”Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens 

eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, 

som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.” 60 

 

Den internationale klausul ser således ud og er foreslået af ICC, International Chamber of 

Commerce: 

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of 

Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the 

said Rules. The Emergency Arbitrator Provisions shall not apply.” 61 

 

Og en mulig tilføjelse til klausulaftalen:  

”The parties may also wish to stipulate in the arbitration clause: 

 the law governing the contract; 

 the number of arbitrators; 

 the place of arbitration 

 and/or the language of the arbitration. 

In principle, parties should also always ensure that the arbitration agreement is in writing and carefully and clearly 

drafted.” 

3.10 Lovvalg ved køb - Haager-løsørekonventionen 

Haager-løsørekonventionen fra 1955 blev ratificeret af Danmark i 1964, dog blev 

gennemførelsesloven løsørelovvalgsloven ændret i forbindelse med gennemførelse af 

Romkonventionen i 1984 i dansk ret. Romkonventionen viger i dansk ret for Haager-

løsørekonventionen, dog kun i det omfang, der er fastsat særlige regler for. Lovvalget for 

                                                                                                                                                                                        
59 Voldgiftslovens § 7.; ’Parterne kan aftale voldgift for allerede opståede tvister eller fremtidige tvister i anledning af et 
bestemt retsforhold i eller uden for kontraktforhold. En voldgiftsaftale kan være en voldgiftsklausul i en kontrakt eller 

en separat aftale.’ - Stk. 2.; ’I sager om forbrugeraftaler er en voldgiftsaftale, der er indgået, før tvisten opstod, ikke 

bindende for forbrugeren.’  

60 Dansk Forening for Voldgift – [voldgiftsinstituttet.dk/dk/Menu/Anbefalede+klausuler/Voldgift]  

61 Standard-ICC-Arbitration-Clauses - International Chamber of Commerce - ICCWBO – Products & services – 

arbitration & adr - arbitration 
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handelskøb er underlagt Haager-løsørekonventionen, mens andre løsørekøb og andre kontrakter er 

underlagt Romkonventionen.[Nielsen, 1999]
62

 

Løsørelovvalgsloven finder anvendelse på løsørekøb af international karakter jf. lovens § 1, stk.1. 

Parternes status er uden betydning for lovens anvendelse, derfor kan den anvendes hvad enten det er 

en privatperson, en virksomhed eller en offentlig myndighed. 

Løsørelovvalgsloven angår som det fremgår af den franske titel ’objets mobiliers corporels’ kun 

køb af fysiske løsøregenstande. Dette vil sige at den ikke omfatter køb af fordringer, immaterielle 

rettigheder, patenter, knowhow, elektricitet, gas samt fast ejendom og tilbehør hertil.  

3.10.1 Partsautonomi 

Jf. Løsørelovvalgslovens § 3, 1.pkt. kan parterne vedtage, at købet skal være undergivet et bestemt 

lands lov, og dette land behøver ikke være et af de to [eller flere] landes love som medvirker i 

aftalen, men der gælder universalprincippet, både inden for løsørelovvalgsloven og 

Romkonventionen. 

3.11 Internationale løsørekøb 

3.11.1 Kendetegn ved et internationalt køb 

”Et >>international<< køb kendetegnes sædvanligvis derved, at sælger og køber har deres respektive 

forretningssteder i forskellige lande. F.eks. en sælger i land X og en køber i land Y, Opstår der senere en 

tvist der forelægges en national domstol [i X, Y eller et tredje land Z] skal denne tage forumlandets 

lovvalgsregler i brug - enten for at vurdere gyldigheden af parternes eget lovvalg eller [i mangel deraf] for 

selv at træffe et valg mellem konkurrerende køberetlige regler” [Lookofsky & Hertz, 2008]
63

 

3.11.2 CISG 

Med vedtagelsen af CISG i 1980 blev det internationale lovvalgsbehov reduceret betydeligt, da det 

dannede et fælles retsgrundlag for internationale køb. Når man taler lande som eksempelvis 

Danmark, Kina, USA og mange andre på listen af medlemmer i CISG, så gælder de samme 

materielle regler for internationale køb. I en sag mellem parter med forretningssted i disse lande, 

                                                        
62 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson – 2006 - [S. 216] 

63 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – 2008 - [S.93] 
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ville der slet ikke være noget behov for anvendelse af de lovvalgsregler som fremgår af 

Haagerkonventionen af 1955, Løsørekøbeloven af 1964.[Lookofsky & Hertz, 2008]
64

 

Som nævnt foroven blev Danmark ratificeret medlem af CISG i 1989, hvorefter Danmark er 

forpligtet til at anvende CISG i internationale køb. Hermed kan det siges at Danmark har fået to 

købelove, en til internt brug samt nordisk brug og en til eksternt internationalt brug.  

Ifølge konventionens Art. 1, stk.1, litra a, som fungerer som hovedregel i international praksis, 

gælder det at når købets parter har forretningssteder i forskellige CISG-stater, hvoraf mindst den 

ene er en ikke-nordisk CISG-stat er deres aftale direkte omfattet af CISG, det vil sige uden 

anvendelse af andre lovvalgsregler
 
[Lookofsky & Hertz, 2008]

65
 

Det skal her bemærkes at Danmark er medlem af CISG med undtagelse [f], også kaldt Art. 92-

forbehold: Denmark, Norway and Sweden declared that they would not be bound by Part II of the 

Convention ["Formation of the Contract"]. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 

declared that the Convention would not apply to contracts of sale or to their formation where the 

parties have their places of business in Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden.
66

 

Danmark er skrivende stund på vej til at blive part af del II af konventionen, men dette ikke er trådt 

i kraft endnu, dog forefindes det som Forslag til Lov om ændring af international købelov om 

aftaler og andre retshandler på formuerettens område.
67

 Konsekvensen af ophævelsen af det danske 

forbehold af del II i konventionen er, at det for erhvervsdrivende, der har deres forretningssted her i 

landet og indgår aftale med en part som har forretningssted i udlandet, vil blive mere forudsigeligt 

hvilke regler de skal bruge med hensyn til indgåelse af aftale, især for den udenlandske part.
68

 

                                                        
64 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – 2008 - [S. 94] 

65 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – 2008 - [S. 102] – Jf. smh. Lookofsky, CISG §2.3 

66 United Nations Commission on International Trade Law – Status – 1980 – United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods - Unicitral - 2012 

67 Forslag til Lov om ændring af international købelov & lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 

Retsinformation - Morten Bødskov - justitsministeren - Fremsat D. 26. oktober - 2011 - [kap 1;Indledning] 

68 Forslag til Lov om ændring af international købelov & lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 
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Her skal hermed bemærkes at forbeholdet lige nu betyder at aftaleloven har forrang for CISG når 

det gælder aftale indgåelsen. Dette vil betyde, at når lovforslaget bliver trådt i kraft vil Danmark 

ikke længere komme til at benytte aftaleloven når en af parterne har forretningssted i Danmark og 

det angår salgskontrakter, men i stedet del II af konventionen, som omhandler indgåelse af en 

kontrakt. Som tilføjelse til dette vil Danmark dog i lighed med Finland, Norge og Sverige beholde 

den nabolandsklausul, som er et forbehold om, at de nordiske købelove finder anvendelse på 

internationale køb mellem parter, der har forretningssted i de nordiske lande jf. CISG Art. 94.
69

 

Udover det ovennævnte omkring Danmark, er det relevant for afhandlingen, at understrege at 

Libanon har været medlem siden 2008, Oman er stadig ikke medlem af CISG
70

  

3.12 FIDIC -International Federation of Consulting Engineers  

Det er relevant for afhandlingen, at finde ud af hvad FIDIC er og hvorfor den er relevant for danske 

virksomheder, som er internationale aktører indenfor bygge- og anlæg. I dag hvor danske 

virksomheder udfører store bygge- og anlægsopgaver og efterhånden har bevæget sig ind i den 

internationale entreprisesektor er dette et interessant område at belyse. 

FIDIC står for Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, - den internationale organisation 

for rådgivende ingeniører. De almindelige bestemmelser af regelsæt FIDIC har udarbejdet er deres 

mest udbredte, anvendte og opdaterede regelsæt. Foreningen blev stiftet i 1913 i Belgien og har 

siden udviklet sig markant og i dag omfatter den over 100 ingeniørsammenslutninger og -foreninger 

fra over 70 forskellige lande, herunder danske F.R.I. [foreningen for rådgivende ingeniører]. FIDIC 

udarbejder internationale standardvilkår indenfor bygge- og anlægsvirksomhed, her vil for 

eksempel FIDIC’s Red Book svare til den danske AB 92, udarbejdet af Ministeriet for Offentlige 

Arbejder i 1951. 

FIDIC’s standardvilkår adskiller sig fra dansk ret og er præget af engelsk kontraktsret 

[common law]. Heri er det sædvanligt at en kontrakt er ganske omfattende i forhold til dansk ret, 

hvor de ikke er detaljerede i samme omfang. 

                                                        
69 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson – 2006 - [S. 118-119] 

70 United Nations Commission on International Trade Law – Status – 1980 – United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods - Unicitral – 2012  
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Et godt udgangspunkt i kontrakten for en dansk virksomhed er, at de kan skabe en form for balance 

og neutralitet mellem udbyder og tilbudsgiver og denne balance kan findes ved anvendelse af 

FIDIC’s standardvilkår. Her kan man ud fra sit projekts indhold vælge mellem de forskellige 

”Model services Agreements” som er relevante. Et eksempel kunne være Client/Consultant, Model 

Services Agreement
71

 også kaldt Whitebook.
72 

Hvis en dansk entreprenørvirksomhed eller ingeniørvirksomhed yder en ydelse i en fremmed stat, 

hvad enten de er etableret der eller er der i en afgrænset periode, så krydses kultur og juridiske 

spilleregler. Dette juridiske retsområde er reguleret af internationale konventioner eller aftaler som 

også er beskrevet i afhandlingen. Et regelsæt som FIDIC ville kunne bidrage med reduktion af 

problemer indenfor flere af de ovennævnte punkter og herved glatte forhandlingerne ud. Det er ikke 

nok at benytte et regelsæt fra FIDIC og regne med at der er styr på alt det juridiske, hvis en tvist 

opstår. Regelsættet vil være afhængigt af lovvalg og værneting for tvisten, som også skal aftales af 

parterne. Tvister vil som udgangspunkt, blive løst ved international voldgift, jf. FIDIC, pkt. 20, da 

ICC [International Chamber of Commerce] er kompetent.
73

 Denne vil uddybes i Analyse4.1.4. 

kategori 4:juraens betydning ved kontraktingåelse. 

 

 

 

 

 

                                                        
71 FIDIC - Client / Consultant Model Services Agreement - Fourth Edition - 2006 
72 FIDIC - International entrepriseret i et dansk perspektiv - Flemming Horn Andersen, Niels W. Brorson & Holger 

Schöer – Gjellerup - 1. udg. – 2003 - [S.15-21] 
73 FIDIC - International entrepriseret i et dansk perspektiv - Flemming Horn Andersen, Niels W. Brorson & Holger 
Schöer – Gjellerup - 1. udg. – 2003 - [S.23-25] 
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4. Kapitel│Analyse 
 

Det teoretiske afsnit har sat en ramme om afhandlingen både kulturmæssigt og juridisk. Ud fra 

teorien og den indsamlede empiri er det næste skridt, at gå videre til analysen. Denne del i 

afhandlingen vil tage udgangspunkt i og bygges op om de udfordringer problemstillingen lægger op 

til og ud fra udvalgt teori og empiri. 

4.1 Analyse kategorier 

I analysen vil respondenternes data blive indarbejdet som et understøttelsesredskab til at finde et 

mønster i de interview besvarelser, der er omkring forhandling af kontrakter mellem danske 

virksomheder og virksomheder i Libanon og Oman, med fokus både på det økonomisk relevante, 

såvel som de juridiske relevante aspekter. Dette mønster bør forstås således, at den empiri der bliver 

fundet frem til ved de kvalitative undersøgelser ikke bliver brugt til at finde frem til hvordan hele 

samfundet tænker i pågældende lande. Det kan ej heller antages at det altid vil være sådan indenfor 

det pågældende forretningsområde. Der ønskes derimod at finde frem til de tendenser fra 

medvirkende respondenters besvarelser, der giver grund til at opstille en kategori for herefter 

analysere denne i forhold til hvad en dansk virksomhed bør være særlig opmærksom på. 

Der opstilles 6 kategorier i analysen, som således bliver det analytiske værktøj, der skal give 

anledning til at gribe problemstillingerne an, når der skal ses på hvilke faktorer, der har betydning 

for afhandlingens område såvel økonomisk som juridisk. Derfor opstilles der 3 økonomiske - og 3 

juridiske kategorier. Disse er dannet hovedsageligt ud fra empirien, men vil blive bearbejdet ud fra 

teorien. Her skal der ses på hvilke tendenser i besvarelserne fra respondenterne som har givet 

anledning til videre analyse i forhold til det teoretiske i afhandlingen. Dette for at se på, hvordan en 

dansk virksomhed bedst skal gribe tingene an, når de vil ind på det mellemøstlige marked og i dette 

tilfælde, særlig Libanon og Oman. For ikke hele tiden nævne Libanon og Oman, henvises der som 

nævnt til disse som Mellemøsten, dog kun i de tilfælde hvor der er tale om begge lande. 
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4.1.1 Kategori 1: Forståelse af kultur i forhold til forhandling  

Denne kategori er relevant i forhold til de kulturbetingede udfordringer danske virksomheder bør 

have forståelse for, når de vil handle med en mellemøstlig virksomhed. Håndteringen af en 

forhandling er meget vigtig og afgørende for, om en dansk virksomhed skal kunne klare sig godt i 

Mellemøsten.  

Her skal man fokusere på de lande man laver forretning med, deres kultur og hvordan deres 

sædvanlige adfærd indenfor det relevante forretningsområde er. I dette tilfælde bevæger 

afhandlingen sig hovedsageligt indenfor bygge- og anlæg samt ingeniør-rådgivningsbranchen.  

I dataindsamlingen kommer respondenterne ind på de forhold de mener, man bør lægge vægt på når 

man taler mellemøstlige kultur i forhold til kontraktforhandlinger. 

Gennem denne del af analysen ses der på nedenstående Figur 1, hvor der er valgt at sammenligne 

de point Danmark, Libanon og Oman har opnået i Hofstede’s undersøgelser af de fem 

kulturdimensioner. Der vil som tidligere nævnt blive fokuseret på de to vigtigste kulturdimensioner 

i forhold til respondenternes besvarelser, som danske virksomheder, der ønsker at forstå kulturen 

bedre i forhold til forhandlinger bør fokusere på, nemlig Magtdistance samt Individualisme vs. 

Kollektivisme. Pointskalaen er fra 0-100, hvor der ses på hvor store magtdistancetendenser der er i 

landet og hvor mange individualistiske tendenser, der er i forhold til Hofstede’s undersøgelser. 

Dette vil sige jo tættere man er på 100 desto mere magtdistance og individualisme tendenser er der i 

området. De områder der i figuren er relevante for afhandlingen og besvarelsen af den del af 

problemformuleringen der siger ” kulturbetingede udfordringer må danske virksomheder være opmærksomme på 

i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder”, er PDI [power distance] og IDV 

[individualisme]. 

  

     

 

         Figur 1 | Analyse 
74

 

 

                                                        
74 Selvlavet model, ved at vælge de relevante områder på: [geert-Hofstede.com/arab-world-egiqkwlblysa.html] 
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Respondent A der selv er dansker og arbejder i Oman, fortæller i forbindelse med dette at 

samfundet i Oman er bygget op på en anderledes måde end det er i Danmark. I forretningslivet i 

Oman er der stor forskel på hvem der tager beslutninger og dette skal man være opmærksom på, for 

ikke at sætte den anden part i en ubehagelig situation, eksempelvis ved at komme med forslag de 

skal tage stilling til. Din modpart kan risikere at tabe ansigt overfor dig, hvis han ikke har 

kompetencen til at tage stilling til forslagene. 

Data1: ”… Hele samfundet er bygget op på en anden måde end hos os … Rigtigt meget magt er lagt hos enkelte 

personer … Beslutningskompetencen er ikke decentraliseret… Det handler meget om at ikke tabe ansigt overfor den 
person man står med her og nu […]” – Respondent A 

Data1 ses i lyset af, at folk som respondenten har haft forretningserfaring fra Oman, hvor 

modparten ikke ønsker overraskelser ved et møde. Derfor er det uønsket at bringe noget på banen, 

som der ikke i forvejen er gjort tid til at undersøge og tid til tage beslutning omkring på forhånd af 

en overordnet på arbejdspladsen. Dette kan endvidere ses i nedenstående. 

Data2: ”… I stedet for at gøre ligesom i Danmark, hvor man spørger direkte under et møde… Man kan eventuelt 
gøre det at inden man mødes laver man et brev og inden man mødes med pågældende, sende ham det brev og spørge 

ham, hvis jeg præsenterer det brev for dig om en uge, hvad vil din mening være om det… Du kan forholde dig til hans 

svar, rette til i brevet, så kan du forholde dig til det han siger… så kan du måske så på mødet komme med det … en 

frygt for hvad chefen vil mene til det og det… mulighed for at trække i nødbremsen og spørge en overordnet”- 
Respondent A 

Til det samme emne som data1 og data2 bevæger sig indenfor, udtaler Respondent C følgende om, 

hvor vigtigt det er at fokusere på at gennemføre en handel med en person som har kompetence til at 

tage beslutninger her og nu. 

Data3: ”Vigtigt at fokusere på at gennemføre handlen med virksomhedens højeste ledelse eller i hvert fald med folk 

med høj autoritet i virksomheden. Kun i disse situationer kan man sikre sig at forhandlingerne skrider frem. … Hårde 
forhandlingsmetoder er typisk meget forvirrende for danske virksomheder, især det at indordne sig spillets regler og 

forstå forretningsgangen i regionen - da relationer [wasta] og magtcentralisering er altafgørende for succes i 

regionen.” – Respondent C 

Som der kan ses i data1 taler Respondent A om, at beslutningskompetencen ikke er decentraliseret. 

Det samme emne kommer Respondent C ind på i data3, hvor det udtrykkes at der skal fokuseres på 

at gennemføre en handel med en person, der har kompetence nok til at tage de afgørende 

beslutninger. Sidst i data3 udtrykkes vigtigheden af magtcentralisering, som er altafgørende for 

succes i regionen. 

Magtdistance er et meget relevant emne at tage fat på i forhold til Hofstede’s kulturdimension. 

Dimensionen angiver i hvilken udstrækning et samfund accepterer at magten i organisationer er 

ulige fordelt. I danske virksomheder er magtdistancen ifølge Hofstede’s undersøgelse om de 5 
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kulturdimensioner PDI 18. Dette udtrykker modstand mod ulige magtfordeling og for høj central 

ledelse. Danmark bliver karakteriseret, som et samfund med fladt hierarkistruktur og herved med 

tæt afstand mellem de enkelte niveauer i virksomheden.  

Herimod får de udvalgte lande i Mellemøsten for afhandlingen langt højere tal i pointsystemet. 

Libanon ligger på PDI 75 og Oman hører under punktet de samlede arabiske lande på PDI 80. Dette 

betyder, at samfundene er styret af formelle hierarkiske strukturer med væsentlig større afstand 

mellem de enkelte niveauer.
75

 Uddelegering af ansvar og beslutningskompetence er derfor ikke 

udbredt i de to lande, som det er hos danske virksomheder. 

Problemer som kan opstå på baggrund af forskel i magtdistancen 

Der kan opstå forskellige slags problemer på baggrund af forskel i magtdistancen. Disse kan opstå, 

som nævnt i data2, hvor en forhandlingspart i Oman ikke bryder sig om overraskelser under 

forhandlingsmøder, som denne ikke har forberedt sig på inden ankomst, for ikke at tabe ansigt og 

ikke har kompetencen til at besvare eller forhandle om. Det at tabe ansigt kan ende med at 

ødelægge en forhandling, da parten kan ende med at hverken svare ja eller nej til dit udsagn. Dette 

kommer til udtryk i Respondent A’s besvarelse, hvor der kort beskrives en situation man kan 

risikere at stå i, hvis modparten ikke er forberedt på det emne man vil tale om og derfor hverken vil 

tabe ansigt til dig eller risikere at få problemer med sin egen overordnede: 

Data4:” … spørge om de går med til det og det… og så siger de hverken ja eller nej, altså du får hverken et ja eller 

nej… så må man tage en beslutning selv og tage det som et nej og komme videre der fra… de giver dig ikke et svar 

du kan bruge til noget… Hvis man ved det kan man godt håndtere det ellers kan man blive meget frustreret over 
dette…” - Respondent A 

Ifølge Respondent A handler det om at være godt forberedt som dansker inden forhandlingen, så 

man ved hvad man bør tale om og hvad man bør undgå, da det ville sætte begge parter i en 

ubehagelig situation, hvis man begynder at grave i noget som den anden ikke rigtigt kan eller må 

svare på.  

En modsat situation som kan opstå ved en forhandling, er at man på baggrund af den store 

magtdistance, ser på situationer med forskellige synspunkter. Hvis en dansk virksomhed sender en 

almindelig sælger af sted for at afslutte en forhandling, som han i Danmark har kompetence til, kan 

dette blive set ned på af den mellemøstlige virksomhed, da de på baggrund af dette ikke føler, at 

man anser dem som vigtige. Respondent C fortæller, at ens titel var altafgørende. Som 

                                                        
75 [geert-Hofstede.com/lebanon.html] & [geert-Hofstede.com/arab-world-egiqkwlblysa.html] 
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studentermedhjælper blev Respondent C sendt til Mellemøsten for at lave opsøgende salg og 

afslutte igangværende forhandlinger. Her havde det afgørende påvirkning at respondenten blev 

udstyret med navne- og stillingsskilt, som lød bedre og finere end det respondenten egentligt var 

ansat som i Danmark.  

Data5: … det er vigtigt at den mellemøstlige virksomhed føler sig værdsat. Dette vil sige, at de helst ikke vil forhandle 
med en helt almindelig sælger, men foretrækker i forhold til deres egen magtdistance at forhandle med en vigtig person, 

som har noget at sige. De tænker på en anderledes måde og for dem kunne det godt blive taget negativt at der ”bare” 

står sælger på dit skilt. –I forbindelse med dette vil jeg nævne et eksempel fra da jeg selv var sendt af sted for at lave 

opsøgende salg samt markedsanalyse i Libanon i min tid som kandidatstuderende i min sidste del af studiet. … fik jeg 
en finere/bedre stillingsbetegnelse end jeg egentlig havde herhjemme, da dette ville effektivisere min evne for at blive 

taget seriøst blandt de store aktører i Libanon, indenfor byggebranchen. Her fik jeg trods min unge alder masser af 

respekt, blev afhentet forskellige steder og kørt til hotellet og blev talt til som en ”afdelingsleder i en europæisk 

virksomhed…” - Respondent C 

Problemer som kan opstå på baggrund Individualisme vs. Kollektivisme 

Et andet essentielt emne at tage fat på i forhold til kategorien Forståelse af kultur i forhold til 

forhandling, er en vigtig kulturdimension blandt Hofstede’s kulturdimensioner kaldt Individualisme 

vs. Kollektivisme.  

Danmark [IDV 74] karakteriseres under kriteriet individualisme kontra kollektivisme, som et meget 

individualistisk samfund, hvor det forventes at enhver person sørger for sig selv og den nærmeste 

familie. De udvalgte lande i Mellemøsten som afhandlingen fokuserer på ligger på IDV 38 [Oman] 

og IDV 40 [Libanon] og er i modsætning til Danmark betydeligt præget af kollektivisme.
76

 

Karakteristikken ved kollektivistisk kultur er loyalitet og forpligtelse til gruppen. I gruppen, som 

der tales om i det kollektivistiske samfund, integreres mennesker fra fødslen ind til stærke 

sammenhængende in-groups, som hele livet igennem fortsat beskytter dem, mod til gengæld at have 

deres ubestridte loyalitet.
77

 

Et individualistisk samfund, er typisk præget af høj økonomisk standard, hvor egennytte har 

betydelig større indflydelse hos den enkelte. I et kollektivistisk samfund, er forpligtelsen og absolut 

loyalitet til gruppen i fokus. Kollektivister er drevet af ihærdighed for opnåelse af succes. 

Mentalitetsmæssigt er kollektivister indstillet på fuld udøvelse af kompetencer til accept for en 

belønning, der tilgodeser fællesskabet.
78

 

                                                        
76 [geert-Hofstede.com/lebanon.html] 
77 Cultures and Organizations: Software of the Mind - Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov Revised 

and expanded 3rd Edition - 2010 – [S.105-106] 
78 Comparing values, behaviors, Insitutions, & organisations across nations - Geert Hofstede - Cultures Consequences 

- Second edition – 2001 - [S.209-212] 
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Til dette område udtaler respondent C: 

Data6: ”… regionen generelt er meget kollektivistisk, hvilket vil sige at formår man ikke at etablere personlige 
relationer før forhandling, så kan det skade kontrakten på den måde, at kunden meget nemt kan springe fra og dermed 

ikke overholde kriterierne, som I har aftalt. Omvendt vil investering i relationer, gøre det mere pligtigt for kunden at 

overholde sin del af aftalen, da der pludselig opstår kollektivistiske forhold mellem jer.” – Respondent C 

Udover data6, kan man også se at udtalelsen fra Respondent A i data4, hvor respondenten udtrykker 

sig om, hvordan hans erfaringer har været i forhandlinger, hvor modparten bliver stillet spørgsmål 

de ikke har kompetence til at besvare. Dette viser både sammenhæng mellem magtdistancen og 

kollektivismen, på samme tid som det understreger, hvor vigtigt det er for Omanere i netop 

pågældende sammenhæng at hele tiden forholde sig til hvad de andre synes, og hvad de 

overordnede ville mene i forhold til respondentens erfaringer med disse situationer. 

Nedenfor beskriver figur 2 samspillet mellem magtdistance og individualisme i undersøgelsen fra 

Hofstede’s fem kulturdimensioner. Hvis man ser på Danmarks og de arabiske landes placering i 

forhold til de point de er blevet tildelt, kan man se hvorledes Danmark er placeret i nederste venstre 

hjørne, der indikerer høj individualisme og lille magtdistance, hvorimod de arabiske lande er 

placeret i modsat ende, der indikerer lav individualisme og høj magtdistance. Denne figur er med til 

at belyse hvordan disse to relevante kulturdimensioner i høj grad adskiller de i afhandlingen 

relevante lande og landegrupper, ifølge de interviewede respondenter i Hofstede’s undersøgelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 | Analyse
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Ovenstående figur belyser ydermere de kulturelle udfordringer danske virksomheder bør være 

opmærksomme på inden de når til forhandlingsparten, men også relevant data for hvorledes de skal 

agere ved indgåelse af kontrakter med mellemøstlige virksomheder. 

Hofstede belyser at disse to omtalte dimensioner, magtdistance og Individualisme vs. 

Kollektivisme, er tæt forbundet; med andre ord negativt korreleret. Dette vil sige at lande med stor 

magtdistance såsom Libanon og Oman sandsynligvis vil være mere kollektivistiske og tværtimod så 

vil lande med lille magtdistance være mere individualistiske. Dette kan også aflæses på figur 2 i 

analysen.
80

 

4.1.2 Kategori 2: Betydning af sociale relationer 

Denne kategori er relevant i forhold til de kulturbetingede udfordringer danske virksomheder bør 

have forståelse for, når de vil forhandle med en mellemøstlig virksomhed. De sociale relationer har 

stor betydning både inden en forhandling, såvel som den har efter en kontrakt er indgået. Der er 

grund til fokus på dette område, da sociale relationer, wasta, er opbygget omkring såvel den 

mellemøstlige parts sociale liv som deres forretningsliv og påvirker ens forhandlingsstyrke når 

modparten er mellemøstlig ifølge respondenterne.  

I dataindsamlingen kommer respondenterne ind på de forhold de mener, man bør lægge vægt på når 

man taler mellemøstlige kultur i forhold til de sociale relationer forbundet med kontrakt-

forhandlinger i det afgrænsede område i Mellemøsten. 

Udfra Hofstedes Figur 2 i analysekategori 1. forståelse af kultur i forhold til forhandling i afsnit 

4.1.1, hvor det ses at araberne har et kollektivistisk samfund. Disse tendenser om kollektivisme, gør 

at der derfor kan fortolkes, at disse stærke familierelationer er sikrede af det stærke wasta 

netværk.
81

 

Om dette udtrykker Respondent A, angående betydningen af wasta i ingeniør-rådgivningsbranchen 

indenfor det offentlige i Oman: 

Data7: ”… ja det eksisterer i stor grad hernede. Vi har tit oplevet at andre har fået et projekt som vi har budt på, 
selvom vi har givet det helt klar bedste bud, både kvalitetsmæssigt og pris og det må jo have at gøre med sine kontakter 

                                                        
80 Cultures and Organizations: Software of the Mind - Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov - 

Revised and expanded 3rd Edition - 2010 -  [S. 115]  
81 The importance of >wasta< in the career success of Middle Eastern managers - Hayfaa Tlaiss & Saleema Kauser -  

Journal of European Industrial Training – Peer Reviewed Tidsskrift - 2011 - Vol.35[5] – [S.467-486]  
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i landet og hvor vigtig man er. … dog er det et tabu emne som der ikke bliver talt om, men som man finder ud af når 

man boet hernede og får nogle oplevelser med sig. … her kan man tydeligt mærke forskel på hvem folk er i andres 
øjne og hvem der har de rigtige kontakter.” - Respondent A 

I forbindelse med dette tilføjer Respondent A vedrørende, betydningen og vigtigheden af det rigtige 

netværk for ens virksomhed i Oman og at opbyggelsen af dette netværk skal være der fra 

begyndelsen. Her kommer respondenten ind på hvorledes Oman som land prøver at komme dette 

emne til livs på deres måde: 

Data8: ”Det betyder ALT hvis man gerne vil nogen vegne… hver udenlandsk virksomhed bliver tilknyttet en 
virksomhed i Oman og denne skal så sørge for ens kontakter/netværk og for at bane vej for at man kan klare sig godt, 

imod at de får betaling fra os på årlig basis. Nogle kontaktvirksomheder giver god hjælp, mens andre forholder sig 

meget passivt og er der bare. Disse virksomheder er et lovkrav, for at en udenlandsk virksomhed skal få lov til at 
operere i landet” – Respondent A 

Denne slags mentorvirksomhed er efter Respondent A’s udsagn at bedømme, meget vigtig at have, 

hvis de faktisk laver deres arbejde og ikke blot ser passivt til og bliver betalt for det, da det er et 

lovkrav at være tilknyttet til sådan en virksomhed.  

Loven i Oman påbyder at man skal have en lokal partner, som faktisk har den afgørende stemme i 

virksomheden, og kan derfor kontrollere virksomheden og hermed også lukke virksomheden ned, 

hvis de synes. Den lokale partner er ikke påkrævet at indskyde penge i virksomheden på noget 

tidspunkt. Dog foregår der en form for overvågning på dette område, således at man ikke skræmmer 

udenlandske investeringer væk fra Oman. 

” … If you set up such a business in a free trade zone, of which there are several in the region, it’s granted 
exemptions from import and export duties, commercial taxes, building and property licence fees, land tax and 

restrictions on the transfer of capital invested in the zone….”
82

 

Dette vil sige, at hvis man ønsker at handle indenfor disse ”free trade zones”, som der er flere af i 

regionen, kan man fritages fra adskillige afgifter såsom import, eksportafgifter, gebyrer indenfor 

ejendomssektoren samt fra restriktioner på overførsel af investeret kapital. Alle disse fritagelser der 

er for nyetablerede udenlandske virksomheder i Oman, tyder på et skub fra regeringen for at skabe 

den fordel, med andre ord den wasta, som andre indfødte har opbygget igennem mange år, og som 

vil være tidskrævende og omkostningsfuld for en udenlandsk virksomhed at opnå. Begge parter får 

                                                        
82Starting a Business, All you need to know to start a business in Oman - Punkt 2 – Just Landed – 2003-2012 – 
[justlanded.com/english/Oman/Oman-Guide/Business/Starting-a-Business] & Look at Law; License to build – 

Advertising – subscribe – back issues - [apexstuff.com/bt/200610/legal.asp ] ; ”Foreign businesses looking to establish 

themselves in Oman as an engineering consultancy practice must either be 35 per cent owned by an Omani national 

holding the above qualifications, or obtain special ministerial approval for 100 per cent foreign ownership. Such 

approval allows them to register as a local branch of the offshore parent company. Foreign businesses must also prove 

that they have at least ten years’ experience as engineering consultants in their home country.” 
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gavn af samarbejdet, da Oman er et land under etablering og har brug for vækst på samme tid som 

udenlandske virksomheder har interesse i at være en del af den vækst grundet økonomisk profit. 

Mønsteret for hvordan Oman giver virksomhederne en wasta ved opstart, udtrykkes også her: 

” … A powerful sponsor or employer is a great weapon with officialdom, and observing his skillful negotiating can be 
an enlightening experience. The authorities, however, are usually helpful and don’t tend to be difficult unless they have 

good reason. You will find your working life in the region easier if you’re polite and patient. Smile and seek ‘advice’: 

requesting advice confers respect on the person asked and you will generally find that Arabs are friendly and 

helpful…”
83

 

Her kan en dansk nyetableret virksomhed drage nytte af alle de muligheder der er, som de alligevel 

betaler for, ved at udnytte deres mentor [sponsor] fuldt ud. Som nævnt kan man bruge ham til såvel 

at effektiv opbygge et solidt netværk, såvel som at få erfaring til deres måde at forhandle kontrakter 

på i Oman. 

Til samme emne udtaler Respondent B, som selv er professor i jura samt indehaver af et 

international advokat bureau i Libanon, mere indirekte end Respondents A’s udsagn i data7 & 

data8: 

Data9: ” … et samarbejde med en lokal advokat for en udenlandsk virksomhed ville være perfekt, spare dem 

omkostninger, gå direkte til sagen, i stedet for at sende en person herover, som skal sætte sig ind i alle tingene…” - 

Respondent A 

Denne udtalelse fortolkes således, at de sociale relationer er vigtige, dog behøver man ikke selv at 

arbejde på at opbygge dem, da man ved at hyre en lokal advokat, kan spare sig for de omkostninger 

forbundet med at skabe den rigtige wasta, da advokaten besidder denne wasta på forhånd. 

Til spørgsmålet angående, hvor meget wasta betyder i Libanon indenfor salg af maskiner til bygge- 

og anlægsbranchen, udtaler Respondent C, følgende: 

Data10: ” … Afgørende for om du overhovedet får ordren eller ej. Det er fuldstændig lige meget, om du tilbyder den 
bedste pris, produktkvalitet og service. Ved en wasta opstår der et gengældelses tiltag, hvor wasta-giver forventer, at du 

tilgodeser denne endnu mere ved en anden handel, som han tilbyder dig … Det er altafgørende for størrelsen af din 
kundegruppe, investeringer/ressourcer i markedsføring, opbyggelsen af personlige relationer.” – Respondent C 

I data10 & data7 ses et tydeligt mønster i besvarelserne, selvom der er tale om to forskellige lande; 

Oman og Libanon. Data7 omhandler endda udbud i den offentlige sektor indenfor 

ingeniørbranchen, hvor data10 omhandler salg af maskiner til bygge- og anlægsbranchen indenfor 

den private sektor. Alligevel formår to uafhængige respondenter at være meget enige om at de 

sociale relationer, den såkaldte wasta betyder mere end pris, kvalitet og service, set i lyset af 

                                                        
83Jf. Fodnote 81.  
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optakten til en mulig kontraktindgåelse. Dette bekræfter også Respondent B’s udsagn i data9, hvor 

der foreslås at en dansk virksomhed bør indgå et samarbejde med en lokal advokat, da dette vil 

spare dem for omkostninger og tid. Dette fortolkes således at den libanesiske advokat har styr på 

deres netværk på forhånd indenfor de forskellige brancher, hermed vil det forkorte processen og 

minimere omkostninger for den danske virksomhed. Endvidere skal dette sammenkobles med et 

uddrag fra Danmarks Eksportråds anbefalinger til de Forenede Arabiske Emirater nabostater til 

Oman: ’Mange virksomheder ser store fordele i at have en fysisk tilstedeværelse, når der skal foretages 

markedsanalyser, skaffes kontakter og integrering med kunder m.m. En sådan tilstedeværelse kan betyde en 

stor forretningsfordel i Mellemøsten. Forretningsfolk i regionen foretrækker at handle med personer, som de 

kender og stoler på. Det på understreges, at netværket er et vigtigt aspekt ved at foretage virksomhed i de 

Forenede Arabiske Emirater. Ligesom alle andre steder i verden tager det tid at skabe et netværk, og man 

skal derfor påregne lidt ekstra tid ved opstart af virksomhed i de Forenede Arabiske Emirater.’ 
84 

Desuden bliver dataene af disse udsagn fra respondenterne, bakket op i figur 1; ”The role of wasta 

in organizations” i Teori | 3.5.1 Wastas naturlige gang, hvor besvarelsen til spørgsmål 10, der er 

udsagnet om wasta er vigtigere end ens kvalifikationer og arbejdserfaring, hvor 92% af 

respondenterne svarer ja. Dette belyser at wasta har betydning på samme måde i denne situation 

som de tidligere beskrevne, hvor der nævnes pris, produktkvalitet og service, hvor wasta også er 

vigtigst. 

Herudover kan der drages nytte af en udtalelse af en Senior Manager indenfor Banking i Libanon. 

Her beskrives, at ting ikke sker i denne del af verden, med mindre har wasta, alt i dette samfund 

kræver en wasta.
85

 Teori | 3.5.1 Wastas naturlige gang 

Endvidere bliver vigtigheden af wasta understreget i Hutchings & Weir, hvor der bliver fokuseret 

på hvordan ”ikke-arabiske” kontraktforhandlere kan bruge wasta til at identificere vigtige 

fællestræk på forhånd, som de senere kan fokusere på i forhandlingerne, for på denne måde at 

kunne udnytte disse fællestræk i fremtidige forretningsmuligheder.
86

  

                                                        
84 Kulturforståelse er en del af forretningsstrategi – Dorte Skovgaard Wihre – Forretningskultur – Media Planet – 

Investeringer i Mellemøsten – Forretningskultur i Mellemøsten – Uddrag af Danmarks Eksportråds anbefalinger – 

December 2008 – [S.10] 

85 The importance of >wasta< in the career success of Middle Eastern managers - Hayfaa Tlaiss ; Saleema Kauser -  

Journal of European Industrial Training - Peer Reviewed Tidsskrift - Vol.35[5] – 2011 -  [S.467-486]  

86 Guanxi and wasta: A comparison - Hutchings, K. & Weir, D. - 2006a - Thunderbird International Business Review -  

48 -  [S.141-156] 
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På samme måde som guanxi bliver set som en meget vigtig faktor i kinesisk forretningskultur viser 

undersøgelserne i denne afhandling, at danske virksomheder bør fokusere på at arbejde på de 

personlige relationer i den arabiske verden, og for at gøre vejen til at kunne bearbejde disse 

relationer kortere er det vigtigt at have styr på sin wasta. Virksomhedsledere bør anerkende at 

arbejdsforhold og personlige relationer i den arabiske verden gør det lettere at forstå hvordan man 

bevæger sig indenfor det relevante magtnetværk indenfor branchen og disse personlige relationer 

bliver opbygget ved at man har nogle indflydelsesrige personer i sit netværk. [Metcalfe, 2006]
87

 

Set i lyset af respondenters udsagn til denne kategori om betydning af sociale relationer, er folk i 

Libanon og Oman stærkt påvirket af wasta og de bruger mange ressourcer og stor del af deres liv på 

at opbygge dette netværk, da det er en gengældelsesadfærd for man aldrig ved, hvornår man selv får 

brug for en wasta eller en af sine nærmeste skal bruge en.  

4.1.3 Kategori 3: Håndtering af nedslag i pris 

Denne kategori er relevant i forhold til håndteringen af nedslag i pris, også kaldt bargaining, som er 

en af de kulturbetingede udfordringer danske virksomheder bør have forståelse for, da denne kan 

være afgørende for om kontrakten bliver indgået i første omgang og om den mellemøstlige part 

efter indgåelse vil overholde de aftalte betingelser. Her skal man fokusere på de sædvaner indenfor 

bargaining i den relevante branche. I dataindsamlingen kommer respondenterne ind på de forhold 

de synes man bør lægge vægt på når man taler mellemøstlige kultur i forhold til bargaining i 

kontraktforhandlinger.    

Vedrørende nedslag af pris udtaler Respondent A, hvordan forretningsmænd i Oman ifølge hans 

erfaringer kan lide at handle: 

Data11: ” … som regel så kigger de på to ting: pris og den tekniske løsning … arabere kan godt lide at handle, de 

skal helst handle… hvis du giver pris i et tilbud, så kan du godt regne med at tilbuddet skal forhandles, det bliver en 

pris der bliver lavere det ender med…” - Respondent A 

Respondent C udtaler sig om hvad man som dansk virksomhed bør lægge vægt på i en forhandling i 

Libanon, for at undgå for høje prisnedslag, da det kun er tale om tid inden modpartens bargaining 

begynder: 

                                                                                                                                                                                        
Understanding networking in China and the Arab world: Lessons for international managers - Hutchings, K. & Weir, 

D. - 2006b - Journal of European Industrial Training, 30 - [S.272-290] 
87 Exploring cultural dimensions of gender and management in the Middle East - Metcalfe, B. D. - Thunderbird 

International Business Review, 48 – 2006 - [S.93-107] 
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Data12: ” … ja det er afgørende at arbejde sammen, selvom man har et produkt man ønsker at sælge. Ikke kigge på 
egennytte eller i hvert fald skjule det kraftigt og i stedet fokusere på, at overbevise kunden med en masse gode 

argumenter for hvorfor netop dit produkt er det bedste for hans forretning. … fokuser på det personlige forhold i 

forhandlingen, altså bryd isen imellem jer, vær mere personlig, tal om personlige interesser … dette kan være med til 
at udglatte forhandlingsprocessen og gøre den mindre hård tonet. Kunden vil således også være mindre tilbøjelig til at 

stramme sin prisregulering for meget og i stedet acceptere en højere pris end det han måske ville kunne have opnået.” 

Respondent C 

Ydermere tilføjer Respondent C til håndtering af nedslag i pris set med danske øjne: 

Data13: ”… Hvis du er ny på markedet, så skal du eftergive dig, da tabet indhentes mange gange på længere sigt. 
Dette forstået på den måde, at en kunde kan være adgangsbilletten til at større netværk, hvor denne vil kunne 

promovere dine produkter og skabe dig et godt renomme. Med tiden vil du så kunne sætte prisen op igen. Er du en 

kending på markedet, så kan du bedre selv tage stilling til om du ønsker at give et afslag eller ej. Gentagelse af dette er 

dog ikke smart, da snakken vil gå hurtigt, hvis du er typen, som er umulig at handle med.” – Respondent C 

Ifølge både Respondent A og C’s udtalelser i data11, data12 & data13, kan man se et mønster i 

måden hvorpå man griber prisnedslag an. Både hvordan deres tankegang er i forhold til at fokusere 

på det personlige forhold, tænke fremad for at få adgang til et større netværk, på forhånd have 

overvejet at der kommer et nedslag i pris. Spørgsmålet er ifølge Respondenterne A og C ikke om 

der kommer en forhandling af pris, men mere hvornår og hvordan man skal gribe den an. Ydermere 

kommer Respondent C ind på, hvor vigtig måden man håndterer forhandlingen på er, for det senere 

afslag i prisen som du selv kan påvirke tidligere i forhandlingen. 

Khuri’s teori bakker Respondent C’s udsagn op, ved at advare imod at sælger udviser stædighed og 

modvillighed for prisreguleringer, da dette vil afslutte forhandlingerne hurtigt i de fleste tilfælde. 

De bargaining teknikker der oftest bliver brugt og som man som dansk virksomhed bør være 

opmærksom på, er en høj grad af respektfuld tiltale. I Libanon er de hurtige til at opfatte og vurdere 

hvilken type man er og med det samme begynde at bruge termer, for at opbygge en kortvarig 

relation til køberen, således at man hurtigt kan føle sig beslægtet til sælgeren. Dette kan gøres ved at 

sælgeren bruger termer såsom ”ammi”, ”ibni”, ”bayi” som betyder min onkel, mit barn eller min 

far. Disse bliver brugt afhængigt af alderen på sælgeren i forhold til køber. Desuden bliver der 

fokuseret på køberens sociale status, for hvis køberens status er højere end sælgerens så bliver han 

omtalt med stor respekt, endda med overdrivelse, for at få modparten til at føle sig endnu vigtigere, 

da dette kan indikere et formelt forhold mellem dem og på denne måde skabe tillid. Dette kan på et 

senere tidspunkt komme sælgeren til gavn, da den anden person er blevet talt til med så stor respekt 
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og vigtighed at dette kan påvirke hans måde at presse prisen ned på, da man jo som velhavende ikke 

vil tabe ansigt ved at presse prisen for meget.
88

 

For at modargumentere dette spil eller med andre ord for at bevare sin position i sådan en situation, 

hvor der tales om en dansk virksomhed, som handler med en libanesisk virksomhed, er det vigtigt at 

man har styr på sit wasta på forhånd, da dette efterfølgende vil kunne give et modspil, ved at man 

kan referere til modpartens virksomhed, ved at sige man fik dem foreslået af en af deres 

samarbejdspartnere eller bekendte. På denne måde ødelægges det spil som benyttes overfor ukendte 

købere, man bryder isen som Respondent C udtaler i data12. Herefter har man på meget kort tid 

opbygget et forhold, da man gentagende stifter bekendtskab med de samme mennesker og på denne 

måde åbner man op for at løsne de videre forhandlinger der venter.  

Ofte ser man at når en prisdiskussion er kommet på plads, at sælgeren nægter at modtage pengene 

på en gang, og for at vise køberen tillid, tilbydes han kredit, for at på denne måde sikre sig et 

langvarigt forhold og samarbejde.
89

 Dette ville være en pæn gestus af en dansk virksomhed i 

starten, hvis man da har kreditvurderet virksomheden og stoler på denne.  

4.1.4 Kategori 4: Juraens betydning ved kontraktindgåelse  

Juraens betydning for en dansk virksomhed ved kontraktindgåelse med en virksomhed i Libanon og 

Oman – indenfor bygge- & anlægsbranchen, samt ingeniørrådgivningsbranchen. Med baggrund i 

Teori | 3.6-3.11, skal der nu ses på hvilke juridiske elementer der bør sættes fokus på, fra den 

danske virksomheds synspunkt. Emner som en god kontrakt, lovvalg og værneting vil være en del 

af analysen. 

Det offentlige i Oman bruger deres standardkontrakter ligesom man gør i andre lande, dog er det 

langt fra den mest foretrukne kontrakt for Respondent A’s virksomhed. Til dette emne udtaler han: 

Data14: ”…Hvert land hernede har deres standard kontrakter … en kontrakt som myndighederne bruger … 
bestemt ikke en kontrakt som vi vil bruge … ligesom den kontrakt som jeg har sendt dig fra Qatar…” – Respondent A 

I forbindelse med Respondent A’s henvisning til kontrakten fra Qatar, skal der siges om denne at 

den var ganske omfattende og i denne afhandlings sammenhæng ikke har været nødvendig at 

inddrage som bilag, da den udelukkende bruges som inspiration, for at danne sig et overblik over 

når respondenterne taler om komplicerede kontrakter med mange detaljer. Denne kontrakt er 

                                                        
88 The Etiquette of Bargaining in the Middle East - Fuad I. Khuri - American University of Beirut - 1968 – [S.702] 
89 The Etiquette of Bargaining in the Middle East - Fuad I. Khuri - American University of Beirut - 1968 – [S.702] 
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relativt kundevenlig efter Respondent A’s egen vurdering, derudover beskriver den meget detaljeret 

bl.a. hvem de medarbejdere som er medvirkende til pågældende projekt har tilladelse til at tale med 

i fritiden, herunder er det strengt forbudt at tale med konkurrerende virksomheder, selvom det ikke 

omhandler forretning. Man får desuden besked på at det samme personale skal være der i hele 

projektets forløb og generelt nævnes mange betingelser. Hertil siger Respondent A: 

Data15: ”… Den kontrakt som jeg har sendt dig er meget kundevenlig kontrakt … et ret dårligt udgangspunkt for et 

samarbejde mener jeg … når man kommer fra Danmark, har man den opfattelse, at når man har et samarbejde skal 

begge parter have nogle rettigheder og et skal være balanceret … hernede kan du sømmes både med ben og fødder 

… det kan være at de ikke har lov til at skifte personale i den periode projektet løber … det kan også være du har 

ubegrænset ansvar  … hvis vi får et honorar på 100.000 omani dinar, ønsker vi ikke at hæfte for 400.000 omani dinar  

… det er meget ubalanceret her … så må vi lave ændringer, tage forbehold for den og den bestemmelse, hvis vi skal 

tage opgaven…” – Respondent A 

I forbindelse med eventuelt egen indflydelse ved brug af andre kontrakter som rådgivende ingeniør 

virksomhed, udtrykker Respondent A således: 

Data16: ”… vil vil helst bruge Fidic… Model services whitebook… selvfølgelig bliver den tilpasset her og 

der…” – Respondent A 

Som tidligere nævnt er FIDIC et regelsæt bestående af standardvilkår, som er et godt udgangspunkt 

at stå i under en forhandling mellem en dansk virksomhed og en mellemøstlig virksomhed. 

Et regelsæt som FIDIC vil i Respondent A’s tilfælde, hjælpe med at minimere nogle af de juridiske 

forskelligheder, der eksisterer på området. Dette ved at tilbyde et regelsæt som begge parter kender 

til og ved få ændringer kunne finde på at tage i brug. Herved sparer begge parter tid ved 

forhandlingen af kontrakten og kan i stedet bruge denne tid på, at opbygge en tilpasset og balanceret 

kontrakt, samt god relation til samarbejdspartneren. 

For at se på reglerne i FIDIC om afgørelse af tvister mellem parterne skal man kigge under pkt. 20. 

Især interessant i forhold til Respondent A’s tidligere udsagn i data15 er FIDIC pkt.20.1, som 

vedrører entreprenørens krav og er et modstykke til bygherrens krav i FIDIC pkt. 2.5, som er 

undergivet en del mindre byrdefulde betingelser. Respondent A’s udsagn i data15 bekræfter herved 

også at udgangspunktet i FIDIC’s standardbetingelser er for kundevenligt. Derfor tilkendegiver 

respondenten også efterfølgende, at man kan benytte FIDIC som et udgangspunkt og herefter 

tilpasse den efter eget behov, der henvises her til data16. Herved får det respondentens virksomhed 

som er tilbudsgiver, til at stå i et bedre og mere afbalanceret udgangspunkt inden indgåelse af 

kontrakten. 
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Respondent A’s virksomhed er en dansk virksomhed, med hovedkontor beliggende i København, 

dog er det vigtigt at understrege, at afdelingen i Oman etableret som enhver lokal virksomhed i 

samarbejde med en lokal mentorvirksomhed som tidligere nævnt i data8. Dette vil sige at den har 

hjemsted i Oman og herfor også har værneting i Oman.  

Derimod vil Respondent C’s virksomhed Fibo Intercon’s situation være anderledes, da deres 

hovedkontor ligger i Videbæk i Danmark. En dansk virksomhed med hovedkontor/hjemsted i en 

dansk by, vil have værneting i den retskreds som tilhører omtalte by, hvori virksomheden som 

bliver sagsøgt har hjemsted. Jf. Retsplejelovens § 235 og § 238, stk.1. Videbæk hører efter den nye 

opdeling fra 2007 under retskredsen som hører under retten i Herning
90

. 

Det betyder, at medmindre Fibo Intercon har aftalt forum indbyrdes ved en klausul med sin 

mellemøstlige part, så har retten i Herning kompetence til at afgøre en eventuel tvist i tilfælde af at 

de bliver sagsøgt. Dog er mulighederne for at få modparten til at give retten i Danmark betydning 

ret minimale og dette udtaler Respondent C sig om i forbindelse med deres forbindelser i bl.a. 

Libanon. 

Data17: ”… når det så vidt at du skal i retten sker det typisk på kundens eget marked, da det er komplet umuligt eller 

i hvert fald meget svært at trække kunden til dit eget marked eller et tredje marked… Til trods for at du har mulighed 
for at trække ham til eget marked, så skal du på ingen måde forvente at vedkommende dukker op. Ej heller skal du 

forvente at han accepterer rettens afgørelse i dit land. … Vælger du at gennemføre sagen på kundens marked, så skal 
du være bekendt med at der kan være personlige eller pengemæssige relationer, som gør at du taber sagen til kunden.” 

Respondent C 

Respondent A udtaler sig omkring lovvalg i kontrakter, med henblik på hvilket lands love hans 

virksomhed oftest bruger, når de indgår en kontrakt indenfor byg og anlæg i dette tilfælde i Oman. 

Data18: ”… Typisk aftaler vi det lands lov, hvor projektet opføres… det andet sker også, men det hører til 

sjældenhederne…” - Respondent A 

I praksis forholder det sig således, hvis der ses på reglerne fra en dansk virksomheds synspunkt som 

yder ingeniørrådgivning indenfor byg og anlæg, men er beliggende i Oman. 

Den grundlæggende regel for lovvalg indenfor kontraktretten er partsautonomi, der betyder at 

parterne selv har indflydelse på den lov, deres internationale retsforhold skal være underlagt. I 

Dansk ret er lovvalget reguleret af Rom-konventionen, Haager-løsørekonventionen samt CISG. Her 

skal dog nævnes at Haager-løsørekonventionen viger for CISG, hvis begge parter er medlemmer af 

CISG, hvilket er tilfældet for Fibo Intercon og den libanesiske modpArt. Her kan sidstnævnte CISG 

                                                        
90 domstol.dk - Oversigt over retskredse pdf.  
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fravælges ved aftale, da den er deklaratorisk, mens de to andre tillader at parterne selv kan aftale 

hvilket lands lov som skal finde anvendelse i kontrakten. Hvis der ikke er aftalt lovvalg vil 

kontrakten som hovedregel i internationale handelsaftaler jf. Romkonventionen være underlagt 

loven i den stat der er den nærmeste tilknytning til.  

Ifølge Respondent A’s udtalelse aftaler hans virksomhed og modpart ved lovvalg at følge Omans 

love. Forestilles der at intet var aftalt og den danske virksomheds nærmeste tilknytning var i 

Danmark i stedet for Oman i form af hjemsted, så ville kontrakten som hovedregel jf. 

Romkonventionen være underlagt loven i Oman, da Respondent A’s virksomhed har nærmeste 

tilknytning til Oman, her henvises til ovenstående om værneting foroven.     

I forbindelse med Respondent C, fra Fibo Intercon, der handler med maskiner og tilbehør i 

byggebranchen, så tales der om løsørekøb. 

Løsørekøb er omfattet af Haager-løsørekonventionen, her anvender man som hovedregel sælgers 

lov, når ikke andet er aftalt mellem parterne. Dog er begge lande som nævnt medlemmer af CISG, 

derfor hvis parterne ikke har fraveget CISG ved aftale så gælder CISG for løsørekøbet 
91

 

De tre ovenstående konventioner, giver en anledning til at overveje hvilket indbyrdes forhold der 

foreligger mellem dem og om der er en konvention som står stærkere i forhold til de andre, hvis der 

skulle opstå tvivl om hvilken konvention der skal bruges i pågældende sag. 

”Forholdet mellem Romkonventionen, Haager-løsørekonvention og CISG er reguleret i de enkelte retsakter. 

Romkonventionen indeholder en såkaldt ”step back” klausul i Art. 21, hvorefter konventionen ikke er til hinder for 

anvendelse af en international konvention, som en kontraherende stat er eller bliver deltager i. Det betyder at Haager-

løsørekonventionen har forrang for Romkonventionen i de EU-stater, som har tiltrådt eller ratificeret Haager-
løsørekonventionen. Omvendt har CISG forrang for både Romkonventionen og Haager-løsørekonventionen, jf. CISG 

Art.1, stk.1, litra a, hvor efter CISG anvendes direkte, hvis parterne har bopæl i hver deres kontraherende stat. Har kun 

én eller ingen af parterne bopæl i en CISG-stat, forudsætter CISG, at staterne har lovvalgsregler for løsørekøb, da det 

følger af CISG Art. 1, stk.1, litra b, at CISG i disse tilfælde anvendes, hvis forumstatens lovvalgsregler peger på loven i 

en CISG-stat” 92 

Dette vil sige at den relevante jura for en dansk virksomhed, der ligesom Fibo Intercon handler med 

løsøre med Libanon, går man ind og ser på om Libanon og Danmark er medlemmer af CISG, 

hvilket kan bekræftes i Teori | 3.11.2, CISG. At parterne har bopæl i hver deres kontraherende stat 

og begge er medlem af CISG, betyder at CISG bliver brugt i dette tilfælde, da den som nævnt 

                                                        
91 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson - 2006 - [S.106-107] 

92 International handelsret - Peter Arnt Nielsen - Forlaget Thomson - 2006 – [S.108] 
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foroven har forrang for både Romkonventionen og Haager-lørørekonventionen, jf. Art1. Stk.1 i 

CISG. 

Endvidere siger CISG Art.1, stk.1 litra b, at CISG finder anvendelse, selvom parterne ikke har deres 

forretningssteder i forskellige stater, der har ratificeret CISG hvis forumlandets lovvalgsregler peger 

på loven i en CISG-stat. Dette vil sige at i Danmark vil relevante lovvalgsregler være 

Haagerkonventionen af 1955 og denne vil i kombination med denne artikel i CISG føre til at CISG 

finder anvendelse hvis sælgeren har forretningssted i Danmark og køberen forretningssted i en ikke-

CISG-stat, jf. Løsørekøbelovens § 4.
93

 

Ovenstående ville være tilfældet, hvis der antages at Fibo Intercon som dansk sælger, indgår en 

aftale med en virksomhed beliggende i Oman, som ikke er medlem af CISG. 

Tilfældet for Respondent A’s virksomhed lige nu er dog ikke således at deres danske virksomhed er 

beliggende i en CISG stat, da de har placeret deres virksomhed i Oman, og hermed arbejder på 

samme betingelser som enhver anden virksomhed i Oman, derfor følger de interne regler og love i 

Oman ifølge Romkonventionens regler om lovvalg.
94

 

4.1.5 Kategori 5: Håndtering af problemstillinger i et kontraktforhold 

Som dansk virksomhed er håndteringen af problemstillinger vigtig i forbindelse med en 

misligholdelse af en aftale. Som tidligere nævnt i Kategori 4, er der en tendens til at gå mere i 

detaljer i forbindelse med betingelserne i en kontrakt indenfor byg og anlæg og især indenfor 

rådgivning på området. I Danmark aftaler man de relevante betingelser og kriterier som er vigtige 

for begge parter for pågældende projekt, hvor man overlader noget af det til visse sædvaner og 

indforståede handlinger og love. Herimod i henhold til Respondent A’s udtalelser går man meget i 

detaljer i Oman ifølge hans erfaringer indenfor kontraktindgåelse. Disse udsagn er også nævnt i 

data15. 

Data18: ”… Når man kommer fra Danmark har man den opfattelse, at når man har et samarbejde, skal begge parter 

have nogle rettigheder og det skal være balanceret… hernede kand u sømmes både med ben og fødder… Det kan 

være man ikke har lov til at skifte personale i den periode projektet løber… Det kan også være du har ubegrænset 

ansvar… Hvis vi får et honorar på 100.000 omani dinar, ønsker vi ikke at hæfte for 400.000 omani dinar… Det er 

meget ubalanceret her … Så må vi lave ændringer … tager forbehold for den og den bestemmelse, hvis vi skal tage 

opgaven…” – Respondent A 

                                                        
93 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udgave 1.Oplag  - Jurist 
& Økonomiforbundets Forlag – 2008 - [S.102-103], samt løsørekøbelovens §4.  

94 Legislation Oman: [lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweoma.htm] 
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Der ses her tydeligt et mønster i Respondent A’s udtalelser. De kontrakter som der her er stiftet 

bekendtskab med, har tendens til at være meget detaljerede og svære at have at gøre med. Dette kan 

være med til at øge sandsynligheden for at en misligholdelse opstår fra en af parterne. 

Der skal her bemærkes at der er forskel på små misligholdelser og væsentlige misligholdelser. I 

Danmark er der en tendens til at mange virksomheder kan have en sædvane til at bruge retssystemet 

til at løse et større omfang af tvister, selvom disse kunne være mindre betydelige, da det ofte 

handler om principper grundet i konfliktårsagen. I både Oman og Libanon er disse principper dog 

en sjældenhed, da man som nævnt i 4.1.2. Kategori 2: Betydning af sociale relationer, bruger mange 

ressourcer på at opbygge denne betydningsfulde wasta, et netværk som er både tidskrævende og 

omkostningsfuld at opbygge. Derfor ville det være en stor risiko at tage for en dansk virksomhed at 

lave et søgsmål. Man bør ifølge Respondent A og C, så vidt muligt undgå disse, da man ellers kan 

risikere at ødelægge sit gode ry, hermed ende i en omvendt wasta situation, hvor rygtet vil florere så 

hurtigt at man tydeligt vil kunne mærke det på andre samarbejdspartnere. Dette bliver sågar bakket 

op af denne udtalelse fra Respondent A: 

Data19”… Dernede er det en skidt ting at sagsøge, da man ødelægger sine gode relationer som ellers betyder meget 
for en.” - Respondent A 

Ydermere udtaler Respondent C: 

Data20”… Du skal forvente at, hvis du vælger og gennemføre en retssag, så kan det være meget omkostningsfuldt for 

din fremtidige ageren på markedet. Er kunden en mindre ikke så kendt virksomhed, så overlever du… Er kunden i 
stedet anerkendt eller ejes af en magtfuld familie, så skal du forvente at dette kan blive meget omkostningsfuldt og din 

adgangsbillet ud af markedet.” – Respondent C 

Desuden kommer Respondent C ind på, hvorledes de tidligere har taklet misligholdelser: 

Data21”… Vi har tidligere skulle afvente længere betalingstider end normalt og i nogle tider alt for længe, men vi 
har aldrig overvejet en retssag, selvom dette ville have været løsningen på andre markeder. Jeg har ikke tidligere 

beskæftiget bekendtskab med udenlandske aktører, som trækker en partner, kunde eller sælger ind i en retssag i 

Libanon, grundet før nævnte årsager. Derudover vil du have meget svært ved at kunne føre en retfærdig retssag i landet 

eller trække den nationale aktør med til eget land…” – Respondent C 

Selvom tilfældet for respondenterne ikke har været at der har været så store misligholdelser af 

kontrakter at de har følt sig nødsaget til at trække hinanden i retten, bliver dette relevant i tilfælde af 

at misligholdelserne har så stor en betydning at en af parterne beslutter sig for at sagsøge 

modparten. Her skal bemærkes at man ved væsentlige misligholdelser kan hæve kontrakten jf. 

CISG Art.49, stk.1 og Art. 64, stk.1, hvori man i CISG Art. 25 definerer, hvornår der foreligger en 

væsentlig misligholdelse. I forbindelse med dette skal der jf. CISG Art. 26 altid gives meddelelse 

ved ophævelse af aftalen. 
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I Respondent C’s tilfælde og hans virksomhed Fibo Intercon, hvor der sker salg af løsøre fra 

Danmark til Libanon, som der ses tidligere i afhandlingen har tiltrådt CISG anvendes CISG, da 

begge lande har tiltrådt konventionen. 

Hvis samme virksomhed, Fibo Intercon derimod sælger løsøre til en virksomhed i Oman i stedet for 

Libanon anvendes CISG stadig, idet at Løsørekøb lovvalgslovens § 4 bestemmer at dansk ret skal 

anvendes, da ”spørgsmål om løsørekøb af international karakter bedømmes efter reglerne i det 

land, hvor sælgeren har bopæl”
95

. Den Internationale købelov CISG er gjort til en bestanddel af 

dansk ret og ifølge dens § 2 samt Art. 1, stk.1 nr. b i CISG, da peger lovvalg på at CISG finder 

anvendelse. 

I og med at der nu er kommet frem til at CISG skal anvendes i begge disse situationer, skal der ses 

på vigtige elementer for danske virksomheder indenfor byg og anlæg i CISG. Dog her bemærkes 

det at hvis tilfældet havde været ingeniørrådgivning, hvilket vil sige tjenesteydelser i stedet for sale 

of goods så bliver Romkonventionen benyttet som nævnt tidligere i afsnittet. 

Man skal først og fremmest se på risikoens overgang, da man ofte ved salg af løsørekøb taler om en 

form for forsendelse af de omtalte varer, i Fibo Intercon tilfælde kunne disse være cement maskiner. 

Risikoovergang fra sælger til køber indtræffer ved overgivelse af varen til første transportør, med 

mindre man har aftalt at sælger skal levere varen på et specielt sted hos køber jf. CISG Art. 67. Her 

gælder der i lighed med den danske Købelovs bestemmelser, at hvis risikoen er gået over til køber, 

så har denne ansvar for varernes hændelige overgang og det samme i omvendt situation, hvis 

sælgeren har risikoen så skal han levere. 

Relevante elementer i sælgers forpligtelser er at levere salgsgenstanden jf. CISG Art. 30, her har 

sælger hvis det er et forsendelseskøb en leveringsforpligtelse. Denne opfyldes som nævnt foroven i 

Risikoovergang ved overgivelse til første fremmede fragtfører jf. CISG Art. 31a. Sælger som i 

eksempelet ville være Fibo Intercon er forpligtet til at levere en genstand fri for mangler jf. CISG 

Art. 35. Hvis Fibo Intercon har aftalt at levere den 1.1.2013 og de faktisk leverer 7 dage før, så har 

de 7 dage til at rode bod på fejlen og tilfredsstille køber jf. CISG Art. 37, dog har køber stadig ret til 

at kræve skadeerstatning efter bestemmelserne i konventionen. Faktisk har køber ifølge CISG 

Art.39 hele 2 år til at give meddelelse til sælger om en mangel ved varen, som er fuldstændig 

                                                        
95 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag - 2008 - [S.15] 
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svarende til den danske reklamationsret. Dette bekræfter Respondent C’s udsagn, hvor han 

beskriver hvordan Fibo Intercon behandler deres kunder i Mellemøsten: Data22”… hvor kunden 

behandles som en dansk kunde, hvad angår reklamation og andre problemer ved produktet.” – Respondent C 

Købers forpligtelser er selvfølgelig også væsentlige i afhandlingens tilfælde, da de danske 

Respondent A & B begge er sælgere og hvis køberen ikke har nogen forpligtelser han skal 

overholde, så får de ikke betaling for deres varer/ydelser. Her lægger CISG ud med Art.55 om at 

markedsprisen skal betales, dette gælder hvis man har indgået en købsaftale uden at aftale prisen. 

Desuden skal der gøres opmærksom på, at køber har en reklamationspligt, således at han skal 

undersøge varerne efter CISG Art.38 og give meddelelse uden ugrundet ophold efter CISG Art.39. 

Efter retspraksis er en reklamation indenfor 14 dage formentligt rettidigt, afgøres dette konkret fra 

sag til sag. I tilfældet med Fibo Intercon kan der være tale om store maskiner som for det første er 

undervejs i langt tid inden ankomst og maskinerne kan være så avancerede, at de vil tage betydeligt 

længere tid at undersøge i forhold til andre mindre produkter. Dette grundet i at nogle af maskinerne 

skal testes, hvor de skal kunne producere i et længere antal dage i træk på samme tid som kvaliteten 

er tilfredsstillende. 

Herudover gælder det før køber at betale på det aftalte tidspunkt jf. CISG Art. 59. Denne artikel er 

vigtig for en dansk virksomheds håndtering af problemstillinger i tilfælde af at der strækker sig 

udover, hvad man som virksomhed vil finde sig i set i lyset af hvad man er vant til i forhold til 

betaling til tiden med ”ikke-mellemøstlige” lande. Hvis der ses på den ovennævnte data21, hvori 

Respondent C fortæller om hvordan de håndterer en situation, hvor køber ikke betaler indenfor den 

aftalte tidsramme, bekræfter dette udsagn at visse dele af afsnittet omkring købers pligter er relevant 

for afhandlingen. Selvklart er det vigtigt at være opmærksom på at der eksisterer forskellige former 

og aftaler for betalinger, så det afgørende er hvad de har aftalt indbyrdes, for at finde ud af hvorvidt 

køber betaler rettidigt eller ej. Hvis intet er aftalt er køber jf. CISG Art. 58 forpligtet til at betale 

købesummen, når sælger stiller varen til rådighed. 

For som dansk virksomhed, at sikre sig sin betaling efter CISG Art. 50 pkt.3, kan sælger, som 

eksempel danske Fibo Intercon, sende varen på det vilkår, at varen kun overgives til køber mod 

betaling af købesummen. Dette anbefales i denne artikel, dog ville det i Mellemøsten blive taget 

imod på en negativ måde, dette kan ses ud fra Teori | 3.5.1 Wastas naturlige gang og som tidligere 

nævnt i analysen at man skal være meget opmærksom på at ikke ødelægge de sociale relationer, 

men gøre det modsatte og vise tillid så længe dette er muligt.  
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Misligholdelsesbeføjelserne kan man læse en klar definition om i CISG Art. 25 som lyder således:  

”En parts misligholdelse er væsentlig, hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig grad 

berøver ham for, hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at forvente, medmindre den misligholdende part ikke 

forudså og en fornuftig person i samme situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset et 

sådant resultat.”96 

 

Dette vil sige, at hvis der i Fibo Intercon’s tilfælde, forestilles at de sælger 3 maskiner til en værdi 

af 300.000DDK til en køber i Libanon. Køber modtager maskinerne, og disse maskiner hverken kan 

klare kapaciteten eller overholde kvaliteten af de produkter køber vil fremstille og som er aftalt 

sammen med sælger. Her kan man godt forestille sig, at sælger ikke kan gøre noget for at afhjælpe 

problemet indenfor rimelig tid. Dette ville blive anset som en væsentlig misligholdelse og købet kan 

ophæves. Jf. CISG Art. 49, stk.1 og CISG Art. 25 

I et andet tilfælde, hvor køber herimod ikke overholder sine forpligtelser af aftalen, misligholder 

denne konvention væsentligt eller hvis han som tidligere nævnt i data21 ikke inden for den 

yderligere frist som sælger har fastsat jf. CISG art 63, stk.1 har opfyldt sin betalingsforpligtelse, så 

kan sælger ophæve købet. Det vil sige at i flere tilfælde af dem Respondent A og C nævner, hvor de 

ofte trækker den fastsatte frist ud til fordel for kunden, der kunne de nemt have sagsøgt kunden jf. 

CISG. Desuden kunne Fibo Intercon i tilfælde af manglende betalingsevne jf. Art 71 indstille 

opfyldelsen af sine forpligtelser, hvis man når dertil hvor man ikke mener at køber på nogen 

tidspunkter har tænkt sig at betale. Efter pkt.3 i Art.71, kan man dog give køber en advarsel ved at 

indstille sine forpligtelser og meddele køber dette, hvorefter hvis køber giver en betryggende 

sikkerhed om at han vil betale, kan man genoptage opfyldelsen. 

4.1.6 Kategori 6: Konflikthåndtering – Retssag eller voldgift? 

Efter en gennemgang af hvilken national og international jura der er relevant for afhandlingens 

problemstilling, blev der taget hånd om, hvilke slags problemstillinger der har tendens til at opstå 

mellem to parter i forhold til litteratur, empiri og relevante retskilder på området. Desuden har der 

været en gennemgang af værneting og lovvalg generelt. Med udgangspunkt i dette, vil det være 

relevant at finde den bedste løsning til håndtering af en konflikt og baseret på respondenternes 

mønster af udsagn. 

Det er kun de færreste tvister der faktisk anlægges egentlige retssager i forhold til respondenternes 

udsagn. Til svar på spørgsmålet omkring hvor mange tvister mellem deres egen virksomhed og en 
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mellemøstlig virksomhed, som vil munde ud i en egentlig retssag/voldgiftssag er det undgået at 

spørge Respondent B, da han er selvstændig og har eget advokatbureau, så et svar til dette 

spørgsmål fra ham vil munde ud i en overdrivelse og reklame for hans arbejdsplads. Derimod har 

Respondent A svaret: 

Data23”… Hvis jeg nu forsøger at besvare spørgsmålet ud fra den branche jeg arbejder i 

[rådgiverbranchen/ingeniørvirksomhed], vil jeg gætte på at ml. 5-10 % vil være retvisende – måske nærmere 5 %. Det 

er særdeles omkostningstungt at køre voldgiftsager og det kræver som udgangspunkt en vis tyngde i sagerne, førend 

man begiver sig ud i dette eventyr…” – Respondent A 

Til dette udtaler Respondent C: 

Data24”… Mit subjektive estimerede procentvise sats for episoder, som ender i en retssag er: 5%, efter udbruddet af 

krisen, kunne man godt forestille sig, at dette tal er vokset, men har ikke noget konkret eksempel herpå. Retssagerne 

kunne muligvis dreje sig om manglende betaling eller andre kontraktretlige brud med væsentlig økonomisk betydning 

… Alt andet lige, så er tabet altid større end gevinsten ved en vundet retssag, hvorfor dette er sjældent noget 

virksomheder springer ud i.” – Respondent C 

Her bliver to områder belyst, dels at det kræver en økonomisk tyngde i sagerne før man bevæger sig 

ud i en voldgiftssag og dels at det grundet i kulturen i Mellemøsten ofte vil indebære et større tab 

end gevinst ved en vundet retssag.  

Respondent A, nævner voldgift da deres virksomhed i Oman, bruger regelsættet fra FIDIC’s 

WhiteBook som udgangspunkt for deres kontrakter indenfor byg og anlæg. Vedrørende kontrakter 

indgået af udbyder og tilbudsgiver inden for byg og anlæg, håndteres løsning af tvister efter et 

afgørelsessystem i FIDIC.
97

 Nedenstående nævnes yderligere Diskussion 5.2, | Juridiske 

udfordringer der bør vægtes i forhold til mellemøstlig kultur 

I. Ingeniøren træffer afgørelse som første instans efter FIDIC pkt. 3.5, jf. FIDIC pkt.20.1 

II. Dispute Adjudication Board [DAB] er anden instans, reguleret i FIDIC, pkt.20.2-20.4 

III. Amicable Settlement, reguleret i FIDIC, pkt.20.5 

IV. Voldgift, jf, FIDIC, pkt.20.6-20.8 

Herved giver man parterne adskillige muligheder for at løse tvisten inden den når til voldgift, som i 

teorien fastlagde som en dyr affære og alligevel ofte ender med et forlig mellem parterne. 
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Respondent C, udtaler sig om at tab er større end gevinst ved en vundet retssag i Mellemøsten. Ud 

fra erfaringer fra Libanon udtaler han sig som nævnt i data24, om at man så vidt som muligt skal 

undgå retssager, da disse ødelægge ens ry og sociale relationer, som man har brugt tid og ressourcer 

på at opbygge, jf. data21. 

Som nævnt ovenfor, bør den danske virksomhed så vidt som muligt undgå at ødelægge deres ry og 

sociale relationer, hvilket i øvrigt også gør sig gældende på hjemmemarkedet i Danmark. Der bliver 

dog lagt ekstra kræfter på dette område i Mellemøsten, da der igennem teorien og wasta afsnittet af 

analysen er kommet frem til at en af de vigtige faktorer der bør lægges vægt på er ens wasta. Dette 

indebærer, at der så vidt som muligt bør undgås retssager som kan ses af offentligheden, for på den 

måde at beskytte sig fra sine konkurrenter. Dette kan gøres ved international voldgift. En anden 

fordel ved den internationale voldgift er at dens afgørelser tillægges så stor betydning, at det ofte 

kan være nemmere at få voldgiftskendelsen tvangsfuldbyrdet i pågældende land, end hvad det ville 

have været hvis den var afgjort ved en national domstol. 

Danmark er ratificeret medlem af New York konventionen af 1958 om international voldgift. Ved 

dette har Danmark forpligtet sig til at respektere friheden til at indgå i internationale voldgiftsaftaler 

på tværs af 140 ratificerede lande. Herved skal en dansk domstol afvise en sag, der er anlagt i strid 

med voldgiftsaftalens indhold jf. 1958-konventionens Art. II og Voldgiftslovens § 8.
98

 

Som tidligere nævnt i Teori | 3.9.1, Generelt om Voldgift, er der et formkrav for den voldgifts- og 

lovvalgsklausul som er nærmere defineret i New York-konventionens Art. II stk.2. Her kunne man 

som dansk virksomhed for at sikre sin beskyttelse mod offentligheden og konkurrenternes lys bruge 

denne foreslåede klausul i sammensætning med en af tilføjelserne. Til denne voldgiftsklausul som 

er foreslået ville et godt udgangspunkt således være, at få styr på en lovvalgsklausul i samarbejde 

med sin modpart. Der skal bemærkes at, selvom det ikke er et lovkrav at klausulen skal være på 

skrift, så er det yderst sjældent at man ser sådan en aftale blive lavet mundtligt i praksis.  

For en dansk virksomhed som Fibo Intercon er det således også interessant at vide, om den dom der 

bliver afsagt i en dansk domstol eller voldgift bliver fuldbyrdet. Jf. Retsplejelovens § 478 kan en 

virksomhed hvis det bliver relevant med fogedrettens hjælp med at få fuldbyrdet en dom således at 

den ene part kan få den sum penge eller andet som sagen omhandlede. 

                                                        
98 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – 2008 - [S. 49-50] 
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Det samme gælder sager som i Danmark bliver afgjort i voldgiftsretten, jf. Voldgiftslovens § 38. 

Ser man på sagen fra modsat vinkel, det vil sige hvis sagen bliver afgjort udenfor Danmark og 

afhandlingens område i Mellemøsten, så synes Danmark at være et af de vestlige lande som viser 

mindst respekt for retsafgørelser truffet i udlandet, dette er endnu en grund til at vælge voldgift.
 99

 

Dette fører til, at hvis man som dansk virksomhed skal indgå en kontrakt med en virksomhed i 

Libanon eller Oman og vil sikre sig beskyttelse dels mod offentligheden, konkurrenter og sikre at 

man kan få fuldbyrdet sin dom, vil det som udgangspunkt foreslås at en international voldgift ville 

være det optimale valg i stedet for en national domstol. Samt at man til lovvalget gerne skal 

forhandle sig til en lov som den danske, hvor IP retten henviser til CISG.    

Dog skal det bemærkes at der er langt fra hvad man som dansk virksomhed bør gøre og hvad man i 

praksis kan forhandle sig frem til, når der sidder en Mellemøstlig part på den anden side som også 

tænker på sine egne fordele omkring de samme emner. Det er dog vigtigt at have disse oplysninger i 

baghovedet til en forhandling, da det kan være altafgørende i sidste ende.  

 

 

 

 

                                                        
99 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – jf. Lookofsky & Hertz, T.L., ch. 5.2. - 2008 - [S. 51-52] 
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5. Kapitel│Diskussion 
 

Der vil i afhandlingens følgende afsnit diskuteres i relation til afhandlingens problemstilling, der 

søger at belyse: Hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer må danske virksomheder være 

opmærksomme på i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder og hvorledes kan 

disse udfordringer håndteres. Der vil i første del diskuteres ud fra hvordan et kollektivistisk 

samfund med høj magtdistance med fokus på bargaining, hænger sammen med de personlige 

relationer. Derudover vil der i anden del af diskussionen inddrages de juridiske udfordringer der bør 

vægtes i forhold til Mellemøstlig forretningskultur når der er tale om håndtering af en tvist. 

Argumenter og perspektiver i begge dele af diskussionen vil blive understøttet af data, der ikke 

nødvendigvis er med i analyse kategorierne. 

5.1 Kollektivistiske samfund med høj magtdistance samt wasta 

I bund og grund handler dimensionen Individualisme vs. Kollektivisme om in-groups og out-

groups, altså hvem tæller med i hvilken kategori. Den danske kultur hører som tidligere nævnt 

under den individualistiske kultur Teori | 3.2.2, Kollektivisme vs. Individualisme, hvor man lægger 

vægt på individets behov, hvorimod den mellemøstlige kultur hører til den kollektivistiske kultur. 

For denne afhandlings vedkommende må Libanon og Oman, som efter empirien samt Hofstede’s 

undersøgelser siges at begge være kollektivistiske.       

Ifølge Brett
100

 kan mennesker i alle kulturer skelne mellem deres grupper, det vil sige deres in-

groups og out-groups, hvor in-group er den kultur man er medlem af og out-group er den man ikke 

hører til. Det er vigtigt at gøre sig klog på den kollektivistiske kultur for en dansk virksomhed, her 

er selv-identitetens egenskaber tilbøjelige til at bestå af egenskaber, som også findes i 

fælleskulturen. Ydermere kan denne kulturelle værdi, være med til at have indflydelse på ens 

konfrontation samt motivation i en forhandlingssituation. I kollektivistiske kulturer bliver der lagt 

vægt på samarbejde, derfor er forholdet til modparten meget vigtig og man undgår direkte 

konfrontation. Ydermere et bemærkelsesværdigt synspunkt fra Brett er, at forhandlere fra 

kollektivistiske kulturer menes at behandle medlemmer fra ens egen gruppe samarbejdsvilligt, 

hvorimod medlemmer fra modsatte gruppe behandles omvendt. Dette vil være et vigtigt punkt at 

                                                        
100 Negotiating Globally - Brett, Jeanne M. - San Francisco  -  Jossey - Bass – 2001 – [S.20] 

Note: ’Professor Brett’s research is in the areas of cross cultural negotiations, the resolution of disputes, and the 

performance of multicultural teams.  Her current research investigates culture and negotiation strategy’ 
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fokusere på for en dansk virksomhed da det er en anderledes kultur man er på vej ind til, hvor det i 

forhold til empirien [kategori 1 +2] ikke længere er nok at have et godt produkt og en god pris, 

mens ens sociale relation er nøgleordet i denne sammenhæng.  

Der skal i denne sammenhæng understreges at, kollektivisme og wasta ikke skal forstås som et 

ensbetydende og samlet udtryk. Wasta er det netværk som man opbygger, for at kunne lave 

forretning på området, da det er et svært område at bevæge sig ind med uden de rigtige kontakter. 

Når det er sagt og man er kommet ind på markedet, med det rigtige netværk som har noget at sige i 

landet, så kan man begynde at arbejde på de personlige relationer som ligger imellem ens egen 

danske virksomhed og den mellemøstlige virksomhed. Her skal man sætte tid og ressourcer af til at 

opbygge et forhold, som med tiden kan få en fra at være en out-group person og hen imod en in-

group person. 

Derimod vil den wasta man på forhånd opbygger hjælpe til at bevæge sig væk fra, at være en out-

group person, som de ikke har tillid til og vil tænke meget konkurrencemæssigt på, til en person 

som muligvis kan ende i deres in-group. Dette skal ikke forveksles med at der stadig vil være lang 

vej inden at den mellemøstlige virksomhed vil behandle én på niveau med et direkte relateret 

familiemedlem. Med dette sagt så er man et skridt tættere på et godt forhold. En forhandler vil altid 

tage sin kultur med til forhandlingsbordet ifølge Brett
101

, derfor er det at komme den mellemøstlige 

virksomhed i forkøbet og have lavet sig nogle tanker og valg omkring hvordan man ønsker at takle 

dette, vil effektivisere processen tidsmæssigt og økonomisk på længere sigt. 

I den mellemøstlige kultur, hvor en forhandler har sin kultur med til forhandlingsbordet, vil 

prisdiskussionen som tidligere nævnt i Teori | 3.4.1, Pris & Produkt være et meget afgørende 

aspekt. I kombination med ovennævnte emner omkring kollektivisme i et samfund og betydningen 

af et netværk, vil disse fjerne meget af det pres, der ligger i den del af forhandlingen, som 

omhandler prisen. Ifølge Khuri påvirker bargaining ikke kun prisen, men den forbedrer tilliden 

mellem parterne, som fremadrettet kan medføre en god relation og dette vil bane vejen til at nærme 

sig den kulturelle in-group. Dette vil sige, for at tydeliggøre emner, at hvis den danske sælger 

vælger at han give sig godt i prisforhandlingerne, selvom dette måtte betyder at miste fortjeneste 

selv, så kan det gavne på længere sigt. I det kollektivistiske samfund vil købers samfund hurtigt 

høre om denne tillid der er opbygget, da de søger anerkendelse fra deres in-group og dette vil gøre 

at den danske virksomhed, som formår at skabe denne tillid, vil omsætte denne tillid til et godt 

rodfæste i regionen. Hvis man ikke har en wasta i det land man handler i så vil den rette håndtering 
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af en god bargaining teknik føre én hurtigt fremad. Man vil hermed opnå at opbygge sin egen wasta 

og hermed spare sig de økonomiske ressourcer som skulle være brugt på at danne netværk. 

Har man derimod en stærk wasta i regionen på forhånd og hermed godt styr på sine købere, kan 

man være bedre bekendt med at give sig mindre i prisforhandlingerne, da man på forhånd har form 

for forhandlingsstyrke.  

En god pointe at opfange for en dansk virksomhed her ville være at kollektivisme og wasta er hver 

sit begreb, men grundet at Libanon og Oman begge har kollektivistiske kulturer, så betyder en 

wasta meget mere end den ville gøre i Danmark. Det at man kommer fra et kollektivistisk samfund 

gør at tillid betyder alt og at der er meget respekt indbyrdes i den mellemøstlige virksomhed og der 

er stor afstand fra leder til ansat. Dette kommer blandt andet til udtryk i den sammenhæng, der er 

imellem kollektivisme og magtdistancen, som bliver nævnt i Analysen4.1.1 Kategori 1: Forståelse 

af kultur i forhold til forhandling. Der kan i figuren ses, hvordan de kollektivistiske lande placerer 

sig relativt højt i grafen med magtdistance. Denne magtdistance kommer således også til udtryk i 

både Respondent A’s data2, hvor han igennem sine erfaringer har gjort sig bevidst om at modparten 

i Mellemøsten ikke kan lide overraskelser til forhandlinger, da han ikke altid har kompetencen til at 

give en et svar og derfor kan forholde sig passivt og ikke besvare disse svar. Ligeledes har 

Respondent C gjort opmærksom på dette i data3, hvori han nævner at det er vigtigt at fokusere på at 

gennemføre handlen med folk med høj autoritet og beslutningskompetence. I sammenhæng med 

dette vil en dansker som kommer til en forhandling normalt have et forhandlingsmandat med sig, 

således at hvis han holder sig indenfor rammerne af hans kompetencer, vil han kunne tage en 

selvstændig beslutning. Dette hænger sammen med den korte magtdistance, der eksisterer i 

Danmark samt den store individualisme. 

I et kollektivistisk samfund med høj magtdistance, hvor wasta har stor betydning er det disse tre 

indirekte sammenhængende faktorer, der gør det endnu sværere at komme ind på markedet, fordi 

den tillid der eksisterer i Mellemøsten på forhånd er opbygget og har været der i mange år og 

igennem mange familier. Dette vil sige at hvis begge parter er fra samme land i Mellemøsten og du 

fortæller dit efternavn, så kan den modsatte part på forhandlingsbordet ofte indenfor et par minutter 

opfange hvem du er, hvor du stammer fra i landet, hvilken status din familie har og hvor meget 

tillid han kan have til dig på forhånd.
102

 Her vil en dansk virksomhed skulle konkurrere med et helt 

samfund, der er opbygget omkring familie, slægt og bekendte på kryds og tværs. Det er en god 

grund som dansk virksomhed, at have styr på nogle emner: 

                                                        
102 Dette er almen viden indenfor den arabiske verden, hvor opgaveskriver selv stammer fra. 
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 Hvad er et kollektivistisk samfund og hvad bør man bemærke for at opbygge den tillid de 

søger 

 Kan den wasta man har hjælpe og hvordan 

 Kan en bargaining situation i en forhandling hjælpe  

De økonomiske emner afhandlingen bevæger sig indenfor, kan ikke blive beskrevet med to streger 

under, da hver virksomhed har forskellige produkter som maskiner/rådgivning, forskellige slags 

købere som privat/offentlig og forskellig størrelser af virksomheder. Med andre ord så skal man 

være påpasselig med at generalisere, især indenfor denne region, hvor omtrent 22 lande bruger 

samme sprog men har forskellige kultur i baggrunden. Dette kommer klart til udtryk under irritation 

fra Respondent B: 

Data25: ”Hver virksomhed har forskellig kultur og filosofi … hver land har deres egen kultur og måder at gøre 

forretning på… der er ingen direkte god formel der kan bruges på de forskellige arabiske lande… der er 22 
forskellige arabiske lande med 22 forskellige kulturer og man skal være følsom overfor hver eneste kultur og tilpasse 

sig denne.” – Respondent B 

Derfor er opgaveskrivers holdning at man skal undersøge netop den kultur man skal indgå en 

forhandling med på forhånd og ud fra andres erfaringer, da alene det at læse nogle teorier indenfor 

området ville være en risiko at tage for en dansk virksomhed. Der er en stor tendens af 

generalisering og stereotyper i kilderne, som antageligt ville kunne bruges på én person men ikke på 

en anden, derfor er det for stor en risiko at tage. 

Det ville være umuligt at give andet end en entydig retningslinje for hvilke områder der bør belyses 

ud fra svarene fra respondenterne, som har erfaring med handel i Mellemøsten indenfor byg og 

anlæg. Ud fra disse respondenter i samarbejde med teori er der blevet taget fat på nogle emner og 

begreber, som er værd at sætte sig ind for at kunne operere mere effektivt i Mellemøsten.  

5.2 Juridiske udfordringer der bør vægtes i forhold til Mellemøstlig kultur 

Som dansk virksomhed må man være opmærksom på hvordan juraen vægter i forhold til kulturelle 

sædvaner, der er i regionen. I Danmark er man vant til at leve efter love og regelsæt i vores hverdag 

såvel som i forretningslivet, hvor man i Mellemøsten har regler og love som noget sekundært i 

forhold til tradition, sædvaner samt religion. I Danmark vægter man mere pris, produktkvalitet 

hvorimod de deltagende respondenter fortæller at der bliver lagt mere vægt på sociale relationer og 

tillid. Selvfølgelig skal prisen og kvaliteten også hænge sammen i forhold til forhandlingen, men 

har man alene styr på sidstnævnte risikerer man at ikke komme nogen vegne. Det er en blanding af 
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disse ting man bør fokusere på, hvor det vigtige er at finde ud af, hvilket område man vil lægge 

mere fokus på for at få succes i regionen. 

Med dette sagt vil det ikke sige at jura ikke betyder noget; en god kontrakt vil stadig have stor 

indflydelse på hvor mange konflikter der vil opstå i fremtiden. Dette bekræftes også i Respondent 

A’s udsagn: 

Data26: ” … Jeg mener uden tvivl at der skal lægges end og rigtigt megen vægt på kontrakten under forberedelsen og 
forhandlingerne, sådan så virksomheden i den forbindelse opnår klarhed over kontrakten og den aftalte ydelse. Vores 

erfaring er, at lægges der megen vægt på denne del af processen, da er ens chancer for at undgå en senere tvist med 

kunden markant bedre.” – Respondent A 

Set fra en dansk advokats synsvinkel som arbejder i Oman, så er kontrakten yderst vigtig at bruge 

tid på, da denne ville reducere chancerne for en fremtidig tvist. Som tidligere belyst i analyse 

kategori 4 jf. data16 så bruger selvsamme respondent FIDIC til som udgangspunkt udarbejdelse af 

de fleste af deres kontrakter. Det er ikke altid at man kan have indflydelse på hvilken kontrakt der 

skal benyttes i et fremmed land, men hvis muligheden er der og man har forhandlingsstyrken til at 

kunne påvirke valg af kontrakt, så ville FIDIC være et godt udgangspunkt for en dansk 

rådgivningsvirksomhed indenfor byg & anlæg.  

Dette udgangspunkt vil nemlig yderligere være med til at minimere nogle af de juridiske 

forskelligheder, der kan opstå på området, for på samme tid at spare begge parter for omkostninger 

på lange forhandlinger. Herved kan man som nævnt i analyse kategori 4 bruge denne tid og 

omkostninger på at skabe en god relation og tillid til modparten.  

Udover betingelserne i kontrakten og et godt udgangspunkt i at vælge FIDIC’s standardvilkår fordi 

den skaber balance og neutralitet i forholdet, er det også vigtigt at bemærke at det valgte regelsæt 

også vil være afhængigt af ens lovvalg og værneting. Disse skal også aftales af parterne, hvis der er 

mulighed til enighed på området. I forhold til Respondent A’s udsagn så er der megen bestemthed 

på området i Oman, omkring at det er loven i Oman de følger og samme sted bliver tvisten løst. 

Dette grundet i at de fleste af deres kontrakter bliver indgået med det offentlige og stammer i at de 

giver et tilbud i et udbud som staten har udbudt. De har deres måde at gøre tingene på og vil man 

eksistere dernede så skal der ikke herske tvivl om hvem der har forhandlingsstyrken på sin side. 

Dette kommer også til udtryk i data7 i Analyse | 4.1.2, Betydning af Sociale Relationer, hvori 

Respondent A fortæller om hvordan andre aktører har fået et projekt som de har budt på, selvom de 

har givet det klart bedste bud, både kvalitetsmæssigt som prismæssigt. Her kan der argumenteres 
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for at det både er indflydelse af ens wasta der har været indblandet, såvel som at give de 

udenlandske aktører et tegn på hvem der sætter dagsordenen i Oman. 

Ud fra ovenstående om det offentlige ses der på endnu et punkt som den generelle litteratur 

omkring forhandling og kultur i Mellemøsten, hvor teoretikerne ikke tydeligt nok skelner mellem 

forskellen på at være køber eller sælger og om hvordan dette forhold har indflydelse på en 

forhandling, især i et kollektivistisk samfund som de relevante lande har som afhandlingen 

omhandler. Hofstede tager ikke stilling til denne forskel, ej heller Khuri i sine overvejelser. Khuri’s 

teorier er hovedsageligt også skrevet ud fra det generelle forhold omkring bargaining i de arabiske 

lande samt køberens synspunkt hvor han skiftevis bliver kaldt køber og kunde og den mellemøstlige 

part forestiller at være sælgeren. Dog går han ind i konkrete eksempler og beskriver hele forholdet 

imellem køber og sælger. Dette uden at beskrive betydningen af det faktum, at der er forskel i om 

hvorvidt man er køber og sælger. Ud fra empirien kan der dog ses et mønster i besvarelserne 

omkring at den forhandlingspart med bedst styrke er den danske køber med den bedste wasta, da 

han må siges at have undersøgt mange af sælgerens konkurrenter og hermed kan forhandle ud fra 

denne position. Som dansk sælger i Mellemøsten må man ud fra afhandlingens analyser formode, at 

der skal forventes en væsentlig reduktion i pris samt at virksomheden skal være villig til at give sig 

for at skabe nogle tillidsfulde relationer i området. Det vil sige der er ikke et konkret svar på hvem 

der har den stærkeste udgangsposition, men der er stor indflydelse af forskellige faktorer som 

afhandlingen har haft til opgave at belyse. 

Med hensyn til håndteringen af forsinkelse af betalinger vil der som udgangspunkt være forskellige 

måder at håndtere situationen på. Man kan gøre som man er vant til i Danmark, hvor man ved 

konflikt hiver modparten i retten. Dette bliver dog på forskellige tidspunkter af respondenterne 

understreget som en dårlig ide, idet det vil påvirke ens forhold med modparten. Som et eksempel 

kan der ses på Respondent A’s udsagn: 

Data27: ” … Det er ikke en sædvane hernede at tage en anden og hive ham i retten som det er derhjemme. 

…dernede er det en skidt ting at sagsøge, da man ødelægger sine gode relationer som ellers betyder rigtigt meget for 
en.” – Respondent A 

Samme respondent som i data26 taler om, hvor vigtig udarbejdelse af kontrakten er for den danske 

virksomhed, fortæller i samme interview at det på ingen måder er til gavn for ens virksomhed at 

sagsøge modparten i Mellemøsten.        

 Således er udgangspunktet for en dansk virksomhed er at så vidt som muligt løse tvister 

internt med modparten, også selvom dette vil indebære en forsinkelse af betaling til tiden, hvilket 
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ret ofte forekommer i Mellemøsten. Accepten af denne forsinkelse uden at tage nogle væsentlige 

juridiske skridt opbygger og styrker ens tillid og den gode relation til modparten. 

Med en antagelse om at en tvist ikke kan løses internt efter en lang periode og hvis den danske 

virksomhed kan se at der ikke er interesse i at løse tvisten fra modpartens side, kan man ende i en 

situation hvor man skal sagsøge. Her er det derfor vigtigt at man allerede i første omgang inden 

kontraktindgåelsen har gjort sig tanker om hvordan dette skal foregå. Som tidligere nævnt er 

lovvalg samt værneting to vigtige aspekter at have styr på, da dette kan være afgørende for 

afgørelsen af tvisten. Overvejer man fra starten af at vælge voldgift frem for retssag, skal man være 

klar over at en voldgiftssag kræver en vis økonomisk størrelse inden det kan betale sig at bevæge 

sig i den retning.           

Har man fra begyndelsen som ingeniørvirksomhed valgt at benytte sig af FIDICs standardvilkår, vil 

der her være en beskyttelse i form af afgørelsessystemet hos FIDIC som er nævnt i kategori 6. Her 

vil de to parter skulle gennemgå 4 forskellige instanser inden at de når til en voldgift jf. FIDIC, pkt. 

20.6-20.8. Lægger man vægt på beskyttelse mod offentligheden og konkurrenterne ville valg af en 

voldgift være optimalt, da denne foregår under lukkede døre. Desuden sikrer man sig at man kan få 

fuldbyrdet sin dom, især hvis pågældende land er ratificeret medlem af New York konventionen af 

1958 om international voldgift. 

Er man derimod dansk virksomhed som i lighed med Fibo Intercon handler med løsøre indenfor 

byg & anlæg og ikke bruger FIDIC bør man som dansk virksomhed vælge værneting i Danmark 

samt dansk lov som lovvalg, hvis omstændighederne tillader dette i forhandlingen.
103

 Vælger man 

værneting i en dansk domstol, kan en dansk virksomhed, hvis det bliver relevant, få fuldbyrdet 

denne dom med fogedrettens hjælp jf. Retsplejelovens § 478. 

 

 

                                                        
103 International privatret på formuerettens område - Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz - 4.udg. 1.oplag - Jurist & 

Økonomiforbundets Forlag – -jf. Lookofsky & Hertz, T.L., ch. 5.2. – 2008 - [Side 51-52] 
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Hvilke juridiske og kulturbetingede udfordringer må danske virksomheder være opmærksomme 

på i forbindelse med kontrakter med mellemøstlige virksomheder og hvorledes kan disse 

udfordringer håndteres? 

 

6. Kapitel│Konklusion 

På baggrund af min kvalitative undersøgelsesmetode opnåede jeg mine respondenters individuelle 

erfaringer indenfor bygge- & anlægsbranchen med Libanon og Oman. Ud fra disse undersøgelser 

har jeg kunnet opfange nogle tendenser i besvarelserne som har ført til opbygning af 6 kategorier til 

bearbejdelse i af emnerne i forhold til den økonomiske samt juridiske teori. Der kan på baggrund af 

disse teorier og min undersøgelse konkluderes at Libanon og Oman begge kan karakteriseres som 

kollektive samfund med høj magtdistance - en modsætning til Danmarks individualistiske samfund 

med lav magtdistance og hermed decentraliseret beslutningskompetence blandt medarbejderne.  

Formålet med denne afhandling har været at besvare følgende problemformulering; 

  

 

Problemformuleringen er søgt besvaret ved brug af 6 kvalitative interviews med respondenter fra 

Danmark, Libanon og Oman som alle har bred erfaring indenfor kontraktforhandling for det 

relevante forretningsområde. Disse danner det empiriske grundlag med baggrund af Hofstede’s 

teori om kulturdimensioner og adskillig relevant litteratur indenfor de to emner bargaining og 

wasta i Mellemøsten. I samarbejde med den økonomiske teori er der blevet brugt relevant juridisk 

teori og retskilder, hovedsagligt FIDIC, Romkonventionen samt CISG.     

 Jeg synes at denne sammensætning af teori i dette tværfaglige område har fungeret 

konstruktiv i analysen, fordi teorien har givet mig nogle relevante teorier og dimensioner, som jeg 

kan holde egne undersøgelser og resultater op imod. Især den valgte undersøgelsesmetode har været 

tilfredsstillende, da den har givet mig relevant information om emnet. Dette er på baggrund af at 

respondenterne blev behandlet på en måde, hvor de endte med at styre samtalen og komme ind på 

interessant data som styrede hvilke områder som vigtige at belyse i forhold til Hofstede’s teorier og 

interessante juridiske forhold. 

Analysen har været med til at belyse de juridiske og kulturelle udfordringer som danske 

virksomheder må være opmærksomme på i forbindelse med kontrakter i Mellemøsten. De 6 

kategorier jeg har identificeret ved tendenser i besvarelserne fra mine respondenter har været med 

til at belyse netop hvilke problemstillinger og udfordringer den danske virksomhed bør være 
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opmærksom på. Disse kategorier er:  

 Forståelse af kultur i forhold til 

forhandling 

 Betydning af sociale relationer  

 Håndtering af nedslag i pris 

 

 Juraens betydning ved kontraktindgåelse 

 Håndtering af problemstillinger i et 

kontraktforhold 

 Konflikthåndtering- retssag eller voldgift?  

Jeg kom frem til følgende: Hofstede’s teorier med hensyn til magtdistance & kollektivisme i 

Libanon og Oman, viste sig at blive bekræftet i forhold til mine respondenters tendenser i 

besvarelserne.  

Bargaining spiller en stor rolle for den Mellemøstlige forhandlingspart og risikoen for denne 

prisreduktion for den danske sælger kan minimeres ved at arbejde på den personlige relation. Den 

Mellemøstlige part vægter såvel i efter respondenternes udsagn som i Hofstede’s teori om 

kollektivisme en del i forhandlingen, derfor er det vigtigt i forhold til den mellemøstlige kultur og 

tradition at man opbygger en solid form for tillid med modparten.   

Processen for at opnå denne tillid til modparten kan effektiveres ved at på forhånd have en solid 

wasta i landet, om så dette ville være omkostningsfuldt så er det en god langsigtet investering for 

den danske virksomhed. Denne wasta kan give de rigtigt forretningsforbindelser på området, ved at 

sørge for bedre priser samt at udglatte forhandlingstiden for herved at spare den danske virksomhed 

for omkostninger.  De omkostninger den danske virksomhed ville have brugt på at opbygge et 

venskab og skabe tillid med modparten vil hermed blive formindsket. På samme tid vil en wasta 

gavne en i et kontraktforhold, hvor der opstår en tvist. Her kan ens forbindelser være med til at løse 

problemet således at man ikke ender i en retssag. 

Udgangspunktet for Romkonventionen er at man har kontrakts frihed, dermed kan den danske 

virksomhed og den mellemøstlige vælge hvilket lands lov der skal bruges, med mindre de ved 

forumshopping prøver at omgå visse regler. Ved klausuler i kontrakten som voldgiftsaftaler eller 

værnetingsaftaler falder man udenfor Romkonventionen. Er tilfældet at der er indgået en 

voldgiftsaftale som klausul til kontrakten overvåger ICC, at afgørelserne udformes således, at de er 

i overensstemmelse med New York konventionen vedrørende fuldbyrdelse. Da Danmark er medlem 

er de danske domstole herved forpligtet til at respektere voldgiftsaftalen. 
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Voldgift er i internationale sager særdeles udbredt, da man kan vælge neutralt forum, hvilket vil 

sige at ingen af parterne er hjemmehørende i det land. På denne måde kan den danske virksomhed 

undgå at skulle føre en retssag i Libanon, hvor de med et meget kollektivistisk samfund med stort 

præg af wasta, kan have tendenser til at have stor indflydelse og bekendte indenfor alle brancher. 

Dog kræver voldgiften at tvisten omhandler et stort beløb, da sagens omkostninger hurtigt kan løbe 

op. 

Både Danmark og Libanon er medlemmer af CISG og dette påvirker begge parter således at de 

herved har et fælles retsgrundlag for køb af løsøre som er tilfældet for Respondent C’s virksomhed 

Fibo Intercon. En dansk virksomhed som handler med løsøre og har hjemsted i Danmark vil have 

værneting i den retskreds som hovedkontoret har hjemsted, med mindre andet er ved partsautonomi. 

En god kontrakt er et godt udgangspunkt for en dansk virksomhed, som ønsker at minimere 

sandsynligheden for en senere tvist med modparten. Respondent A i Oman som arbejder med 

ingeniørrådgivning foretrækker et kontraktvalg med udgangspunkt i FIDIC’s standardvilkår, da 

disse skaber en god balance og neutralitet mellem udbyder og tilbudsgiver indenfor det offentlige. 

Dette regelsæt er afhængigt af at man på samme tid bestemmer lovvalg og værneting for tvisten af 

parterne, da dette vil være ret afgørende i tilfælde af en tvist. Således kan der ud fra data 

konkluderes at FIDIC er et godt udgangspunkt for en dansk virksomhed indenfor 

ingeniørrådgivningsbranchen. 

Jeg kan efter en nærmere undersøgelse med respondenterne også konkludere at man ikke ofte ved 

en tvist søger at rette op på forholdet ved at gå i retten, da dette er yderst ildeset i Mellemøsten. I 

stedet må man vise tillid, for herved opbygge en langtidsrelation til modparten som vil give en 

bedre nytte end hvad man ville have fået hvis man vandt retssagen.  Sager som typisk ved lede til en 

tvist i Mellemøsten efter respondenternes udsagn er forsinkelse af betalinger, her skal man igen vise 

tillid, da der er en tendens for at, dette er normalt i området i forhold til i Danmark, hvor man er 

mere nøjagtig angående aftalt tidspunkt for betaling. 
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Vejledning for danske virksomheder i bygge- & anlægs branchen 

 Brug jeres tid effektiv på at opbygge de sociale relationer 

 

 Skab tillid, det betyder alt, især i starten 

 

 Undgå direkte situationer hvor modpart skal tage stilling noget nyt-kompetence problemer, da 

modpart ikke kan tage stilling til det efterspurgte. 
 

 Find egne forretningsforbindelser som har fælles bekendte med modpart i Mellemøsten, da denne 

kan bruges som netværk og gavne virksomhedens søgen efter tillid. 

 

 Vær velforberedt i fastsætning af priser, at der vil forekomme prisnedslag under forhandlingen og 

muligvis efter kontrakten er indgået - derfor sæt priserne i forhold til dette. 

 

 Forsinkelse i betalinger er af respondenterne for denne afhandling en kendt tendens, derfor bør man 

ikke tage rettens vej hvis dette opstår – igen vis tillid. 

 

 Ingeniørvirksomhed er oftest bedst sikret ved som udgangspunkt at bruge FIDICs standardvilkår 

og tilpasse disse efter behov. 

 

 Salg af løsøre indenfor byg & anlæg af en dansk virksomhed er bedst sikret ved værneting i 

Danmark og dansk lovvalg, da man herved som HR sikrer fuldbyrdelse jf. Retsplejelovens § 478. 
 

 Samme princip som ovenstående gælder som HR, hvis sagen i Danmark bliver afgjort i 

voldgiftsretten jf. Voldgiftslovens § 38 
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6.1 Perspektivering 

Som omtalt i afhandlingen besluttede Folketinget ved lov nr.1376 af 28. Dec. 2011 at sætte den 

Internationale Købelov CISG II om aftalers indgåelse i kraft i Danmark, ligesom de andre 

skandinaviske lande.
104

 Den danske aftaleret er baseret på løfteprincippet som indebærer at 

tilbudsmodtageren kan binde tilbudsgiveren når løftet er kommet til tilbudsmodtagerens kundskab, 

jf. AFTL § 1, 1.pkt. Hvis man vil tilbagekalde tilbuddet kræver det at tilbagekaldelsen kommer 

frem senest samtidigt med, at tilbuddet er kommet til tilbudsmodtagerens kundskab, jf. AFTL § 7. 

Her kommer der til at foreligge visse ændringer når CISG tiltræder, da CISG del II er baseret på 

overenskomstprincippet, hvorefter tilbudsgiveren ikke er bundet medmindre at modtageren 

accepterer dette tilbud.
105

 Dette vil sige at så længe som tilbudsmodtager ikke har nået at sende 

svar, kan tilbuddet tilbagekaldes, jf. CISG Art. 16, stk.1. Dog gælder stk.2 i samme artikel, hvis der 

er fastsat en acceptfrist.
106

 Med hensyn til accept følger det af Art.18, stk.1, at en erklæring eller 

anden adfærd fra tilbudsmodtageren, som angiver, at tilbuddet accepteres, er en antagelse af 

tilbuddet. Accepten har virkning fra den kommer frem, jf. Art.18, stk.1, 2.pkt. og Art.22. Efter Art. 

18, stk.2 er tavshed eller passivitet ikke i sig selv en antagelse af tilbuddet. Her blev blot nævnt 

nogle af de væsentlige forskelle i forhold til denne afhandling. Der kan nævnes flere forskelle samt 

ligheder til aftaleloven. Disse regler vil ændre visse forhold når man tager i betragtning at 

virksomheder som handler med fysiske varer ofte køber/sælger for betydelige beløb. Derfor vil et 

brud i en aftale indebære stort tab til en af parterne, da en mindre forseelse til tider kan forårsage 

denne. Ændringen fra at bruge den danske aftalelov vil gøre de udenlandske virksomheder og i 

tilfældet virksomheder i Mellemøsten mere trygge ved at handle med en dansk virksomhed, da de 

ville have en juridisk udfordring mindre at skulle sætte sig ind i tilfælde af en uoverensstemmelse 

omkring en aftale indgåelse. 

 

                                                        
104 suppleringsfil med reglerne om CISG (pdf-fil) til Almindelig kontraktsret 4.udg., Bernhard Gomard, Hans Viggo G. 

Pedersen, Anders Ørgaard- 2012- Oprindeligt fra Rapporten: Avtalsslutande vid internationella köp av varor 
(TemaNord 2009:507). 
105 suppleringsfil med reglerne om CISG (pdf-fil) til Almindelig kontraktsret 4.udg., Bernhard Gomard, Hans Viggo G. 

Pedersen, Anders Ørgaard- 2012- Oprindeligt fra Jf. Lando UfR 2012B.151 & Ussing: Aftaler s. 52 f og s. 93 
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