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Executive Summary 
This thesis examines how contracting parties can write a contracting scheme to secure optimal 
behavior in ex-post renegotiation. The purpose is to optimize future possible benefits that are not 
ex-ante contractible in complex, extensive contractual relationships. Notably, the thesis is based 
on the continuing work on transaction costs. As a consequence we develop a clause scheme of 
formal governance with rational parties. 

To develop the scheme the authors examine the existing renegotiations schemes and how these 
fail. The current designs in incomplete contract theories are based on effective distribution of bar-
gaining power to govern renegotiation. However, the authors take a different approach. Instead 
we suggest a set of governance tools to keep parties in a state of equal bargaining power and 
compensation of investments. To verify uncontractible investments we develop a costly third par-
ty who has the ability to examine the correctness of each party’s message. 

We show how to govern parties’ actions in a manner that means they invest to optimize benefits 
without constraint in complex cooperative environments. To transform the Economic model into 
legal remedies, we explore the possibilities within the Danish legal system of contract law. Like in 
other market based economies, the Danish contract law is based on two principles: freedom to 
contract and legal security. This means that parties are able to contract a clause scheme as sug-
gested. 

We find that due to the reciprocity of the nature of future possible benefits the contracting law 
offers no judiciary rules to govern uncontracted future benefits. This means the parties must rely 
on judiciary rules within the law of the contract. In light of this we develop a clause scheme that 
has the same functions and legal consequences as our economic model. 

The thesis contributes to existing theory of renegotiation with the distinct focus on future possible 
benefits. We develop a legal scheme of clauses to secure contracting parties optimal incentives to 
act to maximize joint value. We point out certain limitations and suggestions as to future studies. 
However within our theoretical approach the result has merit as to how parties in complex, exten-
sive contracts can govern future possible benefits. 

  



6 KAPITEL 1 - INDLEDNING 
 

Morten Svane Dinitzen og Chris Lassen Jensen 
 

6 

KAPITEL 1 - INDLEDNING  

Problemfelt 
December 2015 meldte Region Midtjylland, at det nye supersygehus udskydes med to år1. I sep-
tember 2015 valgte skatteministeren efter otte års projektforløb at skrotte SKATs nye inddrivel-
sessystem EFI - seks år efter projektet skulle have været afleveret2. I maj 2016 valgte Banedan-
mark at ophæve deres kontrakt med en leverandør, til frustration for leverandøren3. Fællesnæv-
neren i disse tilfælde er kontrakternes kompleksitet og lange forløb. Komplicerede kontrakter stil-
ler krav tiI økonomer, såvel som jurister og hvordan deres discipliner forenes. Denne udfordring 
blev illustreret af en IACCM rapport fra 2011, som ifølge Professor Kim Østergaard empirisk viser, 
at værdien af kontrakter, med et ændret juridisk fokus, kan forbedres med 5-7%4. 

I sådanne længerevarende, komplicerede kontraktforhold er det ikke usædvanligt, at der sker sto-
re ændringer i hvad, der er aftalt ved kontraktindgåelse og hvad, der realiseres ved kontraktopfyl-
delse. Det medfører et behov for, at kontrakter kan håndtere ændrede omstændigheder og dy-
namisk tilpasse sig uden omkostningstung genforhandling. 

Der har været meget lidt fokus i juridisk litteratur på gevinster og gevinstmuligheder. Dermed er 
fokus på, hvordan man undgår tab, og ikke hvordan man skaber værdi.  

Dette speciale har som formål at undersøge, hvordan det er muligt at udnytte gevinstmuligheder 
optimalt. Spørgsmålet, som dette specialet vil forsøge at besvare, er, hvordan økonomisk teori kan 
bidrage til at sikre optimal gevinstudnyttelse under ændrede omstændigheder. Den økonomiske 
teori mangler et kvalificeret svar på, hvordan der effektivt kan laves dynamiske kontrakter, der 
sikrer udnyttelse af gevinstmuligheder under ændrede omstændigheder. Der er overordnet to 
tilgange til dynamiske kontraktforhold5. Den ene er den relationelle tilgang med uformelle sty-
ringsredskaber. Den anden, og specialets tilgang, er formelle styringsredskaber i ukomplet og 
komplet kontraktteori6. Eksisterende teorier har dog ikke kunnet løse de komplekse kontraktfor-
hold, der eksisterer i dag. I et stadigt større omfang investeres i kooperative projekter i mere kom-
plekse miljøer, hvilket kræver en ny tilgang til formel kontraktstyring. 

Den juridiske litteratur bidrager ikke meget til at løse problemet. Gevinstmuligheder er ikke et vel-
beskrevet emne. Der findes fx ikke et retsområde, som håndterer uudnyttede gevinster. Gevinst-
muligheder vil i specialet blive behandlet som muligheder, der opstår efter kontraktindgåelsen, 
som parterne ikke på forhånd har beskrevet.  

En gevinstmulighed kan betyde, at det kan være optimalt, at der sker levering senere end aftalt. 
Hvis kontrakten fx er konciperet med levering 1. juni, så skal der efter naturalopfyldelelse ske leve-
                                                       
1 Ritzau: ”Region Midtjylland: Budgetter og tidsplaner skrider for supersygehuse”, 8. december 2015, RITZAU 
2 Devantier, N.: ”SKAT: EFI virker ikke, og nu lukker vi det ned”, 9. september 2015, Computerworld. 
3 Nielsen, A.: ”Togkaos på Fyn: Fyret firma forstår ikke Banedanmark”, 23. maj, 2016, DR hjemmeside nyhed. 
4 Østergaard, 2014, s. 6 
5 Dyer og Singh, 1998, s. 669 
6 Se nærmere i beskrivelse i ’Afgrænsningen’. 
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ring 1. juni. Med en proaktiv tilgang kan der aftales bonusordning for at skabe incitamenter for, at 
dette opnås. En senere opstået gevinstmulighed kan medføre, at levering optimalt bør ske 1. au-
gust selvom, der er aftalt en levering 1. juni. Der er derfor brug for en aftale om, hvordan parterne 
håndterer gevinstmuligheder. I dette speciale undersøges hvordan, der kan konciperes kontrakter, 
som håndterer ændrede omstændigheder. 

Ændrede og nye omstændigheder stiller krav til, at kontrakter er dynamiske. Kontrakter skal kunne 
tilpasse sig, så gevinstmuligheder kan indfries. Men det skal ske uden at kunne beskrive den muli-
ge fremtidige gevinst. Det skal også ske uden, at parterne frygter for fremtidige hold-up, og derfor 
ikke tør investere i kontraktforholdet og gevinstmulighederne. Det skal ske på en måde, som bi-
drager til et kooperativt miljø, men ikke hviler på uformelle styringsredsskaber. Ved at skabe et nyt 
klausulsystem, der styrer kontrahentes adfærd, er det målet, at gevinster skal udnyttes optimalt 
under ændrede omstændigheder. På baggrund af dette problemfelt vil specialeforfatterne besvare 
følgende problemformulering. 

Problemformulering  

I dette speciale ønsker vi at besvare: 

Hvordan kan der laves et klausulsystem, der sikrer optimal adfærd om ge-
vinstmuligheder under ændrede omstændigheder for kontrahenter i 
komplekse, længerevarende kontrakter?  

Som redskaber til at besvare denne problemstilling vil vi i specialet arbejde ud fra føl-
gende problemformuleringer: 

- Hvad er en gevinstmulighed - og hvad er udfordringen med at kombinere juridisk og øko-
nomisk optimalitet? 

- Hvordan agerer parter inoptimalt som konsekvens af deres selviske natur? 
- Hvordan har eksisterende teorier forsøgt at løse problemer under ændrede omstændig-

heder som følge af genforhandling? 
- Hvordan kan vi skabe en troværdig model, der sikrer optimal adfærd omkring opståede 

gevinstmuligheder under ændrede omstændigheder? 
- Hvordan transformerer vi den økonomiske model til et juridisk klausulsystem? 
- Hvorledes kan vi formulere et klausulsystem, som har samme funktion som den økonomi-

ske model? 
- Hvilke overvejelser kan med fordel gøres, når klausulen skal implementeres i forskellige 

stadier? 

Formål 
Afhandlingen ønsker at udvikle et nyt klausulsystem for håndtering af ubeskrevne opståede ge-
vinstmuligheder i kontrakter. Formålet er teoretisk at skabe en økonomisk model for hvordan, der 
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sikres optimal adfærd hos kontraktparterne. Denne model skal danne grundlag for formuleringen 
af et nyt klausulsystem, som sikrer optimal udnyttelse af gevinstmuligheder under ændrede om-
stændigheder.  

Synsvinkel 
Opgaven skrives på et inter partes niveau, også kaldt kontraktniveau. Analyseniveauet er derfor 
fokuseret på virksomheders indbyrdes kontrahering og deres adfærd under ændrede omstændig-
heder. Dermed er det meningen at bidrage til hvordan parter kan drage nytte af hinandens interne 
som eksterne ressourcer.  

Som specialeforfattere er det hensigten at bidrage med et generisk klausulsystem for kontrakter i 
længerevarende, komplicerede kontraktforhold.  

Struktur 
Opgavens struktur tager udgangspunkt i de i problemformuleringen stillede underspørgsmål. 
Strukturen følger følgende fremdrift i besvarelsen af problemstillingen.  

Opgavens fremdrift 

 

Kapitel 2. Her afklares optimalitetsbegrebet under ændrede omstændigheder efter kontraktind-
gåelse. I juridisk forstand betyder ændrede omstændigheder, at kontraktens korrekte opfyldelse 
udfordres. Kapitlet undersøger om disse to modsatrettede viljer kan mødes. Derudover defineres 
gevinstmuligheder og kilder dertil.  

Kapitel 3. Her afdækkes hvorledes aktøradfærd leder til inoptimale resultater uden løsningsmeka-
nismer. Det vises via matrix for at anskueliggøre den selviske adfærd.  

Kapitel 4. Der laves et analyseapparat baseret på udfordringer ved genforhandling. Analyseappa-
ratet anvendes til at analysere eksisterende teoretiske og praktiske løsninger. Herefter udvikles 
specialets økonomiske model, som analyseres med analyseapparatet. Til sidst diskuteres videre 
rammer for anvendelse af modellen, samt kritik af og mulighed for videre studier af modellen. 

Kapitel 5. Der laves en retsdogmatisk analyse af hvorvidt og i hvilket omfang det er muligt gyldigt 
at aftale sig til et klausulsystem, der håndterer ubeskrevne fremtidige gevinstmuligheder. Bag-
grunden for klausulerne beskrives og den juridiske ordlyd formuleres. Herefter foretages en for-

Optimal og inoptimal adfærd 
ved gevinstmuligheder 

Kap 2 + 3 

Analyse af eksisterende 
løsninger og forslag til en ny 

model 
Kap 4 

Afdækning af aftalefriheden 
og transmission til 

klausulsystem 
Kap 5 

Diskussion af teorier og 
begreber til at implementere 

klausulsystem 
Kap 6 
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tolkning af klausulsystemet og dens retsfølger.  

Kapitel 6. På baggrund af en faseopdelt kronologisk tilgang til kontraktforløb diskuteres og analy-
seres hvilke teorier og redskaber, der kan anvendes til at implementere klausulsystemet.  

Afgrænsning 
Specialet skrives inden for forståelsesrammen af ny institutionel økonomi7 og strategisk kontrahe-
ring8. Den låner spilteorien9som redskab, transaktionsomkostningsteorien10 og kontraktteori11 
som analyseramme for at skabe et nyt klausulsystem, der leder til optimal adfærd under ændrede 
omstændigheder. Analyseniveauet er inter partes forholdet mellem to aktører. Analysesubjektet 
er adfærdspåvirkning i længerevarende, komplekse kontraker under ændrede omstændigheder. 

Afhandlingen afgrænses fra at se på søgningselementet i valg af partner. Der antages derfor stra-
tegisk fit imellem parterne (se Kapitel 2). 

Specialets interdisciplinære anvendelse af retsøkonomi, strategisk kontrahering og retsdogmatisk 
analyse, anvendes til at skabe et økonomisk optimalt klausulsystem. Det vil derfor ikke fokuseres 
på én specifik retslig disciplin (som fx entrepriseret, udbudsret, arbejdsret), men opgaven vil hvile 
på den grundlæggende aftalefrihed, underlagt almindelig gældende ret.  Der afgrænses fra mel-
lemmandsretten12 samt udbudsretten. De internationale implikationer i EU-ret, CISG og internati-
onal handelsret i øvrigt vil heller ikke behandles.  

Vi beskæftiger os med den teoretiske anvendelighed af modellen. Det er dermed en anden tilgang 
end analyse af casestudie eller retsøkonomisk analyse af juridiske retsregler. Ligeledes afgrænses 
fra psykologiske, sociologiske og kognitive studier om beslutningsprocesser (se adfærdsdefinition). 

Specialets produkt er ikke en kontrakt. I stedet er produktet en ny økonomisk model og den juridi-
ske udformning af den model, som samlet kaldes klausulsystemet. Specialet er afgrænset til æn-
drede omstændigheder, specifikt ved gevinstmuligheder og hvorledes disse kan behandles dyna-
misk og proaktiv.  

Teoretisk speciale 
Specialets analyser, model og klausulsystem baserer sig på et teoretisk grundlag. Der er ikke fore-
taget nogen undersøgelse af specialets påstand om en ny model eller faktisk efterprøvelse af det 
juridiske klausulsystem. I juridiske termer er dette selvevident. Det er trods alt besværligt at for-
mulere et nyt juridisk klausulsystem og prøve det af inden for rammerne af et speciale. I økono-
misk forstand bygges modellen på de teorier, som beskriver transaktionsomkostningernes indfly-
delse på firmaers størrelser, funktion og samarbejde13Som beskrevet nedenfor har nogle empiri-
                                                       
7 Østergaard, 2003, s. 270 
8 Østergaard, 2016, DiMatteo, 2010 mfl. 
9 Gibbons, 1992 
10 Williamson, 1979 
11 Maskin og Tirole, 1998, Grossmann og Hart, 1986 og Hart og Moore, 1988. 
12 Andersen & Madsen, 2006, s. 286 ff. 
13 Williamson, 1979  
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ske undersøgelser betvivlet transaktionsomkostningsteoriens anvendelighed. Specialeforfatterne 
har dog valgt at afgrænse sig herfor, og vælger med åbne øjne at modellere et nyt klausulsystem 
på transaktionsomkostningsteorierne.  

Juridisk afgrænsning 
Den juridiske afgræsning er hovedsagligt forbundet med afgræsning i form af præceptive regler og 
afgræsningen fra andet lovvalg end dansk ret. Specialet er teoretisk i sin problemstilling, analyse 
og produkt, hvorfor den retsdogmatiske analyse er begrænset tilsvarende. Klausulsystemet ligger 
uden for den almindelige og specielle obligationsret, som beskrives i kapitel 5. Det vil også sige at 
virkningen af klausulsystemet er begrænset til dét en dommer kan tolke ud af kontraktens ordlyd. 
Dermed bliver analysen af klausulsystemet afgrænset til systemet alene. Foruden beskrives de 
juridiske rammer, aftalebegrebet og systemets gyldighed. Dermed bliver den juridiske øvelse pro-
aktiv. Den skal således bidrage til hvordan klausulsystemet kan komme til at fungere. Dette be-
grænser anvendelse af den retsdogmatiske metode, hvorfor der er brugt særlig meget tid på at 
lave fortolkning af klausulsystemet.  

Det er relevant i den juridiske afgrænsning at fastlægge, at specialets problemfelt beskæftiger sig 
med en problemstilling, der er uopfyldt i den juridiske litteratur såvel som retspraksis. Behandlin-
gen af gensidige forpligtelser til ubeskrevne gevinster er ikke et særligt velbelyst emneområde i 
denne litteratur. 

Økonomisk afgrænsning 
Specialet skrives overordnet i den ny industrielle videnskabsteori, med fokus på transaktionsom-
kostningsteori og selvisk adfærdsforståelse. I det kommende beskrives de væsentligste økonomi-
ske afgrænsninger.  

Transaktionsomkostningsteori 
Specialet bygger på transaktionsomkostningsteorien. Der er datagrundlag, som stille tvivl xved den 
lineære sammenhæng mellem aktivspecifikke investeringer og transaktionsomkostninger14. Nor-
malt vil transaktionsomkostninger stige i takt med investeringerne. Der ville være omkostninger til 
at sikre imod hold-up mv. (omkostninger til beskyttelsesforanstaltninger). Datagrundlaget for ja-
panske bilproducenter viser det modsatte af dette. Jo større investering, jo lavere transaktions-
omkostninger. Transaktionsomkostningsteorien er det videnskabsteoretiske fundament for specia-
lets model. Hvis dette empiriske grundlag tages for givet, kan Dyers data undergrave værdien af 
specialets resultat. Spørgsmålet er dog hvor meget. Transaktionsomkostninger forbundet med at 
forhindre hold-up er en indirekte omkostning. Det vil sige det ikke er transaktionsomkostninger 
forbundet til selve transaktionen, men omkostninger forbundet med kontrolforanstaltninger. Bi-
draget af Dyers data er væsentligt for hvordan indirekte omkostninger kan nedbringes. Det er dog 
ikke med til at løse det underlæggende problem omkring hold-up. I specialet vil vi derfor afgrænse 
os fra den usikkerhed som Dyer viser om indirekte transaktionsomkostninger.  

                                                       
14 Dyer, 1997, s. 535 
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Incomplete og Complete Contract Theory 
Inden for rammerne af transaktionsomkostningsteorierne har forskellige teoretikere behandlet de 
forhold, der gør sig gældende når firmaer vælger at integrere funktioner og når de foretrækker at 
kontrahere sig til de samme funktioner. Grossmann og Hart beskrev grænsen for hvornår firmaer 
foretrækker at lave vertikal integration og hvornår de foretrækker horisontal integration15. Deres 
arbejde er sidenhen udviklet under betegnelsen Incomplete Contract Theory eller Ukomplet kon-
traktteori16. Det er denne teoriramme specialets økonomiske analyser og model hovedsagligt byg-
ger på. Modsat har kritikere af Ukomplet Kontraktteori argumenteret for, at hvis antagelserne i 
Ukomplet Kontraktteori er gældende, så kan parterne lave simpel afsløringsspil baseret på The 
Revelation Principle af Alfred Gibbard17. Erik Maskin og Jean Tirole har forslået et sådan afslørings-
spil hvilket er blevet grundlaget for Complete Contract Theory eller Komplet Kontraktteori18. I 
Komplet Kontraktteori er det muligt ex ante at skrive en kontrakt, der håndterer fremtidige situa-
tioner. Dette har Grossman og Hart blandet andet kritiseret for ikke at have en praktisk applikati-
on19. I specialet arbejdes i spændingsfeltet mellem de to. Gevinstmulighedsklausulen er således 
skabt som et forsøgt på effektivt at sørge for parterne investerer og vælger korrekt. Kvalificerbar-
hedsklausulen er skabt for at sikre en troværdig afsløring og kontrol af værdien, så parterne kan 
stole på gevinstmulighedsklausulen. Produktet bliver derfor et klausulsystem, som under de givne 
forhold kan håndtere fremtidig genforhandling på en optimal måde. Man kan sige modellen byg-
ger på problematikkerne i Ukomplet Kontraktteori og inspireres af Komplet Kontraktteori til at løse 
det. 

Specialets bidrag til teorierne 
I Kapitel 4 diskuteres hvorledes uforudsete omstændigheder påvirker anvendelse af klausulsyste-
met. Dermed bevæger vi os videre fra teoriernes antagelse om fuld observerbarhed – det vil sige 
fuld evne til at forudse fremtidige stadier. I vores diskussionsafsnit ræsonneres at anvendelse af 
klausulsystemet er upåvirket, hvis der er fuld verificering ex post. Hvis en tredjepart kan lave en 
baglænds årsagsanalyse af parternes valg, og derfor se om parterne har truffet korrekte valg i t(i)20 
stadier, så fungerer klausulsystemet lige så godt. Det stiller selvfølgelig krav til tredjeparts evner 
og involvering i samarbejdet. Bidraget ligger dog i, at det udelukkende er verificering, der forhin-
drer dynamisk optimale valg under uforudsete omstændigheder. Dette diskussionsafsnit indgår 
ikke i specialets analyse, da analysen baserer sig på fuld observerbarhed. Derfor har afsnittet også 
karakter af specialeforfatternes selvstændige fundering over anvendelse af klausulsystemet.  

Costly Verification Theory21 
For at kvalificere gevinstmulighedsklausulen – det vil sige gøre den troværdig ved at frembringe 
korrekt oplysninger – har vi i specialet udviklet en kvalificerbarhedsklausul. Den har været udviklet 

                                                       
15 Grossman og Hart, 1986 
16 I specialet vil den danske betegnelse blive anvendt.  
17 Gibbons, 1992 s. 164 ff. 
18 Maskin og Tirole, 1998, s. 85 
19 Hart og Moore, 1998, s. 37-28, hvor de svarer på kritikken fra Maskin og Tirole. 
20 Hvor (i) repræsenterer et ubestemt tidspunkt i kontraktforløbet.  
21 Choi og Triantis, 2008 
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med tankerne om at løse verifikationsproblematikken, men har ikke været underlagt den verifika-
tionsbegrænsning, der normalt eksisterer for kontraktteorien. Med det menes den begrænsning, 
at der kun kan aftales verifikation, der er omkostningsfri. I Komplet Kontraktteori bruges afslø-
ringsmekanismer, der ikke koster noget, men baserer sig på parternes ’meddelelse’ til at afgøre 
værdien22. I Ukomplet Kontraktteori anvendes fordeling af assets og kontraktuelle kneb til at styre 
genforhandling. Begge teorier baserer sig på omkostningsløs verifikation. Vores tredjepart er i sin 
natur omkostningstung. Tredjepart har en opsøgende funktion, der kræver ikke kun vurdering af 
meddelelse men også kontrol af disse. I kapitel 6 argumenterer vi for, det at investere yderligere i 
tredjepart – og dermed fordyre verifikationen – kan have en værdiskabende effekt. Sent i speciale 
forløbet er det kommet til specialeforfatternes opmærksomhed, at der eksisterer en teori om om-
kostningstung verifikation. Af pladshensyn har det været nødvendigt at afgrænse sig fra i hvilket 
omfang kvalificerbarhedsklausulens anvendelse af tredjepart passer med Costly Verification Theo-
ry. 

Uformelle styringsredskaber 
Et andet bud på kontraktteori bygger på den relationelle tankegang, hvor der anvendes uformelle i 
stedet for formelle styringsværktøjer23. Komplet og ukomplet kontraktteori kan kategoriseres som 
formelle i det lys. Fokus i de to teorier er værktøjer, der virker uafhængigt af om parterne er ko-
operative eller ukooperative24. De uformelle styringsværktøjer er bl.a. omdømme og tillid. Det 
handler om at begrænse anvendelse af tredjeparter (domstole, voldgift og kontraktmekanismer) 
og i stedet skabe grobund for samarbejdsorienterede styring. Argumentet ud af et transaktions-
omkostningsperspektiv er, at det koster væsentlig mindre at anvende relationsbaseret styring end 
formelle kontrolforanstaltninger. Et argument for denne tankegang er også, at det dermed er me-
re dynamisk, da det ikke er den ex ante aftale, der styrer forholdet. I lyset af de 5-7 %, der tænkes 
at kunne hentes i værdi, ved at anvende proaktiv dynamisk juridisk tankegang25, har dette argu-
ment tyngde. I specialet har vi dog valgt at afgrænse os fra den relationelle tankegang som sty-
ringsredskab. Det er i vores optik ikke troværdigt at stole på uformelle styringsredskaber. Hvor 
disse kan fungere godt i kooperative miljøer, er det måske knap så effektivt i ukooperative miljøer. 
Her er vores påstand at ændrede omstændigheder kan være med til at skabe selviske interesser, 
der er så tungtvejende at uformelle styringsredskaber ikke er nok. Det har derfor været hensigten 
at skabe et klausulsystem, som skaber dynamiske løsninger under antagelsen af selviske interes-
ser. I kapitel 6 udvider vi anvendelsen af klausulsystemet med elementer fra Relational Contract 
Theory. Det drejer sig hovedsagligt om investeringer i aktiver, processer og informationsdeling, 
som kan fungere i sammenspil med klausulsystemet. I sidste ende kan afgrænsningen koges ned 
til, at transaktionsomkostninger forbundet med anvendelsen af specialets formelle klausulsystem, 
er mindre end de negative konsekvenser, som opstår ved at bero sig på uformelle styringsredska-
ber. Hvorvidt dette er tilfældet kunne være interessant at undersøge, men det er ikke inden for 
specialets problemstilling.  
                                                       
22 Maskin & Tirole, 1998, s. 85 
23 Dyer og Singh, 1998, s. 669-671 
24 Fokus er på at skabe optimale under antagelse af, at parterne træffer selviske beslutninger. 
25 Østergaard, 2012, s. 6 
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Overinvestering26 
I specialet har det været nødvendigt, at afgrænse fra en analyse foretaget om indflydelsen af over-
investering på modellen. Problemet, som Shavell formulerede, ved anvendelsen af positiv og ne-
gativ kontraktinteresse ved kontraktbrud, har relevans for problemfeltet. Anvendelsen af tredje-
mand betyder, at der kan anvendes en optimal vurdering af investering. Dette gælder også for 
sandsynligheden for kontraktbrud. Derfor vil parterne investere optimalt og dommeren kompen-
sere optimalt. Desværre har analysen måtte afgrænses af pladshensyn. I sammenhæng med unik-
ke, komplicerede relationer, vil kontraktbrudssandsynligheden formentlige være lav, hvorfor det 
ikke har nævneværdig indflydelse på specialets resultat. 

Asymmetrisk information 
I den økonomiske analyse og specialets model i kapitel 4 har vi fravalgt at analysere asymmetrisk 
information og dens påvirkning af modellen. Det valg er truffet for at begrænse specialets analy-
sedel, men som det fremgår af kapitel 3, så har det relevans for specialets emneområde. I afsnittet 
om ’Kritik af Modellen og videre studier’ diskuteres den potentielle påvirkning af asymmetrisk in-
formation og hvorfor det kunne være interessant at undersøge yderligere.  

Adfærdsforudsætning 
Afhandlingens økonomiske adfærdsforståelse tager udgangspunkt i det neo-klassiske, rationelle 
individ: Homo Economicus27. Individer træffer rationelle valg under to præmisser; de er egen op-
timerende og nytte-maksimerende. Denne adfærdsforståelse er dog tidligt blevet tilbagevist som 
en fuldstændig korrekt måde at forudse individers handlinger. Gennem empiriske studier har for-
skere vist, at den måde individer træffer beslutninger på er kognitivt bundet.  

Dette inkluderer blandt andet den risikoaversitet, hvor man ikke træffer beslutninger på baggrund 
af numerisk værdi men psykologisk værdi. Hahnemann og Tversky fremsatte blandt andet teorien 
'Prospect Theory'28, som handler om, at vi tildeler transaktioner et referencepunkt. Fra dette refe-
rencepunkt vurderer vi værdien af gevinster og risiko forskelligt (konkavt og konvekst), trods deres 
økonomiske lineær sammenhæng. Individer vurderer risiko værre end deres numeriske værdi, og 
større gevinster vurderes mindre end deres numeriske værdi. Den bundne rationalitet har dog et 
indbygget metodisk problem. Teorierne har ikke en generisk værdi, men anvendes på enkelte situ-
ationer til at vise og forklare hvorfor individer ikke i dét tilfælde træffe rationelle beslutninger29. I 
denne afhandling, der har en generisk tilgang til at adfærdsstyre, bliver det svært at anvende kog-
nitiv forståelse. Alternativet bliver at forfatte klausulen med kognitive teorier for alle tænkelige 
scenarier og håbe, at den fremtidige ændrede omstændighed passer. 

I stedet vil afhandlingen anvende en mellemvej. Individer antages rationelle under forudsætning af 
nyttemaksimering og egen-interesse. Det anerkendes dog, at individer er begrænsede af exogene 
variabler i deres beslutninger, hvilket leder til uperfekte løsninger. Centralt for dette er transakti-

                                                       
26 Shavell, 1980 
27 Rise, 1999, s. 1159 
28 Kahneman og Tversky, 1979 
29 Grüne-Yanoff, 2007, s. 546 
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onsomkostningsteorien og information. Dette passer særligt godt med afhandlingens tema: læn-
gerevarende, komplicerede kontrakter. Inden for denne begrænsende ramme af exogene variab-
ler, agerer aktører rationelt og den adfærdsstyring afhandlingen anvender, tager derfor udgangs-
punkt i denne forståelse.  Der arbejdes i specialet med risikoneutrale parter30. 

Der er ingen tvivl om det empiriske grundlag for at adfærd er styret af kognitive beslutningspro-
cesser. ’Prospect theory’ synes særlig relevant i forhold til gevinst- og risiko kognitive beslutninger. 
Som beskrevet ovenfor er den generiske anvendelse dog tvivlsom. Af hensyn til robusthed i at 
kunne modellere en generisk løsning afgrænses for kognitive beslutningsprocesser.  

Metode 
Den almindelige erhvervsjuridiske metode på cand.merc.jur studiet på CBS tager udgangspunkt i 
et konkret juridiske problem, fænomen eller regulering. Herefter gennemføres økonomisk analyse 
for at vise om gældende ret er økonomisk optimal. Metoden medfører derfor normative forslag til 
gældende ret31. 

’Den erhvervsjuridiske metode’: Retspolitiske analyser og økonomisk teori 

 

Den metodiske tilgang i dette speciale vil være modsatvis. Udgangspunktet er et strategisk øko-
nomisk optimale mellem to parter. Formålet er dermed at se proaktivt på individers adfærd. Der-
med skal det give incitamentet til fremadrettet at handle værdioptimerende. Udgangspunktet er 
derfor ikke bundet af et juridisk problem, fænomen eller regulering, men tager udgangspunkt i et 
teoretisk optimum.  

Specialets metodiske tilgang 

 

Denne teoretiske tilgang medfører, at der kan skabes en generisk model, som håndterer adfærd 
på tværs af juridiske problemer. Ræsonnementet er, at dette udgangspunkt er den bedste forud-
sætning for at opnå optimal gevinstudnyttelse. Derimod vil den klassiske retsøkonomiske analyse 
af retsregler kun anvise hvordan de enkeltvis skulle ændres. 

                                                       
30 Choi og Triantis, 2008, s. 4 
31 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 434 
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Specialets tankegang er ikke at analysere hvordan specifikke problemer bør løses givet gældende 
ret. Hellere er det fundamentalt at teoretisere hvorledes optimal adfærd opnås ved hjælp af rets-
regler. Dette gøres ved at ”transformere” optimal adfærd til juridisk retsregler. 

Interdisciplinær metode anvendt i specialet 
Specialets grundtanke er en interdisciplinær øvelse i at skabe et nyt juridisk klausulsystem på bag-
grund af en ny økonomisk model. Tankegangen er at forene det bedste af de to verdener, ved at 
finde det økonomiske optimale og analysere hvordan det udføres i praksis.  

Økonomisk metode 
Specialet bygger sin økonomiske forståelse på transaktionsomkostningsteori og ny-industriel øko-
nomi. Økonomisk metode anvendes til at lave objektive analyser af aktørers adfærd. Formålet er 
at sandsynliggøre, hvorledes aktørers valg påvirkes under bestemte antagelser. 

I kapitel 3 anvender vi en Norm Form-matrix til at vise, hvordan parterne i første omgang vælger 
en Nash-ligevægt. Som en del af analysen vil vi ændre omstændighederne i matrixen, for at vise 
hvordan udgangspunktet påvirkes. Det gøres ved at foretage antagelser, som skal illustrere aktø-
res adfærd under ændrede omstændigheder.  

I kapitel 4 analyserer vi eksisterende løsningsmodeller, på baggrund af kritik fra teoretikere, ved at 
opstille et analyseapparat med relevant kritik af genforhandlingsdesign. Vi forslår en ny model 
baseret på funktioner og antagelser om, hvordan regler kan påvirke parter ageren. Efterfølgende 
analyseres hvorledes modellen fungerer i forhold til analyseapparatet. Analysen underbygges ved 
hjælp af matrixer og spiltræer.  

Retsøkonomisk metode 
Specialet beskæftiger sig, at indrette retsregler for at sikre optimal økonomisk virkning32. For at 
gøre dette anvendes den retsøkonomiske tanke. Formålet er at indrette reglerne således, at de 
virker økonomisk pareto-optimalt. En vigtig afgræsning i forhold til den sædvanlige retsøkonomisk 
metode, er analysesubjektet. I specialet analyseres parters forhold og hvorledes de normativt bør 
handle for at sikre optimalitet. På baggrund af denne analyse opstilles de økonomiske funktioner, 
der skal sikre det. Den juridiske øvelse består herefter i, at skabe en juridisk virkelighed, der afspej-
ler de økonomiske funktioner. Analysesubjektet er således ikke hvordan eksisterende retsregler i 
juraen kan optimeres, vurderes eller ændres, men hvorledes økonomisk metode kan forbedres og 
transformeres til effekt inden for det eksisterende juridiske system.  

Ved at anvende retsøkonomisk tankegang bidrager vi til at lave en normativ analyse af økonomisk 
teori og formuleringen af et juridisk klausulsystem.  

Den retsdogmatiske metode 
Der vil i specialet blive anvendt retsdogmatisk metode33 for at kvalificere i hvilke kriterier, der for-
udsættes for et klausulsystem kan få retsvirkning. Metoden bliver derved anvendt, at belyse hvor-

                                                       
32 Eide og Stavang, 2013, s. 23-24 
33 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 31 
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vidt gældende ret kan stå i vejen for den optimale funktion. Således skal retsdogmatiske metode 
fastlægge om parterne kan aftale et klausulsystem som retsgrundlag med retsvirkning.  

I vurdering af klausulsystemet anvendes en fortolkningsanalyse34 for at belyse hvorvidt klausulen 
har den retsfølge, der er tilsigtet. Fortolkningsanalysen bygges hovedsagligt på en ordlydsfortolk-
ning, sekundært på en subjektiv fortolkning. I ordlydsfortolkningen fortolkes den naturlige sprogli-
ge forståelse samt betydningen af de retsbegreber, der anvendes. I den subjektive fortolkning ana-
lyseres partes hypotetiske vilje samt formål. Samlet anvendes de to til at klarlægge retsfølgen af 
klausulsystemet lever op til den økonomiske funktion. 

Transformering af økonomisk model til juridisk klausul 
Specialet adskiller sig fra den almindelige juridiske øvelse idet, der ikke kun fastlægges, hvad gæl-
dende ret er. I stedet anvendes i specialet retsdogmatiske metode til at afdække gældende ret, for 
derved at kunne skabe et juridisk klausulsystem. Formuleringen af klausulsystemet og dens rets-
regler, er en juridisk øvelse, der ikke er ofte anvendt i retsvidenskaben. Vi forsøger at prognostice-
re hvorledes regler vil blive fortolket35 og dermed udlede retsfølgen, men først efter vi selv har 
formuleret retsreglerne. Det er vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at øvelsen ikke har 
karakter af retspolitisk metode. Det er således ikke formålet at kritisere gældende ret for mang-
lende økonomisk optimalitet.  

Dermed bliver øvelsen, at få den økonomiske model til at have den samme juridiske funktion.  

 

  

                                                       
34 Andersen, 2013, s. 309-15 
35 Nielsen og Tvarnø, 2008, s. 372-374 
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KAPITEL 2 – OPTIMALITET OG GEVINSTMULIGHEDER 
Dette speciale ønsker at undersøge, hvordan der kan laves et klausulsystem, som sikrer optimal 
adfærd under ændrede omstændigheder. Det kræver en undersøgelse af, hvorfor eksisterende 
teori ikke sikrer optimalitet, hvordan det kan gøres anderledes og hvorvidt, det kan formuleres 
juridisk. Før dette er det dog nødvendigt at fastlægge nogle generelle betingelser for specialets 
arbejde. Først om fremmest hvad optimalitet betyder. Er der forskel mellem en økonomisk og ju-
ridisk forståelse af begrebet? Det er også vigtigt at definere, hvad gevinstmuligheder er - og hvor-
fra de kommer fra. I det følgende kapitel behandles disse indledende forudsætninger.  

Optimalitet 

Økonomisk optimalitet 
Nyttemaksimering er det objektive økonomiske udgangspunkt for optimalitet36. To parter, der 
laver en aftale, ønsker at maksimere deres nytte. Retsøkonomisk er der to teorier om nyttemak-
simering; Kaldor-Hicks optimalitet37 og Pareto-optimalitet38. Kaldor-Hicks er det resultat, der mak-
simerer parternes nytte uden hensyn til fordeling af nytten. Pareto-optimalitet er det resultat, som 
maksimerer de to parters fælles nytte, uden nogle af parterne stilles ringere. Da parterne i for-
handling såvel som genforhandling aldrig vil acceptere at blive stillet ringere, vil pareto-optimalitet 
være målstokken for specialets forståelse af økonomisk optimalitet. 

I ændrede omstændigheder vil det pareto-optimale resultat være den fordeling af nytte, som sik-
rer den fælles nyttemaksimering af en gevinstmulighed. Der kan også forekomme pareto forbed-
ring, hvor den samlede nytte forbedres, men den ikke maksimeres. Dette er dog ikke optimalitet. 
Dette speciale tager udgangspunkt i pareto-optimalitet, som den nyttemaksimerende løsning, når 
nye gevinstmuligheder opstår. Dermed er vurderingen af, hvad der er optimalt situationsbestemt 
og dynamisk.  

Det interessante, er hvordan kontrakter indrettes sådan, at når gevinstmuligheder opstår, så op-
nås det økonomisk optimale.  

Juridisk optimalitet 
Optimalitet er ikke et begreb, der anvendes inden for juridisk litteratur39. Aftalefrihed er en grund-
sætning40 i dansk ret. Derudover er systemet indrettet på hovedreglen om at sikre, at parternes 
vilje – deres aftale – skal overholdes41. Dermed kan parterne stole på de aftaler, som de indgår. 
Præmissen, lettere omskrevet, for optimalitet er derfor sikring af parternes subjektive ønsker. 

                                                       
36 Se adfærdsforudsætning i afgrænsningen. 
37 Eide og Stavang, 2008, s. 110 
38 Eide og Stavang, 2008, s. 97 
39 Dette må forblive en påstand, om end en kvalificeret påstand, idet det ikke har været muligt at nærlæse al juridisk 
litteratur. 
40 Andersen, 2013, s. 38  
41 Danske Lov 5-1-1, Pacta sunt Servanda. 
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En dommer vil derfor tage det udgangspunkt i en tvist, at parternes vilje skal sikres, og kontrakten 
skal opretholdes. Det er den altoverskyggende hovedregel. Der findes undtagelser til dette, men 
disse tjener det formål at sikre imod uhensigtsmæssige omstændigheder42. Under ændrede om-
stændigheder er parterne derfor sikret imod, at aftalen ”bare” laves om, eller modparten ikke re-
spekterer sine forpligtelser.  

Det er derfor fundamentalt for juridisk optimalitet, at parternes subjektive vilje på aftaletidspunk-
tet kan sikres og opretholdes.  

Kan optimalitets begreberne forenes?  

Som udgangspunkt virker juridisk optimalitet og økonomisk optimalitet uforenelige i deres eks-
tremer. Hvis den ene part kan forbedre sin værdi med 10 kr. pr. vare, såfremt modparten ændrer 
sit leveringstidspunkt, så ville økonomisk optimalitet tilsige, at tidspunktet skulle genforhandles. 
Hvis modpartner ikke ønskede dette, vil en dommer vælge at fastholde den dato, der oprindelig 
var aftalt. Dermed ville en dommer opretholde princippet om at aftaler skal overholdes.  

Kontrakter hviler dog på den grundlæggende aftalefrihed. Det vil sige, at man kan aftale sig ud af 
næsten alt. Man kan skrive i en kontrakt, at hvis en mulighed opstår, som sikrer den ene part 10 
kr. mere, så skal vilkårene ændres.  

Verden er bare ikke så simpel, at man altid kan forudse, hvordan gevinstmuligheder opstår43. 
Selvom man bruger mange ressourcer (tid og penge) på at forudse eventuelle begivenheder, så 
kan det ikke lade sig gøre. Derfor er der et hul mellem, hvad man kan forudse (dermed aftale sig 
ud af), og hvad faktisk sker i løbet af aftaleforholdet. Dette er specialets præmis for at problemati-
sere ændrede omstændigheder.  

Kløften mellem de to er størst i de tilfælde, hvor det er sværest at forudse fremtiden. Det er mu-
ligt, at man ikke ved, hvad morgendagens benzinpris er, men det er rimelig nemt at aftale sig ud 
af, hvad prisen for transporten skal være i morgen. Det kan gøres, uanset om prisen er 9,5 kr. eller 
10 kr. literen. Specialet fokuserer derfor på længerevarende, komplicerede kontrakter, hvis udfald 
er svært at forudse. Det er dermed svært at specificere udfald ved kontraktindgåelse. Det være sig 
i lange IT-kontrakter, entreprisekontrakter, partships osv. Der er et empirisk grundlag for at betviv-
le, at juridisk og økonomisk optimalitet kan mødes i praksis. Det fremgår af et engelsk studie44 om 
kontrakter.  Juridiske kontrakter handler om, at sikre sig imod risiko, sikre sit eget og sikre sig mod, 
at en dommer underkender ens synspunkt. Dette fokus på sikring af rettigheder synes at medvirke 
til kommerciel inoptimalitet. Fokus er på, hvordan der teoretisk kan skabes værdi i gevinstmulig-
heder i sådanne kontrakter. 

                                                       
42 Herunder præceptive regler for beskyttelse af svage parter, bristede forudsætninger for beskyttelse mod urimelig-
hed (se Aftaleloven § 36) mv.  
43 Aghion og Holden, 2011, s. 182-83 
44 Østergaard, 2014, s. 5-6 
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Gevinstmulighed  
I det kommende afsnit vil vi kort berøre kilder til værdiforbedring og dermed kilder til gevinstmu-
ligheder. Interessefeltet i specialet er gevinstmuligheder under ændrede omstændigheder. Det 
kan være gevinstmuligheder, som opstår fordi virkeligheden ændrer sig. Det kan også være ge-
vinstmuligheder, der forekommer som følge af investeringer. Fælles for disse gevinstmuligheder 
er, at de forekommer i relationer inden for kontrakter. Med andre ord gevinstmuligheder, der ek-
sisterer som følge af et samarbejde mellem to parter, eller som to parter har mulighed for at reali-
sere i løbet af deres samarbejde. Mulighed for, det vil sige evnen, til at vælge muligheden, er en 
væsentlig forudsætning. Efter disse forudsætninger og kilder beskrives, formuleres en definition af 
en gevinstmulighed i specialets optik. 

Strategisk sammenhæng 
Strategisk sammenhæng er en anskuelse af virksomheders evne til at skabe værdi i et ressource-
baseret perspektiv. Den ressource-baserede tilgang i de kommende to afsnit er baseret på Dyer og 
Singhs artikel om konkurrencefordele i kooperative samarbejder45. Det vil sige, virksomheders 
evne til at udnytte deres organisationer, og dermed skabe konkurrence fordele. Denne anskuelse 
er et spadestik dybere end den klassiske fokus på placering i markedet og omkostningsminimeringI 
specialets optik handler det om kontraktpartneres strategiske sammenhæng. I et normalt samar-
bejde er det en forudsætning (som regel), at partneren er valgt, fordi det er det mest profitable 
samarbejde. Det vil derfor være det bedste valg i et markedsperspektiv. Tanken er her, at parterne 
ikke bare i det nuværende samarbejde, men også i fremtidige samarbejde kan drage fordel af hin-
andens placering i markedet. I det ressource-baserede perspektiv er virksomhedernes interne res-
sourcer også med til at skabe konkurrencefordele. Det kan være deres håndgribelige interne res-
sourcer: fabrikker, geografisk placering, maskineri. Det kan være virksomheders systemer: menne-
sker, processer, IT-systemer osv. Det kan også være mere uhåndgribelige faktorer som deres kul-
turer, der kan være særlig omstillingsparate, skalerbare eller andet. De ressource-baserede ge-
vinstmuligheder kan klassificeres som endogene faktorer, hvor der med endogene menes de inde-
fra kommende gevinstmuligheder. 

Relations rente 
En udløber af den ressource-baserede tilgang er relations rente46. Relations rente er mulige gevin-
ster, der opstår ved investeringer i de ressourcer med strategisk fit. Gevinstmulighed i et strategisk 
arbejde vil som oftest forekomme netop som relations rente. Gevinstmuligheder har som beskre-
vet et krav om et aktivt valg. Relations rente kan i princippet forekomme uden aktivt valg, men 
bare fordi parterne arbejder sammen. Dermed er der ikke fuldstændig kongruens mellem ge-

                                                       
45 Dyer og Singh, 1998, s. 660-663. Afsnittet om strategisk er baseret på Dyer og Singhs opsummering af behovet for 
kongruens mellem parters strategiske ønsker. 
46 Dyer og Singh, 1998 
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vinstmulighed og relations rente. Omvendt er det heller ikke forudsat i specialets forståelse af ge-
vinstmulighed, at gevinsten skal hidrøre endogene47 forhold. 

Exogene faktorer 
Gevinstmuligheder kan også opstå som følge af exogene faktorer. Det kan være ændringer i mar-
kedet, som giver parterne en mulighed for at ændre deres samarbejde med gevinst til følge. Det 
åbner dog op for en myriade af muligheder. Det er derfor vigtigt at afgrænse gevinstmuligheder i 
specialet, til de gevinstmuligheder, der har relevans for det parterne har kontraheret omkring og 
er noget, som de kan handle på.  

Gevinstmulighedsdefinition  
Hermed introduceres specialets definition af en gevinstmulighed:  

En gevinstmulighed er en mulighed for at skabe fælles merværdi i et kon-
traktforhold. Det kan være en mulighed, som stammer fra parternes fæl-
les samarbejde eller en udefra kommende omstændighed. Mulighed skal 
være relevant for samarbejdet og parterne skal kunne handle på den.  

Denne definition er så bred som overhovedet mulig. Det gøres ikke forskel på, hvordan den opstår, 
hvorfra den hidrører, om det er den ene eller anden teoretiske tilgang, der styrer, hvad der skaber 
værdi. Den begrænser sig dog til det kontraktforhold, som parterne har aftalt. Man kan altså ikke 
kræve, at Arla distribuerer koldskål i Nordkorea, hvis man har en aftale om distribution i Danmark. 
Selvom det skulle vise sig at være værdifuldt, så er det en ny kontrakt. Derudover skal parterne 
kunne handle på det.  

Del konklusion 

Juridisk og økonomisk optimalitet er ikke det samme. Økonomisk optimalitet er i sin natur en ob-
jektiv vurdering, som er situationsbestemt og derfor dynamisk. Juridisk optimalitet er opretholdel-
se af parternes subjektive vilje ved kontraktindgåelsen. Det er dog ikke gensidigt udelukkende tan-
ker. Det er derfor relevant senere at undersøge, hvorvidt disse kan forenes, og hvad der kræves 
for, at opretholdelse af partsviljen er det samme som økonomisk optimalitet. Det skal gøres for at 
sikre gevinstmuligheder under ændrede omstændigheder. Gevinstmuligheder er værdiforbedrin-
ger, der skabes som følge af strategisk fit mellem parterne, hvor nye muligheder kan skabe værdi i 
deres samarbejde. Der tales i teorien om relations rente som overskud, der opstår som følge af 
investering i samarbejdet. I specialet gøres der ikke forskel mellem exogene og endogene værdi-
forbedringer. Dermed er der fastelagt betingelser for specialet og overvejelser om hvad, der skal 
undersøges.  

  

                                                       
47 Endogene gevinstmuligheder opstår som følge af parternes interne forhold; deres uhåndgribelige faktorer, fremfor 
fra exogene faktorer (se næste afsnit). 
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KAPITEL 3 – INOPTIMALITET 

Formålet med dette kapitel er at problematisere den elementære aktøradfærd, som udvises under 
ændrede omstændigheder. Dermed er kapitlet en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger. 
Det vil blive gjort ved at vise, hvordan optimale muligheder ikke bliver valgt, når de opstår. Analy-
sen vil blive foretaget via scenarier, der illustrerer problematikken. Kapitlet tjener således det for-
mål, simpelt at fremstille det udgangspunkt, hvorfra aktører træffer deres valg. Resultatet af ana-
lysen er begrænset til dette kapitel, men skal være med til at underbygge forståelsen af efterføl-
gende analyser. Genforhandling er metoden til at løse problemerne, men inden det behandles i 
kapitel 4, er vi således interesserede i at belyse de grundlæggende adfærdsproblemer. I første 
omgang er det dog væsentligt at beskrive, hvorfor transaktionsomkostninger teoretisk medfører 
ubeskrevne ændrede omstændigheder. 

Transaktionsomkostningsteorien og ukomplette kontrakter 
Alle økonomer er i dag bekendt med Coases spørgsmål om, hvorfor økonomisk aktivitet finder 
sted inden for virksomheder, hvis markedet i sin natur allokerer ressourcer efficient48. Coase’s 
spørgsmål blev fundamentet til transaktionsomkostningsteorien som dette speciale bygger på. I 
dag er vi væsentlig bedre til at forklare de mange årsager til, hvorfor markedet ikke allokerer, sine 
ressourcer optimalt. Udviklingen af transaktionsomkostningsteorien har medført mere kvalificere-
de bud på dette.  

Det er i dag en almindeligt anerkendt antagelse, at der er væsentlige omkostninger forbundet med 
at forsøge forudse alle eventualiteter49.  

Med økonomiske optimalitet for øje, er det transaktionsomkostningsteoriens tilgang at organisere 
transaktionerne så omkostningerne minimeres. For specialet er dette en relevant forudsætning for 
forståelsen af ændrede omstændigheder. Selv om vi som rationelle individer kan forsøge at forud-
se fremtiden, så er det forbundet med store omkostninger at gøre dette. 

Ukomplette kontrakter 
Transaktionsomkostningerne medfører ligeledes, at parterne ikke er i stand til at skrive kontrakter, 
der tager højde for alt50. Dermed er det ikke muligt for parterne at beskrive hvordan de skal agere 
i alle stadier. Teorien om ukomplette kontrakter behandles i kapitel 4. For nærværende kapitel er 
resultatet af ukomplette kontrakter dog det væsentligste. Parterne kan ikke skrive komplette kon-
trakter og det skaber nye muligheder i fremtiden.  

Scenarie gennemgang 
Det er formålet med den kommende gennemgang at sandsynliggøre grundlæggende adfærdspro-
blematikker. For at vise det fulde omfang af problemerne, er det nødvendigt i første omgang at se 

                                                       
48 Coase, 1937, s. 390 
49 Eide og Stavang, 2018, s. 129-133 
50 For uddybning af forståelsen henvises til definitionen af aktøradfærd under afgræsningen. 
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bort fra at løse dem. I kapitel 4 vil der forekomme en nærmere analyse af løsningerne. Der gøres 
to væsentlige og stærke antagelser i kapitel 3, for at beskrive problemerne.  

1. Ingen omfordeling af værdi kan forekomme 
2. Parterne kan ikke beskrive fremtidige stadier 

Den første antagelse skal forhindre løsning af adfærdsproblematikken. Det vises hvorfor den gør 
det. Anden antagelse gør det muligt at arbejde med nye gevinstmuligheder, der ikke i første om-
gang er beskrevet. Hvis parterne kunne beskrive fremtidige stadier, ville de her beskrevne proble-
mer ikke eksistere. I de kommende scenarier vil det vises, hvordan gevinstmuligheder kan være 
kaldor-hicks optimale, men ikke pareto-optimale. Da parterne ikke kan genforhandle eller omfor-
dele, vil de foretrække at blive i den oprindelige kontrakt. Dermed går værdiforbedringen tabt. 

Scenarie 1: Symmetrisk dynamisk suboptimalitet  
I scenarie 1 problematiseres de mest simple former for inoptimalitet. Parterne har identisk infor-
mation (symmetrisk information). De har indgået en ex ante aftale i t0. Den er optimal. Herefter 
introduceres en ny ex post mulighed i t1. Det er således her specialets intention at vise hvordan, 
der opstår gevinstmuligheder, som ikke udnyttes.  

Scenarie 1.1: Simpel dynamisk suboptimalitet 
Spiller 1 og 2 er i et kontraktforhold, hvor de har fundet det ex ante pareto-optimale kontrakt i t0. 
Parterne indgår kontrakt ved at benytte strategierne B, b. Her maksimerer de deres samlede nytte. 
De får begge 3 og kontrakten er samlet 6 værd. Det er Nash-ligevægten51.  

 
Klassisk 

 
 a b 

 A 1,1 3,0 
B 0,3 3,3 

 
Efter kontraktens indgåelse opstår en ny mulighed (C, c) i t1, der ændrer spillet. Den samlede nytte 
er størst hvis spillerne kunne spille C, c. Det er altså det Kaldor-Hicks optimale resultat. 

 
Ændret omstændighed i t1 

 
 a b c(t1) 

A 1,1 3,0 2,2 
B 0,3 3,3 2,2 

C(t1)   5,2 

                                                       
51 Eide og Stavang, 2008, s. 124-125 
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I dette scenarie er der informationssymmetri. Spiller 1 ønsker at bevæge sig fra den indgåede kon-
trakt til C, c, mens Spiller 2 ønsker at forblive i den eksisterende kontrakt. Det gør han fordi han 
kun vil få 2 i C,c. De to spillere ender i deres eksisterende kontrakt. Det sker på trods af der er stør-
re værdi i C,c (kontraktens værdi er 7)52. 

Senariet illustrerer helt grundlæggende, at parterne handler i simpel egeninteresse og dermed 
maksimerer deres eget nytte. Med andre ord viser scenariet, at personer er selviske. Ellers ville 
den Kaldor-Hicks optimale løsning være valgt.  

Scenarie 1.2: Dynamisk suboptimalitet ved indifference 
Dette scenarie tager sit udgangspunkt i scenarie 1 situationen. Nu ændres værdien for spiller to i c, 
C til 3, således han er indifferent mellem den oprindelige kontrakt og den nye gevinstmulighed.  

 A B C(t1) 
a 1,1 3,0 2,2 
b 0,3 3,3 2,2 

c(t1)   5,3 
 
Hvis parterne omkostningsfrit kan skifte mellem kontrakterne, vil de ende i c,C. Det forudsætter 
dog, der ikke er transaktionsomkostningerne forbundet med genforhandling (TC = 0). Hvis TC > 0 
vil spiller 2 fastholde sit valg på B og resultatet af spillet vil således forblive i kontrakten b,B. 

Scenarie 1.3: Suboptimalitet ved flere gevinstmuligheder  

I følgende eksempel undersøges hvorledes et kontraktforhold udspiller sig, når der opstår flere 
gevinstmuligheder. Disse omstændigheder resulterer i tre valgmuligheder: oprindelig kontrakt, 
gevinstmulighed C og gevinstmulighed D.  

 A B C(t1) D(t1) 
a 1,1 3,0 2,2 2,2 
b 0,3 3,3 2,2 2,2 

c(t1)   7,2 4,4 
 
Spillet starter efter kontraktindgåelse, som ex ante er givet ved valgt b,B. Herefter opstår to valg-
muligheder. En valgmulighed (C) hvor kontraktparterne kan realisere 9 i overskud (c,C) og en 
valgmulighed (D) hvor de kan realisere 8 i overskud (c,D). Som valgmulighederne i den nye mulig-
hed viser, så har Spiller 1 kun mulighed for at spille c. Spiller 2 har til gengæld mulighed for at spille 
C og D. I det ene tilfælde får Spiller 2 et afkast på 2, i det andet et afkast på 4.  

Spiller 2 kan dermed vælge mellem b,B (3), c,C (2) eller c,D (4). Det rationelle er derfor at vælge 
c,D. Spiller 1 vil ikke fastholde kontrakten, da hans gevinst er større end i b,B. De to parter realise-

                                                       
52 Bemærk her, at omfordelingsantagelsen forhindrer spiller 1 i at kompensere spiller 2.  



24 KAPITEL 3 – INOPTIMALITET 
 

Morten Svane Dinitzen og Chris Lassen Jensen 
 

24 

rer dermed en lavere værdi i c,D, end de ville have gjort såfremt de havde spillet c,C. Der opnås 
dermed en pareto-forbedring men ikke en pareto-optimal løsning.  

Scenarie 2: Suboptimalitet ved asymmetrisk information 
Dette er problematiseringen af asymmetrisk information. I dette scenarie tager vi udgangspunkt i 
scenarie 1 og 2. Forudsætningerne for spillet er dog ændret ved, at kun spiller 2 har adgang til at 
observere mulighed c, C (her indikeret ved at mulighederne er farvet røde).   

 A B C(t1) 
a 1,1 3,0 2,2 
b 0,3 3,3 2,2 

c(t1)   5,3 

Dermed bliver det et spørgsmål om hvorvidt spiller 2 har incitament til at afsløre muligheden. Selv 
ved en antagelse om, at TC=0, vil der ikke være noget incitament for spiller 2 til at afsløre mulig-
heden, idet han er indifferent. Helt elementært kan årsagen til dette rationelle valg tilskrives egen-
interesse. Antagelsen er, at spiller 1 ikke kan kompensere spiller 2. Derfor vil spiller 2 aldrig afsløre 
gevinstmuligheden. 

Delkonklusion 
Hvis det ikke er muligt at omfordele værdi til modparten, udnyttes optimale løsninger ikke. Dette 
kan synes selvevident. Aktører er ikke uselviske men selviske. Det betyder, at de vil forsøge at 
maksimere egen nytte. Det gør sig gældende både i symmetriske som asymmetriske scenarier. Det 
har en betydning for forståelsen af den adfærdsudfordring, der skal løses i genforhandling. Det 
betyder, at der kræves effektiv genforhandling og kompensation for at løse problemerne. I det 
kommende kapitel undersøges genforhandling nærmere.  
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KAPITEL 4 – GENFORHANDLING OG ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER 
I kapitel 3 blev udfordringen om adfærd under ændrede omstændigheder kortlagt. Aktører har 
som udgangspunkt et ønske om at maksimere deres egen nytte53. I den perfekte verden kan der 
omfordeles værdi og genforhandles kontrakter, så det pareto-optimale resultat altid nås. Der er 
dog transaktionsomkostninger forbundet med at kompensere og genforhandle. Dette medfører 
mulighed for at udnytte forhandlingsstyrke og dermed forhindre optimale løsninger. I 1979 be-
skrev Williamson dette problem54. Siden da er der kommet flere forslag, til hvorledes den oppor-
tunistiske adfærd kan løses55. I det kommende kapitel undersøges mulighederne og begrænsnin-
gerne ved disse løsninger. Det gøres først ved at undersøge de forskellige problemer, der opstår 
under ændrede omstændigheder. Herefter analyseres de to hovedteorier inden for ukomplet kon-
traktteori. I anden del af kapitlet opstilles et bud på, hvordan de forskellige begrænsninger kan 
imødegås. Dette gøres ved at forslå en ny model. Modellen består af en række funktioner, der skal 
sikre optimalitet samt en tredjepart, der skal gøre funktionerne troværdige. Modellen har til for-
mål sikre pareto-optimale løsninger. 

Konsekvenserne af ændrede omstændigheder ↑ ↓  

I første omgang er det væsentligt at kortlægge konsekvenserne af ændrede omstændigheder. 
Hvorfor opnår vi ikke de pareto-optimale løsninger, som fremgår af scenarierne i kapitel 3? Hvis 
parterne fastholder den oprindelige kontrakt så opnås gevinsten ikke. Den oplagte løsning er at 
lade kontraktparterne genforhandle kontrakten ex post. I den perfekte verden vil parterne kunne 
omfordele værdierne, således den pareto-optimale kontrakt opnås. I scenarie 156 vil part B kunne 
kompensere part A således han vil indgå en ny kontrakt.  

Muligheden for genforhandling skaber dog følgeproblemer. I Williamson artikel vises det, hvordan 
genforhandling leder til underinvestering i relationsspecifikke investeringer. Så selvom parterne ex 
post kan genforhandle, så vil de ex ante vælge ikke at investere i muligheden for gevinsten. Dette 
opstår, da der eksisterer en hold-up problematik. Parternes forhandlingsstyrke er afgørende for 
hvilken løsning, der vælges. I valget mellem flere løsninger vil den part, som kan sige nej eller ja, 
altid vælge den mest egen-optimerende løsning. I det følgende gennemgås de problemstillinger, 
der opstår under genforhandling57.  

Underinvestering 
Et af de tidlige interessefelter i teoretisk litteratur har været underinvestering58. Underinvestering 
opstår i situationer, hvor to parter indgår en aftale uden at have mulighed for at beskrive en kom-
plet kontrakt. De har mulighed for at observere fremtidige stadier, men omkostningerne er for 
                                                       
53 Se nærmere i specialets afgrænsning om ’adfærdsforståelse’. 
54 Williamson, 1979, s. 233 
55 Herunder Property Rights Theory, Renegotiation Design mv. 
56 Se scenarie 1.1 simpel dynamisk suboptimalitet i kap. 3  
57 Dette er ikke en udtømmende oplistning, men en prioriteret oplistning inden for rammerne af specialets problem-
stilling og afgræsning.  
58 Se Williamson, 1979 
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høje til at beskrive dem i deres kontrakt. Parterne har i et fremtidigt stadie mulighed for at realise-
re en gevinst. Med andre ord, er der en gevinstmulighed under ændrede omstændigheder. Det 
kræver dog en relationsspecifik investering. Da de ikke kan beskrive de fremtidige stadier, kan de 
ikke skrive investeringen ind i kontrakten. De kan heller ikke skrive en fremtidig pris, som afspejler 
investeringen. De kunne i teorien skrive en regel om, at investeringer skulle deles, men i ukomplet 
kontraktteori antages det, at dommeren ikke kan verificere denne investering59.  

Parterne har derfor en ex ante kontrakt, med en gevinstmulighed, de ikke kan beskrive eller aftale 
på forhånd. Hvis der foretages en investering, skal der i en ex post situation genforhandles en pris. 
Investeringen er en sunk cost, som ikke kan verificeres af domstolen60. Parterne vil under et Coa-
se-teorem61 derfor fordele værdiforbedringen ligeligt uden hensyn til investeringen. Det gør de, da 
den ene kan udøve hold-up på den anden, da investeringen ér fortaget, men ikke kan verificeres. 
Hvis man stopper samarbejdet, mister den ene sin allerede afholdte investering. Dermed kan den 
ufordelagtige situation udnyttes. Parten, der ikke har investeret, kan tvinge den anden til at gen-
forhandle uden hensyn til sin investering62. Hvis investeringen har kostet mere end halvdelen af 
værdiforbedringen, vil der realiseres et underskud for investor. Underinvestering er derfor, når 
man vælger at lade være med at investere, da en ex post genforhandling vil betyde, at man reali-
serer et underskud eller en mindre værdi. Dette kan forklares med et eksempel.  

Investeringen ex ante i en gevinstmulighed koster 2 for A. Gevinsten ved investeringen vil ex post 
være 3. Gevinsten kan øge A og Bs kontraktværdi. Med anvendelse af hold-up vil de se bort fra 
investeringen i genforhandling. Dermed vil de fordele gevinsten ligeligt (givet de har lige stor for-
handlingsstyrke). De får dermed 1½ hver. Det vil sige A realiserer et negativt resultat af sin investe-
ring (på ½). Derfor vil A ikke investere i gevinstmuligheden til at starte med, og der opstår underin-
vestering.  

Forhandlingsstyrke 
Parterne kan udnytte deres forhandlingsstyrke til at lave hold-up og dermed forhindre optimale 
løsninger. Denne forhandlingsstyrke kan være alt fra ejerskab af produktionsapparatet til at fast-
holde med rettens ord om, at en aftale er en aftale. Det kan være, at en virksomheds finansielle 
styrke over for en modpart, gør dem i stand til at låne billigere end modparten. Det kan også være, 
at deres afhængighed af projektet er mindre end modpartens, og derfor ønsker de ikke at investe-
re tilsvarende i projektet. Selvom hold-up problemet ikke forudsætter uligevægt for at skabe un-
derinvestering, så medfører uligevægt yderligere underinvestering. En uligevægt i forhandlings-
styrken kan dermed bidrage til det eksisterende hold-up problem og lede til yderligere underinve-
steringsincitament. Særligt relevant er forhandlingsstyrke dilemmaet, hvis styrken ændrer sig mel-
lem kontrahering og realisation. I et normalt Coase-teorem vil parterne dele ligeligt. Hvis der er 
investeret med den forventning, men parterne har en 75:25 forhandlingsstyrke ex post, kan det 

                                                       
59 Holden og Malani, 2014, s. 161 
60 Aghion og Holden, 2011, s. 182-83 
61 Eide og Stavang, 2013, s. 137 
62 Det er derfor den er sunk cost. 
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medføre et negativt resultat for den ene part. Dermed kan tvivl om et skifte i forhandlingsstyrken 
medføre ex ante underinvestering.  

Verificerbarhed 
Underinvestering er konsekvensen af ikke at kunne stole på, at investeringen er sikret. Parterne 
kunne for at modvirke dette, aftale et investeringsniveau eller en omkostningsdelingsregel. Der-
med kunne de sikre sig deres værdiforbedring. Aftalen skal kunne anvendes af en domstol til at 
bestemme en optimal fordeling og dermed forhindre ex ante underinvestering. Det forudsætter 
domstolens (eller tredjeparts) evne til at observere, hvad parterne har investeret. I den ukomplet-
te kontrakts teori antages det dog, at tredjepart ikke kan verificere parternes investeringer63. 
Dermed opstår et verificeringsdilemma64. Verificeringsdilemmaet er bundet op på parternes om-
kostninger forbundet med at beskrive deres observationer. Dette betyder parterne vil efterlade 
visse elementer af deres kontrakt ubeskrevne og lave ex post genforhandling. Bliver de uenige ex 
post, skal domstolen træffe beslutning på et uoplyst grundlag. Dermed består underinvesteringsdi-
lemmaet.  

Kooperative investeringer 
Teorierne om underinvestering tager udgangspunkt i relationsspecifikke, selviske investeringer. 
Kontraktforhold kan dog også bestå af kooperative investeringer65. Det er investeringer til fælles 
gavn66 eller udelukkende til gavn for samarbejdspartneren67. Disse investeringer er også udfordret 
for underinvestering. Investoren høster ikke hele eller dele af gevinsten ved investeringen. Når der 
i en selvisk investering investeres 2 i værdiforbedring på 3, skabes hele værdiforbedringen hos 
investor. Fx en reduktion af omkostninger hos leverandøren. Når den genforhandles, bliver prisen 
skruet ned, så parterne deler gevinsten. I kooperative investeringer forholder det sig anderledes. 
Det ses ved at betragte en situation, hvor der foretages en ’ren’ investering på 2, som skaber en 
værdiforbedring på 3. Værdiforbedring tilfalder dog modparten. Hvis de ikke har aftalt en trovær-
dig omkostningsdelingsregel, og investering ikke kan verificeres, vil de dele gevinsten 50:5068. Hvis 
omkostningen er 5 og værdi 15 uden investering, vil de finde en pris på 10. Ved at sælger investe-
rer 2 forbedres værdien til 18. Da de ikke kan verificere investeringen, er forhandling uden hensyn 
hertil. Derfor deler de overskuddet mellem omkostningerne 5 og værdien 18, hvilket giver en pris 
på 11½. I så fald har sælger investeret 2, men realiserer et underskud på ½. Dette er på samme vis 
som i en selvisk investering. Det samme resultat nås, hvis køber investerer i omkostningsredukti-
on, og investeringen ikke kan verificeres. 

                                                       
63 Holden og Malani, 2014, s. 161 
64 Aghion, Dewatripont og Rey, 1994, s. 257 samt Hart og Moore, 1988, s. 756  
65 Che og Hausch, 1999, s. 127 samt Appendix om Investeringstyper. 
66 ”Hybride” kooperative Investeringer. 
67 “Rene” kooperative Investeringer. 
68 Det antages, at ligeværdige parter vil dele differencen mellem verificerbar omkostning for sælger og værdien for 
køber. 
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Che og Hausch argumenterer for, at denne udfordring gør det umuligt at sikre et troværdig gen-
forhandlingsdesign69, som er baseret på fordeling af forhandlingsstyrken. Selvom man i princippet 
har forhandlet sig til, at alle kooperative investeringer skal kompenseres, så kan en ex post for-
handling betyde, at man tilsidesætter kompensationen. I deres artikel tager de udgangspunkt i, 
hvordan ukomplet kontraktteori arbejder ud fra præmissen om fuldstændig fordeling af forhand-
lingsstyrken70. Dette mener Che og Hausch ikke er muligt. Investeringer vil påvirke forhandlings-
styrken forskelligt ved hhv. selviske investeringer og kooperative investeringer. Che og Hauschs 
forklaring varierer alt efter, om det er muligt at forhindre genforhandling. Hvis parterne ex ante 
kan kontrahere sig ud af genforhandling, så kan der laves en effektiv kompensationsaftale. Hvis de 
ikke kan det, vil parterne ikke have incitament for at lave kooperative investeringer. En kooperativ 
investering kan i så fald underminere forhandlingsstyrken. Da en præmis i ukomplet kontraktteori 
er, at parterne ikke kan forhindre genforhandling – kun styre den – er Che og Hauschs resultat 
relevant for nærværende speciale. Det betyder at en løsning – foruden at kunne sikre imod under-
investering som følge af, at investeringen ikke kan verificeres – også skal løses, hvordan kooperati-
ve investeringer påvirker forhandlingsstyrken.  

Kompleksitet 
I scenarie 1.371 illustreres adfærdsudfordringen, når der er flere mulige løsninger. I disse tilfælde 
vil det derfor betyde, at den pareto-optimale værdiforbedring ikke realiseres, med mindre, der kan 
kompenseres. Eksistensen af en ekstra mulighed har dog en medfødt hold-up risiko. I en normal 
situation vil hold-up medføre, at der deles 50:50. Det sker, da parterne har to løsninger; oprindelig 
kontrakt eller gevinstmulighed. Ved at der eksisterer en tredje mulighed, vil den part, som har 
hold-up kompetencen, kunne udnytte dette til at forstærke sin forhandlingsstyrke. Det gøres ved 
at true med ”kun” at udnytte den næstbedste løsning. Dette burde ikke være ønskværdigt (da den 
samlede værdi er bedre i den bedste løsning), men da begge løsninger er forbedringer, kan det 
udnyttes.  

Segal72 har vist, at tilstedeværelsen af flere muligheder leder til inoptimale løsninger, da det øger 
hold-up risikoen. Komplekse miljøer giver mulighed for at udnytte en forhandlingsposition til at 
tvinge værdi ud af den anden. Det kan være en medarbejder, der har unikke kompetencer eller 
know-how, som kan udnytte disse til at tvinge værdi ud af arbejdsgiver i en ex post situation. Eller 
en virksomhed, der kan vælge, om den vil have x eller y gevinstmulighed. 

Hvis komplekse miljøer giver den ene part mulighed for at true sig til en større del af overskuddet 
end berettiget, mindskes den andens ex ante investeringslyst. Dette kan underbygges ved at bruge 
eksemplet fra underinvestering. Der er en mulighed for at udvikle en forbedring (x) til deres aftalte 
produkt (den pareto-optimale gevinstmulighed fra underinvestering). Gevinsten ved en investe-
ring er 3, de fordeler det ligeligt, men kompenserer for investeringen. (A) har investeret 2 for at 
sikre værdiforbedringen. De bør derfor dele 1 mellem sig.  
                                                       
69 Med genforhandlingsdesign refereres til Renegotiation Design mv. 
70 Che og Hausch, 1999, s, 126 
71 Se kapitel 3, Scenarie 1.3: Suboptimalitet ved flere gevinstmuligheder. 
72 Segal, 1999, s. 58 
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Der er dog også en anden gevinstmulighed (y). Den har værdien 1, men kræver ingen investering. 
Den har ligesom den første gevinstmulighed ikke været mulig at kontrahere ex ante, men er ob-
serverbar. Denne mulighed repræsenterer et komplekst miljø, som B kan udnytte. De har aftalt, at 
A skal kompenseres, hvis de beslutter sig for at vælge en gevinstmulighed (x), der er investeret i 
(det vil sige, at den simple underinvestering er løst). B kan dog udnytte den ekstra mulighed ex 
post til at tvinge værdi ud af A. Det kan ske, da A allerede har investeret (i god tro). B kan dermed 
true med kun at ville acceptere gevinstmuligheden (y), hvis A giver B en større del af kagen. Ge-
vinstmulighed (y) repræsenterer en pareto-forbedring, som minimerer B’s tab af investering. Om-
vendt kan gevinstmulighed (x), selvom A får en meget stor del af kagen, være fordelagtig at vælge. 
Jo mere komplekst et miljø og flere valgmuligheder, jo mere kan A anvende det til at tvinge værdi 
ud af B.  

Et komplekst miljø73 gør det umuligt eller for omkostningsfuldt ex ante at kontrahere den optimale 
løsning. Konsekvensen af komplekse miljøer ligner antagelserne bag ukomplet kontraktteori. Segal 
viser dermed relevansen af ukomplet kontraktteori, men også begrænsningen af løsningerne. 

Opsummering af konsekvensen af ændrede omstændigheder 
Følgende boks opsummere de typeproblemer, der opstår som følge af ændrede omstændigheder i 
kontrakter. Hvor vi i kapitel 3 viste hvilke problemer, der eksisterer når der afskæres fra at omfor-
dele, viser de foregående, hvilke konsekvenser genforhandling medfører, når parterne vil forsøge 
at omfordele. Boksen vil fungere som specialets analyseapparat. Dernæst fungerer det som appa-
rat til at skabe en teoretisk model (klausulsystemet i kapitel 5), som sikrer pareto-optimalitet i 
længerevarende, komplicerede kontraktforhold. 

 

Dette er udfordringerne, som teoretikere har forsøgt at løse på forskellige vis. I det kommende 
afsnit gennemgås de forskellige teoretikeres løsninger og deres begrænsninger.  

  

                                                       
73 Segal, 1999, s. 58 

FIGUR: ANALYSEAPPARAT 

DYNAMIKKER SOM KONSEKVENS AF ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER I KONTRAKTER: 

↓ Underinvestering: Genforhandling øger underinvestering (ex ante) 

↓ Forhandlingsstyrke: Forhandlingsstyrkeproblemet ved genforhandling 

↓ Verificerbarhed: Observerbarhed af relationsspecifikke investeringer 

↓ Kooperative investeringer: Leder til alm. underinvestering og underminering af styrkefordeling 

↓ Kompleksitet: Ved flere gevinstmuligheder styrkes mulighed for hold-up  
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Genforhandlingsløsningerne 
I de kommende afsnit beskrives hvordan de forskellige teoretikere har forsøgt at løse hold-up og 
underinvesteringsproblemet. Der vil blive lagt vægt på de løsninger, som tager deres udgangs-
punkt i ukomplette kontrakter: Property Rights Theory og Renegotiation Design. Som følge af teo-
rien om ukomplette kontrakter er det ikke muligt for parterne at beskrive fremtidige stadier. Der 
vil derfor opstå genforhandling eller ønske genforhandling. Andre teoretikere har - som kritik - 
formuleret teorier, som antager komplette kontrakter74. I afgrænsning er der nærmere beskrevet, 
hvordan specialet forholder sig til og anvender forskellene i ukomplet og komplet kontraktteori-
er75. I det følgende bygger specialet på teorien om ukomplette kontrakter. I teorien om ukomplet-
te kontrakter er antagelsen, at parterne ikke kan forhindre genforhandling. Dette medfører som 
beskrevet inoptimalitet (som følge af underinvestering og hold-up). Derfor er målet at fordele for-
handlingsstyrken ex ante for at imødekomme dette. For at analysere de to teorier anvendes analy-
seapparatet, som er beskrevet i ’Konsekvenserne af ændrede omstændigheder’. 

Property Rights Theory  
Property Rights Theory (fremover forkortet PRT) blev udviklet af Grossman, Hart og Moore76. Teo-
rien går ud på at emulere et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold, hvor firmaer har kontrolrettighe-
derne over deres egne aktiver.  Det vil sige de transaktionsomkostningsminimerende goder, der 
følger af at organisere arbejde inden for samme virksomhed77. Et firma - Firma (a) - får kontrol 
over et givent aktiv. Det vil sige, at han får kontrol over beslutningerne i et senere stadie, hvorfor 
han ikke behøver at frygte hold-up. Han har så at sige magten under genforhandlingen. Dette sik-
rer det korrekte ex ante investeringsincitament for (a).  

Der bliver ikke gjort forskel i teorien på, om der er faktisk ejerskab. Det vil sige opkøb af (b) eller 
om, der kun er rettighed til det aktiv, som (b) ejer. Det er dog en forudsætning for kontrol, at den 
kontrollerende part har kontrol over de residuale rettigheder, dvs. overskuddet. Det betyder ikke, 
at overskuddet automatisk tilfalder (a). Hans forhandlingsstyrke giver ham dog mulighed at forde-
le overskuddet. Målet er derfor at maksimere (a)’s nytte i forhold til (b)’s reservations nytte78. 

Teoriens evner og begrænsninger analyseres i følgende afsnit systematisk i forhold til analyseap-
paratet. I følgende anvendes for simpelhedens skyld tre begreber; ’aktivejer’, ’ikke-aktivejer’ og 
aktiv. Aktivejer er parten, som har modtager kontrolrettigheden over et aktiv79. Ikke-aktivejeren er 
parten, der har afgivet retten til et givent aktiv. Andre benævnelser har været anvendt; køber og 
sælger80, firma 1 og 281, firma a og b osv. Det synes dog dækkende for essensen i teorien at be-
nævne parter og objektet således, som vi har gjort. Aktiv er en bred betegnelse for et hvert pro-

                                                       
74 Maskin og Tirole, 1998, s. 84 
75 Se nærmere i afnittet ’Complete og Incomplete Contract Theory’ i afgrænsningen i Kapitel 1. 
76 Holden og Malani, 2014, s. 158 
77 Grossman og Hart, 1986, s. 692 
78 Grossman og Hart, 1986, s. 700 
79 Det vil sige ex ante har fået forfordelt forhandlingsmagten. 
80 Holden og Malani, 2014, s. 160 
81 Grossman og Hart, 1986, s. 697 



31 KAPITEL 4 – GENFORHANDLING OG ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER 
 

Morten Svane Dinitzen og Chris Lassen Jensen 
 

31 

duktionsapparat, der kan købes eller sælges, såsom fabriksbygninger, miner, distributionsnetværk, 
IT-programmer osv. Det dækker dog ikke over medarbejdere, som antages at være forbeholdt den 
ikke-aktivejende part (på samme måde som en arbejdstager forbeholder sig retten til sin egen 
arbejdskraft, og ikke som en slave kan sælges eller købes).  

Underinvestering 
En effektiv fordeling af ejerskabet over et aktiv burde forhindre underinvestering. Det gælder dog 
kun delvist82. Ved at fordele kontrolrettigheder over aktiver og dermed retten til den residuale 
værdi sikres korrekt investeringsincitament hos aktivejeren. Der er ingen frygt for lave en dårlig 
investering, da der er fuld kontrol med hvad, der bliver investeret og hvad, der falder af som kon-
sekvens. Løsningen er dynamisk, da aktivejeren løbende kan ændre sit investeringsniveau. Dette 
gør sig dog ikke gældende for den ikke-aktivejene part. Han vil ikke have noget incitament til at 
levere eller investere yderligere end, der er aftalt. Dermed leder PRT til en pareto-forbedret inve-
steringssituation, men ikke en pareto-optimal investeringssituation. Dette gør sig gældende uanset 
om hvem, der tilegner sig rettigheden til et aktiv83. Holden og Malani viser, at den samlede nytte 
er større, hvis køberen er aktivejer. Hart og Moore har også vist, at hvis en part er uadskillelig med 
eller uundværlig for et aktiv, så bør han eje det. En arbejdsgivers ret til et givent produkt, må ikke 
afhænge af én medarbejderens evne til at forstå, hvordan det produceres. Så bør ejerskabet ligge 
hos medarbejderen. Bundlinjen er, at PRT leder til forbedret men ikke optimal investering.  

 

Forhandlingsstyrke 
Fordelingen af aktiver sikrer forhandlingsstyrken udelukkende ligger hos aktivejeren. Dermed for-
hindres ikke-aktivejeren i at kunne lave hold-up. Dette kan sammenlignes med et medarbejder-
arbejdsgiver-forhold, hvor medarbejderen får sin løn (reservations prisen) og arbejdsgiveren får 
evt. gevinst. Det er aktivejeren, der kontrollerer, hvad det givne aktiv skal anvendes til (ledelses-
retten). Det kan ikke besluttes at nedprioritere anvendelse af aktivet. Dermed er fordeling af akti-
ver med til at løse simple hold-up problemer. Idet aktivejeren bestemmer over aktivet, kan han 
udelukke ikke-aktivejeren fra det, dvs. fyre den anden, hvilket giver magt i genforhandlingen. Der-
for får aktivejeren ’ejerskabs’-fordelene. 

 

Verificerbarhed 
Verificeringsproblemet er tredjeparts (domstolens) manglende evne til at verificere, hvad parterne 
kan observere og kontrahere på. Det kan enten være fordi, det er for omkostningstungt at beskri-
ve investeringer eller, at der er indsatser, som dommeren ikke kan observere. Dette leder til un-
derinvestering og hold-up. I PTR er tankegangen at gøre dette dilemma irrelevant. Hvis det påhvi-

                                                       
82 Holden og Malani, 2014, s. 160-62 
83 Holden og Malani, 2014, s. 162 

↑ Underinvestering: Forhindrer underinvestering – men kun hos aktivejeren 

↑ Forhandlingsstyrke: Løser simple hold-up problemer 
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ler den ene part (aktivejeren) at investere, og kun denne part indkasserer den residuale værdi, så 
er der ikke en tvivl om, hvad domstolen kan eller ikke kan observere. Dette gør verificeringen uvæ-
sentlig. 

 

Kooperative investeringer 
PTR har en særlig udfordring med kooperative investeringer. Kooperative investeringer betyder, at 
der skabes usikkerhed om forhandlingsstyrken. Det sker, da kooperative investeringer ikke styrker 
forhandlingsstyrken hos den investerende part og i tilfælde af, at ’rene’-kooperative investeringer 
styrker modparten. I et løsningsparadigme som PRT er effektiv fordeling af forhandlingsstyrken 
essentiel for løsningen af hold-up og investeringsdilemmaerne. Her bidrager kooperative investe-
ringer til underminering af forhandlingsstyrken og derfor underinvestering hos aktivejer. Dette 
betyder, at der er et incitament for aktivejer til ikke at lave kooperative investeringer. Ydermere er 
der stadig ingen incitament for ikke-aktivejer til at investere. Heller ikke i kooperative investerin-
ger (da gevinsten stadig ikke tilfalder dem). Der kunne dog argumenteres for, at ikke-aktivejeren 
med fordel kunne lave ’hybrid’ kooperative investeringer i deres medarbejdere. Det ville betyde, 
at medarbejderne ville få egenskab af at være uundværlig for aktiv-ejeren. Dermed opnår ikke-
aktivejeren at underminere aktivejerens effektive forhandlingsstyrke.  

 

Kompleksitet 
Grundkonceptet i PTR er at fordele kontrolrettighederne. Det vil sige evnen til at træffe beslutnin-
ger. En effektiv fordeling af kontrolrettigheder bør forhindre udnyttelsen af komplekse miljøer.  

Der er to årsager til dette. For det første vil den ikke-aktivejene part ikke have interesse i at lave 
investeringer i PTR. Det viser sig af underinvesteringsafsnittet. Dermed vil det heller ikke være mu-
ligt at udnytte dette imod den ikke-aktivejene part, da der ikke er investeret. For det andet, vil 
kontrolrettighederne for den aktivejene part sikre, at der effektiv kan vælges mellem forskellige 
gevinstmuligheder. Han er udelukkende forpligtet til at kompensere modparten med dennes re-
servationspris. Aktivejeren kan derfor stole på at kunne investere uden frygt for hold-up, som føl-
ge af flere muligheder.  

Da parterne har mulighed for ex ante at observere fremtidige komplekse miljøer, burde de også 
kunne placere kontrolrettighederne korrekt.  

 

PRTs begrænsninger  
Hvor fordelingen af aktiver bidrager til at sikre korrekt investering hos den ene part, så formind-

↓ Verificerbarhed: Uvæsentlig, da én part er aktivejer 

↓ Kooperative investeringer: Leder til underinvestering ved at nedbryde styrkefordelingen 

↑ Kompleksitet: Er ikke et stort problem i PRT 
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sker det incitamentet for den anden part84. Det viser sig både i de tilfælde, hvor køber ejer aktivet 
og hvor, sælger ejer aktivet85. Integrationen sikrer altså en pareto-forbedring men ikke en pareto-
optimalitet. Dette problem viser sig i form af underinvestering, men har også implikationer for 
kooperative investeringer. De negative konsekvenser af kooperative investeringer taler imod an-
vendelse af PRT. Kooperative investeringer er en forudsætning i mange kontraktforhold86. Målet 
om at maksimere givet den andens reservationsnytte viser, hvorledes PRT ikke lever op til værdi-
maksimeringspræmissen. Der sikres således kun pareto-forbedringer. 

  

                                                       
84 Dette viste Aghion og Holden i deres artikel. Aghion et al., 2011, s. 184 
85 Holden og Malani, 2014, s. 162 
86 Che og Hausch, 1999, s. 126 

PROPERTY RIGHTS THEORY’S LØSNINGSMEKANISMER OPSUMMERET 

↑ Underinvestering: Forhindre underinvestering – men kun hos aktivejeren 

↑ Forhandlingsstyrke: Løser simple hold-up problemer 

↓ Verificerbarhed: Uvæsentlig, da én part er aktivejer 

↓ Kooperative investeringer: Leder til underinvestering ved at nedbryde styrkefordelingen 

↑ Kompleksitet: Er ikke et stort problem i PRT 

 

Bidrager til pareto-forbedringer, ikke pareto-optimalitet 
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Renegotiation Design 
Renegotiation Design87 (fremover benævnt RD) blev formuleret til at imødegå problemerne om-
kring underinvestering. Konkret skulle det lede til korrekt investering og incitament for begge par-
ter i et kontraktforhold. I RD anvendes to mekanismer for at sikre korrekt investering hos begge 
parter: ’Default option’ og ’Take-it-or-leave-it’. 

’Default option’ (fremover benævnt DO) har til formål at sikre den ex ante risikobærende part - 
den ’svage’ i forholdet. DO skal sikre hans omkostninger forbundet med investeringer i et ex ante 
aftalt omfang. Det gøres gennem at aftale et bestemt niveau af transaktion, som gør det efficient 
at lave relationsspecifikke investeringer af selviske grunde88. Dermed har denne part korrekte inci-
tamenter til at investere. 

Omvendt sikrer ’take-it-or-leave-it’ (fremover benævnt TIOLI), at det er den TIOLI-ejene part, som 
har forhandlingsstyrken. Han har eneretten til at foreslå hvordan, en ny aftale skal være. Ved at 
sikre ham eneretten, kan han fordele værdien optimalt og har dermed incitament til at investere. 
Fordeling skal dog sikre den svage part en ny kontrakt, som er bedre end DO (ellers ville den svage 
part foretrække den). Dermed bliver parten med eneret til TIOLI den residuale modtager af gevin-
sterne ved kontraktforholdet.  

RD er en kontraktuel løsning. Den ene part modtager rettighederne til forholdets residuale værdi 
ved at have rettigheden til at forslå TIOLI. I stedet for kontrol over modpartens aktiv har TIOLI-
ejeren kontrol over værdien i kontrakten. Dette lever op til Grossmann og Harts tanke om ejerskab 
og kontrol89. Det har dog også den udfordring at være en kontraktuel forpligtelse. Det betyder, at 
der forudsætter en effektiv, troværdig fordeling af forhandlingsstyrken. Udfordringen med dette 
har ledt til en sammenblanding mellem PRT og RD. Det er sket ved at anvendelse af gidsler, aktiver 
og bøder for at gøre TIOLI-funktionen troværdig90. I nærværende speciale, vil der ikke være nær-
mere analyse af TIOLIs troværdighed, men hellere dets funktion. Dette er et yderligere dilemma 
for RD, men det antages, at TIOLI er troværdig i analysen. 

Tankerne var dermed at skabe en løsningsmekanisme, som løste hold-up problemet og investe-
ringsproblemet. I analysen af PRT anvendtes udtrykkene aktivejer, ikke-aktivejer og aktiv. I følgen-
de analyse synes det mere relevant at anvende udtrykkende TIOLI-ejer og DO-ejer. Ved anvendel-
se af specialets analyseapparat foretages en nærmere analyse af RDs fordele og begrænsninger. 

Underinvestering 
ADR91 udviklede RD for at forhindre hold-up og dermed forhindre underinvestering. Ved at sørge 

                                                       
87 Se Aghion, Dewatripont & Rey, 1994, samt Chung, 1991 
88 Modsat PRT modtager den svage part et udbytte ved at investere. Den er dog afgrænses i forhold til DOen. 
89 Grossman og Hart, 1986, s. 693-94. Grossman og Hart skriver de ikke gør forskel i hvorvidt, at der er faktisk ejerskab 
eller der er kontrol. Det er dog forudsat, at der er effektiv kontrol – og der de residuale gevinster derfor tilgår den, der 
har ejerskab. Dette kan ikke lade sig gøre hvis, ejeren af fabrikken har afgivet brugsrettigheden til fabrikken, men for-
beholder sig retten til at bestemme hvornår, at den kan anvendes. Dette er kun delvis kontrol.  
90 Holden og Malani, 2014, s. 172-176 
91 Aghion, Dewatripont og Rey 
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for et troværdigt genforhandlingsdesign, som efterlader parterne med to muligheder, DO og TIO-
LI92 lykkes det. Dette sker dog kun ved en effektiv fordeling af forhandlingsstyrken. Konsekvensen 
er, at DO-ejeren er sikret en bestemt mængde handel til en sikker pris og dermed kan være sikker 
på at få sin investering igen (selvom investeringen ikke ex ante kan beskrives). Omvendt har TIOLI-
ejeren fuld kontrol over værdiskabelsen derefter og vil derfor ønske at investere optimalt. Dermed 
sikrer RD imod underinvestering hos begge parter. Det forudsætter selvfølgelig, at DO’en har en 
tilstrækkelig stor værdi, da den sætter loftet for DO-ejerens investeringsincitament. 

 

Forhandlingsstyrke 
En effektiv fordeling af forhandlingsstyrken skal forhindre hold-up93. RD medvirker til at give begge 
parter korrekte incitamenter til investering. Dette gøres ved at skabe et genforhandlingsdesign, 
som efterlader kun to muligheder – DO og TIOLI. DO-ejeren har retten til at afslå en TIOLI og i ste-
det melde DO. Det ved TIOLI-ejeren og dermed, skal hans TIOLI være bedre end DOen. Det sikrer 
mod magtmisbrug. Omvendt har DO-ejeren kontraktuelt givet eventuelle værdiforbedringer til 
TIOLI-ejeren. DO-ejeren kan ikke kræve mere end hvad, han er berettiget til i DO’en – i så fald ville 
det ligne et forhandlingsspil uden ende. Det ville kunne lede til hold-up. Derfor forhindrer en ef-
fektiv fordeling af forhandlingsstyrken, at der opstår hold-up. 

Ændrede omstændigheder kan dog ændre forhandlingsstyrken. Hvor DO er forhandlet ud fra det 
ex ante styrkeforhold, kan styrkeforholdet være ændret ex post. For at systemet virker forudsæt-
tes derfor, at TIOLI er troværdig. Da det ikke er muligt at forhindre genforhandling, kommer RD 
konceptet ellers under pres. Derfor skal gidsler, aktiver eller bøder være væsentlige for at sikre 
konsistensen i systemet94. 

 

Verificerbarhed 
Verificeringsproblematikken er i teorien ikke forskellig fra PRT til RD. RD er skabt under samme 
antagelser af uverificerbarhed, som er en af grundpillerne i ukomplette kontrakter. Under forud-
sætning af komplet kontrol, så har kun den ene part retten til de efterfølgende gevinster. Det er 
dog et krav i RD, at parterne er i stand til ex ante at specificere en DO, som er verificerbar hos 
domstolen. Såfremt dette ikke er muligt, har mekanismen ingen værdi.  

 
                                                       
92 ADR definerer ikke TIOLI, men viser bare, at den ene part har retten til at give et tilbud. Take-it-or-leave-it beskrives 
i stedet af Holden og Malani med henvisning til ADRs og Chungs resultater. Det vigtige resultat i ADR er udviklingen af 
DOen som alternativ for ’no-trade’. ’No-trade’ er ikke en troværdig trussel, da det ikke er muligt at kontrahere sig fra 
genforhandling ved fx at skrive ”aftalen må ikke genforhandles”.  
93 Aghion, Dewatripont og Rey, 1994, s. 262 
94 Holden og Malani, 2014, s. 172-176, peger på tre metoder: assetsownership, hostages, delay penalties. 

↑ Underinvestering: Forhindrer underinvestering for begge parter 

↑ Forhandlingsstyrke: Kan forhindre udnyttelse af forhandlingsstyrke under troværdige trusler 

↓ Verificerbarhed: Uvæsentlig, da én part kontrollerer residual værdi. DO skal være verificerbart 
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Kooperative investeringer  
Anvendelse af DO og TIOLI-mekanismerne bidrager ikke til kooperative investeringer. Selvom de 
sikrer egen-optimerende investeringer95, så sikrer de ikke kooperative investeringer96. Parterne 
har asymmetriske incitamenter for kooperative investeringer. En ”ren” kooperative investering fra 
DO-ejers side, ville give TIOLI-ejeren al værdiforbedring. For at imødegå dette kunne det specifice-
res i en DO, at investeringer skulle kompenseres. En sådan DO ville kunne give incitament til at 
foretage verificerbare investeringer, da TIOLI-ejeren er tvunget til at opfylde sin kontraherede for-
pligtelse. En DO med en sådan åben klausul, ville altså kunne give incitament til kooperative inve-
steringer fra DO-ejers side. Omvendt ville TIOLI-ejeren ikke have en fordel af at foretage koopera-
tive investeringer. DO-ejeren ville sidde med hele overskuddet og dermed have en styrket for-
handlingsposition til at udfordre TIOLI’en. 

 

Kompleksitet 
Muligheden for flere pareto-forbedrende løsninger bliver forstærket i længerevarende komplice-
rede kontrakter97. Det sker som følge af komplekse miljøer. Som tidligere beskrevet medvirker 
dette til hold-up problematik, hvis der ikke er en effektiv fordeling af forhandlingsstyrken. I RD har 
DO-ejer intet incitament til at udfordre TIOLI’en. Alternativet er at påberåbe sig DOen. Forudsæt-
ningen i TIOLIen er, at den er bedre end DOen. Dermed giver det en TIOLI, som maksimerer TIOLI-
ejerens nytte, i forhold til reservationsprisen (DOen).  

 

                                                       
95 Chung, 1992, s. 1036. Chung argumenterer i hans artikel for, at der kan laves optimale kontrakter med Renegotiati-
on Design (en efterfølgende benævnelse). Ifølge hans artikel er kontrakten optimal såfremt den maksimerer forskellen 
mellem den maksimale forventede nytte og investeringsomkostningerne (s. 1036). Denne antagelse synes selvevident, 
men lider under det samme paradoks som andre løsninger. Hvad med de tilfælde, som ikke kan forudses. De tilfælde, 
der ikke ex ante er ’feasible’ eller observerbare, men som ex post er pareto-optimale. 
96 Holden og Malani, 2014, s. 154 
97 Segal, 1999, s. 58 

↓ Kooperative investeringer: Tvivlsomt for DO-ejer. Urealistisk for TIOLI-ejer 
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Overstående er en modificeret version af spillet, som ADR opstiller for genforhandling under RD 
(et spil de låner fra Binmore-Rubinstein-Wolinsky)98. I den modificerede version viser det, at hvor-
dan den ene part (l) ville have valgt en optimal option, såfremt han havde haft muligheden. Mod-
parten tilbyder ham dog kun TIOLI’en. Hovedargumentet er netop, at styre genforhandling så kun 
to muligheder (DO og TIOLI) er til stede. Dette opnår RD ved at gøre TIOLI tilbuddet troværdigt 
(gennem aktiver, gidsler og bøder).  

Problemet i RD – i modsat fald af PRT – er, at den er kontraktuelt aftalt. Som tidligere beskrevet, så 
udfordrer kompleksitet forhandlingsstyrken. Ifølge Segals artikel vil en til stadighed større mæng-
de af pareto-forbedrende alternativer udfordre forhandlingsstyrken. Det vil sige, at hvis der opstår 
muligheder for DO-ejeren, som er mere ønskelige mellem DOen og TIOLIen, så mindsker det tro-
værdigheden TIOLIen.  

Kompleksiteten understreger dermed, at der med rette kan stilles spørgsmålstegn ved TIOLIens 
troværdighed. Selv hvis TIOLI’en er troværdig, så kan TIOLI-ejeren udnytte den til at sikre sig egen-
optimerende, inoptimale løsninger.  

 

RDs begrænsninger  
TIOLIen sikrer TIOLI-ejerens investeringer - og DOen sikrer DO-ejerens. Parterne agerer korrekt, 
men kun i deres egeninteresse. DO sikrer udelukkende et investeringsniveau. Det sikrer ikke inci-
tamentet til at søge gevinster ud over de allerede eksisterende omkostningsniveauer. Dermed 
åbnes for hold-up problematik, når der opstår flere muligheder. Der er intet incitament for DO-
ejeren til at dele dette med TIOLI-ejeren. Omvendt findes der også en mulighed for, at TIOLI-
ejeren udnytter en mulighed, der er egennytte optimerende men ikke fællesmaksimerende. 

Parterne er i RD særligt udfordret af konsekvenserne af kooperative investeringer. Det følger af, at 
designet er kontraktuel fordeling af forhandlingsstyrke, og kooperative investeringer undergraver 
dette.  

Konsekvenserne af dette er modsatrettede interesser. For at sikre optimal ex ante investering, skal 
vi forhindre genforhandling. For at forhindre genforhandling, skal vi forfordele den ene part i en 
genforhandling, så det bliver en ja/nej situation. Ved at gøre dette bliver incitamenterne rettet 
imod pareto-forbedringer og egen-optimering, og ikke pareto-optimalitet og fællesoptimering. For 
at løse et problem, skabes et andet.  

                                                       
98 Aghion, Dewatripont og Rey, 1994, s. 263-64 

↓ Kompleksitet: Tvivlsomt at forhandling kan styres, så forhandlingsstyrke ikke udnyttes 
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RENEGOTIATION DESIGN LØSNINGSMEKANISMER 

↑ Underinvestering: Forhindrer underinvestering for begge parter 

↑ Forhandlingsstyrke: Kan forhindre udnyttelse af forhandlingsstyrke under troværdige trusler 

↓ Verificerbarhed: Uvæsentlig, da én part kontrollerer residual værdi. DO skal være verificerbar 

↓ Kooperative investeringer: Tvivlsomt for DO-ejer. Urealistisk for TIOLI-ejer 

↓ Kompleksitet: Tvivlsomt at forhandling kan styres, så forhandlingsstyrke ikke udnyttes  

 
Bidrager til pareto-forbedringer, ikke pareto-optimalitet 
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Eksisterende gevinstklausuler  
Property Right Theory og Renegotiation Design er teoretiske løsninger. De skal forklare hvorfor 
kontraktparter skriver simple kontrakter. I kontrakter verden over er der forsøgt at finde løsninger 
på ændrede omstændigheder og genforhandling. Nogle af disse løsninger, som bredt kan betegnes 
gevinstklausuler, beskrives i det kommende afsnit. Derudover analyseres hvilke af analyseappara-
tets dilemmaer de løser og i hvilket omfang. Dette gøres for at give et overblik over, hvorledes 
tankerne fra de meget teoretiske løsninger, har påvirket kontrakter i praksis.  

Gevinstdelingsklausuler 
Ved en gevinstdelingsklausul aftales en bestemt procentuel fordelingsnøgle mellem parterne ved 
senere gevinstudbytte. Det kan eksempelvis aftales at delingen på 50:50 eller 60:40 skal find sted 
ved senere realiseret fælles udbytte. En delingsklausul, som ex ante fordeler udbytte, tilsikrer 
næppe optimalitet på hold-up og investeringsproblematikken. Den vil dog have en positiv indvirk-
ning. Til gengæld forsøger klausulen at afskære genforhandlingen. Det virker kun så længe, at par-
terne er forhandlingsmæssigt lige stærke. Gevinstdelingsklausuler løser dog ikke det grundlæg-
gende underinvesteringsproblem, med mindre parterne er i stand til at indregne investering i de-
lingen. Hvis de efter kontrakten ”bare” deler overskuddet ligeligt, så ligner det et normalt underin-
vesteringsdilemma, hvor parterne ikke ex ante har incitament til at investere. Derudover forud-
sætter en gevinstdelingsklausul, at en tredjepart kan verificere gevinsten. Det har ikke været mu-
ligt at finde eksempler på gevinstdelingsklausuler. 

 
Genforhandlingsklausuler 
Genforhandlingsklausuler forpligter kontraherende parter til at sætte sig tilbage til forhandlings-
bordet. Det sker i tilfælde af en indtruffet begivenhed, som ændrer og dermed forskyder den øko-
nomiske ligevægt. Almindeligvis aftaler parterne, i tillæg til en genforhandlingsklausul, hvorledes 
tvisten efterfølgende skal løses. Eksempelvis ved voldgift hvis en løsning ikke findes i rammerne af 
genforhandling99. Generelt set er omstændighederne for genforhandlingsklausulens ikrafttrædelse 
yderest vigtigt. Det er afgørende for genforhandlingens udfald, at begivenheden ikke er forudselig, 
og at begivenheden ikke er udløst af forhold, som ligger indenfor for parternes handlevirke. Som 
tidligere beskrevet så sikrer genforhandling ikke optimalitet. En anden væsentlig pointe med gen-
forhandlingsklausuler er, at det er en forpligtelse til forhandling ikke til resultat. Det betyder, at 
parterne ikke er forpligtet til at ændre vilkårene, hvis de ikke er bedre end deres eksisterende kon-
trakt. Derfor kan der også følge en loyalitetsforpligtelse med i genforhandlingsklausuler, som skal 
forpligte parterne til at forhandle i god tro. 

 

                                                       
99 Gotanda, 2003, s. 1461 

↑ Forhandlingsstyrke: Kan mindske hold-up, da forhandlingsstyrken begrænses 

↓ Underinvestering: Skaber hold-up muligheder og dermed underinvestering 
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Value Engineering klausuler 
Value Engineering Change Proposals er et amerikansk koncept, der har til formål at sikre gevinst-
udnyttelse ved ændrede omstændigheder efter kontraktindgåelsen. Det er en ændringshåndte-
ringsklausul under konceptet Value Engineering (VE)100, som går ud på at lave en systematisk ef-
terprøvning af entreprisekontrakter i føderale byggeprojekter. Konceptet er formaliseret i ameri-
kansk føderal lovgivning som en mulighed for entreprenør til at forslå ændringer baseret på en 
VECP klausul. Det kan dreje sig om ændringer i funktion, værdi og/eller kvalitet, omkostningsre-
duktion eller leveringstidspunktet. VECP sikrer entreprenøren en gevinstdeling på forhånd. VECP 
er også udfordret.  

For det første beror den udelukkende på entreprenørens handling. Det er entreprenøren, som 
forslår forbedringer og er sikret en bonus som konsekvens heraf (modsat en gensidig forpligtelse). 
For det andet så hviler klausulen på et omkostningsminimeringsparadigme. Det vil sige, at entre-
prenøren belønnes for omkostningsminimeringer, hurtigere levering eller driftsreducerende tiltag. 
Disse to begrænsninger forhindrer optimal værdimaksimering. I tilfælde, hvor bygherren har for-
slag til forbedring af kontrakten, er dette ikke reguleret. Ej heller i de tilfælde hvor yderligere inve-
steringer i gevinstmuligheder øger omkostninger ved kontrakten. Dermed regulerer VECP klausu-
ler de tilfælde, som fx kan fremrykke leveringstidspunktet, men ikke de tilfælde hvor leverings-
tidspunktet bør udskydes for at sikre større gevinst. VECP kan ikke anvendes, hvis der i forvejen er 
aftalt incitamentsstrukturer101.  

 

Ændringer i arbejdet, AB 92 
I AB 92, § 14102 er der mulighed for, at bygherren kan kræve ændringer i arbejdets art og omfang. 
Selvom AB 92 kommer med en række krav, som er med til at mindske effekten, er den værd at 
undersøge som gevinstklausul. Formålet med klausulen er, at bygherren kan kræve ændringer 
efter kontraktindgåelse. Omvendt er entreprenøren sikret retten til at udføre ændringer til en ri-
melig pris. §14 fordeler dermed forhandlingsstyrken; bygherren har en ret til ændringer, entre-
prenøren en ret til at udføre dem. Bygherren har derfor alle muligheder for at afvise ændringer, 
som entreprenøren ville mene kunne være fællesoptimale. Endvidere er det en genforhandlings-
klausul, i det parterne skal forhandle om prisen ex post. Det efterlader usikkerhed og skaber un-
derinvestering. Det kan påpeges, at relationsspecifikke investeringer måske ikke er et hovedfokus i 
de AB 92 relevante kontrakter. Det understreger dog begrænsningen i anvendelsen af princippet i 
§ 14 i kontrakter generelt.  

 

                                                       
100 CFR Title 48, Part 48 – Value Engineering 
101 CFR Titel 48, Part 48.105 – Relations to other incentives. Dette gælder dog formentlig kun for den amerikanske 
stats’ projekter.  
102 AB 92, § 14 

↑ Underinvestering: Formindsker underinvestering hos entreprenøren 

↓ Underinvestering: Leder til underinvestering 
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I det foregående er de praktiske gevinstmulighedsløsninger blevet analyseret. Der er ikke nogle af 
dem, der løser, helt eller delvist, de udfordringer der oplistes i ’Konsekvenserne af ændrede om-
stændigheder’. Dermed har analysen indtil videre vist, at der hverken teoretisk og praktisk har 
været en tilfredsstillende løsning af de udfordringer. I det kommende vil vi fremlægge vores løs-
ning, og analysere hvorledes den løser udfordringerne.   
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Gevinstmulighedsklausulen 
I dette afsnit vil vi introducere og analysere en ny løsningsmodel. Løsningsmodellen tager sit ud-
spring i paradigmet om ukomplet kontraktteori. Det vil sige løsningsmodellen baserer sig på kon-
ceptet om, at vi ikke ved kontraktindgåelse kan beskrive alle fremtidige scenarier. Property Right 
Theory og Renegotiation design bruger forhandlingsstyrken som redskab til at udelukke genfor-
handling og forhindre underinvestering og hold-up. Vores løsningsmodel vil forsøge at opnå det 
samme, men uden fordeling af forhandlingsstyrken.  

Vi ønsker ikke at fordele forhandlingsstyrken mellem parterne således, at kun den ene modtager 
den residuale værdi. Årsagen til dette er, at denne form medfører en inoptimalitet i kooperative 
investeringer, og den er udfordret af komplekse miljøer.  

I det følgende vil vi skabe en løsningsmodel, der imødegår de udfordringer, som ukomplet kon-
traktteori har. Det gøres ved først at forklare, hvad gevinstmulighedsklausulen skal kunne gøre i 
’beskrivelse af gevinstmulighedsklausulen’. Derefter opstilles antagelserne bag løsningsmodellen i 
afsnittet ’modellens antagelser’. Herefter undersøges hvorvidt klausulen løser underinvestering, 
kooperative investering samt andre udfordringer i analyseapparatet. Resultaterne opsummeres 
ved inddragelse af analyseapparatet for at give et overblik. Til sidst vil klausulens begrænsninger 
blive belyst. 

Beskrivelse af gevinstmulighedsklausulen 
Grundtanken i gevinstmulighedsklausulen er at sikre pareto-optimalitet i gevinstmuligheder under 
ændrede omstændigheder i kontrakter. Det betyder, at to parter træffer de valg, som sikrer den 
samlede bedste nytte. Hvis der opstår en mulighed i en kontrakt, fx en anden organisering af di-
stributionsnettet eller et nyt IT-system, så skal det gerne udnyttes. Derudover skal sikres, at par-
terne ønsker at investere i deres partnerskab. Det er forudsætningen for de fleste gevinstmulighe-
der. Vi forslår en kontraktklausul, som kan styre dette på en optimal måde. Det skal gøres ved, at 
parterne deler overskuddet af alle deres gevinstmuligheder. På den måde er der altid incitament 
til at investere og vælge optimale løsninger. Vi forudsætter en 50:50 deling, både for simplifikatio-
nens skyld men også fordi, det er umuligt at vide hvordan fordelingen ellers skulle være. Hvis den 
ene part kan se en gevinstmulighed, så skal den anden part være bundet af den. Hvis han ikke ud-
nytter den, skal han straffes. Straffen i gevinstmulighedsklausulen er den tabte værdiforøgelse. 
Altså skal parten, der fravælger en gevinstmulighed, betale modparten 50 % af, hvad der kunne 
have været overskuddet. Hvis der har været investeringer involveret, skal de selvfølgelig ikke være 
tabt. Hvis man fravælger en gevinstmulighed, som modparten har investeret i, skal man betale 
hans udgifter til det. Omvendt skal de hver især afholde deres egne udgifter. Hvis A kan skabe en 
værdiforbedring på 15 ved at investere 10, så har A ret til 2½ og B ret til 2½. Denne regel går begge 
veje. Hvis B kan skabe en værdiforbedring på 20 ved at investere 5, så har A ret til 7½ og B 7½. Det 
er dermed meningen, at parterne skal ende i en forhandlingsmæssig ligevægt, hvor ingen ønsker 
at træffe inoptimale løsninger. Derfor skal parterne også dele gevinsterne ligelig.  

I et forhold, hvor kun den ene part finder gevinstmuligheder og investerer, kan princippet virke 
uretfærdig. Det er dog væsentlig at understrege, at der er tale om relationsspecifikke gevinster. 
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Det vil sige gevinster, der kun opstår som følge af det fælles samarbejde. Hvis der investeres i 
energiforbedringer på fabrikken, mens der produceres et produkt til en køber, så skal køber ikke 
have andel i dén gevinst103.  

Dermed giver det følgende egenskaber ved gevinstmulighedsklausulen.  

I. Parterne forpligter hinanden til at vælge gevinstmuligheder 
II. Parterne deler overskuddet af gevinsten 50:50 

III. En part straffes med tabt gevinstandel, hvis muligheden ikke udnyttes 
IV. Tabt investering skal kompenseres af parten, der nægter at udnytte en mulighed 
V. Gevinstmulighederne skal være relationsspecifikke 

På baggrund af disse egenskaber skabes en løsningsmodel på de klassiske teoretiske problemer. 

Modellens antagelser 
I det følgende beskrives den i specialet fremsatte model. I denne simple form af modellen er for-
målet at vise, at anvendelsen af en gevinstmulighedsklausul er pareto-optimal. Målet er derfor at 
forhindre underinvestering, manglende kooperative investeringer samt de andre tidligere behand-
lede udfordringer. Modellen bygger på følgende antagelser:  

Antagelse 1: Parterne kan observere alle fremtidige stadier, men har 
grundet høje transaktionsomkostninger ikke mulighed for ex ante at be-
skrive dem.  

Antagelse 1 tjener to formål. I første omgang bliver det muligt at modellere parternes handlinger, 
da de kan observere fremtidige stadier og handle derefter. For det andet, fastlægger antagelsen 
den fundamentale udfordring ved længerevarende kontrakter, hvor det ikke er muligt at beskrive 
specifikke ændrede omstændigheder ex ante. Antagelsen betyder dermed, der ikke kan skrives 
kontrakter, der indeholder alle eventualiteter. Det er en fundamental antagelse for ukomplet kon-
traktteori104.  

Evnen til at observere alle fremtidige stadier er problematisk under begrænset rationalitet og kog-
nitiv forståelse. Der eksisterer ikke en model, som tilfredsstillende beskriver begrænset rationali-
tet105. I specialets afgrænsning beskrives den adfærdsforståelse, der anvendes for at kunne skabe 
regler for ændrede omstændigheder. Derfor bygger vores antagelser på denne forståelse.  

Maskin og Tirole106 har kritiseret en sådan antagelse ved at vise, at simple spil kan laves til at 
frembringe et pareto-optimalt resultat, såfremt parterne kan forudse alle stadier. Med andre ord, 
så kan der skrives mekanismer i kontrakter, som skaber komplette kontrakter. Omvendt har teore-
tikerne bag ukomplet kontraktteori vist, at disse simple mekanismer ikke forekommer i praksis107. 

                                                       
103 Se definition af gevinstmulighed i kapitel 2. 
104 Se tidligere henvisninger til ukomplet kontraktteori. 
105 Hart og Moore, 1998 
106 Maskin og Tirole, 1998 
107 Aghion et al., 2012 samt Hart og Moore, 1998 
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Vi anerkender begge kritikpunkter, og forsøger i første omgang at lave en model uden simple af-
sløringsmekanismer. 

Antagelse 1.2: Transaktionsomkostningerne forbundet med at beskrive 
fremtidige nytter, er så høje at selvom de kan observeres, så kan de ikke 
beskrives ex ante.  

Denne antagelse er for at sikre, der kan skabes en model baseret på den ’simple’ adfærdsforståel-
se i antagelse 1, som tilnærmelsesvist minder om virkeligheden. Parterne kan ikke beskrive deres 
nytter ex ante, men de kan observere dem. I længerevarende, komplicerede kontraktforhold er 
det meget urealistisk, at man på ex ante stadiet planlægger alle detaljer i kontrakten. Omkostnin-
ger forbundet med fx at planlægge hvilken medarbejder, der skal male hvilke striber, med hvilket 
værktøj, i hvilken farve på gulvet i et supersygehus 3-4 år inden man lægger fundamentet, er urea-
listisk høje. Hvad nytten af arbejdet skal være vil være tilsvarende svært under overstående regel. 
Derudover forhindrer disse antagelser ikke, at der i løbet af kontraktperioden opfindes en robot, 
der kan male gulvet billigere og hurtigere. En omstændighed parterne ikke kunne have forudset 
ved kontaktindgåelse. I modellen antages det, parterne kan observere om der tre år i fremtiden 
bliver opfundet en robot. De er dog ikke i stand til at beskrive det eller hvad det gavner dem, at 
den kommer. Dermed bidrager antagelserne til at skabe en modelsituation, hvor parterne ikke kan 
beskrive fremtiden, på tilnærmelsesvis samme vilkår som i virkeligheden.  

Antagelse 2: Vi efterlader beslutninger om fremtidige stadier åbne for 
genforhandling.  

Den naturlige konsekvens af antagelse 1 og 1.2 er, at vi ikke kan beslutte alt ex ante. Derfor åbner 
vi op for genforhandling. Dette er præmissen i ukomplet kontraktteori. Denne antagelse skal dog 
følges op af en anden antagelse, som siger, at vi kontraktuelt kan usandsynliggøre genforhandling. 
Dette gøres ved at lave en troværdig klausul, som efterlader parterne med kun én (pareto-
optimal) løsning i et fremtidigt stadie.  

Antagelse 2.1: Vi kan lave en klausul, som skaber sikkerhed om valg af 
løsning i fremtidigt stadie, og således effektivt forhindrer genforhand-
ling. 

Denne antagelse er fundamental for specialets model. Hvis parterne i et fremtidigt stadie hellere 
vil genforhandle kontrakten, end at udnytte gevinstmulighedsklausulen, så er gevinstmuligheds-
klausulen ubrugelig. Det er dog ikke det samme som, at parterne kontraktuelt udelukker genfor-
handling. Genforhandling kan forekomme på samme vilkår som i dag. Det er bare ikke et ønskeligt 
scenarie for nogen af parterne.  

Antagelse 3: Ved at straffe parten, som ikke honorere gevinstmulig-
hedsklausulen, med forskellen i værdien for den anden part, udelukkes 
pareto-inoptimal løsninger.  

Dette er et simpelt svar på den kritik af kompleksitet som Segal bidrager med. Ved at gøre parter-
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ne erstatningsansvarlige for tabt værdi, så forhindres hold-up som følge af alternative løsninger. 
Det er utroværdigt for den ene part at holde fast i en løsning, som er pareto-inoptimal. Dette be-
tyder han skal kompensere modparterne med modpartens tabte andel af gevinstmuligheden.  

Antagelse 4: Det er muligt at lave en værdifordelingsnøgle hvor begge 
parter er sikrede modtagere af den residuale værdi. 

Antagelse 4.1: Det er muligt at lave en ant. 4 nøgle, som sikre parter 
har rette investeringsincitament, kooperative incitament og ønsker at 
øge kontraktens værdi ved, at investeringerne er sikret. 

Løsningen i ukomplet kontraktteori er at fordele forhandlingsstyrke. Dermed sikres korrekte ex 
ante investeringer. Problemet er, at dette kræver effektiv forhindring af hold-up og det leder til et 
ikke-kooperativt miljø. Ved antagelserne 4 og 4.1 forsøger vi at modvirke denne kritik. Det gøres 
ved at sørge for disse kritikpunkter mødes, uden at forhindre korrekt investering. Sammenholdt 
med antagelse 3, bliver det dermed muligt at aftale en fordelingsnøgle, som sikrer kompensation 
for tabt værdi og tabte investeringer. 3, 4 og 4.1 betyder parterne trygt kan investere og kan for-
vente at få andel af gevinstmuligheder, uden frygt for hold-up i genforhandling. 

Antagelse 5: Tredjepart kan ex post verificere parternes samlede udbyt-
ter samt deres investeringer, selvom parterne ikke ex ante kan beskrive 
dem.  

Dette er en meget stærk antagelse. Den strider imod verificeringsdilemmaet i ukomplet kontrakt-
teori. Det er dog en nødvendig antagelse for i første omgang at kunne få modellen til at virke. Efter 
at have vist, at det kan lade sig gøre under antagelsen, vil den blive erstattet af en anden antagel-
se. Den nye antagelse vil udvide modellen med en kvalificeringsklausul, som via en troværdig trus-
sel sikrer samme funktion. I første omgang anvendes dog denne ’alvidende’ dommer.  

Antagelse 6: Parterne finder selv den optimale prisfastsættelse, hvis 
modellens antagelser 3, 4 og 4.1 finder anvendelse.  

Denne antagelse siger, at hvis parterne troværdigt kan frygte at skulle kompensere for tabt værdi 
og investering, så vil de prisfastsætte deres samarbejde, så det ikke sker. Dermed vil parterne selv 
finde det rigtige prisniveau. I det kommende vil der fokuseres på gevinstmuligheders værdi, om-
kostninger og fordeling af disse. Hvad prisen bør blive, er ikke et analysesubjekt, som følge af, at 
antagelse 6 siger, at parterne selv finder den optimale pris.  

Antagelsen kan forklares ved et eksempel108. Parterne A og B indgår en kontrakt om et fremtidigt 
køb af vare i t1. Parterne kan ikke beskrive deres investeringer. Det koster 16 at producere varen, 
som har værdien 32. Hvis parterne ikke investerer, vil de i t1 fordele overskuddet ligeligt (8 til hver) 
ved at forhandle sig til en pris på 24. Hvis Part A investerer 5, kan han sænke omkostninger til 10. 
Parterne kan ikke aftale dette, så de genforhandler ex post i t1. Her vil et normalt coase-teorem 

                                                       
108 Eksemplet er lånt fra Aghion og Holden, 2011. 
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sige, at parterne vil fordele forskellen på omkostningen (10) og værdien (32). Dermed vil de dele 
22 ligeligt, med 11 til hver. Prisen vil derfor blive 21. For Part A vil det betyde, han har afholdt 15 i 
omkostninger og investeringer, men kun tjener 6. Det er mindre end de 8, han ville have tjent, hvis 
han ikke investerede. Da han forhånd ved hvordan, der forhandles, vil han ikke investere. Denne 
underinvestering sker på trods af den samlede værdi øges (med 1), ved at Part A investerer. Nu 
finder antagelse 3, 4 og 4.1 anvendelse. Part A har sikret sin investering og halvdelen af overskud-
det. Hvis prisen derfor ender på 21, vil Part B kunne sige, han ikke er blevet kompenseret for sin 
investering. Hvis parterne havde taget investering (5) med i regnestykket, ved at lade omkostnin-
gen være 15 (omkostning + investering), så ville overskuddet, der skulle deles, være 17. En ligelig 
deling ville have givet 8½, hvorfor prisen ville have været 15 + 8½ = 23½. Part A kan dermed kræve 
kompensation for investering på 2 og gevinst for ½ af Part B, samlet 2½. Givet antagelserne finder 
anvendelse, har B ikke andet valg, end at acceptere at skulle betale dette. Antagelse 6 siger så, at 
såfremt antagelserne finder anvendelse, vil Parterne A og B af sig selv finde frem til den optimale 
pris på 23½. Da parterne kun kan tabe på at vælge en anden pris, vil det være utroværdigt. Anta-
gelse 6 betyder, at vi i det kommende fokuserer på, hvordan modellen løser værdifordeling og ikke 
prisfastsættelsen - for parterne vil selv fastsætte den korrekt. 

Effekten ved underinvestering 
I det kommende afsnit undersøges klausulens virkning overfor underinvesteringsdilemmaet. Først 
vil klausulen analyseres i et simultant spil og dernæst i et sekventielt spil.  

Modellen ved selviske investeringer 
I modellens første instans arbejdes der med to stadier, ex ante og ex post (t0 og t1). Vi har to kon-
trahenter (køber og sælger), som har et længerevarende, kompliceret kontraktforhold (stadierne 
t0 og t1). I første omgang skal vi vise, at gevinstmulighedsklausulen kan løse et simpelt spil med to 
gevinstmuligheder. Køber skal købe et produkt til videresalg. Han kan købe den hos sælger. Pro-
duktet koster 16 at lave, og køber kan videresælge produktet til 32. Hvis begge laver relationsspe-
cifikke investeringer, kan omkostningerne beskæres med 6, og værdi forøges med 8. Investerin-
gerne koster for begge parter 5 hver. Dermed koster produktet 10 at producere, investeringerne 
10 og kan videresælges for 40.  

Ligesom den almindelige antagelse, antager vi, at de deler 50:50, hvis de ikke investerer. Det vil 
sige, at hver modtager (32-16)/2=8. Hvis begge investerer, vil de under samme fordelingsnøgle 
kunne dele 20 mellem sig og indkassere 10. Deres individuelle værdi forøges med 2 givet, at begge 
investerer. Prisen anvendes til at fordele værdien imellem dem. Hvis ingen af dem investerer bliver 
prisen 24. Hvis de begge investerer, bliver prisen 30.  

Gevinstmulighedsklausulen skal sikre parterne, at de modtager 8 plus deres forventede nytte af en 
given gevinstmulighed. I dette spil er der reelt to gevinstmuligheder; investering i omkostningsmi-
nimering og investering i værdiforbedring. Herunder beskrives spillet. I øverste linje regnes over-
skuddet ud. Det vil sige værdien fratrukket samlede udgifter. I nederste linje er angivet parternes 
nytte:  
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 Sælger 

Køber 

 Invester Invester ikke 
Invester 40-20=20 

10 , 10 
40-21=19 

10 , 9 
Invester ikke 32-15=17 

7 , 10 
32-16=16 

8 , 8 
 

Det pareto-optimale resultat er hvis begge parter investerer. Det kræver dog, de ikke frygter hold-
up. I dette spil har det været gengivet simultant hvordan begge parter ender med at investere, 
hvis de skal kompensere den anden for hans tabte værdiforbedring af investeringen. Det vil sige 
hvis sælger ikke investerer 5 i at lave en omkostningsreduktion på 6, så skal han kompensere kø-
ber med ½. Hvis køber ikke investerer 5, skal han kompensere sælger med 1½. Parterne vil derfor 
med sikkerhed kunne vælge at investere.  

Sekventielt 
I virkelighedens verden er der dog ofte tale om sekventielle investeringer, hvor sælger investerer 
før køber. Vi undersøger nu hvorvidt, samme resultat gør sig gældende i et sekventielt spil. Der 
anvendes et spiltræ til at vise, hvorvidt det virker.  

Sekventiel anvendelse af gevinstklausulen:  

 

Som dette spiltræ viser, vil muligheden ved [Invester;Invester], være den optimale løsning. Når 
sælger skal træffe sit valg kan han enten vælge invester hvilket giver ham 10 uafhængigt af købers 
valg. Hvis han vælge ikke-invester får han realistisk set 9. Mellem 10 og 9, vil han vælge 10, hvorfor 
han investere. For køber, vil det eneste naturlige valg, efter sælger vælger invester, være at vælge 
invester. Gevinstmuligheden har derfor den ønskede effekt.  



48 KAPITEL 4 – GENFORHANDLING OG ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDER 
 

Morten Svane Dinitzen og Chris Lassen Jensen 
 

48 

 

Gevinstmulighedsklausulens betydning for kooperative investeringer 
I deres artikel ’Cooperative Investments and Value of Contracting’ beskriver Che og Hausch hvor-
ledes kooperative investeringer er med til at underminere forhandlingsstyrken i et ukomplet kon-
trakt-regime. Dette leder til hold-up og underinvestering. I det følgende afsnit vil specialet under-
søge hvorvidt, det samme gør sig gældende for gevinstmulighedsklausulen. Dette gøres ved først 
at introducere ”rene” kooperative investeringer i vores eksempel og dernæst ”hybride” kooperati-
ve investeringer.  

”Rene” kooperative investeringer 
Investeringer af denne type er helt unik, hvor en given investering udelukkende kommer modpar-
ten til gavn. Hvis A investerer 1 i en værdiforbedring på 2, så går værdiforbedringen udelukkende 
til B (modpart). I en perfekt verden vil modparten (B) have incitament til at skrive ind i kontrakten, 
at B kompenserer A til gengæld for, A afholder investeringen. I en ex post situation deles over-
skuddet 50:50, hvorved A har incitament til at investere og B får gavn af As investering. Som følge 
af vores antagelser kan det dog ikke kontraheres forinden og spørgsmålet er således, hvordan vi 
undgår hold-up og underinvestering som følge heraf.  

Antagelse 7: Det er muligt at skrive en klausul, der sikre en kooperativ 
investor sin investering samt ant. 4 ret til residual gevinst. 

Hvis der skal forekomme effektive kooperative investeringer kræver det, at der efterfølgende kan 
kræves kompensation, selvom denne kompensation ikke ex ante kan beskrives.  

Effekten af ”ren” kooperativ investering 
Vi anvender vores eksempel fra før. Vi antager dog, at sælger allerede har afholdt investeringer. 
Omkostningen til produktion af produktet er derfor 15. Sælger kan derudover lave en yderligere 
kooperativ investering på 5, som giver en værdiforbedring på 8 (den relationsspecifikke investering 
fra før). Den eneste forskel fra før er, at det er Sælger og ikke Køber, der skal lave investeringen. 
Værdiforbedringen indkasserer Køber stadig. Det er unødvendigt at vise at uden kompensation, vil 
Sælger aldrig investere 5 for at få 4109. Vi anvender derfor de foregåede antagelser 1-5, og dermed 
har Sælger ret til sin investering samt 50:50 af den residuale værdi. Sælger kan enten investere 
eller ikke investere, mens køber kan kompensere eller ikke-kompensere. 

Uden ant. 7 tager spillet så ud på følgende facon:  

                                                       
109 Hvis vi altså antager, at en efterfølgende genforhandling vil foretages med 50:50 deling.  

↑ Underinvestering: Gevinstmulighedsklausulen forhindrer underinvestering for begge parter 
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Hvis Sælger og Køber spiller [Invester;Kompenser] opnår de det pareto-optimale resultat. Ud-
gangspunktet er, at produktet kan videresælges for 32, mens det koster 15 at producere. Det ef-
terlader 17 til deling, dvs. 8½ til hver. Hvis Sælger investerer 5, vil Køber realisere en værdiforbed-
ring på 8 for produktet. Det vil sige værdien vil være 40 for køber. Hvis investeringen kompense-
res110 vil omkostningerne være 20. De vil derefter dele overskuddet (20) mellem sig, og begge rea-
liserer en værdiforbedring på 10.  

Når Sælger og Køber spiller [Invester;Ikke-kompenser], realiserer de også et pareto-optimalt re-
sultat. Fordelingen vil dog være voldsom skæv. De deler det verificerbare overskud mellem sig. Det 
vil sige forskellen mellem værdien (40) og omkostningerne (15). Køber vil realisere et overskud på 
12½. Omvendt vil sælger få 15+12½=27½, mens han har haft udgifter for 15 for produktion og 5 
for investering. Han realiserer derfor et resultat på 1 mindre end, hvis han ikke havde investeret. 

I strengen hvor de spiller [Ikke-invester;Kompenser] bliver resultatet ikke pareto-optimalt. Derud-
over fordeler overskuddet sig uforholdsmæssigt skævt til Sælger. 

Hvis Sælger og Køber spiller [Ikke-invester;ikke-kompenser], realiserer de et ikke-pareto-optimalt 
resultat, da der ikke investeres. Omvendt kompenseres der heller ikke.  

Løsningen af spillet er [Ikke-invester;ikke-kompenser]. Det er utroværdigt at antage en kompen-
sation fra køber, efter at sælger har investeret. Derfor vil det der ikke ske investering, og køber vil 
ikke kompensere for manglende investering. I det følgende vises, hvorledes gevinstrealiserings-
klausulen påvirker spillet.  

Med ant. 7 ændrer spillet sig således:  

                                                       
110 I dette tilfælde via prisen ændres for at afspejle investeringen. 
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Hvis Sælger og Søber spiller [Invester;Kompenser] opnår de det pareto-optimale resultat. Der er 
ingen konsekvenser i denne løsning ved anvendelsen af ant. 7.  

Når Sælger og Køber spiller [Invester;Ikke-kompenser] realiserer de også et pareto-optimalt resul-
tat. Sælger har krav på sine omkostninger og residuale værdiforbedring. Derfor skal køber som 
straf betale et beløb til sælger svarende til, hvad sælger kunne have forventet, hvis der var kom-
penseret i første omgang.  

I strengen hvor de spiller [Ikke-invester;Kompenser] bliver resultatet ikke pareto-optimalt. Som 
konsekvens af sælgers manglende udnyttelse af gevinstmuligheden, skal han straffes med værdien 
af muligheden og omkostningen. Det vil sige, at han afleverer kompensationen (2½) tilbage til kø-
ber, samt betaler for tabt gevinstmulighed (1½). Køber realiserer dermed et resultat på 10, mens 
sælger realiserer 7. Begge realiserer et lavere overskud end ved optimal investering og kompensa-
tion.  

Hvis Sælger og Køber spiller [Ikke-invester;ikke-kompenser] realiserer de et ikke-pareto-optimalt 
resultat, da der ikke investeres. Sælger har stadig ikke udnyttet en gevinstmulighed, og skal derfor 
straffes med omkostninger og værdien. Da der ikke kompenseres, er der ingen omkostning, hvor-
for Sælger kompenserer 1½ til Køber. De ender dermed med en nytte på 7 og 10 for hhv. sælger 
og køber.  

De SPNE løsninger af spillet er [Invester;Kompenser] samt [Invester;Ikke-kompenser]. Det følger 
af backward induction. Ikke-investeringen vil altid give et ringere resultat for Sælger, hvorfor han 
ikke vil vælge den løsning. Køber kan derimod realisere samme resultat, om han kompenserer eller 
straffes, når sælger har investeret. Begge resultater er pareto-optimale, da de maksimerer kon-
traktens samlede nytte. Det er selvfølgelig ikke en holdbar løsning, at kompensation og straf har 
samme nyttefordeling. Det sker dog nok heller ikke i virkeligheden, hvor straf er forbundet med 
omkostninger i form af retssagsomkostninger. Hvis man sætter retssagsomkostninger til 0,1, og 
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lader den tabene part bærer alle omkostninger, vil resultatet også blive [Kompenser;investere]. 
Køber ville ellers kun realisere 9,9, hvilket er ringere end 10. 

Implikation af ”ren” kooperativ investering 
I den foregående analyse af ”rene” kooperative investeringer, er det illustreret, hvordan manglen-
de evne til at skrive kompensation ind i kontrakter leder til underinvestering og inoptimale løsnin-
ger. Gevinstmulighedsklausulen giver dog en dominerende strategi for investering hos sælger, som 
er sikret sine omkostninger og værdiforbedring uanset, om køber kompenserer eller straffes til 
det. Dermed sikrer gevinstmulighedsklausulen også pareto-optimale løsninger under ”rene” ko-
operative investeringer.  

”Hybride” kooperative investeringer 
I det foregående afsnit er det vist, hvorledes ”rene” kooperative investeringer bidrager til pareto-
optimalitet. Hybrid versionen synes at være mindre vidtgående for sælger og købers incitamenter 
under en gevinstmulighedsklausul. Der følger således en mindre kompensation eller en mindre 
straf med, såfremt sælger selv realiserer dele af værdiforbedringen. For at begrænse opgavens 
omfang, følger derfor modellens antagelse 8, som siger, at hvad der gælder for ”rene” også må 
gælde for ”hybrid” investeringer. 

Antagelse 8: Antagelse 7 gør sig også gældende, for de tilfælde, hvor 
investor også selv har en værdiforbedring af investeringen. 

Det er dog vigtigt at understrege, at der er en teknisk vanskelighed omkring hybride investeringer. 
Hvor ”rene” investeringen er en ”fuldstændig” kompensation, så kræver en hybrid en klarlæggelse 
af, hvor meget hver part har investereret eller blevet gavnet. Herefter skal parterne ”udligne” for-
skellen mellem investeringer og egen værdiforbedring. Det har ingen relevans for den teoretiske 
virkning af gevinstmulighedsklausulen, men har en væsentlig teknisk relevans for den juridiske 
implementering111.  

 

Gevinstmulighedsklausulens effekt ved forhandlingsstyrke og kompleksitet 
I det foregående har fokus været på, hvorledes gevinstmulighedsklausulen løser investeringspro-
blematikkerne. Analyseapparatet viser dog, at det ikke kan stå alene. Der eksisterer også udfor-
dringer, som følge af parternes forhandlingsstyrke. Den er ikke konstant.  

I komplekse miljøer er det anvendelse af alternative muligheder, som giver mulighed for at udnyt-
te modparten og skaber underinvestering. Dette gælder dog ikke for specialets model. Hvis der 
effektivt kan kræves kompensation, så holder truslen fra komplekse miljøer ikke. Parterne kan ikke 
troværdigt bagefter komme og sige, at de vil have en lavere pris end den optimale. Det følge af, at 
kan kræves af dem, at de efterfølgende kompenserer.  

                                                       
111 Se det juridiske afsnit om transformationsrisikoen, Kapitel 5 - Gevinstmulighedsklausulen.  

↑ Kooperative investeringer: Parterne har incitament for kooperative investeringer 
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Hvis forhandlingsstyrken ændrer sig eller ikke afspejler et 50:50 forhold, vil der normalvis kunne 
laves hold-up. Dette gør sig dog ikke gældende under en gevinstmulighedsklausul. Hvis resultatet 
af genforhandlingen ikke afspejler ligelig deling mellem parterne, vil klausulen kunne anvendes til 
at kompensere den part som ikke har fået korrekt deling. Det vil derfor være utroværdigt, at tvin-
ge prisen ned eller op, da modparten altid kan gå til domstolen og få dem til at udligne uligevæg-
ten.  

Antagelse 6. viser simpelt hvorledes dette fungerer ved prisfastsættelsen. Det samme gør sig gæl-
dende, når det drejer sig om valg mellem to eller flere forbedringer. Kompensation for manglende 
optimalitet vil derfor effektivt forhindre hold-up fra komplekse miljøer og forhandlingsstyrke i øv-
rigt.  

 

Gevinstmulighedsklausulens verificeringsproblem og behov for kvalificerbarhedsklausul 
Problematikken med gevinstmulighedsklausulen er verificerbarheden af en given gevinstmulighed. 
Det er ikke muligt at kræve efterfølgelse af kontrakten eller kompensation, hvis dommeren ikke 
kan verificere investeringen (antagelse 5). Derfor kræver det, at de to parter aftaler et system til at 
vurdere værdien, som dommeren kan forholde sig til. Det kan enten være en tredjepart (ekstern 
konsulent) eller en regnemetode, der skal kvalificere kontraktens værdi og omkostninger. Derfor 
forslår vi anvendelse af en kvalificerbarhedsklausul, som vi vil præsentere i kommende afsnit. Ge-
vinstmulighedsklausulen i sig selv bidrager dog ikke til verificering. 

 

Opsummering af gevinstmulighedsklausulen:  
Ved at opsummere analyseapparatet fremgår klausulens klare fordele. Som beskrevet, er der sta-
dig mangler, som vil blive adresseret i det følgende. I overstående er udfordringer analyseret med 
udgangspunkt i at vise effekten af klausulen. Derfor har rækkefølgen været en anden end i analy-
seapparatet. For overskuelighedens skyld er de enkeltstående analyser summeret i den oprindeli-
ge rækkefølge af analyseapparatet.  

↑ Forhandlingsstyrke: Truslen om kompensation sikrer imod udnyttelse af forhandlingsstyrke 

↑ Kompleksitet: Truslen om kompensation gør udnyttelse af komplekse miljøer utroværdig 

↓ Verificerbarhed: Gevinstmulighedsklausulen bidrager ikke til verificerbarhed 
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.  

Effekten af Gevinstmulighedsklausulen 
Gevinstmulighedsklausulen viser, at det er muligt at løse de problemer, der typisk opstår som føl-
ge af genforhandling i komplekse forhandlingsmiljøer. Ud over at løse simple hold-up problemer 
bliver komplekse hold-up problemer også løst. Dermed forhindres underinvestering. Kooperative 
investeringer kan også forekomme ved gevinstmulighedsklausulen. De ikke-optimale problemer 
bliver derfor alle løst med den forslåede model. Det anerkendes dog at resultat af denne analyse 
hviler på en meget stærk antagelse hvilket vil blive belyst nærmere. Resultatet af analysen er dog 
væsentlig i form af dens bidrag til at belyse mulighederne for pareto-optimale resultater. Hvis an-
tagelsen holder, vil parterne kunne aftale sig til en kontrakt, som optimalt håndtere ændrede om-
stændigheder i kontrakter. 

  

  

  

GEVINSTMULIGHEDKLAUSULENS LØSNINGSMEKANISMER 

↑ Underinvestering: Gevinstmulighedsklausulen forhindrer underinvestering for begge parter 

↑ Forhandlingsstyrke: Truslen om kompensation sikrer imod udnyttelse af forhandlingsstyrke 

↓ Verificerbarhed: Gevinstmulighedsklausulen bidrager ikke til verificerbarhed 

↑ Kooperative investeringer: Parterne har incitament for kooperative investeringer  

↑ Kompleksitet: Truslen om kompensation gør udnyttelse af komplekse miljøer utroværdig 

Leder til pareto-optimalitet, under antagelse om ex post verificering 
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Kvalificerbarhedsklausulen 
Gevinstmulighedsklausulen og dens effektivitet afhænger af tredjeparts evne til ex post at obser-
vere spillet og honorere parternes ønske om at anvende en gevinstmulighedsklausul. Som skrevet 
under modellens antagelser, synes dette at være en meget stærk antagelse. I det følgende afsnit 
vil vi derfor lave en anden antagelse, som erstatter den ’alvidende’ dommer. Denne antagelse skal 
erstatte den eksisterende antagelse 5.  

Vi anerkender, at vi derved går ind i en brydningsflade mellem ukomplet kontraktteori og komplet 
kontraktteori112. Det er vores opfattelse, at anvendelse af en afsløringsmekanisme113, som kvalifi-
cering af gevinstmulighedsklausulen har en berettigelse i praksis. Det ses blandt andet ved anven-
delse af tredjeparter i byggebranchen114. I almindelige afsløringsmekanismer antages det, at det er 
muligt at fastlægge nytte ex ante, og skrive afsløringsspil på baggrund af det115. Dermed er det 
muligt at få parterne til at være sandfærdige og udelukke udenfor-ligevægt strategier. Specialets 
antagelse 1 og 1.2 fastlægger, at det er for dyrt at beskrive fremtidige stadier, hvilket også betyder 
evnen til at skrive nyttefunktioner eller fremtidige payoffs. Vi foreslår, at parterne ex ante kan 
kontrahere en troværdig trussel, der fungerer som en simpel effektiv afsløringsmekanisme i en ex 
post situation. Dermed lader vi os inspirere af Maskin og Tirole mekanismen, hvis mål også er, at 
parterne hellere selv vil afsløre end at anvende mekanismen. Vores mekanisme adskiller sig ved, at 
vi accepterer – og udnytter – det faktum, at mekanismen koster penge. Det skal medføre, at par-
terne selv prisfastsætter korrekt. Mekanismen bliver dermed simpel. 

Vi ønsker derfor, at aftale, hvordan en tredjepart kan bidrage til en troværdig kvalificering af inve-
steringen og værdien. Da parterne kan stole på tredjeparts vurdering, vil de ikke ønske at gøre 
brug af ham, da der er forbundet med omkostninger. Verificeringsproblemet foreslås løst ved an-
vendelse af denne tredjepart.  

Antagelse 5 (ny): Det er muligt at skrive en klausul, som sikrer optimale 
incitamenter hos parter, til at gengive korrekt værdi af gevinster, ved at 
kunne inddrage en uafhængig tredjepart, som kan observere værdien 
og deres omkostninger, og verificere den overfor parter og domstol.  

Beskrivelse af kvalificerbarhedsklausulen 
Kvalificerbarhedsklausulen skal effektivt erstatte den ’alvidende’ dommer, som lægges til grund 
for antagelse 5. Det skal ske ved 1) at sikre parterne har incitament til at angive korrekt værdiangi-
velser overfor hinanden og 2) at sikre verificering af dette hos en tredjepart. Domstolene kan kun 
anvendes til at bekræfte, hvad tredjepart har kunnet verificere.  

                                                       
112  Maskin og Tirole, 1999 
113 Revelation Mechanisme. 
114 Herunder blandt andet ’Syn og skøn’ i tvister, jf. AB 92, Bilag J, § 45 
115 Se bl.a. Moore og Repullo, 1988 og Maskin og Tirole, 1999 
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Specialets foreslår en kvalificerbarhedsklausul, som er en simpel afsløringsmekanisme. Forudsæt-
ningen er stadig at erstatte er værdien af tabt gevinst og investeringer. Det handler altså om at få 
afgjort den potentielle værdi og de hermed forbundne omkostninger. 

Mekanismen skal afsløre følgende:  

I. Minimum omkostninger med gevinstmuligheder  Cmin 
II. Maksimum værdi af gevinstmuligheder  Vmax 

I vores antagelser arbejder vi med, at de to parter kan observere deres værdi men ikke kan beskri-
ve den ex ante. Dermed antager vi symmetrisk information. Domstolene kan dog ikke verificere 
dette ex ante.   

Hvordan virker klausulen 
For at beskrive klausulen betragtes et spil med en tredjepart (Y). Y kan observere to parters poten-
tielle gevinstmuligheder og deres omkostninger. Derfor kan tredjepart afgøre, hvordan gevinsten 
skal fordeles. For at sætte tredjeparten i arbejde koster det 100.000. De to parter (A) og (B) har en 
aftale om en produktion af 200 enheder (e) til en pris på 2 mio. A producerer e men kan ved en 
investering på 300.000 formindske produktionsomkostninger af e med 400.000. B anvender e som 
elementet i et større videresalgsprodukt og kan sælge e for 3 mio. Ved at investere 200.000 i e kan 
B sikre en værdiforbedring på 300.000. Dermed er den pareto-optimale produktion af e 200 enhe-
der til 1,6 mio. , solgt videre til 3,3 mio. kr. Investeringerne beløber sig samlet til 500.000 kr. mens 
overskuddet med værdiforbedringen er 700.000. Ifølge gevinstmulighedsklausulen skal de to par-
ter dele værdien ligeligt. Det vil sige A og B skal have halvdelen af 3,3 mio. fratrukket 1,6 mio. kr., 
svarende til 850.000 kr. A har haft udgifter for 300.000 og B for 200.000.  De deler udgifterne lige-
ligt efter gevinstmulighedsklausulen. A ville altså indkassere 600.000 og B 600.000.  Havde A og B 
ikke investeret, skulle de have 500.000 hver, under et 50:50 forhandlingsskema. 

Parterne har kontraheret sig til en tredjepart (Y), som kender branchen, samt har adgang til deres 
faciliteter, regnskaber og personale. Y kan verificere, hvad parterne kunne observere ex ante, og 
hvad de har investeret i dette. Det er ikke omkostningsfrit at indkalde Y til at gennemgå regnestyk-
ket. Det er derfor kun, hvis parterne er uenige, at Y skal indkaldes. Det er aftalt at den part, som 
indkalder Y skal betale hans udgifter. Hvis det viser sig, at den anden part ikke har overholdt afta-
len, skal han betale Ys omkostninger. Derudover skal han kompensere modpartens for hans tabte 
værdiforbedring. Parterne har ligeledes aftalt, at de stoler på Y, så en domstol skal tage hans ord 
for givet. Dermed håber de på at undgå at ende i retssager.  

Hvis A lader være med at investere, har parterne tabt en værdiforbedring på 400.000 i omkost-
ningsreduktioner. Det ville have givet 100.000 for i overskud, og 50.000  til hver. Under antagelse 
af symmetrisk information, vil B derfor indkalde Y. Y finder, at A ikke har investeret. Derfor skal A 
kompenserer B med 50.000 samt betale Bs omkostninger til Y. 
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Effekt ved underinvestering 

 

I overstående har både B og A valgt at investere, og parterne har derfor indkasseret et overskud 
på samlet 1,2 mio. A har ikke foretaget hold-up, og Bs investering er fordelt korrekt. A har investe-
ret 300.000 og sikret, at parterne en værdiforbedring på 400.000. De skal dele overskuddet mel-
lem sig, efter investering er trukket fra, hvis gevinstmulighedsklausulen skal virke korrekt. Dermed 
skal de begge modtage 50.000. B kan vælge at lave hold-up, eller B kan vælge at overholde ge-
vinstmulighedsklausulen ved ikke at lave hold-up. Hvis B laver hold-up kan han maksimere hans 
nytte til 750.000. Eksemplet viser, at A vil indkalde Y hvis B vælger at lave hold-up. Dermed skal B 
kompensere A og betale omkostninger til Y. Dermed vil Y medvirke til at underinvestering ikke 
forekommer. 

Effekten ved manglende optimal investering 
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Gevinstmulighedsklausulen fungerer dog begge veje. I fald A vælger ikke at investere, kan B kræve 
erstatning. I overstående eksempel vises det, at anvendelse af tredjepart vil sikre, at A vælger op-
timal investering (da B vil indkalde Y, hvis A ikke investere). A behøver heller ikke at frygte for, at B 
indkalder tredjepart unødigt (da det kun vil koste B).  

Dermed sikrer truslen om anvendelse af Y, at parterne vil vælge korrekt investering, vælge korrekt 
meddelelse og anvende gevinstmulighedsklausulen korrekt.  

Værdiforbedringen er mindre i værdi end omkostningen ved kvalificerbarhedsklausulen 
Der kan også være tilfælde hvor værdiforbedringen er for lille til, at kvalificerbarhedsklausulen kan 
betale sig at iværksætte. Det kan for eksempel være, at værdiforbedringen er 50.000, mens det 
koster 100.000 for B at indkalde tredjepart. A har påstået, at værdien kun er 20.000, og dermed er 
B, ifølge A, kun berettiget til 10.000. Dermed forsøger A at snyde B for de resterende 15.000, som 
B burde have fået. B skal betale 100.000 for at iværksætte tredjepart. Under antagelse af fuld ob-
serverbarhed og verificering vil han selvfølgelig være sikker på at få de 100.000 igen. Muligheden 
for at indkalde tredjepart virker som en troværdig trussel, der sikrer nogenlunde korrekt værdian-
givelse fra A. Den iværksættende part (B) skal betale omkostningen ex ante. Såfremt værdien fal-
der ud til hans fordel, skal A betale for manglende værdi og omkostninger. Det vil sige, at A skal 
betale B 25.000 i samlet værdiforbedring og 100.000 til iværksættelse af Y. Han vil altså skulle be-
tale uforholdsmæssigt meget for en lille værdiforbedring. Hvis han antager, at B vil ønsker at 
iværksætte kvalificeringen, kan det ikke betale sig at snyde. 

Tredjeparten 
I kvalificerbarhedsklausulen har vi introduceret en tredjepart, som fungerer som ’overdommer’ 
mellem de to parter. Det kunne i princippet sammenlignes med en voldgift. I byggebranchen er 
der eksempler på byggesagkyndige tilsynsmænd, som mægler mellem entreprenør og bygherre, 
ved at finde en ’rimelig pris’ for ændringsarbejder. Tredjeparten må derfor i sin natur have bran-
cherelevant kompetence. Problemet med almindelige domstole er, at de ikke nødvendigvis kender 
brancheforholdene godt nok til at kunne verificere værdien og omkostninger. De har ikke erfaring 
med prisniveauer og omkostningsniveauer. Derudover skal tredjeparten have flere beføjelser end 
en dommer. I retssager er den ene eller anden part pålagt en bevisbyrde. I tvister om kontrakter 
påhviler det den anklagende part at bevise den andens skyld116. Anvendelsen af en tredjepart skal 
her betyde, at man iværksætter et detektivarbejde. Parterne tager ikke andel i det, men der for-
ventes loyal meddelelse117. Parterne skal levere, hvad de bliver bedt om. Dette sikrer et resultat, 
som er uafhængigt. Det sikrer også, at resultatet har en ligevægt. Med et resultat med ligevægt 
menes der, at det ikke er i mangel af bevis118, at der forekommer et utilsigtet resultat. Vigtigst af 
alt har iværksættelsen og resultatet ikke opsættende virkning. Parterne kan arbejde videre imens, 
og deres kontrakt er intakt, når tredjepart har meldt sit resultat. Kun såfremt der stadig er en tvist, 

                                                       
116 Med mindre andet er aftalt eller der er objektivt ansvar. Normalt påkræves en ligefrem bevisbyrde, hos den part, 
som hiver den anden i retten. Se Andersen og Madsen, 2006 s. 383  
117 Dermed er det også ansvarspådragende ikke at meddele korrekt, da man så skal kompensere modparten.  
118 Tredjepart træffer beslutning om hvor prisen burde have ligget, men er ikke tynget af, at det skal kunne bevises. 
Modsat en domstol, vil tredjepats resultat bygge på hans egen vurdering. 
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kan domstolene tages i brug. Men her har parterne aftalt, at anvende tredjeparts resultat, hvorfor 
der ikke er forskel i domstolens og tredjeparts resultat. Der er følgende funktioner i anvendelsen 
af tredjeparten:  

I. Tredjepart er opsøgende 
II. Parterne har aftalt at give tredjepart fuld adgang 

III. Iværksættelsen og resultatet har ikke opsættende virkning 
IV. Parterne aftaler, at resultatet har retsvirkning 

Tredjepart som system 
I kvalificerbarhedsklausulen anvendes en person som tredjepart. I større projekter er det en god 
idé, at anvende en tilsynsmand, som er uafhængig af parterne 119. I nogle kontrakter vil involverin-
gen af tredjepart dog være for omkostningstungt. Det kunne være i kontrakter hvor mange ge-
vinstmuligheder forekommer, men de har lav værdi. Spørgsmålet er derfor om det er muligt at 
lave et system, som kan give et objektivt resultat mellem parterne. Det ville for det første kræve, 
at de begge har adgang til det. Det kunne være en aftalt udregningsmodel, som var ekspliciteret i 
kontrakten. Derudover ville det kræve, at parterne kunne stole på, at deres informationsdeling var 
korrekt. Et system kan ikke være opsøgende (I) og en aftale om fuld adgang (II) er formentlig ikke 
troværdig. Derfor ville et system kræve yderligere mekanismer til at sikre troværdige informatio-
ner. For at begrænse specialet vil dette ikke blive udforsket yderligere. 

Effekten af kvalificerbarhedsklausulen 
Kvalificerbarhedsklausulen skal sørge for, at parterne har en troværdig trussel, som 1) sikrer kor-
rekt meddelelse mellem hinanden og 2) giver er dommeren en mulighed for at verificere parternes 
indsats. Tredjeparten i kvalificerbarhedsklausulen gør dette under symmetrisk information. Par-
terne ønsker ikke at indkalde overdommeren, fordi det er omkostningsfuldt og foregivet hvordan 
resultatet ender. Truslen om, at modparten indkalder tredjepart sikrer dermed, at parterne lever 
op til korrekt meddelelse. Dermed fører det til en effektiv anvendelse af gevinstmulighedsklausu-
len. Givet kvalificerbarhedsklausulen er effektiv, vil en part ikke udnytte en inoptimal styrkepositi-
on. Han kan efterfølgende tvinges til via tredjepart og domstol til at kompensere modparten. 
Dermed opnår han ingen fordele ved at snyde, men skal tværtimod betale omkostningerne ved at 
anvende tredjepart og domstol. 

 

Effekten af kvalificerbarhedsklausulen 
Kvalicerbarhedsklausulen bidrager til verificering af parternes tabte gevinster, samt deres optimale 
investeringsniveau. Anvendelse af en tredjepart foruden domstolen, sikrer en dynamisk anvendel-
se af gevinstmulighedsklausulen, der ikke har opsættende virkning. Omvendt kan domstolen ind-

                                                       
119 Dette er muligvis en optimistisk antagelse af verdenen, hvor det at bestikke tredjeparter forekommer. Det forud-
sætter dog en ond vilje (ikke kun opportunistisk). Der vil ikke blive undersøgt yderligere konsekvenser af sådan ad-
færd. 

↑ Verificerbarhed: Kvalificerbarhedsklausulen løser verificeringsdilemmaet 
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drages, hvis der er behov. Dommeren vil have et kvalificeret grundlag at dømme ud fra. En dom-
mer vil tvinge parterne til at overholde deres aftaler. Ved at straffen er forbundet med den tabte 
værdi, så er det ikke nødvendigt ex ante at definere tilpas strafudmåling. Det er altså ikke en sta-
tisk straf. Parternes accept af tredjeparts autonomi og resultat, er vital for anvendelse af kvalifi-
cerbarhedsklausulen. Som konsekvens af klausulens virkning, er det ikke ønskværdigt at anvende 
den. Det skaber en afskrækkende effekt overfor at ville snyde. Dermed virker kvalificerbarheds-
klausulen efter hensigten. Den sørger for, at gevinstmulighedsklausulen er troværdig.  

Samlet effekt af Klausulsystemet 
Gevinstmulighedsklausulen fungerer under den meget stærke antagelse, at dommeren kan verifi-
cere alt, hvad parterne har foretaget af investeringer. Kompensationen for inoptimal adfærd er 
med til at sikre imod underinvestering og sikre korrekt investeringsniveau.  Det sikrer også det 
rette incitament for kooperative investeringer. Derudover er det ikke troværdigt at misbruge æn-
drede omstændigheder, komplekse miljøer eller forhandlingsstyrke til at udnytte modparten. Med 
udviklingen af kvalificerbarhedsklausulen og anvendelse af tredjepart, er det vores påstand, at vi 
kan erstatte den alvidende dommer med en kompetent tredjepart. Parternes villighed til ex ante 
at aftale sig til truslen, herunder at give tredjeparts tilsagn retsvirkning. De skal derudover accep-
tere, at hans opsøgende karakter, hvilket gør anvendelsen af tredjepart funktionel. Under symme-
trisk information vil han dermed fungere som en troværdig trussel. Parterne vil antage, at de bliver 
pålagt kompensationspligt for inoptimal adfærd. Resultat af det er, at de sætter prisen til at afspej-
le optimal adfærd (ant. 6). Dermed har vi lavet en model bestående af to ’klausuler’, som løser de 
udfordringer, der er oplistet i specialets Analyseapparat. 

  

KLAUSULSYSTEMETS SAMLEDE EFFEKT 

↑ Underinvestering: Gevinstmulighedsklausulen forhindrer underinvestering for begge parter 

↑ Forhandlingsstyrke: Truslen om kompensation sikrer imod udnyttelse af forhandlingsstyrke 

↑ Verificerbarhed: Kvalificerbarhedsklausulen løser verificeringsdilemmaet 

↑ Kooperative investeringer: Parterne har incitament for kooperative investeringer 

↑ Kompleksitet: Truslen om kompensation gør udnyttelse af komplekse miljøer utroværdig 

Leder til pareto-optimalitet 
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Uforudsete omstændigheder  
En væsentlig antagelse i modellen er evnen til ex ante at observere fremtidige stadier uden at 
kunne beskrive dem. Transaktionsomkostningerne forbundet med at beskrive stadierne er sim-
pelthen for store. I forklaringen til denne antagelse understreges det, at dette gøres for at komme 
så tæt på virkeligheden som muligt. I virkelighedens verden er parterne ikke i stand til at forudse 
alle fremtidige stadier. Der kan laves større videnskabsteoretiske udredninger omkring, hvorfor 
dette er tilfældet. For nærværende er det dog mere interessant at diskutere, hvad implikationen 
af ”virkeligheden” betyder for vores model. Hvordan påvirker uforudsete omstændigheder anven-
delse af gevinstmulighedsklausulen?  

Gevinstmulighedsklausulen er skabt for at give et interdisciplinært bud på, hvordan kontrakter kan 
binde parter til at agere dynamisk og optimalt. Den skal ikke kun bidrage til fordeling af værdi men 
også skabelse af værdi. Hvis vi forudsætter, at parterne ikke kan observere alt ex ante, men kun er 
bundet af deres ex ante forståelse, så er løsningen ikke dynamisk. Vi har vist, at parterne kan lave 
en regel, som giver optimale løsninger, samt at vi kan lave en troværdig trussel, der binder dem til 
disse løsninger. Men dette beror på tredjeparts evne til at kunne gennemskue, hvad parterne ex 
ante har kunnet gennemskue. Hvis vi introducerer et nyt tidspunkt, hvor en ny erkendelse opstår, 
så ændrer dette vilkårene.  

Spørgsmålet er dog, hvor stor indflydelse det har - og på hvad. Et tankeeksperiment kan oplyse 
det. Vi ændrer antagelse 5 (ny) til, at tredjepart er i stand til at observere, hvad parterne kan ob-
servere, upåagtet af tidspunktet. Parterne binder sig til at træffe de optimale valg (og investerin-
ger), upåagtet af tidspunkt. Dermed bindes parterne således, at såfremt der i t1 opstår en mulig-
hed, som de ikke kunne observere i t0, så skal de tage den. Hvis de ikke gør det, kan kvalificerbar-
hedsklausulen iværksættes i t2 og en tredjepart kan regne tabt værdi ud. Dette binder parterne til 
at agere optimalt upåagtet af tidspunkt. Tankeeksperimentet viser derved, at med justering kan 
klausulerne virke under uforudsete omstændigheder.  

 

Det har dog også en konsekvens at lave antagelserne om (i forhold til modellens resultat). Under-
investeringsdilemmaet løses, da der er sikkerhed omkring investeringen. Selvom man ikke kan 
aftale sig ud af et optimalt ex ante investeringsniveau, så kan man stole på, at investeringen kom-
mer igen, hvis man investere optimalt. Hvis uforudsete omstændigheder opstår, så ex ante inve-
stering ikke er optimal, så skaber det underinvestering. Spørgsmålet er i hvilket omfang og hvor-
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dan. Parterne vil stadig have retten til overskuddet, samt kompensation for deres optimale inve-
stering. Det konkrete interessefelt for dette speciale er gevinstmuligheder. Det vil sige, at klausu-
lerne virker under forudsætning af gevinst. Der skal altså være en mulighed for værdiforøgelse i t1, 
som ikke var i t0. Med andre ord, så er der ingen af parterne, der realiserer en mindre nytteværdi i 
t1 end de ville have forudset i t0 (hvis de kunne beskrive den). Det er ikke til at vide om, den ex 
ante optimale investering er en forudsætning for en senere gevinstmulighed eller ej. Det kan væ-
re, at investeringen bare er sunk cost i et projekt, som stoppes. Det sker dog kun fordi, et andet 
projekt skaber større værdi. Hvis det havde været muligt i t0 at observere, hvad der kan observeres 
i t1, så ville det ikke have været smart at investere i projektet. Men givet erkendelsesniveauet i t0, 
så var det optimalt. Dermed er introduktionen af en uforudset omstændighed ikke i sig selv bidra-
gene til underinvestering.  

Denne uforudsete omstændighed bringer dog noget sandsynlighed ind i regnestykket. Tredjepart 
skal kunne observere, hvad parterne skal gøre i t0 såvel som t1. Særligt skal han kunne adskille be-
slutningerne ift. hvilke tider, de er truffet. En t0 optimal investering kan vise sig inoptimal i t1. Men 
derfor skal parterne ikke straffes for deres optimale adfærd. Derfor forudsætter introduktionen af 
uforudsete omstændigheder, at tredjepart kan gennemskue dette. Ellers kan det lede til hold-up. 
Hvis parterne tillægger tredjepart en vis inkompetence, vil deres investering også bære præg af 
dette. Hvis de antager en 10 % inkompetence hos tredjepart, vil de regne dette ind i deres beslut-
ning om at investere.  

Overvejelserne i overstående viser, at det er forbundet med en vis usikkerhed at introducere ufor-
udsete omstændigheder i modellen. Det er dog her værd at nævne, at modellen i sig selv også 
hviler på en række antagelser, som med rette kan tilskrives en vis usikkerhed. Blandt andet tredje-
parts evne til at observere alt hvad parterne observerer. Usikkerheden i modellen bliver behandlet 
i det kommende afsnit ’Kritik af modellen’. 

I dette afsnit er det sandsynliggjort, at introduktionen af uforudsete omstændigheder kan fungere 
i modellen. Gevinstmulighedsklausulen bliver dynamisk optimal, hvis parterne binder sig til at age-
re optimalt på uforudsete omstændigheder – upåagtet af erkendelsestidspunktet. Det forudsætter 
at tredjepart kan observere korrekt adfærd i alle tidspunkter og parterne kompenserer hinanden 
for korrekt adfærd i hvert givent tidspunkt. Dermed sikres optimal udnyttelse af gevinstmulighe-
der - også under uforudsete omstændigheder.   
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Kritik af modellen og videre studier 
Modellen bygger på nogle meget stærke antagelser. Parterne kan observere men ikke beskrive. 
Tredjepart kan verificere (i begge antagelser 5) deres indsats. Modellen behandler symmetrisk 
information, men afgrænser sig fra asymmetrisk. Forudsætningen er ligeledes, at parterne er i 
stand til at vurdere og er enige om værdien af en given gevinstmulighed (og hvor mange ressour-
cer, der er anvendt for at fremskaffe den). I det kommende afsnit inddrages nogle af de kritikpunk-
ter, som modellen kan møde. Derudover vil det overvejes hvordan sådanne kritikpunkter kan imø-
degås. Det er ikke hensigten at lave ny analyse, men pege på hvordan sådanne kan tænkes at ud-
vide eller begrænse anvendelsen af modellen. Emnevalgene i kritik af modellen afgrænses efter to 
kriterier: Modellens praktiske anvendelighed og modellens teoretiske konsistens, givet begrænset 
mulighed for at analysere alt. Til dette skal det påpeges, at den generelle afgrænsning fra kritikken 
af transaktionsomkostningsteorien120 ikke vil blive belyst i det følgende.  

Modellens antagelser 
Først og fremmest synes det relevant at vurdere anvendelsen af modellens antagelser. Som be-
skrevet bygges modellen på den meget stærke antagelse, at en dommer i en ex post situation kan 
observere parternes indsatser. Det ville være relevant at stille sig kritisk overfor denne. Hvis dom-
meren kan observere alt ex post, hvorfor kan parterne så ikke bare aftale en almindelig omkost-
ningsregel, som betyder, at de kan kompensere hinanden for deres omkostninger, inden de deler 
værdien. Dette er den væsentligste årsag til verificeringsdilemmaet i ukomplet kontraktteori. Der-
for er det også væsentligt at fastslå, der ikke er en forventning om, at parterne kan anvende ge-
vinstmulighedsklausulen uden en ekstern verificering, som ikke er en dommer. Hvorfor har vi så 
valgt at anvende antagelse 5 i dens første formulering? Det har været væsentlig at kunne bevise, 
hvorvidt modellen faktisk løser de udfordringer, som vi ønsker løst, givet parterne kan aftale sig til 
en ex post løsningsmodel. Vil parter ønske at investere ex ante, hvis de kan stole på, at de bliver 
kompenseret ex post? Givet at antagelse 5 holder, så viser vi, at modellen fungerer.  

Derfor er bidraget fra vores model – ud over hvorledes der sikres optimalitet – at problemet be-
står i verificeringsdilemmaet. Dette bridrager til at understøtte værdien af selve modellens tekni-
ske tanke. Det at vi endvidere kan vise, at det fungere under uforudsete omstændigheder – hvilket 
ukomplet kontraktteori ikke behandler – viser, at modellen har relevans.  

Introduktionen af tredjepart som ny antagelse 5, handler om at løse verificeringsproblemet. Nu 
kan dommer altså ikke verificere parternes investering. Tredjepart skal til gengæld kunne gøre 
dette. Det gøres ved, at give tredjepart evnen til at lave detektivarbejde med brancherelevant vi-
den. Parternes udsagn om hvad værdien af en gevinst er, vil derfor blive kontrolleret af en kompe-
tent tredjepart. Derudover aftaler parterne, at tredjepart tilsagn har virkning. Det vil sige, at de 
ikke bagefter kan gå til domstolen og påstå en anden værdi, end den tredjepart har fundet frem til. 
Dette skal sikre, at de har korrekt incitament til at fortælle ham sandheden. Ellers kan de risikere, 
at han træffer en beslutning til fordel for modparten. Det er væsentligt, at tredjepart kan vurdere 

                                                       
120 Se afgrænsning fra Dyers kritik af transaktionsomkostningsteorien i specialets ’Afgrænsning’, Kapitel 1. 
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tingene og give et endeligt tilsagn. Dette kan ses i det tilfælde, hvor parterne ikke stoler på, at 
tredjepart kan verificer omkostningerne med 100 % sikkerhed. I så fald skal de vurdere, hvorvidt 
de kan vinde noget ved at ”snyde”. Det kunne de fx gøre ved at sætte prisen lavere, end de ville 
have gjort, hvis de troede han kunne gennemskue alt. Det forudsætter dog, at usikkerheden ikke 
kan gå begge veje. Hvis han ligeså godt kan ende med at vurdere 105 som 95, så giver det ikke 
mening at påstå andet end 100 (som i dette tilfælde er optimalt). Hvis parterne ellers har symme-
trisk information, vil de ikke ønske at fastsætte et lavere prisniveau, da tredjepart kan omstøde.  

Selv hvis der tillægges en hvis sandsynlighed for at kunne ”snyde”, skal de være sikre på, at mod-
parten ikke indkalder tredjepart, og at de opdages. Det de skal er, at betale omkostningerne til 
anvendelse af tredjepart. Antagelse 5(ny) om tredjepart bliver derfor et spørgsmål om, hvor tro-
værdigt det er, at parterne ønsker at snyde hinanden. Dette skal ses lyset af den risiko, der er for 
at blive afsløret, og herefter skal kompensere for værdien, samt omkostningen, der er forbundet 
med tredjepart.  

Tredjeparts evne til at observere, hvad parterne kan 
Tredjeparts evne er essentiel for modellen. Det er den, som sikrer en troværdig trussel om kom-
pensation og dermed et incitament til optimal prisfastsættelse. Under symmetrisk information er 
der kun lidt, der taler for, at parterne ikke ville finde truslen om en tredjepart troværdig. Hans ev-
ne kan dog gøres mere eller mindre troværdig. I kapitel 6 beskrives, hvordan anvendelsen af tred-
jepart kan gøres på forskellig vis. Det kan være en indkaldelsesaftale – som er den, der er forudsat 
i en økonomisk model. En endnu stærkere evne ville opstå under en tilsynsaftale, hvor tredjepart 
jævnligt er forbi for at efterse forholdene og træffe afgørelse. Den ’komplette’ tredjepart ville væ-
re en, som er koblet på projektet på daglig basis, som en serviceaftale. Dermed kan parterne aftale 
sig til en mere kompetent tredjepart, hvilket vil gøre truslen mere troværdig.  

Asymmetrisk information  
”Scientia potestas est” eller ’Viden er magt’ lyder et gammelt citat fra Francis Bacon121 . Det er 
spørgsmålet, om det også gælder under genforhandling. I et simpelt spil, som i scenarie 2 i kapitel 
3, vil udtrykket give mening. Man vil ikke ønske at dele information, der er til skade for en. Alter-
nativt kan man udnytte sin viden til at true sig til et bedre resultat. I mere komplicerede spil vil din 
modpart dog vide, at du har asymmetrisk viden – uden at vide, hvad den viden er. Han vil derfor 
være mistroisk overfor dine udsagn122. 

Det kan derfor ikke udelukkes, at asymmetrisk information kan være ødelæggende for optimal 
fordeling af værdi og udnyttelse af gevinstmuligheder. Selvom der findes bedre alternativer, kan 
parternes gensidige mistro, forhindre dem i at udnytte det. 

Det er omvendt svært at se, hvorfor asymmetrisk information skulle have en ødelæggende konse-
kvens for specialets model. Parterne vil ønske at være selviske, og deling af information vil betyde, 
at de kan udnytte gevinstmuligheder til begges bedste. Klausulsystemet er skrevet til længereva-

                                                       
121 García, 2001, s. 109 
122 Eide og Stavang, 2008, s. 475 
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rende, komplicerede kontrakter. Det er kontrakter, hvor parterne har samme fælles arbejdsplads, 
fx en byggeplads eller har samme arbejdsstation, fx et laboratorium. Her vil det formentlig være 
mere gennemsigtigt, hvorfor der er mindre asymmetrisk information. Det vil være relevant at se, 
om klausulsystemets styring imod optimal adfærd også inkluderer et ønske om at informationsde-
le. Dette spørgsmål ligger dog uden for specialet.  

Parternes fælles forståelse af værdien 
Parternes fælles forståelse af gevinstmuligheder er en af antagelserne i kontraktteorierne. Upåag-
tet om de kan observere værdien ex ante, eller den først kan observeres ex post, så forudsættes 
det, at der er en fælles forståelse af værdien af kontrakten123. Dette gør det nemmere at lave me-
kanismer, der kan få parterne til at agere korrekt. Aghion et al. har vist, at parternes manglende 
fælles viden124 er ødelæggende for anvendelsen af afsløringsmekanismer. Ligegyldigt hvor korrekt 
der meldes, så kan resultatet ikke bruges, hvis den ene part melder 10 med forventning om, at det 
er 20 værd, og at den anden part melder 10 med forventning om, at det er 15 værd. Så kan truslen 
om at betale en stor bøde til tredjepart125 være lige meget – for parterne har jo troet, at de gav 
korrekt meddelelse. 

Parternes fælles forståelse er derfor væsentlig for anvendelsen af modellen. Den samme kritik kan 
rejses af deres meddelelser til tredjepart i kvalificerbarhedsklausulen. Den væsentlige forskel er, at 
tredjepart i specialets model ikke træffer en beslutning udelukkende på parternes meddelelse, 
men på baggrund af en undersøgelse af parternes udsagn. Derfor er det tænkeligt, at tredjeparten 
i specialets model har de nødvendige redskaber. Tredjeparten har muligvis redskaberne til at un-
dersøge parternes forhold på en sådan måde, at det kan afgøres, om de har forskellige opfattelser. 
Hans evne til at give et endegyldigt, uafhængigt svar, kan dermed være med til at give parterne en 
fælles referenceramme. Dermed kan de få fælles forståelse. Det vil være relevant at undersøge i 
hvilket omfang, parternes manglende fælles forståelse påvirker modellen. Endvidere hvorvidt mo-
dellens afsløringsmekanisme er mere robust end eksisterende afsløringsmekanismer. Det er der 
dog afgrænset fra her. 

Risiko ved investeringer 
I specialet behandles ikke risiko. Risiko er dog ikke uvæsentlig for gevinstmuligheder. Helt grund-
læggende er det ikke alle investeringer eller gevinster, der realiserer den forventede nytte. I mo-
dellen håndteres dette ved at dele gevinster op i investeringsdelen og gevinstdelen. Så længe der 
er positiv gevinst, det vil sige overskud, vil modellen altså fungere. Modellen behandler dog ikke 
de tilfælde, hvor der realiseres et negativt resultat. Det har ikke været specialeforfatternes hensigt 
at undersøge dette, men det vil være en væsentlig forudsætning i klausulsystemets praktiske an-
vendelse. En optimal investering bør indeholde en sandsynlighedsafvejning af risikoen for mang-
lende realisering. Hvis en investering indeholder denne afvejning, mindskes sandsynligheden for, 
og potentielt værdien af, realisering af gevinstmuligheden. Skal der så gives kompensation for den 

                                                       
123 Agion et al, 2012, s. 1843 
124 Common Knowledge. 
125 En af troværdighedsmekanismerne i afsløringsmekanismer. 
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værdioptimerende investering eller en risiko-afvejede investering? Alt dette kunne være interes-
sant at undersøge, men det er der afgrænset fra.  

Risiko profil 
En mere almindelig form for risiko er virksomheders risikoprofil. Det er ikke usandsynligt der er 
risiko asymmetri mellem to parter. Det behøver ikke at være i form af den klassiske risiko avers 
eller risiko neutral overvejelse. Der arbejdes i specialet med risikoneutrale parter. Risikoprofilen 
kan dog også være påvirket af aktørernes exogene faktorer. Det kan fx være, hvor meget en part 
kan låne i banken til en investering. Hvad fx er renten for lånet. Hvis parterne kan låne i banken, er 
det så et risikoniveau, som de vil påtage sig i forhold til potentielle andre projekter i deres porte-
følje. Der kan argumenteres for, at det faktum at den ene part kan låne billigere end den anden, i 
sig selv udgør en gevinstmulighed. Der kan også argumenteres for, at risikoen skal afspejles i de 
kompensationsbare omkostninger. Hvordan modellen påvirkes af forskellige virksomheders risiko-
profil har ikke været undersøgt. Men en kompetent tredjepart (i et samarbejdende kontraktfor-
hold) burde kunne håndtere dette uden at kompromittere værdien af klausulsystemet. Det kunne 
med fordel undersøges yderligere. Det har dog været nødvendigt at afgrænse sig fra dette.  
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Delkonklusion  
Opportunistisk adfærd besværliggør muligheden for at frembringe og udnytte gevinster optimalt. 
Når parterne genforhandler skabes der, selv under coase-ligevægt, underinvestering og dermed 
inoptimale løsninger. For at skabe et brugbart analyseapparat, undersøgtes de mangeartede ud-
fordringer, som genforhandling og ændrede omstændigheder medfører. Analysen baseredes på 
ukomplet kontraktteori, som forsøger at styre genforhandling og udelukker evnen til ex ante at 
beskrive fremtidige stadier.  

De to hovedløsningsmodeller inden for ukomplet kontraktteori, Property Rights Theory og Re-
negotiation Design, løser ikke de udfordringer analyseapparatet opstiller. Property Rights Theory 
sikrer kun optimal investeringslyst hos den ene part. Renegotiation Design kan ikke håndtere ko-
operative investeringer mm. Derfor forslår vi en ny løsningsmodel: gevinstmulighedsklausulen.  

Gevinstmulighedsklausulen fordeler gevinsten optimalt og sikrer parterne deres investeringer. Det 
sker ved, at parterne forbliver i forhandlingsmæssig ligevægt, da enhver inoptimal beslutning mø-
der tilsvarende straf. Dermed modvirkes underinvestering. Parterne har aftalt sig ud af gevinstde-
lingen, hvorfor det ikke er troværdigt at true med at udnytte en øget forhandlingsstyrke. Ej heller 
kan komplekse miljøer bruges til at gennemtvinge sig en større del af kagen. Analysen af gevinst-
mulighedsklausulen viser, at den løser alle udfordringer i analyseapparatet. Det forudsætter dog, 
at dommeren kan verificere parternes indsats og værdier ex post. Dette er en stærk antagelse, 
hvorfor vi forslår en løsning på dette problem: kvalificerbarhedsklausulen.  

Kvalificerbarhedsklausulen indfører en tredjepart. Tredjepart kan undersøge parternes forhold. 
Tredjepart træffer en endegyldig beslutning, som parterne skal acceptere, og dommeren skal stad-
fæste. Dermed fungerer tredjepart som en troværdig trussel, der sikrer parterne agerer efter ge-
vinstmulighedsklausulen.  

Modellen med gevinstmulighedsklausulen og kvalificerbarhedsklausulen medvirker derfor til at 
løse genforhandlingsudfordringerne. Vi argumenterer for, at dette også sker, når der forekommer 
uforudsete omstændigheder. Tredjepart kan i så fald vurdere, om parterne har ageret optimalt 
efter deres erkendelses og fordele værdien derefter. 

Modellen antager symmetrisk information. Hvordan modellen fungerer under asymmetrisk infor-
mation er ikke undersøgt. Det er heller ikke undersøgt, hvad konsekvensen er af, at parterne har 
en forskellig forståelse af værdien af gevinster. Parternes risikovillighed er endnu et element, som 
specialet ikke har undersøgt. Det kan være afgørende i de tilfælde, hvor gevinsten ikke realiseres 
med et overskud. Modellen skal altså vurderes med disse forhold in mente.  

Modellen giver efter specialeforfatternes opfattelse et konkret bud på, hvordan kontraktparter i 
økonomisk forstand kan binde hinanden til at agere optimalt. Dermed sikrer modellen optimal 
adfærd ved gevinstmuligheder under ændrede omstændigheder. Derfor bliver det interessant at 
se, hvordan modellen kan konverteres til et juridisk klausulsystem.   
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KAPITEL 5 – RETSVIRKNING OG KLAUSULSYSTEMET 
Det er specialets hensigt at klarlægge, hvorledes det er muligt at aftale et klausulsystem, som har 
sammen funktion som den økonomiske model. Derfor skal rammerne for at kunne aftale sig dertil, 
inden for gældende ret, klarlægges. Det vurderes, om gevinstmuligheder er reguleret inden for 
obligationsretten. Herefter klarlægges aftalefriheden og begrænsninger i den. Dette gøres for at 
beskrive forudsætningerne for at aftale med retsvirkning. Det skal afdækkes i hvilket omfang, det 
er muligt gyldigt at aftale en gevinstmulighedsklausul. Herefter præsenteres klausulerne ved at 
beskrive deres baggrund, udformning, karakteristika og ordlyd. Her skal funktionen af den økono-
miske model transformeres til et juridisk klausulsystem. For at fastlægge retsfølgerne af klausuler-
ne foretages fortolkning, og der udarbejdes juridiske spiltræer. Dette skal være med til at klarlæg-
ge om den ønskede funktion opnås. 

Juridisk ramme 
Privatretten indrammer specialets overordnede juridiske analyse. Analysen handler om aktørers 
handlinger og aftaler i den privatretlige sfære. Inden for privatretten handler analysen om de for-
mueretlige aftaler inden for formueretten.  

I formueretten tales om to søljer: den aftaleretlige og den deliktsretlige126. Deliktsretten beskæfti-
ger sig med erstatning uden for kontrakten127. Her er forudsætningen, at der sker en skadegøren-
de handling128. Da gevinstmuligheder i sin definition har en værdiforbedrende karakter, er analy-
sen uden for deliktsretten. Det er vigtigt at understrege, at specialet alene fokuserer på aftaler om 
private formueforhold, og således ikke aftaler i øvrigt129. Dermed beskæftiger specialet sig med de 
aftaleretlige formueforhold i aftaleretten. I øvrigt afgrænses fra aftaleregulerende lovgivning som 
fx om gældsbreve, kreditaftaler, forsikring, fast ejendom samt andre reguleringer med præceptive 
forskrifter. 

Aftalerettens udgangspunkt er partsautonomien, hvor private parter, som hovedregel, frit kan 
indgå aftaler efter eget ønske, uden krav om hjemmel i lov130. 

Forudsætningen for specialet er længevarende, komplekse kontrakter. Derfor afgrænses fra for-
brugerforhold og standard kontrakter, da parterne antages at være fuldt ud professionelle.  

I et gensidigt bebyrdende retsforhold er kontrakten således den vigtigste af alle retskilder. Skønt 
grundloven står over lov, og præceptiv lov står over kontrakt, så er aftalegrundlaget, ud fra et lex 

                                                       
126 Andersen, 2013, s. 13 
127 Andersen, 2013, s. 21 
128 ’Erstatning uden for kontraktforhold’, Andersen, 2013, s. 20 
129 F.eks hører aftale om forældremyndighed ikke ind formueforhold, jf. U.2006.1959 Ø Hvor det blev afvist at tilside-
sætte en aftale om forældremyndighed ud fra formueretlige principper. 
130 Retsgrundsætning se også Aftaleloven § 1 
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speciales synpunkt, parternes fælles vilje – og dermed uomgængeligt. Derfor vil dansk ret bifalde 
kontrakten som retskilde131, der regulerer parternes interne forhold132.  

Aftalefriheden, sammen med princippet om, at aftaler skal holdes, er fundamental for den moder-
ne samfundsudvikling. Aftaler skal holdes, hvilket betyder, at kommercielle parter kan stole på de 
aftaler, som de indgår. 

Obligationsretligforpligtelse 
Den almindelige obligationsretlige forpligtelse handler om skyldnerforhold, såfremt der er konsta-
teret et retsgrundlag133. Det kræver en gyldig indgået og bindende aftale. Selvom dette er første 
betingelse i obligationsretten, er det en generel betingelse for alle aftaler. Derfor behandles den i 
det kommende afsnit om aftaler.  

Hvis der er et retsgrundlag, fastlægges dernæst ydelsen. Her aftaler parterne sig til respektive 
ydelser134. Gevinstmuligheder, som ikke er beskrevet i kontrakt, kan dog ikke karakteriseres som 
respektive ydelser. Der er ikke et grundlæggende krav-modkrav ved en gevinstmulighed. I stedet 
er gevinstmuligheder som udgangspunkt gensidige. Der er derfor ikke en grundlæggende obligati-
onsretlig forpligtelse til at udnytte gevinstmuligheder. Der findes ingen retsregler i den almindeli-
ge, såvel som den specielle obligationsret, der ville kunne påføre en part en pligt til at udnytte en 
gevinstmulighed, som der ikke er indgået en aftale om. Det følger af behovet for en forpligtelse til 
respektive ydelser. 

Gevinstmuligheder reguleres i AB 92 § 14 om ændringsarbejder135. Bygherre har ret (krav) til at 
kræve ændringsarbejder, mens entreprenør har ret til at udføre arbejdet (modkravet). Dette har 
ikke karakter af en obligationsretlig forpligtelse136. Den gensidige forpligtelse i gevinstmuligheder-
ne må vurderes at have en mere vidtgående karakter end AB 92, § 14, hvorfor det må konklude-
res, at specialet er inden for obligationsretten.   

Gevinstmulighedsklausulen er en aftaleretlig forpligtelse til at udnytte gevinstmuligheder. Da ge-
vinstmuligheder er gensidige forpligtelser, og klausulen derfor pålægger parterne de samme plig-
ter og rettigheder, er gevinstmulighedsklausulen uden for obligationsrettens almindelige og speci-
elle del. Retsreglerne kan altså kun følge af selve klausulen, mens obligationsrettens supplerende 
regler ikke finder anvendelse. Dette sætter skærpede krav til formuleringen af aftalegrundlaget, da 
det kun er de retsregler, der følger af den, der regulerer gevinstmulighederne.  

                                                       
131 Dette er forudsat at denne ikke strider i mod loven og ærbarhed Danske lov 5-1-2 
132 Nielsen & Tvarnø s. 96 
133 Andersen og Lookofsky, 2010, s. 19 
134 Andersen og Lookofsky, 2010, s. 19 
135 AB 92, §14 
136 Andersen og Lookofsky, 2010, s. 81 
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Aftalers retsvirkning 
Gevinstmulighedsklausulen skal være et juridisk et system af bestemmelser, som via påbud og 
udspecificeret retsfølge ved overtrædelse, skal sikre at kontraherende partere handler økonomisk 
optimalt.  

For at opnå optimalitet, kræver det i juridisk forstand, at parterne pålægges handlepligt i fremti-
den. Dette skal ske uden, at de på kontrakttidspunktet kender det eksakte omfang af handleplig-
ten. Parterne aftaler til gengæld under hvilke omstændigheder, de skal handle og hvilke betingel-
ser, der skal være til stede. 

For at gøre aftalen om den fremtidige handlepligten troværdig, er den nødt til at indeholde konse-
kvens i tilfælde af brud. Dette gøres ved, at parterne forpligter sig til at betale erstatning og kom-
pensation under nogle nærmere bestemte omstændigheder.  

I ovenstående er de juridiske rammer, i hvilke klausulen skal udformes blevet fastlagt. For at klau-
sulen fungerer juridisk, skal den have retsvirkning (gyldighed) og retsfølge (korrekt funktion). Det 
er derfor vigtigt at besvare, hvordan den kan få det. I det kommende afsnit undersøges de kriteri-
er, der eksisterer, for at en aftale kan få retsvirkning. Hvad er en aftale, og hvad skal indgå før den 
har retsvirkning? Derudover undersøges det i brede termer hvad, der skal til, før en ellers gyldig 
aftale underkendes. Dermed kan vi opstille de betingelser, der eksisterer, for at gevinstmuligheden 
kan aftales med retsvirkning.  

Aftalebegrebet 
Selve begrebet aftale omtales undertiden under flere synonymer som ”kontrakt”, ”overenskomst”, 
”pagt”, ”accept og tilbud” - og går man ind i politiske aftaler omtales ”forlig”, mens aftaler mellem 
stater er konventioner eller traktater137. 

Mads Bryde Andersen definer en aftale således: ”…et partsbestemt retsgrundlag, hvis forpligtende 
virkning udledes af de viljeserklæringer (herunder løfter og andre forpligtende adfærd), som afta-
lens parter har manifesteret over for hinanden.”138 

Specialet vælger fremadrettet at benytte aftale og kontrakter som synonymer. 

I aftaleretten sondres mellem forhold, som er omfattet af juridisk pligtvirkning. Der er således af-
grænsning mellem moralsk eller ikke-juridisk forpligtelse, som f.eks. at mødes med en ven til en 
kaffe, og med juridisk forpligtelse. Gevinstmuligheder er en juridisk aftaleretligforpligtelse, hvorfor 
det kun disse retsforhold analyseres. 

Aftalebegrebet får kun virkning som følge af to retsprincipper: aftalefriheden og retsvirkning af 
aftalen. Aftalefriheden er i Danmark et af vores retsprincipper, som stammer tilbage fra naturret-

                                                       
137 Andersen, 2013, s. 14 
138 Andersen, 2013, s. 84 
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ten139. Aftaler skal holdes140 (Pacta Sunt Servanda141) er i dansk lov et af vores helt centrale rets-
principper.  

Aftaler om gevinstmuligheder  
I specialet arbejdes med længerevarende, komplicerede kontrakter mellem professionelle parter. 
Hvis parterne ønsker at indgå en gevinstmulighedsklausul, der håndterer fremtidige gevinster, må 
der fastlægges fælles partvilje142. Derudover skal der være et aftalegrundlag, der i henhold til afta-
lelovens § 1, stk. 1, er en bindende aftale. Hvis disse to betingelser er opfyldt, vil der som ud-
gangspunkt være de forudsætninger til stede, der sikrer, at en aftale har retsvirkning. Mellem to 
aftaleparter, der aftaler et sæt unikke kontraktuelle retsregler, vil de umiddelbare betingelser væ-
re til stede.  

En aftales retsvirkning kræver klarhed over, hvad et løftet indebærer. Man er således kun forplig-
tet, hvis indholdet fremstår bestemt og klart143. I en refereret dom i Andersen (2010)144 havde en 
køber accepteret et tilbud om at købe dele af et stykke jord til en fast pris, men uden at angive det 
præcise antal m2-tal. Løftet havde derfor ikke den nødvendige klarhed til afvikling af aftalen. I 
princippet indgår parterne en klausul i en aftale, som omhandler senere omstændigheder, der ikke 
er klare på indgåelsestidspunktet. Der tilsigtes dog klarhed om retsreglerne i klausulen. På samme 
vis som AB 92 § 14 om ændringsarbejder, som ikke klart definerer de faktiske ændringsarbejder, 
defineres nogle klare regler for ændrede omstændigheder.  

Ugyldighed 
Aftalefriheden tilsigter, at aftaler med retsvirkning bliver natural opfyldt145. Begrundelsen for at 
erklære en aftale ugyldig kræver stærk hjemmel, da det repræsenterer en modsætning til aftale-
friheden146. Hjemmel til ugyldighed falder i tre grupper: indholdsmangler, habilitetsmangler og 
tilblivelsesmangler147. 

Indholdsmangler finder sin oprindelse i ’Lov og ærbarhed’ i Danske Lov148. Her hjemles det, at afta-
ler ikke må stride imod præceptive regler149 eller være umoralske150. En aftale, som indbefatter, at 
en part skal begå en retsstridig handling, vil således være i strid med ærbarhed, men vil også være 

                                                       
139 Naturretten kan simpelt ekspliciteres som et normsystem der bygger på etik, moral og religion, og som gælder ved 
siden af gældende og eksisterende ret jf. Nielsen og Tvarnø s. 97 og 326. 
140 Danske lov 5-1-1 og 5-1-2 foruden aftalelovens § 1. Af bestemmelserne fremgår alene, at en aftalepart er forpligtet, 
men ikke hvilke retsmidler medkontrahenten har til rådighed, hvis forpligtelsen ikke efterleves. Retsmidlerne har 
hjemmel i retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse. 
141 Doktrin fra romerretten, som fungerer som grundsætning i stort set alle retssystemer. 
142 Andersen, 2010, s. 72 
143 Andersen, 2010, s. 152 
144 Det har ikke været muligt at finde den refererede dom (U.2007.2671 V), hvorfor der kun henvises til princippet. 
145 Andersen, 2010, s. 98 
146 Andersen, 2010, s. 355 
147 Andersen, 2010, s. 355  
148 DL 5-1-2. Retsgrundsætning Pactum Turpe. 
149 Lovregler, som ikke kan tilsidesættes ved aftale.  
150 Andersen, 2010, s. 409 
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i strid med den lov, som handlingen overtræder. Gevinstmulighedsklausulen må således ikke være 
i strid med præceptive regler eller være en måde, hvorved parterne kan handle umoralsk151. 

Foruden lovbestemt retsakter, hvor retsfølgen hjemles i Danske Lov 5-1-2, eksisterer der forskelli-
ge særregler, som indeholder direkte lovhjemmel til at erklære lovstridende aftaler ugyldige. Sær-
ligt kan det ved kommercielle aftaler, som i forskelle art påvirker konkurrencen, være konkurren-
ceretlige præceptive regler152. Aftaler, som direkte eller indirekte har til formål at begrænse kon-
kurrencen, er forbudte efter konkurrencelovens § 6 og er ugyldige efter lovens § 6, stk. 5153.  

Spørgsmål om aftalevilkårs ugyldighed blev prøvet i U. 2012.3007 H(Pandorasagen), som omhand-
lede en royalty aftale, som var aftalt mellem to erhvervsdrivende. Her fandt Højesteret, at aftale-
vilkårene ikke var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 og derfor ikke ugyldigt efter § 6, stk. 5. 
Pandorasagen skal i denne, sammenhæng alene illustrere det grænseområde, hvor aftalevilkår har 
egenskaber, som er konkurrencebegrænsede. Der synes at være vide muligheder for, hvad aftale-
partnere kan aftale, så længe det ikke har til formål at begrænse konkurrencen eller ved objektiv 
vurdering faktisk begrænser aftalen154.  

Ligeledes skal Konkurrencelovens § 11155 om dominerende stilling holdes for øje. Det er i strid med 
loven, hvor en part indtager en dominerende markedsposition og i forbindelse med aftaleindgåel-
se stiller vilkår, som efter deres natur, eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med afta-
lens genstand156. Som illustration for ovenstående henvises til konkurrencerådes afgørelse af 29. 
oktober 2008, Klage over Unimerco. Her konkluderer rådet, at Unimerco indtager en dominerende 
stilling på et eller flere af primærmarkederne. Der kunne derfor være tale om ulovligt koblingssalg, 
der kunne begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens § 11.  

Habilitet dækker i den formueretlige henseende over subjektive forhold hos afgiveren, der kan 
hjemle ugyldighed. Det er f.eks. umyndige personer, som enten er mindreårige eller frataget deres 
retlige handleevne157. 

Tilblivelsesmangler er hjemlet i aftalelovens kapitel 3 om stærke og svage ugyldighedsgrunde. Man 
kunne med rette bruge begrebet viljesmangler, som aftaleloven kapitel 3 også gør det. Tilblivel-
sesmanglerne er manglende vilje til at forpligtige sig. Manglende vilje, kan forestås som misforstå-
elser af de omstændigheder eller indhold, som aftalen omhandler. Andre former for viljemangel, 
kan tage sig ud i visse former for pres, f.eks. svig eller tvang.  

                                                       
151 I U.2013.2978 V var det i strid med ærbarhed at kræve dele af udført VVS-arbejde ubetalt i kontanter, med det 
formål at dele af entreprisesummen ikke kom til offentlighedens kundskab. En gevinstmulighed må således ikke være 
uærbar.  
152 Konkurrencelovens §§ 6 og 11 
153 Med mindre de er undtaget efter § 7, fritaget efter § 8 (anmeldelse) § 9(erklæring) eller § 10 (fritagelse) Reglerne i 
konkurrenceloven § 6 og 6, stk. 5 har samme indhold som TEUF art 101 og 101 stk. 2 
154 U2012.3007 H, Højesterets begrundelse, s. 3028 
155 Samme indhold som TEUF 102 
156 Andersen, 2010, s. 415 
157 Ved domsafgørelse efter værgemålsloven §§ 1 og 6 dog undtagelserne § 42 og 25, stk. 3. Problemstilling om rati-
habition løses efter lovens § 44, stk. 1. Værgemålsloven § 46 regulerer sindssygdom.    
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Gevinstmulighedsklausulens retsvirkning  
Parter har i privatretten i almindelighed adgang til at forpligte sig til hinandens fælles vilje. Grund-
princippet om aftalefrihed giver hjemmel til at aftale klausuler om gevinstmuligheder med rets-
virkning. Jf. overstående afsnit kan parterne aftale gevinstmulighedsklausuler så længe: 

1. Parterne har viljen til at forpligte sig. 
2. Parterne er enige om indholdet og har erklæret det. 
3. Aftalen ikke strider mod ærbarhed eller præceptive regler som fx konkurrenceloven.  
4. Parterne har den retlige evne til at forpligte sig. 
5. Parterne ikke har haft viljesmangler. 

Gevinstmulighedsklausulen skal naturligvis ses i sammenhæng med hele kontrakten, og er derfor 
kun en delaftale i kontrakten. Under forudsætning for, at gevinstmulighedsklausulen benyttes 
mellem ligeværdige158 professionelle parter, i en gensidigt bebyrdende kontrakt, hvor kontrakten 
bærer den nødvendige tydelighed og bestemthed, foruden de 5 overstående punkter, kan ge-
vinstmulighedsklausuler aftales med gyldig retsvirkning.  

Kontraktforholdet består af ligeværdige professionelle parter. Det har også betydning efter, at 
aftalen har fået retsvirkning. I retspraksis er der i almindelighed tradition for, at domstolen ikke i 
erhvervsforhold ændrer eller tilsidesætter aftaler159. Det kan derfor forudsættes, at parterne kan 
stole på den aftale, som de indgår. Rækkevidden af dette vil ikke yderligere blive berørt.  

                                                       
158 Styrkeforholdet er lige, og begge parter forstår omfanget og indholdet af kontrakten.     
159 U.2005.761 SH, U.2012.3007 H 
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Gevinstmulighedsklausulen 
På baggrund af overstående er det muligt at fastlæge, at en gevinstmulighedsklausul kan aftales. 
Gevinstmulighedsklausulen skal være præcis og utvetydig, da det ikke er muligt at falde tilbage i 
obligationsretlige regler. I det følgende vil det forsøges at fremlægge gevinstmulighedsklausulen 
under de præmisser. Her er det væsentligt at være opmærksom på transformationsrisikoen mel-
lem økonomisk metode og juridisk metode. Denne risiko beskrives kort. Herefter fastlægges kon-
traktens indre logik. Det vil sige, hvordan klausulen skal fungere med resten af kontrakten, hvad 
der er særligt i dens karakter, og hvordan den skal fungere. Herefter gennemgås forarbejderne til 
klausulens faktiske ordlyd. Hvad skal enkeltdelene have af retsfaktum og retsfølge. Som afslutning 
på afsnittet vil klausulen i sin juridiske ordlyd formuleres. 

Den videnskabelige transformationsrisiko 
Som specialet har vist i den ovenstående økonomiske model, kan det under stærke antagelser 
sikres optimalitet. Det er specialets hensigt at transformere disse antagelser fra økonomien over 
til juraen, så modellen kan føres ud i praksis. Dog skal man have for øje, at denne transformation 
fra økonomien til jura ikke er uden risiko. 

I den økonomiske videnskab arbejdes der teoretisk på at forstå og forklare gevinstmuligheden som 
et abstrakt begreb. Man kan lidt pædagogisk illustrere dette som et kemi eksperiment. Her sker 
anskuelsen gennem en forsøgsopstilling med reagensglas og forskellige væsker. En kemiker påvi-
ser at, under nogle nærmere gældende forudsætninger, kan væskerne blandes, så forsøget lykkes. 
Gennem forsøgsopstilling anskuer kemikeren kun de forhold, som gør sig gældende for lige netop 
det forsøg eller i den successive rækkefølge væskerne blandes. Det afgørende er ikke nødvendig-
vis, hvor specifik eller generel konklusionen for forsøget bliver. Det, der er afgørende, er at under 
nærmere specificerede forhold (antagelser), så opfyldes hypotesen. Ligeledes opstiller økonomien 
antagelser om virkelighedens forhold. Antagelser er en nødvendighed, for at få modeller til at pas-
se bedst muligt ind i den teoretiske verden. Det betyder ikke, at disse antagelser ikke er nøje ud-
valgt og gennemtænk. Antagelserne kan dog blive en løs størrelse, som blot kan antages uden 
større empirisk grundlag, da deres funktion alene tjener et teoretisk formål.  

Modsætningsvis repræsenterer juraen et holistisk verdensbillede. I en retsdogmatisk analyse skal 
man forholde sig til de faktiske omstændigheder ud fra en helhedsbetragtning. Her kan man ikke 
undlade at respektere gældende ret. Man kan eksempelvis ikke antage, at konkurrenceloven ikke 
finder anvendelse, fordi dens regler ikke passer i den sammenhæng man ønsker. En nærmere af-
græsning af retsområder udelukker ikke, at de stadig finder anvendelse. En modellering af virke-
ligheden er måske mulig i økonomisk teori men ikke i juraen. Jura skal forholde sig til at alle even-
tualiteter uafhængigt af antagelser. Det skal ske for at skabe den fornødne retssikkerhed.  

Når man skal have de forhold, som man skaber i et forsøg, til at fungere i den virkelige verden, 
opstår der en videnskabelig transformationsrisiko.  

Gevinstmulighedsklausulen udformning og karakteristika 
I det følgende præsenteres gevinstmulighedsklausulen og formålsklausulen. Det gøres ved først at 
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forklare hvordan klausulerne fungerer indenfor kontrakten som helhed. Gevinstmulighedsklausu-
len skal kunne fungere på alle gevinster, også ved specifikke aftalevilkår. Det kræver, at den har 
forrang for aftalens andre klausuler. Dermed skal det kvalificeres, hvordan den kan finde anven-
delse. Herefter præsenteres tankerne bag gevinstmulighedsklausulen, og hvordan den fungerer. 
Dette uddybes med en forklaring af enkelte stykker i gevinstklausulen. På baggrund af dette er det 
dermed muligt at fremlægge klausulerne i deres egentlige ordlyd.  

Kontraktens indre logik  
Som specialet ovenfor har konkluderet så kan vi under nærmere bestemte rammer, lave aftaler, 
som indeholder en gevinstmulighedsklausulen med retsvirkning. Nok kan aftalen få retsvirkning, 
men lige så vigtigt er, at klausulen fungerer hierarkisk hensigtsmæssigt medhensyn til kontraktens 
andre bestemmelser. Kontrakten må derfor besidde de tekniske evner til at opfylde dette formål. 

Klausulen tilsigter en juridisk dvale funktion, hvor dens tilstedeværelse først får en værdi, i det 
øjeblik, hvor en mulighed for værdiforbedring opstår. Kontraktens andre specifikke klausuler, som 
eksempelvis om pris, levering, betalingen, ydelse mv. repræsenterer kontraktens naturalopfyldel-
se, så længe der ikke opstår en gevinstmulighed. Ved en ændring i optimum, hvor værdien for 
begge parter kan forøges, skal gevinstmulighedsklausulen således tillægges en forrang frem for 
andre faste aftalevilkår.  

For at tilsikre, at gevinstmulighedsklausulen opnår forrang, er det nødvendigt i aftalevilkårene at 
indføre en formålsklausul, som utvetydigt beskriver, at gevinstmulighedsklausulen har forrang. 
Den finder anvendelse, når 3 kumulative betingelser i gevinstmulighedsklausulen stk. 1 er opfyldt. 
Denne formålsklausul skal ligeledes fastlægge forrangen, ved at henvise til, at gevinstmuligheds-
klausulen finder anvendelse, med mindre andet er aftalt. Hvis parterne dermed ønsker at undtage 
leveringstidspunktet for gevinstmulighedsklausulen, skal de specifikt aftale det.  

For at kvalificere, hvad en gevinstmulighed er, har specialet fundet inspiration andre steder i kon-
traktretten. Inspiration er fundet, hvor klausuler af dynamiske karakter finder sted. Force majeure 
klausuler160 har sådan dynamisk karakter. De kan håndtere uforudsete ændrede omstændigheder. 
I force majeure klausuler opereres typisk med kumulative betingelser. Force majeure handler i 
bred forstand om at udvide og præcisere, hvornår der er ansvarsfritagelse. Herimod handler ge-
vinstmuligheder om hvornår, der er ansvarspådragelse. Det er fundet nærlæggende at analysere, 
hvordan den dynamiske tilgang for force majeure opnås. 

FIDIC's act. 19.1 indeholder en definition af force majeure: 

In this Clause, “Force Majeure” means an exceptional event or circumstance: 

(a) which is beyond a Party’s control, 

(b) which such Party could not reasonably have provided against before entering into 
the Contract, 

                                                       
160 I dette speciale anvendes som eksempel force majeure reglerne i FIDIC – Yellow Book, art. 19.1. 
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(c) which, having arisen, such Party could not reasonably have avoided or 

overcome, and 

(d) which is not substantially attributable to the other Party. 

Bestemmelsen indeholder flere kumulative betingelser. Hvis betingelserne er opfyldt, kan parter-
ne fritages for ansvar. Ved gevinstklausulen er det meningen, at parterne bliver forpligtet, såfremt 
der forekommer en ændret omstændighed. Ved at spejle sig i force majeure kvalificeres, hvornår 
klausulen kan finde anvendelse. Gevinstmulighedsklausulen skal finde anvendelse, når der kan 
eller kunne være forekommet en fælles værdiforbedring (1), som er inden for kontrakten (2) og 
som er mulig at handle på (3). Dermed ”spejles” betingelserne med modsatrettet fortegn. Parter-
ne kan anvende klausulen i alle de tilfælde, hvor der er mulighed for at skabe fælles gevinst. Det 
skal derfor bevises, at der er gevinst. Derudover skal det være inden for kontrakten, hvilken henvi-
ser til, at man ikke kan kræve distribution i Nordkorea, hvis aftalen lyder på distribution i Norden. 
Sidst skal parterne kunne handle på det. I force majeure påhviler det parten, som vil undslippe sig 
forpligtelse at bevise, at betingelserne er opfyldt. Ligeledes må gevinstmulighedsklausulen inde-
holde en bevisbyrde for den part, der nægter, at betingelserne for gevinstmulighedsklausulen er 
opfyldt. Hvis betingelserne finder anvendelse, så er parterne forpligtet af gevinstmulighedsklausu-
len. 

Forarbejdning af klausulen 
I dette afsnit beskrives de bagvedlæggende tanker om formålet med klausulens udformning. Hvert 
enkelt stykke af klausulen repræsenterer en juridisk virkeliggørelse af den økonomiske model i 
kapitel 4. 

Logikken bag gevinstmulighedsklausulen gensidige karakter er, at pålægge begge parter forpligtel-
se til at udnytte gevinstmuligheder. Der er ingen begrænsning for under hvilke omstændigheder, 
muligheder kan give sig til kende, eller hvem af parterne, muligheden tilfalder. Derfor skal begge 
parter være underlagt et krav om gevinstudnyttelse. Dog er det værd at bemærke, at en gensidig-
hedspligt og -ret afviger fra obligationsretten. Parter har normalt en forpligtelse til hver sin respek-
tive ydelse. Gevinstmulighedsklausulen succes afhænger af, om klausulen har dynamisk karakter. 
Formålet med at benytte en gensidig forpligtelse er, at gøre klausulen dynamisk.  

Sprogbruget i og sammensætning af gevinstmulighedsklausulen skal vælges omhyggeligt for at 
sikre en teknisk konsistens i kontrakten. Udfordringen består i, at dommeren ikke har en bag-
grundsret af falde tilbage på. Derfor må der ikke efterlades juridisk rum til omgåelse eller tvety-
dighed. Netop derfor indeholder de enkle bestemmelser en række successive- og kumulative be-
stemmelser, som skal give klausulen den rette beskaffenhed. Ydermere er det vigtig, at fortolknin-
gen er ensartet for at opnå optimalitet i økonomisk forstand. Kontrakten må derfor ikke efterlade 
rum som følge af den transformation, som er sket fra økonomien.  

For at opsummere hvordan klausulen overordnet skal fungere, præsenteres her et foreløbig, af-
grænset spiltræ. 
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Forarbejder stykvis 

Stk. 1 beskriver under hvilke omstændigheder parterne pålægges en pligt til at handle161. Pligten 
til at handle, udgøres af 3 kumulative bestemmelser: (1) der skal være en positive fælles værdifor-
bedring, (2) det skal være inden for kontraktens indhold og (3) parterne skal have mulighed for at 
handle på det. De er forpligtet til at fortage de nødvendige dispositioner, som sikrer værdiforøgel-
se. Det er dermed ikke specifikt bestemt, hvad de dispositioner kan være. Det er meningen, at 
betegnelsen ”udnytte disse muligheder” skal fortolkes uvidende. Den udvidende forstand refere-
rer til alle former for værdiskabende dispositioner, som parterne enkelvis, eller sammen, kan ek-
sekvere. Stk. 1. 2. pkt. placerer bevisbyrden hos den part, der nægter sig forpligtet. Dermed spejles 
konceptet fra force majeure. Stk. 1. 3. pkt. giver ret til kompensation, hvis der er investeret i en 
gevinstmulighed. Det skal sikres, at en ex post forhandling ikke ”bare” deler gevinsten, men også 
sikrer selviske investeringer bliver indregnet i prisen. I stk. 1, 4. pkt. fordeles den senere realisere-
de gevinst, som er det tilbageværende overskud efter, at de afholdte omkostninger er trukket fra. 
Overskuddet fordeles med 50:50 mellem parterne.  

Stk. 2 regulerer retsfølgen i den situation, hvor investeringen som den ene part foretager, alene 
gavner modparten (’rene’ kooperativ). Det vil sige, at den investerende part ikke selv profiterer på 
nogen måde. Parten, som investeringen gavner, er således forpligtet til at betale kompensation til 
den anden part på værdien af investeringen samt halvdelen af overskuddet jf. stk. 1, 2. pkt. 

Stk. 3 sikrer, at det optimale valg fortages. Såfremt der inden for samme gevinstmulighed, opstår 
flere investeringsmuligheder eller dispositioner, som substituerer hinanden, er parterne forpligtet 
til at vælge den investering, som giver størst værdi. Da stk. 1 alene pålægger parterne pligt til at 
udnytte gevinstmuligheder, fortæller stk. 1 intet om, hvordan forholdet er mellem dispositioner, 
inden for samme gevinstmulighed. Det er derfor nødvendigt, at det valg med størst værdi vælges, 
for at forblive i det optimale valg. 

                                                       
161 Dette er gevinstmulighedens retsfaktum. Med handle forstås: En investering af den ene part, fx omkostningsredu-
cerende eller værdiforøgende, som er uafhængig af den anden. 
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Stk. 4 beskriver den retsfølge, der indtræder, efter overtrædelse af retsfaktum i stk. 1, 1 pkt. og 
stk. 3. Stk. 4 er sammen med stk. 1 den mest centrale del af klausulen, som håndterer den klassi-
ske form for relationsspecifik investering. Stk. 4 udgør troværdigheden i stk. 1, da den pålægger 
”straf”, hvis parterne hver især ikke handler korrekt.  Denne ”straf” er erstatning i form af kom-
pensation, hvis parterne ifalder ansvar for overtrædelse af førnævnte retsfaktaer. Ansvaret med-
fører, at der ifaldes erstatning inden for kontrakten for tab af uudnyttet gevinstmulighed. Tabet af 
urealiseret gevinst bliver derfor, inden for kontrakten, ligestillet med et almindeligt erstatningsret-
ligt realiseret økonomisk tab. Erstatningen opgøres til den værdi, som muligheden i realiseret for-
stand ville have medført. Værdien opgøres efter stk. 1, 4. pkt. til halvdelen. Hvad angår overtræ-
delsen af stk. 3, så regulerer den valget mellem flere dispositioner indenfor gevinstmuligheden. 
Som følge deraf, må det selvsagt være værdiforskellen mellem den realiserede disposition og den 
optimale disposition, som efter stk. 4 skal erstattes.  

Stk. 5 regulerer retsfølgen i de forhold, hvor den ene part investere i en gevinstmulighed, og den 
anden part fravælger muligheden, og realiseringen ikke sker. Bestemmelsen giver ret til kompen-
sation til den part, som har investeret. Kompensationen sikre, at den part, som investerer først, 
ikke skal være bange for at investere, da han altid vil få dækket sine udgifter, uanset den anden 
parts valg.  

Stk. 6 bestemmelsen regulerer retsfølgen for forhold, hvor succeskriteriet afhænger af, at begge 
parter fortager investeringer (stk. 6, 1. pkt) eller om en investering gavner begge parter (stk. 6, 2. 
pkt). Stk. 6 skal derfor håndtere hybride investeringer. Bestemmelsen sikrer, at den part, hvis inve-
stering i sig selv giver et negativt resultat, bliver kompenseret. Kompensation svarer til forskellen 
mellem, den omkostning, han har haft i forbindelse med investeringen, og den værdi han selv gav-
nes ved investeringen. Hvis kompensationen ikke foreligger, vil han i almindelighed ikke have inci-
tament til at fortage investeringen.  

Gevinstmulighedsklausulen i juridisk udformning  
I det følgende præsenteres formålsklausulen og gevinstmulighedsklausulen. Det er vigtigt at un-
derstrege, at disse skal forestille at være ”taget” ud af en større kontrakt, fx en distributionskon-
trakt. Formålsklausulen kunne forestilles at indgå som en art præambel til aftalen, mens gevinst-
mulighedsklausulen kunne hidrøre under et ”ændrede omstændigheder”-afsnit eller lignende i 
kontrakten. Klausulerne præsenteres med den ordlyd de forestilles at have i en sådan given kon-
trakt.  

§ Formålsklausul 
Parterne er enige om at optimere samarbejdet mest muligt. Derfor er de 
enige om at indføre en klausul om gevinstmuligheder. Gevinstmulig-
hedsklausulen har forrangen for kontraktens andre klausuler, såfremt 
de tre betingelser i gevinstmulighedsklausulens stk. 1, 1. pkt. finder an-
vendelse, og der ikke specifikt er aftalt andet.  
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§ Gevinstmuligheder 
I tilfælde af opstående gevinstmuligheder, som kan skabe en positiv fæl-
les værdiforbedring (1), inden for kontrakten (2), har parterne en for-
pligtelse til, at udnytte disse muligheder i det omfang, de kan (3). Det 
påhviler den part, som nægter sig forpligtet at bevise, at der ikke er en 
gevinstmulighed under de tre betingelser. Ved investering i en værdifor-
bedring, har den investerende part ret til kompensation for den del af 
investeringen, der ikke afspejler sig i prisfastsættelsen. Overskuddet af 
gevinstmuligheden fordeles ligeligt mellem parterne. 

Stk. 2. Foretager en part investering, som udelukkende gavner modpar-
ten, skal den investerende part kompenseres for sin investering foruden 
overskuddet jf. stk. 1. 

Stk. 3. Hvis der på baggrund af én gevinstmulighed opstår flere mulige 
dispositioner, som er gensidigt udelukkende, er parterne forpligtet til at 
foretage den disposition med størst værdi. 

Stk. 4. Såfremt en part ikke lever op til den fælles forpligtelse efter Stk. 1 
og 3, skal parten erstatte den anden part for den tabte andel af over-
skuddet. 

Stk. 5. Såfremt en part har investeret i en gevinstmulighed, og modpar-
ten ikke lever op til sin forpligtelse efter stk. 1 for denne gevinstmulig-
hed, har den investerende part ret til fuld kompensation for sin investe-
ring.  

Stk. 6. Såfremt en gevinstmulighed kun opnås ved, at begge parter fore-
tager investeringer, skal parterne sørge for ligelig deling af overskuddet 
jf. stk. 1 efter kompensation til den part, hvis investering ikke giver over-
skud. Såfremt en part har investeret i en gevinst, som gavner begge par-
ter, men medfører en underskud hos investor, har investor ret til kom-
pensation. Kompensationen skal svare til forskellen mellem egen værdi-
forbedring og investering. 
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Retsfølgeanalyse af gevinstmulighedsklausulen 
I det følgende afsnit analyseres formålsklausulen og gevinstmulighedsklausulens indtræden. Der 
lægges dermed i analysen vægt på, om det er kvalificeret hvornår klausulen finder anvendelse. 
Som analyseredskab anvendes ordlyds- og subjektiv fortolkning (se nærmere i det kommende af-
snit). Fortolkning må på mange måder ses som det første led i den juridiske analyse af kontrakter. 
Det er i den forbindelse naturligt at analysere om gevinstmulighedsklausulen besidder de rette 
egenskaber til at finde anvendelse i fortolket forstand. For at bekræfte hvorvidt, den kumulative 
betingelse om værdi finder anvendelse, analyseres, hvordan en dommer kvalificerer om, der er 
værdi og hvor stor, denne værdi er. Det er væsentligt da korrekt værdikvalificering er nødvendig 
for, at den økonomiske funktion er korrekt. 

Fortolkningsregler 
Specialets forfattere udgør både koncipister og retsanvendere. Dette medfører, at fortolkningen 
opererer med hypotetisk fælles vilje om at skabe værdiforbedringer i kontrakten. Ved gevinstmu-
lighedsklausulens tilstedeværelse må der foreligge en formodning om, at parterne ønsker at skabe 
værdi. Det faktum, at specialeforfatterne både er koncipister og fortolkere medfører også risiko 
for at fortolke ordlyden i den forståelse, som de er konciperet i.  

De fortolknings principper, som anvendes i specialet opdeles i to dele: ordlyd og sammensætning 
samt den subjektive aftalesituation. 

1) Ordlyd og sammensætning referer til fortolkninger af kontraktens ordlyd i sin naturlige 
sproglige forståelse og retlige begreber162. Den retssystematiske fortolkning er hvor, man 
fortolker ud fra kontraktens konsistens og helhed. 

2) Subjektivfortolkning referer til parternes fælles vilje på aftaletidspunktet og parternes for-
mål med aftalen163.    

Fortolkning af formålsklausul 
Formålsklausulen har karakter af en loyalitetsforpligtelse164. Klausulens 1. pkt. siger, at parterne 
ønsker at optimere samarbejdet. Det er en meget vag formulering, som en dommer ikke kan finde 
en egentlig retsfølge af. Det samme gør sig gældende for klausulens 2. pkt., som siger, at de er 
enige om gevinstmulighedsklausulen. Første del af formålsklausulen har derfor kun virkning for en 
dommer som redskab til at fortolke resten af kontrakten. 1. og 2. pkt. fortæller, at parterne har 
ønske om at optimere, og at de vil gøre det med gevinstmulighedsklausulen. Derfor skal kontrak-
ten tolkes i det lys. I klausulens 3. pkt. reguleres gevinstmulighedsklausulens retsfaktum. Den angi-
ver, at gevinstmulighedsklausulen har forrang. Det er i sin ordlyd, og som retligt begreb, med til at 
fastlægge gevinstmulighedsklausulens forrang. Den specificerer, at det kun kan ske, såfremt ge-
vinstmulighedsklausulens tre kumulative betingelser er opfyldt, og andet ikke er aftalt. Dermed 
                                                       
162 Fortolkningsstil med udgangspunkt i de semantiske, syntaktiske og grammatiske regler, der gælder for det sprog 
som aftalen er affattet på. Domstolen karaktere dette ofte som et resultant af en ”naturlig sproglig forståelse” jf. U 
1994.981 Se Andersen, 2013, 318 
163 Andersen, 2013, s. 313 
164 Tvarnø, 2002 s. 141-42 
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kan en fortolkning også fastlægge, at der må være en præsumption for, at gevinstmulighedsklau-
sulen altid finder anvendelse. Det er altså hovedreglen i kontrakten, forudsat de tre betingelser. 
Kun hvis der er nærmere bestemte undtagelser aftalt, kan den fraviges. Dette understreges af, at 
der kræves en specifik aftale. Hvis der kun var en henvisning til ”at gevinster ikke finder anvendel-
se”, ville dette formentlig ikke kunne fortolkes som specifik aftalt. Omvendt hvis der stod ”For 
hvad angår leveringstidspunktet, finder gevinstmulighedsklausulen ikke anvendelse” ville aftalen 
være specifik, og derfor en undtagelse til præsumptionen om gevinstmulighedsklausulens forrang. 

Fortolkning af gevinstmulighedsklausulen stk. 1 
Ved fortolkning af gevinstmulighedsklausulen møder man flere begrebsapparater, som kan give 
anledning til tvivl. For at skabe overblik vil gevinstmulighedsklausulens stk. 1 fortolkes enkeltvis for 
at analysere hvad, forståelsen af ordlyden er. Således fortolkes først stk. 1, 1. pkt., dernæst stk. 1, 
2. pkt. og så fremdeles. 

Første punktum 
stk. 1, 1 pkt.: I tilfælde af opstående gevinstmuligheder, som kan skabe en positiv fælles værdifor-
bedring (1), inden for kontrakten (2), har parterne en forpligtelse til, at udnytte disse muligheder i 
det omfang, de kan (3). 

I første del af bestemmelsen stk. 1, 1. pkt. fremgår det ”I tilfælde af opstående gevinstmulighe-
der”. Gevinstmulighed er selve omdrejningspunktet, og det må utvetydig betyde, at der skal være 
en mulighed for at opnå gevinst.  Af ordet ”opstående” ligger en reference til at muligheden ind-
træder eller opstår. Dette må fortolkes udvidende. Det kan ikke læses snævert, at parterne skal 
have forårsaget muligheden, men bredt da dens tilstedeværelse er nok.  

Ordene ”som kan” må fortolkes som ’hvis følgende er til stede’. Det lægger dermed op til, at de tre 
kumulative betingelser skal være til stede for, at der er tale om en gevinstmulighed. 

Det fremgår af den 1. kumulative betingelse ”som kan skabe en positiv værdiforbedring”. I ren ord-
fortolkning, må ”positiv” forstås som værende større end nul. ”Værdiforbedring” må ligeledes for-
stås som større end nul. Der er dermed lagt meget vægt på, at en gevinstmulighed skal have en 
værdi, der er større end nul. ”skaber” må fortolkes således, at det er værdiforbedringer, som følge 
af gevinstmuligheden. ”forbedringen” referer til at i situationen, er værdien blevet bedre end før. 
Det er i denne sammenhæng vigtig at understrege, at selve kvalificeringen, af hvad værdi er, bliver 
behandlet nedenfor. 

2. betingelse består i, at værdiforbedringen skal være ”inden for kontrakten”. Denne formulering 
må fortolkes, som en indsnævring af, hvor i parternes univers muligheden for gevinst opstår. Det 
må derfor opfattes, at gevinstmuligheden skal have tilknytning og holde sig til kontrakts indhold og 
genstand. 

3. betingelse siger, at ”har parterne en forpligtelse til, at udnytte disse muligheder i det omfang, de 
kan”. Ordet ”udnytte” må i kontekst med det retlige begreb ”forpligtelse” medføre parterne afta-
ler sig til en handlepligt for gevinstmuligheder. ”i det omfang, de kan” indsnævrer, i sin sproglige 
naturlighed, pligten til, at parterne kun skal og kan handle, når de har evne hertil. Dette er et 
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grundlæggende retsprincip, at ingen kan blive forpligtet til at gøre det umulige165. 

Hvis det lægges til grund, at fortolkning af gevinstmulighedsklausulen sker med baggrund af par-
ternes fællesvilje, og er indsat med det formål at skabe gevinst inden for kontraktforholdet, må de 
retsregler også tolkes i det lys. Hvis kontraktens indre logik har optimalt virkning, må gevinstmu-
lighedsklausulen stk. 1, 1. pkt. fortolkes sådan, at parterne i et udvidende omfang ønsker gevinst-
muligheder skal udnyttes og fordeles ligeligt. Hvis der opstår, eller har været en mulighed for ge-
vinst, kræver det, at der er en positiv værdi, som aktivt kan forbedre parternes fælles situation. 
Retsvirkningen begrænses til, at gevinstmuligheden skal være inden for kontraktens indhold og 
genstand, og parterne skal have faktisk mulighed for at handle på muligheden.  

Andet punktum 
 Stk.1, 2. pkt. ”Det påhviler den part, som nægter sig forpligtet at bevise, at der ikke er en gevinst-
mulighed under de tre betingelser.”.  

Rent sprogligt kan reglen om bevisbyrden næppe give anledning til meget tvivl. Den der nægter sig 
forpligtet, må unægteligt postulere, at gevinstmuligheden ikke er til stede, hvorfor det påhviler 
ham at bevise det. Han skal godtgøre, at en af de 3 kumulative betingelser ikke er til stede. Dette 
må fortolkes således, at der er en formodning om at gevinstmuligheden er til stede. Det fremgår 
derfor klart, at der er tale om omvendt bevisbyrde. 

Tredje punktum 
Stk.1, 3. pkt. ”Ved investering i en værdiforbedring, har den investerende part ret til kompensation 
for den del af investeringen, der ikke afspejler sig i prisfastsættelsen.”  

Investering kan alene tolkes som afholdte udgifter i forbindelse med en mulig værdiforbedring. 
Kompensation afspejler en økonomisk størrelse af tab eller afholdte udgifter, som skal tilbageføres 
til den part, som har afholdt udgiften eller pådraget sig tabet. Således må hovedreglen være, at 
investerer man, har man ret til kompensation. Dog må den sidste del af Stk. 1, 3. pkt. fortolkes, 
som en indskrænkende specificering af hovedreglen. Det må betyde, at parten alene har ret til 
kompensation, for den del, der ikke allerede afspejler sig i af den aftalte pris. ’Prisfastsættelsen’ 
må tillægges den betydning, at det er den fastsatte pris eller aftalte pris, som parterne har sat i 
mellem sig.  Stk. 1, 3. pkt. må tolkes som en proaktiv bestemmelse, da bestemmelsen først finder 
anvendelse, hvis parterne indbyrdes ikke har formået af lade prisen afspejle investeringer.  

Fjerde punktum 
Stk.1, 4. pkt. ”Overskuddet af gevinstmuligheden fordeles ligeligt mellem parterne.” 

Overskuddet må forstås som, hvad der er tilovers efter, at investeringerne er trukket fra værdifor-
bedringen af gevinstmuligheden. Hvis der ikke er foretaget investeringer, må det fortolkes således, 
at hele værdien af gevinstmuligheden, skal deles mellem parterne.  

  

                                                       
165 Impossibilia nulla est obligatio, se Andersen og Lookofsky, 2010, s. 203 
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Kvalificeringen af værdi  
Vi har i ovenstående afsnit ved domsfortolkning konkluderet, hvordan gevinstmulighedsklausulen 
finder anvendelse. Dog gennemgik det forgående afsnit ikke, hvordan værdi skal kvalificeres og 
bestemmes. 

Dette afsnit vil ikke fortolke men analysere, hvordan dommeren fastslår, om der er en værdi. Vær-
dien er en forudsætning for, at gevinstmulighedsklausulen finder anvendelse, og er derfor essenti-
el. Ligeledes er det nødvendigt, at dommeren kan bestemme den faktiske værdi af en urealiseret 
gevinstmulighed, da parterne efter klausulens stk. 4 har ret til erstatning. 

En dommer kan næppe tvivle på betydningen af værdi eller værdiforbedring i sprogligforstand166. 
Ved fortolkning af om der foreligger en faktisk værdiforbedring eller ej, må det under klausulens 
nuværende udformning være de faktiske omstændigheder, som dommeren vurderer ud fra.  

At bevisbyrden ligger hos den part, som fornægter sig, er hensigtsmæssig med hensyn til domme-
rens stillingtagen om hvorvidt, der i øvrigt er værdi, og hvad, den værdi i givet fald er. Den om-
vendte bevisbyrde stk. 1, 2. pkt. giver en formodning om, at gevinstmuligheden er til stede, da den 
fornægtende part skal bevise, at en af de 3 kumulative bestemmelser ikke er til stede.  

Hvis tvisten modsætningsvis skulle løses efter almindelig ligefrem bevisbyrde, ville det være svæ-
rere at løfte bevisbyrden. Det skyldes, at det er betydelig vanskeligere at bevise, at forhold, som 
vedkommer den anden, har været på en bestemt måde. Ligeledes er det lettere at godtgøre egne 
forhold ikke har været på en bestemt måde. I den sammenhæng vil en dommer formentligt med 
nogenlunde sikkerhed, kunne fastlå, om der er tale om en værdiforbedring eller ej. Dermed burde 
en dommer have kompetencer til at vurdere første kumulative betingelse.  

Det er dog mere tvivlsomt, hvordan dommeren kan regne værdien ud af potentielle uudnyttet 
gevinster. Han vil sikkert også med en større usikkerhed kunne fastslå en korrekt værdi. Skønt 
værdi kan påvises, så er konceptet med gevinstmulighedsklausulen, at værdien skal opgøres opti-
malt. Således kan parterne stole på, at deres investeringer og afkast er sikret. Ellers bliver syste-
met værdiløst. Der er flere årsager til, hvorfor domstolen formentlig ikke kan kalkulere sig frem til 
den optimale værdi.  Gevinstmulighedsklausulen giver ikke nogle redskaber eller hjælpemidler til 
at udregne eller påvise værdi, hvorfor udregningen må ske på tvivlsomme forudsætninger. En 
domstol har, som udgangspunkt, ej heller brancheindsigt og udøver ikke, som udgangspunkt, no-
gen informationssøgning. Dommernes bedømmelsesgrundlag vil bestå af parternes bevisførelse. 
Der kan være indkaldte fagfolk og andet. Parterne kan have genstridige forklaringer, hvilket bety-
der, at det sandsynligvis er umuligt, konsekvent, at lave korrekt og optimal værdiopgørelse hos 
domstolene. 

Når dommeren ikke kan kvalificere værdien, vil det sætte anvendelsen af gevinstmulighedsklausu-
len i fare, jf. stk. 1, 1. pkt. Selv hvis dommeren kan fastlægge, at der er værdi, så kræves der kor-
rekt angivelse af den optimale værdi. Det er en forudsætning for at den økonomiske model virker. 

                                                       
166 Jf. fortolkningen af stk. 1, 1. pkt. 



83 KAPITEL 5 – RETSVIRKNING OG KLAUSULSYSTEMET 
 

Morten Svane Dinitzen og Chris Lassen Jensen 
 

83 

I det følgende vil kvalificerbarhedsklausulen blive præsenteret. Den skal ved hjælp af tredjemand 
løse netop det dilemma. 
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Kvalificerbarhedsklausulen  
Det er besværligt for en domstol at fastlægge en optimal værdi. Parternes optimale adfærd, her-
under optimale investering, beror på kvalificeringen af det167. Derfor bliver det nødvendigt – som i 
den økonomiske model – at indføre et redskab til, at kvalificere af værdien. I det følgende frem-
lægges derfor kvalificerbarhedsklausulen. Det gøres efter samme opskrift som gevinstmuligheds-
klausulen: hvordan fungerer den i kontraktens indre logik, hvordan fungerer dens enkelte dele, og 
hvad er den konkrete juridiske ordlyd. Kvalificerbarhedsklausulen, som er en anvendelse af tred-
jemand, skal dermed gøre det muligt at forsætte den juridiske analyse. Gevinstmulighedsklausulen 
og kvalificerbarhedsklausulen vil fremover samlet blive refereret til som ’Klausulsystemet’.  

Udformning og karakteristika 
Først gennemgås, hvordan kvalificerbarhedsklausulen skal fungere sammen med gevinstmulig-
hedsklausulen og resten af kontrakten. Særligt for kvalificerbarhedsklausulen er, at den henviser 
til tredjepart. Tredjepart kan og skal være en unik aftale, hvorfor en sådan aftale ikke kan præsen-
teres i dette speciale, men må bero på konkret implementering.  

Kontraktens indre logik 
Kvalificerbarhedsklausulen har kun relevans for anvendelse af gevinstmulighedsklausulen. Den er 
dog ikke afhængig af gevinstmulighedsklausulen. Parterne skal altså have fri adgang til at efter-
spørge bindende svar fra tredjepart. Det skal ske upåagtet af, om der først er fastlagt, at gevinst-
mulighedens kumulative betingelser er opfyldt. Tredjepart kan altså fungere som rådgivende or-
gan, såvel som have bindende retsvirkning. Hvis parterne ønsker at prøve tredjeparts svar, er ge-
vinstmulighedsklausulens kumulative betingelser stadig gældende. Parterne har kun aftalt sig til 
dommeren skal acceptere tredjeparts værdiafklaring. Det er ikke en gummiparagraf til at kræve 
gevinster eller kompensation uden for gevinstmulighedsklausulens rækkevidde.  

Ligesom gevinstmulighedsklausulen er kvalificerbarhedsklausulen en gensidig forpligtelse og ret. 
Begge parter kan indkalde tredjepart, og begge parter kan blive forpligtet til at kompensere den 
anden for omkostningen som følge af tredjeparts ord.  

Anvendelsen af tredjepart er juridisk afgørende i to sammenhænge. Først og fremmest afklaring af 
værdien og omkostninger på et fagligt grundlag. Dermed bidrager tredjepart til dommerens kvali-
ficering af, hvorvidt gevinstmulighedsklausulen første betingelse er opfyldt. Derudover kvalificerer 
tredjeparts svar, dommerens efterfølgende vurderinger af, hvorvidt gevinstmulighedsklausulens 
retsfølger er fuldt korrekt. I det følgende spiltræ vises det, hvordan kvalificerbarhedsklausulen 
finder anvendelse. Udelukket i denne sammenhæng er betaling af kompensationen for omkost-
ningen til tredjepart. Det er gjort for at begrænse omfanget af spiltræet, ligesom betaling af om-
kostningerne for retssagen heller ikke er inkluderet. Der må dog tænkes at være sammenfald mel-
lem kravet om kompensation for omkostninger til tredjepart og betaling af omkostninger til rets-
sagen. 

                                                       
167 Det fremgår af anvendelsen af tredjepart til at verificere værdien i den økonomiske model. 
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Som følge af kvalificerbarhedsklausulen skal klausulsystemets juridiske spiltræ opdateres. Neden 
for ses det overordnede spil. Dommeren vil stadig skulle fastlægge, hvorvidt de tre kumulative 
betingelser i gevinstmulighedsklausulen er opfyldt. Hans beslutning om hvorvidt, der er værdi, skal 
dog hvile på tredjeparts vurdering.  

 

Forarbejdning  
I det følgende vil kvalificerbarhedsklausulens enkeltdele blive forklaret.  

Stk. 1 introducerer begrebet tredjepart og hans funktion. Stk. 1 er en aftale, der virker generisk på 
tværs af aftaleforhold, hvorimod tredjemand er unik for hver enkelt aftale. Referencen til tredje-
part er derfor referencen til en delaftale af aftalen. Tredjepart skal kunne vurdere parternes værdi, 
omkostninger og hvorvidt, de har kompenseret hinanden efter gevinstmulighedsklausulens for-
skrifter. Et vigtigt element er tredjeparts bindende svar. Dette er for at sikre, at en dommer tager 
tredjeparts svar som givent. Dermed kan parterne ikke udfordre tredjeparts ord. Det betyder også, 
at en dommer ikke skal vurdere værdien af gevinstmuligheden, jf. de tre kumulative betingelser, 
men kun konstatere, om parterne har kunnet handle og om, det er inden for kontrakten.  

Stk. 2 er til for at forhindre, at parterne prøver at imødekomme anvendelsen af tredjepart og går 
direkte til domstolen (eller voldgift), inden tredjepart kan spørges om et bindende svar. Parterne 
aftaler, at domstolen ikke må høre deres sag, hvis den ene kræver tredjeparts svar. 

Stk. 3 skal afgøre betalingen af omkostningerne til tredjepart. I første omfang er det parten, som 
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indkalder tredjepart, der bærer udgifterne. Det må antages, det er ham, der er utilfreds med den 
givne værdi, omkostning eller kompensation. Hvis tredjepart finder, at parten har begrundet util-
fredshed, skal modparten kompensere for de afholdte udgifter til tredjepart.  

Kvalificerbarhedsklausulen  
I det følgende introduceres kvalificerbarhedsklausulen på samme måde som formålsklausulen og 
gevinstmulighedsklausulen. Den kunne forestilles at indgå under et afsnit i kontrakten, der handler 
om tredjemand. I det følgende præsenteres ordlyden som skrevet i den sammenhæng. 

§ Kvalificerbarhedsklausul og tredjemand 
 Er der uenighed om en gevinstmuligheds anslåede værdi, omkostnin-
ger, eller hvordan parterne burde have levet op til deres forpligtelser i 
gevinstmulighedsklausulen, kan en part prøve spørgsmålet hos aftalt 
tredjepart. Tredjeparts afgørelse om værdien og omkostningerne er 
bindende for parterne.  

Stk. 2. Har parterne aftalt at anvende tredjepart, jf. stk. 1, men ikke ef-
terspurgt et svar hos ham, skal dommeren afvise sagen, hvis en af par-
terne kræver dette. 

Stk. 3. Omkostningen til tredjepart bæres af parten, der indkalder tred-
jepart. Hvis uenigheden jf. stk. 1 er begrundet, skal modparten kompen-
sere for de afholdte omkostninger. Tredjepart vurderer, om uenigheden 
er begrundet og hvorvidt, der skal kompenseres for betalte ydelser. 
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Analyse af klausulsystemet 
Kvalificerbarhedsklausulen skal skabe sikkerhed om værdien. Hvorvidt den gør det, undersøges i 
det følgende afsnit. Herefter gennemgås retsfølgen af forskellige gevinstmuligheder. Som angivet i 
de foregående spiltræer kategoriseres de i fire typer: gevinster uden investering, selviske investe-
ringer, hybride investeringer og rene kooperative investeringer. Det samlede klausulsystem skal 
leve op til kontraktens indre logik og dermed skabe sikkerhed om retsfølgen. Derfor analyseres 
kort situationer under fire afsnit. Hvert afsnit afsluttes med et juridisk spiltræ, som afslutter den 
”streng”, som den stammer fra, i det overordnede spil168.  

Retsfølgen af kvalificerbarhedsklausulen 
I kvalificerbarhedsklausulen aftaler parterne, at tredjemand skal vurdere værdien af en given ge-
vinstmulighed. Hvis klausulen har den korrekte retsfølge, vil vurdering af værdi være ude af dom-
merens hænde. Det første, der må fastlås er altså, hvorvidt parterne gennem kvalificerbarheds-
klausulen effektivt har fået aftalt denne retsfølge.  

Stk. 1, 1. pkt. klarlægger de omstændigheder, hvor at parterne kan indkalde en tredjepart, hvis de 
er uenige. Parterne kan ”prøve spørgsmålet”, hvilket må tolkes som, at de kan spørge ham om at 
vurdere, hvad der er hvad. Der henvises til ”aftalt tredjepart”. Det må betyde, at der henvises til 
en separat aftale. Hvis der er sådan en aftale i kontrakten, må det tolkes at være benævnte aftalte 
tredjepart. Hvis ikke parterne har aftalt dette, må det betyde, at parterne skal være enige om 
hvem, der prøver spørgsmålet, før klausulen får virkning.  

Stk. 1, 2. pkt. ”tredjeparts afgørelse om værdien og omkostninger er bindende for parterne.” Dette 
kan kun tolkes således, at den afgørelse tredjepart afgiver, har retlig binding for parterne. Dette 
gælder dog kun for værdi og omkostninger. Det må derfor formodes, at parterne bevidst har efter-
ladt vurdering omkring korrekt opfyldelse af gevinstmulighedsklausulen til dommer. 

Stk. 2. Parterne har aftalt sig til, at de har en ret til at høre tredjeparten. Dette gælder også, hvis 
de ender i en retssag uden, at tredjeparten er hørt. Dommeren skal i så fald afvise sagen. Parterne 
har dermed aftalt sig til en begrænsning af dommerens kompetencer. Denne regel har dermed 
karakter af valg af forum, jf. Voldgiftslovens § 4169. Der er dog ingen henvisning til voldgiftloven, og 
det fremgår ikke, at parternes tredjemand fungerer som voldgiftdommer. Det er derfor tvivlsomt, 
om der faktisk er aftalt en anden kompetence for dommeren.  

Stk. 3. 1. pkt. Omkostninger til anvendelsen af tredjepart bæres af den, som indkalder 3.mand. 
Der er ingen tvivl om fortolkning af 1. pkt.  

Stk. 3. 2. pkt. Hvis den 1 stk. nævnte uenighed er begrundet, følger der et regreskrav for omkost-
ningen til tredjepart. Spørgsmålet er hvorvidt ”uenighed jf. stk. 1 er begrundet” er et tydeligt rets-
faktum. Der henvises til uenighed jf. stk. 1, som er uenighed om værdi, omkostning og korrekt an-
vendelse af gevinstmulighedsklausulen. Det må tolkes, at det er tydeligt, at det drejer sig om 

                                                       
168 Se opdateret overordnet spiltræ under ’Kontraktens indre logik’ i afsnittet om Kvalificerbarhedsklausulen.  
169 Voldgiftloven § 4 
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uenighed af de tre mulige kategorier. Spørgsmålet går på. om hvorvidt, det er ligegyldigt hvem, 
der har handlet korrekt. Dette betyder, at så længe, der kan konstateres en begrundet uenighed, 
så skal modparten mødes med et regreskrav. Ordlydsfortolkning giver ikke et klart svar på dette. 
En subjektivfortolkning vil formentlig nå frem til, at parternes fælles vilje er optimering af kontrak-
ten, jf. formålsklausulen. For at modparten kan mødes med et regreskrav, må han altså have for-
brudt sig mod dette princip. Dermed vil han blive mødt af et regreskrav, hvis han ikke har handlet 
korrekt. Omvendt vil der ikke være noget regreskrav hvis han har handlet korrekt.  

Stk. 3. 3. pkt. Fastlægger at kompetencen til at vurdere, hvorvidt der er begrundet uenighed, lig-
ger hos tredjepart. Tredjemand vurderer dermed – på baggrund af gevinstmulighedsklausulen – 
hvem der skal betale i sidste ende. Der er ikke aftalt et ”bindende svar”, og det må modsætnings-
vist tolkes således, at tredjemands vurdering er vejledende for domstolen. 

Da parterne kan stole på, at deres aftale holder, kan de træffe valg ud fra den vished. Foruden 
tredjeparts bindende svar omkring værdien og omkostningerne, gives der også tilsagn om den 
generelle anvendelse af gevinstmulighedsklausulen. Dette er til for at sire, at parterne kan anven-
de tredjepart til at give tilsagn om korrekt opfyldelse, uden at det bliver nødvendigt at involvere 
domstolen. I kvalificerbarhedsklausulen er dette generelle tilsagn dog ikke underlagt et bindende 
svar. Dermed har parterne ikke udelukket domstolen fra at vurdere dette. Den mulighed er også af 
mere teknisk karakter, da det drejer sig om hvilke bestemmelser, der finder anvendelse hvornår. I 
det følgende vil dette blive analyseret.  

Analyse af forskellige gevinstmuligheder 
I dette afsnit analyseres hvordan restfølgen er ved forskellige opståede gevinstmuligheder. Analy-
sen er delt op i fire dele: ”ingen investering”, ”selvvisk investering”, ”hybrid investering” og ”rene 
investering”. Som forudsætning for at kunne analysere retsfølgen i alle tilfældene, ligges det til 
grund at dommeren i alle tilfælde vil konstatere, at gevinstmulighedsklausulen faktisk finder an-
vendelse jf. stk. 1, da de 3 kumulative betingelser er opfyldt.  

Der anvendes visse begreber, som indeholder bredere betydning. Dette gøres både af pladshensyn 
men også for, at der skelnes mellem de forskellige retsreglers økonomiske betydning. Optimale 
beslutninger eller optimal disposition handler om udnyttelse af gevinstmuligheder. Hvis gevinst-
muligheden udnyttes, er der truffet optimal disposition. Der kompenseres for investeringer og 
”erstattes”170 for tabt værdi. Det gøres for sprogligt at kunne skelne mellem hvilke retsregler, der 
regulerer hvilke forhold. Med tabt værdi, menes der det overskud, der er skabt eller kunne være 
skabt, ved en gevinstmulighed. Hvis parterne omvendt har fordelt værdien korrekt, så er der kom-
penseret for tabt værdi. I det tilfælde skal dommeren ikke kunne tilkende erstatning. 

For at begrænse analyserne, er der i udvalgte tilfælde blevet valgt ikke at analysere alle eventuali-
teter. I tilfælde hvor gevinstmuligheder ikke er udnyttet, har specialeforfatterne fx valgt, at der 
enten sker kompensation af både investering og gevinst eller, at der ingen kompensation sker for 
hverken eller.  

                                                       
170 Erstattes og erstatning bruges her i form af de retsregler, der skabes inden for kontrakt. Hovedsagligt stk. 4. 
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Retsfølgen ved ingen investering 
Retsfølgerne ved gevinster uden investering er den mest relevante af de fire typer at analysere. 
Det skyldes to årsager: for det første, er det her hvor den simpleste retsfølge skal forekomme; 
kompensation eller erstatning for tabt værdi. Der skal ikke ske kompensation for investeringer, da 
der ikke er foretaget nogen. Derfor bliver det ikke et spørgsmål om, hvilken investeringsform, der 
skal håndteres. For det andet, er det også den, som formentlig vil blive anvendt oftest. De færreste 
tilfælde vil formentlig ende med, at den ene part har investeret, hvorefter modparten nægter at 
gennemføre gevinstmuligheden. Så selvom, at der kan investeres i en gevinstmulighed, så vil det 
ikke ske, da muligheden allerede er afvist. Det betyder kke, at der ikke skal ske erstatning for tabt 
værdi. Derfor analyseres de fire tilfælde, der kan forekomme under denne form for gevinsttype.  

Optimal anvendelse uden investering 
I det første tilfælde analyseres et tænkt eksempel, hvor to parter indgår et samarbejde, hvor der 
opstår en ændret omstændighed, inden for kontrakten og inden for parternes handleevne. For-
uden har tredjepart konstateret værdi, men parterne er alligevel endt hos domstolen. Der er ikke 
foretaget nogen investering, og tredjepart har fortalt, at der er disponeret optimalt, og at der er 
gevinstdelt korrekt. Spørgsmålet er nu, om dommeren når frem til samme resultat.  

Der ikke fortaget investering, hvorfor ingen af investeringsklausulerne finder anvendelse jf. stk. 2, 
5 og 6. Dette følger af, at de kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor der er investeret. Ordlyden i 
stk. 3 ”opstår flere mulige dispositioner” må efter en sproglig forståelse ligestilles med, at der fore-
kommer flere mulige valg. Udelukker disse mulige valg hinanden, må det valg, med størst værdi 
vælges. Tredjemand her konstateret, at det er tilfældet. Ligeledes er det konstateret af tredje-
mand, at der er gevinstdelt korrekt efter stk. 1, 4. pkt., hvorfor at overskuddet fordeles ligeligt jf. 
fortolkning af ’overskuddet fordeles ligeligt’. 

Retsfølgen er derfor, at der er sket korrekt opfyldelse af kontrakten.   

Optimal beslutning men Ikke optimal gevinstdeling 
Eksemplet er det sammen som ovenfor, bortset fra at tredjepart melder, at der ikke er sket en 
rigtig deling af gevinsten.  

Dommer vil konstatere, at der ikke er fortaget investeringer, og at der er disponeret optimalt. 

Dommer vil konstatere, at der ikke gevinstdelt korrekt efter stk. 1, 4. pkt. Retsfølgen skal herefter 
findes af ordlyden i stk. 4.: ”Såfremt en part ikke lever op til den fælles forpligtelse efter jf. stk. 1 og 
3, skal parten erstatte den anden part for den tabte andel af overskuddet.” Ved en subjekt fortolk-
ning, vil resultatet blive det samme, da formålet med stk. 4 er at sikre, at parterne lever op til de-
res forpligtelser, jf. stk. 1. 

Retsfølgen er derfor, at der ikke er sket korrekt opfyldelse af kontrakten efter stk. 1, 4. pkt.  Han vil 
herefter, jf. tredjeparts afgørelse efter kvalificerbarhedsklausulen stk. 1, pålægge den part, som 
ikke har gevinstdelt korrekt, at erstatte den anden part, jf. stk. 4. 
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Inoptimal beslutning med korrekt deling. 
Eksemplet er det samme som ovenfor. Nu er situationen dog den, at tredjemand har konstateret, 
at parterne disponeret inoptimalt, men de her delt deres gevinst korrekt. 

Dommer vil konkludere, at parterne ikke har disponeret korrekt efter stk. 3. Der er dog foregået 
en korrekt deling af gevinst. Han kan ikke efter kontrakten erstatte for et allerede kompenseret 
gevinsttab.  

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet er anvendt korrekt. 

Inoptimal beslutning med ukorrekt gevinst deling 
Eksemplet det samme som ovenfor. Denne gang med har parterne dog efter tredjeparts udtagel-
se, foretaget ukorrekte beslutninger, og de har modsat i det sidste eksempel, heller ikke formået 
af dele gevinsten korrekt.  

En dommer vil i denne sammenhæng konkludere, at der ikke er fortaget korrekt beslutning jf. stk. 
3. Ved overtrædelse af stk. 3, findes retsfølgen i stk. 4. Her må det fortolkes således, at foretager 
en part ikke det rigtige valg, vil han blive erstatningsansvarlig jf. stk. 4. Den part, som ikke har di-
sponeret korrekt, skal erstatte den anden part for den tabte andel af overskuddet. Andelen svare 
til det, som efter stk. 3 ville være blevet realiseret, hvis parten havde handlet i overensstemmelse 
med korrekt opfyldelse af kontrakten. Ligeledes er der ikke gevinstdelt korrekt, efter stk. 1, 4. pkt.  

Retsfølgen er derfor, at der erstattes efter stk. 4.  

Retsfølgerne af overstående analyser er gengivet i følgende spiltræ: 
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Retsfølge ved selvisk investering 
Denne analyse sætter som forudsætning, at der er tale om en selvisk investering. Den selviske in-
vestering dækker over tilfælde, hvor gevinstrealiseringen alene sker på investors side. Modsat før, 
hvor der ikke blev foretaget investeringer, bliver det også her et spørgsmål om kompensation for 
afholdte investeringer. Nedenfor analyseres 5 tilfælde, som udleder funktionen af klausulsyste-
met. 

Optimal beslutning, korrekt gevinstdeling 
Dette eksempel ligner eksemplet ovenfor, hvor to parter indgår et samarbejde. Der opstår en æn-
dret omstændighed, inden for kontrakten, og det inden for parternes handleevne.  

Foruden har tredjepart konstateret værdien, men parterne er alligevel endt hos domstolen. Der er 
i dette tilfælde foretaget selviske investering. Tredjepart har fortalt, at der er disponeret optimalt, 
og at der er gevinstdelt korrekt. Spørgsmålet er nu, hvilket resultat dommeren vil nå frem til.  

Dommeren vil lægge til grund, at der er fortaget korrekte dispositioner jf. stk. 3 og korrekt ge-
vinstdeling efter stk. 1, 4. pkt. Investeringerne såvel overskuddet er derfor delt korrekt. 

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet er anvendt korrekt. 

Optimal beslutning, ukorrekt gevinstdeling, korrekt pris for investeringen 
Samme eksempel som ovenfor, dog har parterne ikke gevinstdelt korrekt, mens den fastsatte pris 
mellem parterne, afspejler investeringerne.  

Dommeren vil konstatere, at der er fortaget de korrekte dispositioner jf. stk. 3, men ikke korrekt 
gevinstdeling efter stk. 1, 4. pkt. Dommeren vil herefter konkludere, at prisen afspejler investering 
efter stk. 1, 3. pkt.171  

Retsfølgen er derfor, at ved overtrædelse af stk. 1, 4. pkt. vil dommeren tilkende erstatning for 
tabt værdi, jf. stk. 4. 

Optimal beslutning, ukorrekt gevinstdeling, ukorrekt pris for investeringen 
Samme eksempel som ovenfor, dog afspejler prisen ikke investeringen. 

Dommeren vil derfor konkludere, at der er overtrædelse af stk. 1, 4. pkt. Desuden vil dommeren 
fra tredjemand kunne konstatere, at prisen ikke afspejler investeringen, hvilke er en overtrædelse 
af stk. 1, 3. pkt.  

Retsfølgen er derfor, at parten har ret til kompensation for sin investering, jf. stk. 1, 3. pkt. og er-
statning for tabt værdi, jf. stk. 4. 

Inoptimal beslutning, korrekt gevinstdeling og kompensation  
Udgangspunktet er det samme som tidligere. Tredjepart har fortalt, at der ikke er disponeret op-
timalt men, at der er gevinstdelt korrekt, og prisen derfor afspejler investeringen.  

                                                       
171 jf. fortolkning i afsnittet ’Fortolkning af gevinstmulighedsklausulen’ af ’stk. 1. 3. pkt.’. 
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Dommeren vil konstatere, at der ikke er truffet optimal beslutning efter stk. 3. Men som følge af, 
at der er sket korrekt gevinstdeling efter stk. 1, 4. pkt. og korrekt kompensation efter stk. 5, har 
parterne selv fastsat en pris, der afspejler investeringerne samt gevinstdelingen. 

Retsfølgen er derfor, at der er sket korrekt anvendelse af klausulsystemet. 

Inoptimal beslutning, ukorrekt gevinstdeling og ukorrekt kompensation  
I denne situationer er der ikke foretaget optimale dispositioner, og parterne har ikke sørget for at 
gevinstdele eller kompensere korrekt.  

Dommeren vil konstatere, at der ikke er fortaget optimale beslutninger efter stk. 3. Da der ikke er 
gevinstdelt korrekt skal der erstattes efter stk. 4. stk. jf. 1, 4. Pkt. Da der ikke er kompenseret, er 
der ret til kompensation efter stk. 5. Dommeren vil efter stk. 5’s ordlyd fortolke, at den part, som 
har investeret i en gevinstmulighed, har ret til fuld kompensation for sin investering, hvis modpar-
ten ikke lever på til sin forpligtelse efter stk. 1.  

Retsfølgen er derfor, erstatning efter stk. 4, og kompensation efter stk. 5.  

Retsfølgerne af overstående analyser er gengivet i følgende spiltræ: 

 

Retsfølger ved hybride investeringer 
Her analyseres klausulssystemets virkning for hybride investeringer. I forarbejderne fremgår det, 
at det er meningen, at dette skal reguleres af stk. 6. I alle tilfælde er der foretaget investeringer. 
Det gælder upåagtet om det er en stk. 6, 1. pkt. situation, hvor begge parter skal investere eller en 
stk. 6, 2. pkt. situation, hvor kun den ene part skal investere. Det drejer sig derfor om, hvorvidt 
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klausulsystemet korrekt fordeler kompensation for underskudsramte investeringer. Det skal ske 
uanset, om parterne er blevet enige om at udnytte gevinstmuligheder eller ej. For at analysere 
retsfølgen ved hybride investeringer opstilles nedenfor seks tænkte eksempler. 

Optimal beslutning, korrekt kompensation 
Her forsættes det tænkte eksempel fra før, dog er foretaget hybride investeringer. Tredjepart har 
fortalt, at der er disponeret optimalt, samt at gevinstdeling og kompensation er forløbet korrekt. 
Spørgsmålet er nu, hvilket resultat dommeren vil finde. 

Dommeren vil konstatere, at der er fortaget optimale beslutninger efter stk. 3. Efterfølgende vil 
dommeren konstatere, at der er kompenseret korrekt efter stk. 6, 1. pkt. Af stk. 6 ’s ordlyd frem-
står det klart, at bestemmelse omfatter den situation, hvor en gevinstmulighed kun opnås hvis 
begge parter investerer. Af stk. 6, 1. pkt. vil dommer tolke en successiv betingelse, hvor overskud-
det først skal deles ligeligt efter, at kompensation er givet til den part som har lidt underskud.  

Hvis investering kun er sket af den ene part men til gavn for begge, fremgår det af stk. 6, 2. pkt., at 
bestemmelsen skal finde anvendelse.  Hvis den ene part har underskud i sin investering, har denne 
ret til kompensation.  

Kompensationen skal svare til forskellen mellem værdiforbedringen og investeringen jf. stk. 6, 3. 
pkt. Af dette må udlede, at hvis en part har underskud, vil han blive kompenseret op til det niveau, 
hvor han er status quo mellem investering og værdiforbedring. Herefter skal der gevinstdeles. 

Dommeren vil lægge til grund, at eftersom parterne har kompenseret og gevinstdelt korrekt, be-
stemmelserne i stk. 6 blevet anvendt korrekt.  

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet finder korrekt anvendelse. 

Optimal beslutning, korrekt kompensation men ukorrekt gevinstdeling 
Det er det samme eksempel som tidligere, dog med en enkelt undtagelse. Tredjemand finder, at 
der er fortaget optimale beslutninger, det er kompenseret korrekt, men der er gevinstdelt forkert.  

Dommeren vil finde, at der fortaget optimale beslutninger efter stk. 3. Der er kompenseret korrekt 
efter stk. 6. Dommeren foruden finde, at da der ikke er gevinstdelt korrekt efter stk. 1, 4. pkt., må 
der kunne kræves erstatning for tabt gevinstandel.  

Retsfølgen er derfor, at parten erstattes for den tabte gevinstsandel, jf. stk. 4. 

Optimal beslutning, ukorrekt kompensation og korrekt gevinstdeling 
Den ene part har ikke fået kompensation for sin investering.  

Dommeren vil igen konstatere, at der er disponeret korrekt efter stk. 3 og foruden gevinstdelt kor-
rekt efter stk. 6 og 1. Han vil til sidst konkludere, at der foreligger ret til kompensation efter stk. 6, 
3. pkt.  

Retsfølgen er derfor, at der skal kompenseres til den underskudsramte part jf. stk. 6, i størrelsen 
efter stk. 6, 3. pkt.  
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Optimal beslutning, ukorrekt kompensation og ukorrekt gevinstdeling  
Det tænkte eksempel er som før, bortset fra at tredjemand udtaler, at der er foretaget optimal 
beslutning men kompensation og gevinstdeling er ukorrekt.  

Dommeren vil her igen konstatere, at der er disponeret korrekt efter stk. 3. Dommeren vil på bag-
rund af tredjemand finde, at der ikke er kompenseret korrekt efter stk. 6, 3. pkt. jf. fortolkning 
ovenfor. Derfor har den underskudsramte part (i en stk. 6, 1. pkt. og en stk. 6, 2. pkt. situation) ret 
til kompensation op til hans investeringsniveau. Derudover vil dommeren konkludere, at der er ret 
til erstatning for tabt værdi jf. stk. 6, 1 og 4 se fortolkning ovenfor.  

Retsfølgen er derfor, at dommeren tilkender kompensation for investering i størrelsen jf. stk. 6, 3. 
pkt. og for tabt værdi jf. stk. 4. 

Inoptimal beslutning, korrekt gevinstdeling og korrekt kompensation 
Nu udtaler tredjemand, at der er fortaget inoptimale beslutninger, dog er der fortaget korrekt ge-
vinstdeling og kompensation.  

Dommer vil nu konstatere, at der ikke er fortaget korrekt beslutninger jf. stk. 3. Der er foretaget 
korrekt erstatning for tabt værdi jf. stk. 4, og at der er kompenseret korrekt efter stk. 5. Grunden 
til at han kompenseres efter stk. 5 er, at værdien af hans investering ikke er indfriet. Det følger af, 
at der ikke er truffet en beslutning om at udnytte gevinstmuligheden. Da parten har fået både kor-
rekt kompensation, og er blevet kompenseret for den tabte værdiandel har parterne levet op til 
kontrakten. 

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet er blevet anvendt korrekt. 

Inoptimal beslutning, ukorrekt gevinstdeling og kompensation  
Tredjemand melder, at der er foretaget inoptimal beslutning, ukorrekt gevinstdeling og ukorrekt 
kompensation. Med andre ord har den ene part ikke levet op til sit ansvar for en gevinstmulighed 
af hybrid karakter. 

Dommeren vil her konkludere, at der er foretaget inoptimale beslutninger jf. stk. 3. Hvorfor der 
skal tildeles erstatning efter stk. 4 og kompensation skal ske efter stk. 5. Da der ikke er truffet op-
timal beslutning, kan den ene part modtage fuld erstatning for sin investering. Det følge af, at han 
ikke opnår den fordel, han ville, hvis der var truffet optimal beslutning. Kompensation efter stk. 6 
pkt. ville derfor efterlade ham med et tab. 

Retsfølgen er derfor, at den underskudsramte part kan få kompensation for sin investering efter 
stk. 5 og erstatning efter stk. 4. 

Retsfølgerne af overstående analyser er gengivet i følgende spiltræ: 
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Retsfølger ved ’rene’ investeringer 
Her analyseres ”rene” investeringer. Denne form for investeringer er formentlig den form, som vil 
forekomme mest sjældent. Det skyldes, at investeringen alene gavner modparten. Dommeren vil i 
alle tilfælde konstatere, at stk. 6, om hybride investeringer, ikke finder anvendelse. 

Optimal beslutning, kompenseret, korrekt gevinstdeling 
Tredjemand har meldt, at der er foretaget en investering, som alene gavner modparten, der er 
fortaget optimal beslutning, og der er kompenseret og gevinstdelt korrekt. 

Dommeren vil konstatere, at der er foretaget optimal beslutning jf. stk. 3. Dommeren vil konstate-
re, at der er tale om en ”ren” uselvisk investering, som efter stk. 2’s ordlyd er en investering, der 
kun gavner modparten. Det fremstår klart og utvetydigt, at den part, som har fortaget en investe-
ring, som der udelukkende gavner den anden part, har ret til kompensation for sin investering. 
Derudover har han forsat ret til halvdelen af overskuddet efter stk. 1, 4. pkt. Da dommeren kan 
konstatere, at der er foretaget korrekt kompensation efter stk. 2 og korrekt gevinstdeling efter stk. 
1, må han konkludere, at systemet er anvendt korrekt. 

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet er anvendt korrekt.  

Optimal beslutning, kompenseret korrekt, gevinstdeling ukorrekt 
Tredjemand oplyser, at der ikke er gevinstdelt korrekt. 
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Dommeren vil her konstatere, at der er foretaget optimal beslutning jf. stk. 3. Efterfølgende vil han 
konstatere, at der er kompenseret korrekt jf. stk. 2. Dommeren vil konkludere, at der ikke er ge-
vinstdelt korrekt efter stk. 1, 4. pkt., jf. stk. 2. Hvorfor der er ret til erstatning for tabt værdi efter 
stk. 4. 

Retsfølgen er derfor, at der skal erstattes efter stk. 4. 

Optimal beslutning, ikke kompenseret, korrekt gevinstdeling 
Tredjemand oplyser, at der ikke foretaget korrekt kompensation men gevinstdelingen er forgået 
korrekt.  

Dommer vil her konstatere, at der er foretaget optimal beslutning jf. stk. 3. Efterfølgende vil han 
konkludere, at der ikke er kompenseret korrekt, jf. stk. 2. Derfor har parten, som har foretaget 
investeringen, ret til kompensation efter stk. 2. Dommeren vil til sidst konkludere, at der i er ge-
vinstdelt korrekt efter stk. 1, 4. pkt., jf. stk. 2.  

Retsfølgen er derfor, er der skal kompenseres jf. stk. 2. 

Optimal beslutning, ikke kompenseret, ukorrekt gevinstdeling 
Tredjemand oplyser, at der stadig er foretaget optimale beslutninger, men at der ikke er foretaget 
den korrekte kompensation og gevinstdeling.  

Dommeren vil her konstatere, at der er foretaget optimal beslutning jf. stk. 3. Efterfølgende vil han 
konkludere, at der ikke er kompenseret korrekt, jf. stk. 2. Derfor har parten, som har foretaget 
investeringen, ret til kompensation efter stk. 2. Dommeren vil til sidst konkludere, at der ikke er 
gevinstdelt korrekt, jf. stk. 1, 4. pkt.  

Retsfølgen er derfor, er der skal erstattes efter stk. 4 og kompenseres efter stk. 2. 

Inoptimal beslutning, korrekt kompensation og gevinstdeling 
Nu oplyser tredjemand, at der er fortaget inoptimale beslutninger, dog er der kompenseret og 
gevinstdelt korrekt.  

Dommeren vil her konkludere, at der ikke er foretaget korrekt beslutninger efter stk. 3. Men at der 
er kompenseret og gevinstdelt korrekt efter stk. 5, og stk. 1, 4. pkt.  

Retsfølgen er derfor, at klausulsystemet er anvendt korrekt.  

Inoptimal beslutning, ukorrekt kompensation og gevinstdeling  
Tredjemand oplyser at, der er fortaget inoptimale beslutninger, der er ikke kompenseret og ge-
vinstdelt korrekt.  

Dommeren vil her konstatere, at der ikke er foretaget optimal beslutning jf. stk. 3. Efterfølgende 
vil han konkludere, at der ikke er kompenseret korrekt jf. stk. 5, hvorfor parten, som har foretaget 
investeringen har ret til kompensation efter stk. 5. Dommeren vil til sidst konkludere, at der ikke er 
gevinstdelt korrekt jf. stk. 1, 4. pkt. og dermed ret til erstatning efter stk. 4.  
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Retsfølgen er derfor, at der skal erstattes for tabt værdi jf. stk. 4 og kompenseres jf. stk. 5.  

Retsfølgerne af overstående analyser er gengivet i følgende spiltræ: 
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Kritik af fortolkningsanalysen 
I overstående har forfatterne fortolket klausulsystemet. Det er gjort for at afdække, hvorvidt klau-
sulen har den retsfølge, der ønskes. Der er skærpede krav til denne fortolkning. Da gevinstmulig-
heder er uden for obligationsrettens almindelige og specielle del, har dommeren kun kontrakten 
at fortolke ud fra. Derudover har det ikke været muligt at finde retspraksis, der kunne kvalificere 
ordlydsfortolkningen af klausulerne. Det stiller høje krav til den eksakte ordlyd i udformningen af 
klausulen. Det har været specialeforfatternes hensigt at skrive et klart og utvetydig klausulsystem, 
således at det faktisk kan anvendes i praksis. Endvidere kan der kun tales om en hypotetisk parts-
vilje, da der ikke er nogle parter, men kun hypotetiske parter.  

Specialeforfatterne er koncipister og fortolkere. Dette har selvfølgelig ingen fortolkningsværdi, da 
det er en hypotetisk situation. Det indebærer dog den fare, at hvad synes evident, indforstået og 
utvetydigt kan være det modsatte. Der er derfor farer for at fejlfortolke, selvom der er gjort en 
ihærdig indsats for at fortolke objektivt og juridisk korrekt.  

Begrænsning i retsfølgeanalysen 
Retsfølgeanalysen er lavet for at forsøge at afdække retsfølgen af de mest oplagte hypotetiske 
situationer. Denne analyse er både begrænset af den hypotetiske sammenhæng, det pladsmæssi-
ge hensyn og den deduktive tilgangs risiko for at undlade visse overvejelser. Det har dog været 
væsentlig at vise at systemets logik har den ønskede retsfølge.   
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Delkonklusion 
I kapitel 5 har det været specialeforfatternes hensigt at afdække, hvorledes den økonomiske mo-
del kan transformeres til et juridisk fungerende klausulsystem. Gevinstmuligheder er ikke regule-
ret eller inden for den almindelige eller specielle obligationsret. Der eksisterer ikke en løftestang 
hvorved, man kan kræve erstatning for en ikke udnyttet gevinstmulighed. Omvendt er der intet, 
der begrænser parterne fra at kontrahere sig til en sådan løftestang. Det følger af den almindelige 
aftalefrihed. Der er dog et implicit krav om klarhed og utvetydighed, idet der ikke er nogen bag-
grundsret for gevinstmuligheder. Dette er nødvendigt både for at sikre retsvirkning og retsfølge. 

Transformeringen fra økonomisk model til juridisk klausulsystem er ikke uden risiko. Klausulsyste-
met skal have den ønskede retsfølge uden forbehold for antagelser og afgrænsning. Gevinstmulig-
hedsklausulen skal fungere på tværs af kontraktens respektive forpligtelser, gensidigt for begge 
parter og håndtere ændrede omstændigheder. Derfor kræves kvalificerbarhedsklausulen til at 
sikre værdiafklaring. Gevinstmulighedsklausulen, kvalificerbarhedsklausulen og formålsklausulen 
udgør som et hele, specialets klausulsystem.  

Klausulsystemet giver en retsfølge, som sikrer at parterne trygt kan investere – hvorvidt det er 
selvisk, hybrid eller ’rene’ investering. Systemet sikrer også, at parterne kan blive erstattet og 
kompenseret inden for kontraktens retsregler, hvis modparterne træffer inoptimale dispositioner. 
På den måde sikres den juridiske funktion af den økonomiske model, og transformationen er vel-
lykket. 
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KAPITEL 6 – IMPLEMENTERING 
I kapitel 2 blev forskellige kilder til gevinster kort beskrevet. I Kapitel 3 blev opportunistisk adfærd 
illustreret. I Kapitel 4 blev følgevirkningerne af genforhandling undersøgt og løsningsmodellerne 
analyseret. Som konsekvens af mangler i eksisterende løsninger, fremlagde vi en løsningsmodel 
bestående af en gevinstmulighedsklausul og en kvalificerbarhedsklausul. I kapitel 5 blev de fortol-
ket. I det kommende kapitel vil det blive diskuteret, hvordan klausulerne kan fungere i praksis. Her 
vil der blive trukket på teorier om strategisk kontrahering, organisations- og governanceteori samt 
andre best practices. Denne eklektiske tilgang anvendes for at underbygge den relativte abstrakte 
løsning. Formålet er dermed at bidrage med viden til, hvordan gevinstmuligheder kan findes, deles 
og udnyttes, i en begrænset kontekst af vores klausulsystem. For at skabe systematik, anvendes et 
begivenhedsmæssigt perspektiv. 

Begivenhed 
For at kunne arbejde systematisk anvendes et begivenhedsdiagram. Diagrammet er opdelt i tre 
faser. Første fase er konciperingsfasen. Her fokuseres udelukkende på de foranstaltninger, som 
har relevans for ændrede omstændigheder. Derefter kommer kontraktfasen. Kontraktfasen er 
cyklisk, for at beskrive kontinuerlige værdiforbedringer og håndteringen af dem inden for kontrak-
ten. Herefter kommer afslutningsfasen. Det kan enten være en konfliktfase eller et ophør af sam-
arbejdet. Med ophør, at forstås kontrakten er opfyldt og relationen slutter.  

 

Fase 1 – Konciperingsperioden 

Fase 1 er forhandlingsfasen. Den starter efter den strategiske rigtige partner er valgt og slutter når 
kontrakten er underskrevet. Der er forskellige teorier om forhandling og forhandlingsstrategi172. 
Det forudsættes dog, at parterne har en samarbejdende strategi ved kontraktindgåelsen.. Derfor 
er følgende, overvejelser om, hvordan klausulsystemet bedst implementeres inden kontraktun-
derskriften.  

                                                       
172 Bl.a. Fisher og Urg, 2012, s. 11. Valg og anvendelse af forhandlingsstrategier er ikke inden for specialets problem-
felt. 
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Opsætning af klausulsystemet 
Det første parterne skal finde ud af, ved anvendelse af klausulsystemet er, selvfølgelig, en fælles 
accept af og koncipering af systemet. Gevinstmulighedsklausulen er en generisk klausul, i det den 
er skrevet til at fungere i alle kontrakter. Parterne skal dog stadig gøre sig overvejelser, inden de 
acceptere gevinstmuligheden. Først og fremmest skal de afklare, hvad deres forståelse af en ge-
vinstmulighed er. Dette har betydning i to tilfælde: afklaring af rammerne for kontrakten og afkla-
ring af hvem tredjepart skal være. Ved at afklare rammerne for kontrakten laves en afgrænsning af 
rækkevidden af klausulen. Det kan drejer sig om faktiske forhold, så som geografisk afgrænsning, 
teknologisk afgrænsning, risiko, strategisk værdi osv. Det kan også dreje sig om kontraktens indre 
logik. Her er det vigtigt at afklare hvilke af kontraktens aftalevilkår, som gevinstmulighedsklausu-
len kan have indflydelse på. Kan en gevinstmulighed rykke ved leveringsdatoen? Hvis den ikke kan, 
hvorfor ikke? Hvis det er fordi kontrakten er en del af delleverance, hvor stor værdi skal en ge-
vinstmulighed så potentielt have, før den kan ændre ved leveringen173?  

Denne afklaring er også med til at fastlægge fundamentet for den ikke-generiske kvalificerbar-
hedsklausul. Tredjeparten er som udgangspunkt en figur, der må være brancherelevant, og som 
parterne er enige om at anvende. Det kræver en fælles klarhed – parterne og tredjepat imellem – 
om hvad værdi er. Tredjepart skal have indgående kendskab til parternes strategier, strategisk fit, 
og værdidrivere174. Alt dette skal overvejes i relation til omkostningen af ved at anvende tredje-
parten. Der skal laves en aftale mellem parterne og tredjepart, der specificerer den serviceaftale 
de indgår. Det kan være en tilsynsaftale, som kræver tredjepart inspicerer kvartalvis. Det kan også 
være en fast enhed (medarbejder), de to parter køber til overvåge hele projektet dagligt. Den 
mindst krævende kunne være en aftale om at indkalde tredjepart på timebasis, hvis der opstår 
tvivl om gevinstmulighedens værdi.  

Fase 2 – Kontraktperioden 
I kontraktperioden forventes det løbende at der skal investeres i - og realiseres gevinstmuligheder. 
Det er derfor væsentlig at overveje hvordan gevinsterne findes, hvordan en opstående mulighed 
håndteres i praksis, og hvordan gevinsten skal realiseres.  

Parternes søgen efter gevinstmuligheder 
Klausulsystemet er skabt for at optimere gevinstmuligheder. Hvad analyserne ikke håndtere er 
hvordan virksomheder finder frem til disse gevinstmuligheder. Gevinstmuligheder falder ikke bare 
ned fra oven. Ofte er det gennem opsøgning af dem og samarbejde mellem firmaer, at mulighe-
derne bliver belyst. Dyer og Singh præsenterer fire kategorier af værdidrivere i deres figur ’Deter-
minants of Interorganizational Competitive Advantage’175. Det er deres bud på, hvordan parter 
kan opsætte systemer, foretage investeringer og søge efter muligheder, der sikrer relations rente. 
Der findes andre bidrag, som har været med til at forbedre eller udvide rammen for, hvordan vær-
didrivere findes. For nærværende speciale er det relevant at pege på hvilke tanker og muligheder, 
                                                       
173 Hvad er omkostningerne ved at levere for sent? 
174 Se Kapitel 2. 
175 Dyer og Singh, 1998, s. 662 
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der eksisterer for at implementere klausulsystemet. Det er derfor ikke et mål i sig selv at bidrage 
til den eksisterende viden om relations rente. Derfor vil følgende afsnit om gevinstsøgning bygge 
på Dyer og Singhs tanker. 

Relationsspecifikke aktiver 
Investering i parternes relationsspecifikke aktiver, er en given forudsætning for gevinstmuligheder, 
hvilket fremgår tydeligt i kapitel 4. Gevinstmulighedsbegrebet er ikke begrænset til relationsspeci-
fikke aktiver, men investeringer er en afgørende del af gevinstmulighedsklausulen, økonomisk så-
vel som juridisk. De relationsspecifikke aktiver er af Williamson blevet delt op i tre grupperinger; 
site-specificity, physical specificity og human asset specificity176.  Hertil kunne man tilføje contrac-
tual specificity177, dvs. investering i en relationsspecifik kontrakt. Kontrakter som værdidrivere er 
ikke et fremmed koncept178, men synes særlig relevant i dette speciale, hvor klausulsystemet i sig 
selv binder parterne til at lave relationsspecifikke investeringer. Dermed kan en investering i spe-
cialets klausulsystem, ex ante, bidrage til ex post gevinster. I Konciperingsfasen er det dog de al-
mindelige relationsspecifikke aktiver, der hovedsagligt skaber værdi. Investeringer i relationsspeci-
fikke aktiver bidrager til relationel rente179. Jo større investering, des større relationel rente. Dyer 
og Singh peger på to underprocesser til dette: varigheden af beskyttelsesforanstaltninger og 
mængden samt størrelsen på transaktioner mellem parterne180.  

Beskyttelsesforanstaltninger i gevinstmulighedsklausulen er kompensationen for ikke-optimal ad-
færd. Dyer og Singh påstår, at jo længere tid en beskyttelsesforanstaltning mod opportunistisk 
adfærd er aftalt til, jo større lyst vil parterne have til at lave relationsspecifikke investeringer. Det 
dilemma er netop, hvad gevinstmulighedsklausulen håndterer. Ikke nok med den beskytter imod 
opportunistisk adfærd, så fungerer den også gennem hele samarbejdsperioden. Derfor synes ge-
vinstmulighedsklausulen at leve op til underproces 1181, som er varigheden af beskyttelsesforan-
staltninger.  

Omfanget og størrelsen på transaktioner er unikt afhængig af parterne, branchen og samarbejdet. 
Dyer og Singh siger, at parternes indblanding i hinanden giver dem større mulighed for at skabe 
relationel rente. Dette drejer sig først om fremmest om stordriftsfordele. Ved at have mange og 
store transaktioner kan virksomhederne investere i arbejdsprocesser, som er unikke for samarbej-
det. Anvendelsen af kvalificerbarhedsklausulen er meget afhængig af omfanget af samarbejdet. 
Opsætningen af klausulsystemet ex ante er derfor også afhængig af denne underproces.  

 

 
                                                       
176 Williamson, 1985 s. 18 
177 Contractual specificity er en relationsspecifik investering, da parterne positivt skal beslutte sig til at investere i stra-
tegisk kontrahering. Dette er i modsætning til den klassiske kontrahering, som simpelt kan beskrives som et nulsums-
spil, med sikring af egne rettigheder og begrænsning af egne pligter. 
178 Se blandt andet DiMatteo, 2010, s. 737 samt Østergaard, 2010, s. 2 m.fl. 
179 Dyer og Singh, 1998, s. 664. Proposition 1.  
180 Dyer og Singh, 1998, s. 662-664 
181 Dyer og Singh, 1998, s. 662-664 
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Vidensdelings rutiner 
Det er vigtigt i søgning efter gevinstmuligheder, at parterne er opmærksomme på hvordan de or-
ganiserer transaktionen. Det kunne være overvejelser om, hvorvidt organisationer har en fælles 
arbejdsplads, har ugentlige vidensdelingsmøder, har projektgrupper bestående af forskellige fag-
grupper fra begge virksomheder mv. Parternes villighed til at investere i vidensdeling, bidrager 
positivt til deres evne til at frembringe gevinstmuligheder.  

Partner-specific absorptive capabilities182, kalder Dyer og Singh den første underproces i vidensde-
ling. Det drejer sig om parternes forenelighed. Er de i stand til at observere og udnytte hinandens 
rutiner, kulturer og know-how. Klausulsystemet kan kun fordre incitamentet til at ønske vidensde-
ling. Den forhindrer ikke denne underproces, men parterne skal være særlig opmærksomme på 
hvordan de udnytter denne proces.  

Den næste underproces, er incitamenter til at vidensdele183. Dette bidrager klausulsystemet til. En 
gevinstmulighed skal deles mellem parterne, hvorfor de grundlæggende økonomiske incitamenter 
er på plads. Parterne er næsten overskyndet til at dele viden, da modparten er påtvunget at følge 
op på den viden eller kompensere for ikke at udnytte den viden. Parterne har derved en selvisk 
interesse i at både dele viden og agere på den viden.  

Komplementære ressourcer og evner 
De to parters organisationers evne til at samarbejde er en væsentlig forudsætning for at frembrin-
ge gevinstmuligheder. Et stærkt samarbejde skal gerne generere ressourcer, som er særlige for 
parterne – og dermed også give en konkurrencemæssig fordel. Sådanne ressourcer er ifølge Dyer 
og Singh særlige ved, at de ikke kan købes på markedet, men er avlet unikt for samarbejdet184. 
Sådanne ressourcer bidrager altså både til nye gevinstmuligheder, men har også den indirekte 
fordel af at gøre kontraktbrud mere usandsynlige185. Klausulsystemet har lille indflydelse på disse 
komplementære ressourcer. Parterne skal træffe et bevidst valg om afsøgning af - og evaluering - 
af komplementærbarheden186. Dette kan blandt andet gøres ved at beskrive tredjeparts involve-
ring. Ved stor involvering af tredjepart, kan tredjepart gennemskue disse komplementære res-
sourcer og konkurrencemæssige fordele. Dermed sikres en troværdig trussel omkring udnyttelsen 
af gevinstmuligheder, der er unikke for samarbejdet. Ved at involvere tredjepart sikres dermed, at 
1) parterne handler i overensstemmelse med gevinstmulighedsklausulen – også for gevinstmulig-
heder, der er unikke og kræver indsigt i parternes komplementære ressourcer, samt 2) parterne 
har incitament til at investering i disse ressourcer, da de er bundet til at handle optimalt.  

                                                       
182 Dyer og Singh, 1998, s. 665-66 
183 ’Incentives to encourage transparency and discourage free riding’, Dyer og Singh, 1998, s. 666 
184 Dyer og Singh, 1998, s. 667 
185 Dermed bidrager de også til at eliminere overinvesteringsdilemmaet. Mens sandsynligheden for kontraktbrud be-
væger sig mod nul, fordi samarbejdet bliver unikt og uimiterbart, bliver optimal investering også den som frembringer 
den største værdi inden for samarbejdet. 
186 ‘Ability to identify and evaluate potential complementarities’, underproces 1 ved komplementære ressourcer, Dyer 
og Singh, 1998, s. 668 
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Parterne kan ved at skabe kongruens i deres processer, deres virksomhedskultur og systemer187 
øge muligheden for at finde gevinstmuligheder og skabe relations rente. Her vil en større grad af 
involvering af tredjepart, ligeledes bidrage til at sikre en gennemskuelighed, om hvad parterne 
optimalt skal træffe af valg. 

Effektiv governance 
Dyer og Singh peger i deres fjerde værdidriver på effektiv governance. Deres tilgang er dog i oppo-
sition til anvendelsen af tredjepart i forholdet. De ser hellere anvendelse af tillid og gidsler til at 
sikre optimal adfærd188. Denne tilgang er dermed en direkte modsætning til den grundlæggende 
tilgang som specialeforfatterne har valgt at benytte. I specialet har effektiv kontraktstyring, ved 
anvendelse af tredjepart som trussel, været tilgangen. Denne meningsforskel giver grund til forkla-
ring. I Dyer og Singh bygger parternes korrekte opfyldelse på gidsler, hellere end kontraktuel sik-
ring. Dermed er tankegangen omkostningsminimering. Isoleret set er det en fornuftig tilgang. Der 
er væsentlig transaktionsomkostninger forbundet med at lave en unik, strategisk kontrakt. I de 
foregående afsnit har der løbende været henvist til behovet for at involvere tredjepart. Det koster, 
og set i et isoleret transaktionsomkostningsperspektiv vil det derfor ikke kunne rationaliseres. An-
vendelsen af gidsler har dog en begrænset effekt. Den forudsætter nemlig, at parterne ex ante kan 
fastsætte korrekte gidsler. Gidslet skal nemlig matche en investering for at sikre en optimal ad-
færd189. Hvis gidslet ikke gør dette, vil en genforhandling af prisen kunne medføre en uoptimal 
prissætning, som igen sørger for hold-up risiko og underinvestering. Gidsler er også kontraktuelle 
aftaler, som kan blive genforhandlet190.  

Forudsætningen for, at Dyer og Singh stoler på effektivitet af deres anvendelse af gidsler og tillid, 
er derfor i modstrid med både specialforfatternes opfattelse samt af og teorier omkring effektiv 
styring af ændrede omstændigheder. Der er derfor omkostninger forbundet med begge tilgange. 
Hhv. manglende udnyttelse af gevinster ved Dyer og Singhs tilgang og transaktionsomkostninger 
ved tredjepart i specialets tilgang. Det har ikke været specialets formål at fastlægge, hvilke af de to 
tilgange, der har færrest omkostninger.  

Deres tilgang til at kunne lave effektiv governance via uformelle mekanismer, som tillid og om-
dømme, synes endnu fjernere fra specialeforfatternes tankegang. Sådanne mekanismer kan må-
ske tilsikre, at parterne handler i en grad, som sikrer, at der ikke mistes tillid eller skades omdøm-
me. Dette incitament tilsikrer dog ikke optimal adfærd.  

Derfor er Dyer og Singhs fjerde værdidriver i specialeforfatternes opfattelse ikke bidragene til et 
korrekt incitament til investering og søgning efter gevinstmuligheder.  

Parterne finder gevinstmuligheder 
I det foregående afsnit behandledes søgning efter gevinstmuligheder. Det næste væsentlige samt 

                                                       
187 ’Role of organizational complementarities to access benefits of strategic resource complementarity’, underproces 2 
i komplementære ressourcer, Dyer og Singh, 1998, s. 668 
188 Dyer & Singh, 1998 s. 669 ff. 
189 Se kapitel 4. 
190 Williamson, 1983, s. 537 
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praktiske spørgsmål er, hvad der skal ske når gevinstmuligheden er fundet. Dette kan tilgås på to 
måder. Først og fremmest under erkendelse af, at der symmetrisk information. Dette er forudsæt-
ningen i specialets økonomiske model. Under symmetrisk information vil parterne ikke ønske at 
iværksætte tredjepart eller domstol. De har optimale incitamenter til at overholde gevinstmulig-
hedsklausulen. Spørgsmålet er derfor af praktisk karakter. Omvendt kan de under asymmetri have 
et incitament til at gemme på oplysningerne. Det ses i særlig grad i tilfælde af handelsagent-
kontrakter og outsourcing kontrakter, hvor en høj indtjeningsgrad medføre termineringsrisiko191. 
Dette er et særligt dilemma, under principal-agent teoretiske vilkår, hvorfor det ikke vil blive belyst 
mere her. Det er dog værd at have for øje i konciperingsfasen hvorvidt, der kan opstå sådan et 
dilemma, og hvordan det kan modvirkes.  

I specialets model har der været antaget en symmetrisk viden. Gevinstmulighedsklausulen i sig 
selv er upåvirket af asymmetri, men det er kvalificerbarhedsklausulen ikke. Under forudsætning af 
et samarbejde, der lever op til Dyer og Singhs principper om samarbejde, vidensdeling og kom-
plementære ressourcer, kan symmetri antagelsen antages ikke at være langt fra virkeligheden. Det 
ses blandt andet ved, at selv hvis der er asymmetri, så skal den ene part tro han kan lyve om en 
gevinstmulighed overfor modparten og tredjepart. Det skal han tro, selvom de har investeret i 
forskellige aktiv specificiteter, vidensdelings og governance strukturer, komplementære ressourcer 
og tredjeparts involvering i processerne. Han skal altså tro på, at sandsynligheden er større for, at 
han ikke bliver opdaget end han gør, og forvente, at nytten af ikke at blive opdaget er tilpas meget 
større, end hans andel af gevinsten ved at være ærlig. Derfor får det mere karakter af praktisk 
værdiafklaring mellem parterne, fremfor konflikt og opportunistisk adfærd.  

En metode i praksis kunne være at anvende et almindelig Risikokort192, som inspiration til at regi-
strere gevinstmuligheder, sikre korrekt investering og logge dem undervejs i kontrakten. Dermed 
ville der være et redskab til at systematisere behandlingerne af gevinster og sikre verificering og 
logning undervejs. Det ville dermed kunne spille i fin tråd med klausulsystemet og særligt tredje-
part og dommerens effektive verificering af deres kendskab og investeringer i gevinster på et hvert 
givent tidspunkt i kontraktperioden. 

Partnerne realiserer gevinstmuligheder 
Hvis parterne har fundet og investeret i gevinstmuligheder, skal der gerne på et tidspunkt ske en 
realisering. Dermed skal der også ske en gevinstdeling og kompensation. I et simpelt tilfælde, hvor 
parterne ex post aftaler prisen, er det nemmeste, at den afspejler vilkårene i gevinstmuligheds-
klausulen. Prisen skal altså tage højde for kompensation og gevinstdeling. I længerevarende, kom-
plicerede kontrakter foregår det dog typisk ikke på denne måde. Anlægsarbejder har eksempelvis 
typisk månedsvis aflønninger af entreprenøren193. Det skal derfor vurderes om, der fx skal ske lø-
bende kompensation, således investeringen betales, mens gevinstdelingen afventes til realisering. 

                                                       
191 Petersen, Petersen og Benito, 2006, s. 324 
192 Lynggaard, 2011, s. 97-98. Her henvises til den klassiske ’Risk Map’, som vurderer risikoer efter deres sandsynlighed 
og påvirkning. Dermed kan der laves en ledelse af, hvornår man handler, hvordan, og i forhold til hvilke risici. 
193 Entreprenøren har fx ret til a conto betaling månedligt jf. AB 92, § 22, stk. 1. Endvidere er der ret til betaling af 
ændringsarbejdere efter samme vilkår jf. § 22, stk. 5.   
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En sådan løsning, ville sikre korrekt investeringsincitament og risikofordeling (i over-underordnede 
forhold). Dette kan forklares ved, at der sikres imod underinvestering, som følge af løbende kom-
pensation. Derudover deles gevinsten ex post, så det ikke er den ene eller anden, der pådrages 
risikoen for i hvilket omfang den realiseres. Endvidere ville sådan en løsning, også give korrekt inci-
tament hos begge parter til at realisere det maksimale i løbet af forholdet194. Der kunne også afta-
les løbende kompensation og gevinstdeling, således at der ikke var et udestående forhold efter 
kontraktens ophør. 

Realiseringen af gevinsten er derfor afhængig af den metode, parterne praktisk har aftalt til at 
gennemføre gevinstmulighedsklausulen. Det skal dog altid overvejes, at upåagtet af metode, så 
har parterne, gensidige forpligtelser og rettigheder under gevinstmulighedsklausulen. Det vil sige 
hvis gevinsten viser sig større end forventet, så har entreprenøren ret til efteraflønning – upåagtet 
hans løbende aflønning. Hvis gevinsten viser sig mindre, har bygherren ret til kompensation for 
den overbetaling, han har givet entreprenøren løbende.  

Effekterne af gevinstmulighedsklausulen kan altså gøres op ved realisationen for at sikrer at kom-
pensation og deling er foregået korrekt. Dette er en fundamental forudsætning for at sikre imod 
underinvestering.  

Anvendelse af tredjepart 
I de foregående afsnit har det handlet om, hvordan klausulsystemet effektivt ville fungere hvis 
begge parter traf de rigtige og optimale valg. Værdien af klausulen er afhængig af, at den også 
fungerer hvis det går galt. Der er flere grunde til, at parterne kan vælge at indkalde tredjepart til at 
sørge for at imødegå deres konflikter.  

Tredjeparten kan bruges i mange forskellige situationer til at give bindende svar. Parterne kan selv 
vælge, hvordan de imødekommer tredjeparts svar. Hvis det stadig er muligt at gennemføre ge-
vinstmuligheden, kan de vælge at gøre det. Ellers må den part, som tredjepart mener ikke har age-
ret korrekt, kompensere og erstatte (enten ved betaling eller ny prisfastsættelse). Dette kan fore-
gå uden retssag, da parterne har aftalt at anvende tredjeparts svar som bindende bevis hos dom-
stolene.  

Fase 3 – Ophørsperioden 
Fase 3 handler om ophørsperioden. Dette er en lettere fordrejning, da konflikt og kontraktopfyl-
delse ikke behøver at medføre ophør af forholdet. Det er dog væsentlig at drage en forskel mellem 
samarbejdet og anvendelsen af kontrakten som styringsredskab, og så det forhold, at der opstår 
domstolskonflikt, eller at der skal genforhandles en ny kontrakt.  

Tvist om tredjepart 
Hvis parterne ikke accepterer tredjeparts resultat, så kan de prøve det i domstolen. Hvis gevinst-
mulighedsklausulen er skrevet effektivt, så har de reelt kun to holdepunkter at gå i retten på; 
hvorvidt, at de kunne handle på muligheden eller, hvorvidt, det er inden for kontrakten. Dette 

                                                       
194 Da overskuddet først aflønnes til sidst, og deres indsats medfører større eller mindre gevinst. 
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følger af kvalificerbarhedsklausulen, hvor parterne aftaler sig til, at tredjeparts værdivurdering har 
retsvirkning. Hvis en dommer derfor accepterer deres aftale, så vil muligheden for at ændre på 
tredjeparts afgørelse, hvile på at de to andre kumulative betingelser ikke er opfyldt. Parterne skal 
derudover gøres sig klart hvorvidt at de skal aftale værneting, hvorvidt de vil aftale voldgift eller 
almindelig domstol. I nærværende opgave har anvendelsen af gevinstmulighedsklausulen været 
vurderet i forhold til dansk ret. I hvilket omfang aftalen og resultaterne ville kunne anerkendes 
inden for andet værneting har ikke været undersøgt.  

Parterne afslutter deres kontraktforhold 
Efter at parterne har opfyldt deres kontraktuelle forpligtelser, inklusiv deres forpligtelser i ge-
vinstmulighedsklausulen, ophører deres kontraktuelle forhold. Det er dog værd at overveje hvor-
vidt der kan laves en aftale om gevinster, som ikke er realiseret ved det almindelige kontraktfor-
holds ophør. 

Delkonklusion 
I kapitel 6 er det blevet diskuteret hvilke overvejelser, der skal gøres ved at implementere klausul-
systemet. Diskussionen er ikke endelig eller altomfattende. Der kan således ikke udelukkes, at der 
findes andre overvejelser, der har tilsvarende værdi. Resultat af analysen er dog, at implemente-
ring ikke kan foregå, ved bare at indføje klausulsystemet i en kontrakt. Først og fremmest skal det 
grundlæggende overvejes, om parterne ønsker at anvende kontrakten som en aktiv specificitet. 
Det medfører en accept af at investere i kontrakten, og i det inter partes forhold, allerede inden 
kontrakten underskrives. Der skal skabes en fælles forståelse af, hvad parterne anser for værdi, 
der skal findes en tredjepart, og det skal aftales hvilken form for aftale, der skal indgås med tred-
jepart. Derudover skal parterne overveje hvilke værdidrivende elementer, de ønsker at investere i. 
Klausulsystemet håndterer partens investeringsincitament og behandling af gevinstmuligheder. 
Gevinsten og relations rente skabes dog ved aktivt at bestemme, hvordan der investeres i aktiver, i 
vidensdeling og i samarbejdet som et hele. Derudover skal parterne aftale hvordan evt. gevinst og 
omkostning skal betales. Sker der månedlig a aconto betaling som i byggebranchen, eller sker ge-
vinstdeling ex post. Dette er nogle af overvejelserne, parterne skal gøre, når implementere klau-
sulsystemet.  
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Konklusion 
Det kan konkluderes, at specialet ved at udarbejde en teoretisk økonomisk model, som tvinger 
parter til at agere optimalt under ændrede omstændigheder, formår at formulere et økonomisk 
svar på specialets problemformulering. På baggrund af denne teoretiske model, har specialet vist, 
at det er muligt at transformere optimal adfærd til et klausulsystem, som kan håndtere nye opstå-
ede gevinstmuligheder i længerevarende, komplicerede kontrakter. Centralt for hvordan dette 
klausulsystem kan fungere, i økonomisk teori såvel som juridisk fortolkning, er anvendelsen af en 
kompetent tredjepart for at sikre et troværdigt system.  

Specialets resultat skal ses i lyset af pareto-optimalitet, der er den objektive forståelse, som er 
forudsat. Dette har haft betydning for både definitionen af en gevinstmulighed og udviklingen af 
klausulsystemets funktion. Væsentligt for definitionen af en gevinstmulighed er, at ingen af kon-
trahenter skal stilles ringere, når de foretager relationsspecifikke investeringer. Det har betydning 
både økonomisk og juridisk. 

Specialeforfatterne har valgt at anvende en selvisk aktørforudsætning med transaktionsomkost-
ningsteoretisk forståelse af verden. Med disse præmisser har det været muligt at vise, at inoptimal 
adfærd forekommer, når det ikke er muligt at beskrive fremtidige stadier. 

Det har været væsentligt for udviklingen af specialets klausulsystem at fastlægge, hvorledes kon-
trahenter kan forventes at agere under ændrede omstændigheder. Med udgangspunkt i teorierne 
i ukomplet kontraktteori, har vi analyseret de udfordringer, der følger. Ved at analysere løsninger, 
som baseres på effektiv fordeling af forhandlingsstyrke, har det været tydeligt, at der måtte an-
vendes en anden tilgang.  

Specialets økonomiske model består af funktioner, som skal tvinge parterne til selv at agere kor-
rekt, samt en tredjepart, der skal sikre funktionerne. Tankegangen i funktionerne er simpel. Par-
terne skal være sikret deres investeringer og dele gevinsterne af fremtidige muligheder. Funktio-
nerne i modellen medfører, at enhver handling uden for den optimale, vil være ligeså byrdefuld, 
som den optimale potentielt er gavnelig. Derved vil parterne agere optimalt. Specialet har dermed 
bidraget med en løsning, som baseres på fastholdelse af forhandlingsstyrken i ligevægt over tid. 
Det kræver dog en troværdig trussel for, at funktionerne virker. Ellers kan prisen genforhandles, og 
modellen bryde sammen. Det har medført udarbejdelse af en troværdig tredjepart.  

Den økonomiske model skal fungere i den retlige ramme af aftaleretten. Der er to principper, som 
muliggør og vanskeliggør transformationen af den økonomiske model til et juridisk klausulsystem. 
Aftaleretten hviler på parters grundlæggende ret til at aftale, hvad de vil med meget få begræns-
ninger. Dette muliggør transformationen af den økonomiske model. Omvendt er et vigtigt rets-
princip, at parterne kan stole på, hvad de aftaler. Dermed kræver det, at parterne i deres aftale-
grundlag fastlægger, hvordan de vil håndtere ændrede omstændigheder. Gevinstmulighedens 
særlige gensidige forpligtelse vanskeliggør yderligere processen, da det betyder, at en domstol 
ikke kan anvende den obligationsretlige baggrundsret til at udfylde og fortolke klausulen. Dermed 
påhviler der i transformationen af den økonomiske model et skærpet krav til, at funktionerne for-
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muleres som utvetydige retsregler for at sikre den retsfølge, som funktionen skal have.  

I specialets kapitel 6 har vi peget på en række overvejelser for at implementere klausulsystemet. 
Dette er gjort for, at diskutere klausulsystemets mere praktiske anvendelse ved at se på kontrak-
tens forløb i tre faser. Herunder hvordan gevinstmuligheder findes, hvordan tredjepart anvendes 
og hvordan, systemet kan anvendes på forskellige måder.  

Besvarelsen af specialets problemstilling bygger på en række stærke antagelser. Der har ikke været 
nogen empiriske undersøgelser til at bekræfte antagelserne. I specialets afgrænsning og analyse er 
der påpeget visse begrænsninger og risici i anvendelsen af de metoder og teorier, der har været 
anvendt til at belyse specialets problemformulering. En begrænsning af specialets resultat, har 
været udviklingen af en troværdig tredjepart. Her har det været muligt at godtgøre, at en omkost-
ningstung tredjepart, der kan undersøge sandheden i meddelelser, kan være troværdig. 

Det har af hensyn til specialets omfang været nødvendigt at afgrænse fra forskellige teorier og 
analyser. Særligt relevant er diskussionen af modellens påvirkning af uforudsete omstændigheder, 
som har ligget uden for antagelserne bag modellen. Det er vores opfattelse, at klausulen kan fun-
gere under uforudsete omstændigheder. Endvidere har teori om forskellig opfattelse af værdi tid-
ligere været en begrænsning af anvendelsen af afsløringsmekanismer. Det er specialeforfatternes 
opfattelse, at den økonomiske model ved anvendelse af den forslåede troværdige, omkostnings-
tunge tredjepart vil kunne løse dette problem.  

Inden for specialets teoretiske ramme, har det været muligt at pege på udfordringer og løsninger 
samt transformation fra økonomisk teori til juridisk udformning. Det har derfor været muligt at 
besvare problemformuleringen fyldestgørende. 
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Appendix 

Appendix 1: Investeringstyper 

INVESTERINGSTYPER 

Investering En investering af den ene part, fx omkostningsreducerende eller værdiforøgende, som er uaf-
hængig af den anden. 

Bilateral investering Investeringssituation hvor begge parter investerer, men i deres eget asset, fx eget produktions-
apparat eller egne medarbejdere. Værdien af produktionsapparatet og medarbejderstaben 
stiger således.  

Relationsspecifik investering Når investering er unik for relationen – det vil sige forbedringer som kun gavner værdien i 
forholdet. Det kan være uddannelse af medarbejdere i samarbejdspartnerens projektprogram. 

Selvisk investering En relationsspecifik investering, hvor værdien tilfalder investor. 
”Pure” Cooperative investering 
Se Che og Hausch, 1999, s. 126 

’Rene’ kooperative investeringer: Investeringer i samarbejdet, hvor investeringen gavner den 
anden part, fx en investering i distributionsnettet, som forbedrer samarbejdspartnerens konkur-
renceevne.  

”Hybrid” Cooperative investering 
Che og Hausch, 1999, s. 126 

Hybride kooperative investeringer: Investering i samarbejdet, som gavner både samarbejds-
partner og investor.  
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