
	

 
 
 

PARTNERING I ET SELEKTIVT 
DISTRIBUTIONSSYSTEM 

 
  - EN JURIDISK OG ØKONOMISK ANALYSE 

 
PARTNERING IN A SELECTIVE DISTRIBUTION SYSTEM 
 

- A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS 

 
 
 
 
 
Juridisk vejleder:   
Kim Østergaard 
          Anslag: 227.624 
Økonomisk vejleder: 
Lasse Henningsen   
 
     
 

Kandidatafhandling 
Cand.merc.jur 

 
Copenhagen Business School 

Oktober 2014 
 
 

 
 
Sarah Haislund Johansen        Line Kolle Rasmussen 
        
  
 

 
 
    



	

Abstract 

In a conventional retailer cooperation in a selective distribution system, the standard contract forms 

part of the clauses, which the parties must comply. The standard contract is already drawn up, and 

the parties hereby fill the last clauses out, according to their wishes. Case law in this area shows that 

the manufacturer and the distributor in some cases have a very long-term cooperation of several 

years and decades. This means that the distributor has conducted many years of relationship-

specific investments in the collaboration, based on the goodwill associated with the manufacturer's 

products. Case law also indicates that the distributors investment in goodwill will not be satisfied 

due to the parties' form of cooperation does not allow it. This causes a dilemma in which the 

distributor does not have a desire to invest too much into the cooperation for the fear of being 

terminated. The threats of being terminated are caused by vertical integration or a performance by 

the distributor under level. These threats are the core of the distributors termination dilemma, and 

are the main reason why the full sales potential of the distributors market in many cases are not 

being utilized optimally. 

 

It will prove to be a favourable situation for the parties on the distributors market, when the 

standard contract is instead replaced by a contract based on proactive clauses and a closer 

collaboration, in which both parties make relationship-specific investments. Proactivity and open 

dialogue will contribute to an economic advantage in the downstream market, for example in the 

form of competitive advantage through knowledge sharing. In addition, the parties' joint 

commitment to cooperation can be used as a safeguard of termination, and thus contribute to the 

utilizing of the distributors market full sales potential. The development of the relational contract 

based on proactive clauses is made in common, and hereby helps both parties have equal bargaining 

power from the start. A longer period of negotiation and a longer start-up period will be the 

consequents of replacing the standard contract with a contract that will be drawn up jointly, and this 

will result in an increase of the costs ex ante. It turns out, however, that the parties on the other hand 

will save on the running costs of cooperation, by having a complete contract available from the 

start. In addition, costs associated with the termination of the contract, will be minimized due to the 

long association that the parties has created.	
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Kapitel 1 – Problemstillingen  

 

1.1. Indledning 

I takt med at globaliseringen i flere årtier har været et uundgåeligt emne for verdens virksomheder, 

er der sket en øget samhandel, hvor små og mellemstore virksomheder er blevet til større 

multinationale virksomheder. Dette er sket på baggrund af åbne grænser, den nye forbedrerede 

teknologi samt virksomhedernes internationale strategier har virket, så det er muligt at source i og 

outsource til flere dele af verden end tidligere. Denne øget gennemsigtighed på markeder, gør det 

muligt for virksomheder, hele tiden at forbedre sig og ændre deres strategier til deres omverden. I et 

selektivt distributionssystem er formålet for en producent, at udvælge en forhandler på et bestemt 

marked der kan være medvirkende til, at producenten kan få varerne eller tjenesteydelserne ud på 

den bedst mulige måde. Producenten vælger sin forhandler baseret på den performance eller det ry, 

som forhandleren har på markedet. Når forhandleren er blevet udvalgt, er det herefter op til 

forhandleren, at performe optimalt i forhold til de krav, som producenten stiller i kontrakten.  

 

Det vil som udgangspunkt være fordelagtigt for forhandleren at performe mere end optimalt, og 

derved opnå det bedste salgspotentiale på afsætningsmarkedet. Det vil på den ene side gavne 

forhandleren selv økonomisk, men derudover vil det også gavne producenten, idet producentens 

salg af varerne eller tjenesteydelser afhænger af forhandlerens mersalg. Der er dog nogle skjulte 

strategier fra forhandleren samt producentens side, som for det meste gør det umuligt for 

forhandleren at præstere over hvad han er anset til at gøre i kontrakten. Forhandlerens 

termineringsdilemma er det fænomen, som er medvirkende til, at forhandleren i mange henseende 

er tilbageholden med at udnytte afsætningsmarkedets fulde salgspotentiale. Dette dilemma medfører 

et potentiale for, at optimere samarbejdet mellem forhandleren og producenten. Dette sker ved at 

skabe et fælles grundlag for afsætningen af varerne eller tjenesteydelser, samt skabe en optimal 

udnyttelse af afsætningsmarkedet, og derved skabe en konkurrencemæssig fordel heraf. 

 

I den følgende afhandling vil der blive taget udgangspunkt i forhandlerens termineringsdilemma, 

både juridisk, i form af gældende retspraksis på området, men også økonomisk i form af 

økonomiske teorier, der vil belyse hvilke strategier producenten og forhandleren anvender i et 

konventionelt samarbejde. For at skabe en fælles strategi og målsætning blandt forhandleren og 

producenten, samt en optimering af forhandlerens performance, vil termineringsdilemmaet medføre 



5	

et øget behov for en ny samarbejdsform og kontraheringsstrategi. Denne nye samarbejdsform bliver 

introduceret som partnering, og kontraheringsformen tager sit udgangspunkt i proaktive klausuler 

og relationelle kontrakter. I forbindelse med empirisk litteratur på området, vil proaktive klausuler i 

et juridisk perspektiv belyse hvilke fordele og ulemper dette medfører. Det økonomiske afsæt vil 

være teorier og modeller, som skal underbygge de juridiske kompetencer, som proaktiv kontraktret 

og partnering medvirker til. Parallelt med at partnering og relationelle kontrakter skal optimere 

forhandleren og producentens samarbejde, vil dette forbedret samarbejde endvidere kunne 

analyseres med et konkurrencemæssigt synspunkt, og derved vil afhandlingen medvirke til at 

belyse, hvilke konkurrencemæssige fordele, der er heraf. 

 

1.2. Formål 

De ændringer som igennem det seneste årti har været medvirkende til verdensøkonomien er ændret, 

har gjort at det danske forhandlerforhold vil være relevant at se nærmere på. Da det nuværende 

forhandlerforhold synes at indeholde en del begrænsninger for producenten og forhandleren, vil 

formålet med denne afhandling være om parterne igennem anvendelse af en relationel kontrakt vil 

kunne opnå en fælles optimering. 

 

I forbindelse med denne afhandling ønskes der igennem partnering, at parterne anvende en 

værdiskabende forhandlerkontrakt, som bygger på erfaringer fra den danske byggebranche samt 

USA. Denne form for værdiskabende forhandlerkontrakt, ville parterne også kunne anvende denne 

kontraktform på tværs af landegrænserne. Endvidere ønskes der i denne afhandling, at opstille nogle 

proaktive klausuler, hvis formål er at skabe et samarbejde der bygger på tillid, åbenhed samt fælles 

mål og værdier. Disse faktorer skulle gerne medfører at de danske producenter og forhandlere ville 

opleve et mere efficient output. 

 

Det er det retsdogmatiske udgangspunkt der anvendes i denne afhandling, når de proaktive 

elementer skal analyseres. De proaktive klausuler opstår udelukkende på baggrund af et ønske om, 

at skabe en relation mellem virksomhedens generiske strategi og forhandlerkontrakten. Det 

selektive distributionssystem er afhandlingens udgangspunkt, da det er her, at parterne har 

muligheden for at skabe kvasi-rente ifølge Dyer & Singh. Det er også i det selektive 

distributionssystem, der bliver afholdt mange relations-specifikke investeringer, grundet varernes 

kompleksitet. 
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1.3. Synsvinkel 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil nærværende afhandling analysere forhandlerens mulighed for 

at opnå en ændring samt skabelse af en relationel kontrakt i form af partnering i et selektivt 

distributionssystem. Ud fra dette perspektiv vil afhandlingens resultat bidrage til mindre usikkerhed 

omkring den konventionelle forhandlerkontrakts retsstilling. Afhandlingens opfattelse er, at 

producenten har al forhandlingsstyrken, når parterne skal forhandle deres kontrakter, samt 

producenten besidder magten i det videre samarbejde, grundet vores udgangspunkt i forhandlerens 

termineringsdilemma. Det er fra forhandlerens synspunkt, at afhandlingen forsøger at løse de 

ovenstående dilemmaer, da vi antager, at forhandleren er den svage part i relationen. Det er dernæst 

fra et fælles synspunkt, at opgaven søger at optimere kontrakten mellem parterne, samt afklare de 

konkurrencefordele, der foreligger, når en forhandlerkontrakt anvendes som en partneringaftale. 

Her er fokus på dynamikken i samarbejdet og skabelsen af merværdi, hvilket medfører, at begge 

parter er altafgørende for at skabe konkurrencefordele på afsætningsmarkedet. 

 

1.4. Problemformulering 

Problemformuleringen opstod da vi fik et kendskab til det faktum, at et konventionelt 

forhandlerforhold er underlagt en dobbeltsidet risiko for opsigelse, også kaldet forhandlerens 

termineringsdilemma. I faget ”Distribution og Mellemænd” på cand.merc.jur. studiet fik vi et 

indblik i, at forhandleren i mange tilfælde står som den svage part i kontraktrelationen med 

producenten. Denne problematik fik os til at tænke over løsninger til, hvordan kontraktrelationen 

mellem producenten og forhandleren kan optimeres. Der blev i samme fag introduceret en 

anderledes kontraheringsform, som tager udgangspunkt i et proaktivt synspunkt på klausulernes 

anvendelse. Endvidere hvordan den proaktive tankegang kan medvirke til en fællesnytte, og dermed 

kvasi-rente i relationen.  

 

 

Ud fra gældende ret ønskes en økonomisk juridisk analyse af efficiensen af partnering i et selektivt 

distributionssystem - vil producenten og forhandleren stå stærkere i konkurrencen, hvis de vælger 

aftaleformen partnering som det efficiente kontraheringsværktøj? 
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Det konkrete problem som forhandleren bliver sat i, er en dobbeltsidet risiko for opsigelse1. 

Afhandlingen har til opgave at undersøge, om aftaleformen partnering kan skabe mere sikkerhed for 

forhandleren, og eliminere risikoen for opsigelse. Derudover skal afhandlingen redegøre for, om der 

foreligger konkurrencemæssige fordele ved at tænke og handle proaktivt samt indgå i et 

partneringsamarbejde i stedet for at anvende konventionel kontrahering. Afhandlingen tager sit 

afsæt i, at optimere forhandlerkontrakten og skabe kvasi-rente ved hjælp af proaktive klausuler, 

men i lige så høj grad ved hjælp af relationen mellem parterne og implementeringen af den 

relationelle kontrakt i parternes virksomhed. 

 

1.5. Struktur 

Afhandlingen er opbygget omkring fem dele. Kapitel 1 omhandler problemstillingen, som danner 

grundlag for afhandlingen. Derefter vil kapitel 2, 3 og 4 indeholde afhandlingens juridiske analyse, 

som vil belyse den reaktive samt den proaktive jura. Kapitel 5, 6 og 7 omhandler den økonomiske 

analyse, der på baggrund af økonomiske teorier har til formål, at give producenten og forhandleren 

et overblik over hvilke økonomiske muligheder samt begrænsninger dette forhold har. Kapitel 8 og 

9 tager sit udgangspunkt i den interdisciplinære analyse, og afslutningsvis indeholder kapitel 10 

konklusionen og perspektiveringen. 

 
 
1.5.1. Juridisk del 

Afhandlingen er opdelt på en måde, hvorpå læseren får en grundlæggende forståelse for, hvad en 

konventionel kontrakt indebærer, og hvordan retsdogmatikken fungerer på området. Fokus i starten 

af opgaven er på forhandlerkontraktens retskilder, især retspraksis, da privatretten er medvirkende 

til, at der er aftalefrihed mellem parterne. Det er også retspraksis, som analysen anvender til at 

belyse, hvordan et konventionelt forhandlerforhold fungerer, når kontrakten skal termineres, og 

hvordan den relationelle kontraktform kan optimere den konventionelle kontraktform.  

 

Anden halvdel af den juridiske del af opgaven introducerer den proaktive kontraktret og de 

proaktive elementer, der kan anvendes til at skabe en konkurrencemæssig fordel i 

kontraktrelationen. Den proaktive del er bygget op på en undersøgelse foretaget af IACCM2, som 

danner et indtryk af, at der er en efterspørgsel efter en proaktiv tankegang i den måde, hvorpå 

																																																								
1 Forhandlerens termineringsdilemma. 
2 International Association of Commercial Contract Management. 
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kontrakters klausuler bliver forhandlet på. Den proaktive del introducerer også et værktøj i form af 

en figur, som i afhandlingen, anvendes som et gennemgående analyseværktøj. 

 

1.5.2. Økonomisk del 

Den økonomiske del er delt op på samme måde som den juridiske. Der bliver taget udgangspunkt i 

de økonomiske problemstillinger ved en konventionel forhandlerkontrakt. Denne opdeling er 

baseret på et ønske om en dynamisk analyse, hvor problemstillingerne identificeres hvorefter de 

forsøges løses ved hjælp af partnerskabets økonomiske efficiens. Fokus i dette afsnit er på parternes 

begrænsede rationalitet og opportunistiske adfærd, samt de transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med en konventionel forhandlerkontrakt. 

 

Når de økonomiske aspekter af den konventionelle kontrakt er analyseret, anvendes samme 

udgangspunkt til at foretage en økonomisk analyse af et partnerskab og den relationelle kontrakt. 

Den begrænsede rationalitet og den opportunistiske adfærd bliver sat i fokus hele analysen 

igennem, da det er denne problematik, som partnering skal være med til at eliminere. En naturlig 

udvikling ved at udvikle et partnerskab, er de konkurrencemæssige aspekter, som parterne kan 

udnytte. I denne sammenhæng er der især sat et fokus på komplementære ressourcer og 

vidensdeling, som et middel til at skabe en langvarig strategisk konkurrencefordel på markedet. 

 

1.5.3. Interdisciplinær del 

I den sidste del af afhandlingen, er det igen den konventionelle kontrakt, samt bestemte elementer i 

kontrakten, som bliver analyseret. Den relationelle kontrakt udformes efter kooperative principper, 

og analyseres på baggrund af de to foregående juridiske og økonomiske kapitler. Denne del tager sit 

udgangspunkt i kontraktens retslige elementer, som findes i den konventionelle forhandlerkontrakt, 

hvorefter problemerne i denne kontrakt forsøges optimeres ved udarbejdelsen af en relationel 

forhandlerkontrakt. Den relationelle forhandlerkontrakt er baseret på korporativ kontraktret, hvor de 

økonomiske problemstillinger inddrages som et element, til at skabe merværdi og fællesnytte i 

kontraktrelationen. Formålet med udarbejdelsen af den relationelle kontrakt er endvidere at 

udfærdige et styringsinstrument, som skal medvirke til at minimere transaktionsomkostningerne i 

relationen. Synspunktet er på ex ante omkostningerne, idet disse medvirker til at eliminerer de 

økonomisk tunge ex post omkostninger. Disse vil på længere sigt, medføre en minimering af 

transaktionsomkostninger i relationen. En omkostningsminimering vil være medvirkende til, at 
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parterne kan skabe en konkurrencemæssig fordel. De økonomiske modeller anvendes i dette afsnit, i 

et forsøg på, at fremvise den samfundsmæssige effekt ved at optimere parternes relation i form af 

partnering.  

 

1.6. Teori og metode 

De valgte teorier og metoder skal være med til at belyse problemstillingen. Afhandlingen inddeles 

overordnet i tre analyser, - den juridiske, den økonomiske og den interdisciplinære analyse. De 

første to analyser vil fremstå som normative, da de ud fra den valgte teori vil belyse 

problemstillingen ud fra betragtningen om, hvad parterne bør gøre.3 Den interdisciplinære analyse 

vil derimod fremstå mere positivistisk, da der søges at belyse, hvorledes partnerne skal agere i deres 

kontraktforhold for at opnå det ønskede resultat. 

 

1.6.1. Juridiske teori og metode 

Både i den konventionelle og den relationelle kontrakt, er der aftalefrihed, da forhandlerens og 

producentens kontraktret er underlagt privatrettens udgangspunkt. Som udgangspunkt vil det 

medføre, at der er mindre risiko for begrænset rationalitet og informationsasymmetri blandt de 

kontraherende parter. Afhandlingen har taget sit udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. 

Metoden anvendes til at belyse hvilke retskilder, der anvendes i forhandlerkontrakters kontraktrum, 

og hvilken effekt retskilderne har på kontrakternes anvendelse.4  

 

I henhold til retsdogmatikken forsøger denne afhandling, at skabe et overblik over hvordan den 

konventionelle kontraktret fremstilles, med henblik på at afklare hvilken kontraktrelation 

producenten og forhandleren anvender. I henhold til kontraktretten, forekommer det i dag således at 

denne er til fordel for den stærke part, hvilket antages at være producenten i et konventionelt 

forhandlerforhold. På den baggrund begrænses forhandleren til at yde en overnormal præstation, 

idet incitamentsstruktur forekommer negativ. Privatretten er det retsdogmatiske udgangspunkt i 

afhandlingen, da kontraheringsprocessen omhandler borgernes indbyrdes forhold. Privatretten kan 

være baseret på privat skabte sekundære retskilder, eller på primære retskilder fastsat af staten i 

form af lovgivning. Analysen har et retspolitisk synspunkt, da der hovedsageligt vurderes hvordan 

de sekundære retskilder i form af retspraksis fungerer på området, og denne retspraksis er et 

																																																								
3 http://www.blackdiamond.dk/HDO/HRM_Ib_Andersen_Den_Skinbarlige_Virkelighed.pdf. 
4 Østergaard, 2003, s. 276. 
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gennemgående tema for, hvordan afhandlingens økonomiske og interdisciplinære analyse udformer 

sig.5  

 

1.6.1.1. Konventionel kontraktret 

I forbindelse med afhandlingens juridiske analyse, forekommer der indledningsvis en gennemgang 

af den konventionelle kontraktret samt den konventionelle forhandlerkontrakten. Årsagen til 

gennemgangen af den konventionelle kontrakt ret, skal findes i ønsket om at få belyst hvilken 

regulering der fungerer. I et konventionelt forhandlerforhold, reagerer producenten og forhandleren 

ex post, hvilket betyder at forhandlerkontrakten først på det tidspunkt der opstår et problem bliver 

taget i brug. Dette skaber et reaktivt synspunkt.6  

 

Hvis der i forbindelse med en konventionel forhandlerkontrakt forekommer en misligholdelse, 

synes producenten og forhandleren, at virke mere beskyttende ved denne kontraktform. Ved den 

konventionelle forhandlerkontrakt synes der ikke at være megen tvivl om parternes forpligtelser. 

Idet markedet anses for usikkert, og der ofte ved kontraktindgåelser, foretages mange investeringer 

synes det, at være en fordel for parterne at der ikke foreligger tvivl hvad angår parternes 

forpligtelser. Ved den interdisciplinære analyse vil dette blive anvendt i højere grad, idet de 

elementer der forekommer reaktive i bestemmelserne ønskes sammenlignet med de partnering 

bestemmelser der skaber incitament for parterne til at indgå et samarbejde. 

 

1.6.1.2. Den retsdogmatiske analyse 

Da retsgrundlaget for en konventionel forhandlerkontrakt ønskes belyst, anvendes den 

retsdogmatiske metode. Dette gøres for at kunne udlede gældende ret – de lege lata.7 Årsagen til at 

den retsdogmatisk analyse foretages, skyldes at der ved hjælp af de relevante retskilder der findes 

på området, gerne skulle opnå samme resultat som det Domstolen ville.8 I henhold til den 

retsdogmatiske metode, består analysen af følgende retskilder, regulering, retspraksis, retssædvaner 

og forholdets natur. Retsvidenskab er i Skandinavien den realistiske retsteori som forekommer som 

den mest udbredte tilgang til juraen. I Danmark synes retsrealismen at være centraliseret omkring 

forgangsmanden for retsrealismen Alf Ross.9 I 1950´erne hvor den realistiske retsteori synes at have 

																																																								
5 Blume, 2009, s. 161-165.	
6 Siedel, & Haapio, 2011, s. 11. 
7 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 29. 
8 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 31. 
9 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 379.	
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sit gennembrug, fandtes der i henhold til deres gyldighed ingen rangorden imellem de danske 

retskilder.10 Dette betyder, at retssædvaner ved en domstol, vil få samme betydning som 

eksempelvis regulering. Retssædvaner bliver blandt andet dannet på baggrund af virksomhedernes 

adfærd11, og er bindende. I det tilfælde hvor parterne ønsker at anvende forholdets natur, vil denne 

mulighed foreligge, idet parterne kan benytte sig af friere overvejelser.12 Forholdets natur ønskes 

primært anvendt i de situationer hvor omstændighederne gør, at der skal tage nogle særlige hensyn 

til sagens forhold. I den forbindelse indgår der nogle principper i fortolkningen af forholdets natur. I 

henhold til en forhandlerkontrakt vil eksempelvis koncipistreglen forekomme, idet der fortolkes til 

fordel for den part som ikke har skabt forhandlerkontrakten. Hvor en producent har anvendt en 

standardkontrakt, vil en forhandler i den situation, ikke have indflydelse på bestemmelsernes 

ordlyd, hvilket medfører at der fortolkes til fordel for forhandleren. 

 

Da der i forbindelse med konventionelle forhandlerkontrakter ikke findes nogen regulering, synes 

det relevant at udlede gældende ret på området, hvor retspraksis synes at være den centrale 

retskilde. På det tidspunkt hvor der foreligger en tvist ved en konventionel forhandlerkontrakt, 

synes den retsdogmatiske metode afgørende, da producenten og forhandleren kan lægge de 

præceptive love til grund herfor. På den baggrund vil producenten og forhandleren selv kunne 

regulerer deres forhandlerforhold, hvilket medfører at der stilles større krav til 

forhandlerkontrakten. 

 

1.6.1.3. Proaktiv jura 

Hvor reaktiv jura anvendes ex post, medfører begrebet proaktiv ”at handle i forventning og tage 

styringen.”13 Dette betyder at proaktiv jura anvendes forebyggende og her lader producenten og 

forhandleren kontrakten være et styringsværktøj. Den proaktive jura ønsker at synliggøre parternes 

mål og værdier, hvor den proaktive kontrakts må findes ved samarbejde og succes. Den proaktive 

jura er karakteriseret ved at være forbyggende, hvilket medføre at misligholdelse mindskes, således 

at producenten og forhandleren kan have fokus på deres samarbejde og derigennem deres fælles 

mål. 

 

																																																								
10 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28. 
11 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 187. 
12 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 187. 
13 Siedel & Haapio, 2011, s. 11. 
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Hvor producenten og forhandleren formår at anvende den proaktive jura, vil dette give parterne en 

større juridisk bevægelsesfrihed, hvilket medvirker til parterne opnår fordele, som vil forbedre deres 

relation. Den proaktive jura har taget udspring i den præventive jura, dog har den proaktive jura 

formået at udvikle redskaber som producenten og forhandleren kan anvende til brug for at fremme 

den ønskede adfærd hos hinanden.14 Udover dette redskab, ønskes der gennem den proaktive jura at 

skabe fælles mål og værdier, hvorpå man kan styrke relationen mellem producenten og 

forhandleren.15 

 

Som udgangspunkt vil strategisk kontrahering kunne sidestilles med den proaktive jura, idet der  

ved begge tilfælde synes at være lagt vægt på de muligheder der forekommer ved at kunne fremme 

den adfærd der foreligger ved relationelle kontrakter. I forhold til strategisk kontrahering, synes der 

ikke at findes en definition, hvoraf der i denne afhandling tages udgangspunkt i hvordan 

producenten og forhandleren vil anvende den proaktive jura som strategi. Ved anvendelsen af den 

proaktive jura som strategi, synes parterne at være lykkes på det tidspunkt hvor der er indgået en 

forhandlerkontrakt, hvor der ønskes at opnå fælles mål og værdier, tillid og åbenhed. Dette betyder 

at den proaktive forhandlerkontrakt skal have fokus på de elementer der er afgørende for at der kan 

skabes succes med samarbejdet. I henhold til proaktive analyse, vil der i den forbindelse ikke blive 

anvendt retskilder som regulering og retspraksis, idet proaktiv jura på nuværende tidspunkt ikke er 

særlig udbredt i Danmark. På baggrund af den manglende juridiske litteratur angående proaktiv 

jura, vil denne analyse i forhold til den retsdogmatiske skille sig ud. Den proaktive jura tager dog 

udgangspunkt i gældende ret, idet producenten og forhandleren skal anvende den proaktive jura 

inden for de rammer. Årsagen til at det er interessant at anvende den proaktive jura på et 

forhandlerforhold, skyldes ønsket om en relationsfremmende forhandlerkontrakt med henblik på at 

skabe en mere optimalt forhandlerforhold. 

 

 1.6.1.4. Partnering  

Partnering som aftaleform, synes at udgøre en samarbejdsform der juridisk forpligter de involverede 

parter til i fællesskab at opfylde deres fælles målsætninger. Disse fælles mål, bliver skabt ved 

etablering af tillid samt åbenhed som skulle resulterer i åben kommunikation mellem parterne og 

derigennem øge deres fælles nytte. Som aftalebegreb må det forventes at partnering ikke er kendt af 

producenten og forhandler, da denne aftaleform i Danmark kun er anvendt i byggebranchen. Dog 
																																																								
14 Berger-Walliser, 2012, s. 22. 
15 Berger-Walliser, 2012, s. 24.	
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vil der ikke i denne afhandling, som udgangspunkt blive set kritisk på partnering, på trods af de 

erfaringer der findes fra den danske byggebranche. I USA anvendes denne aftaleform både indenfor 

IT- og medicinalbranchen, hvor de involverede parter med fordel ønsker at anvende partnering. 

Aftaleformen partnering anses for et alternativ, der vil være brugbart i forbindelse med opbyggelse 

af et partnerskab. Dette skyldes at ved producenten og forhandleren kompetencer kan 

komplementere hinanden, vil dette kunne udnytte skabe nogle konkurrencefordele. På den baggrund 

synes uddannelse som et redskab begge parterne ville skulle benytte sig af, idet dette er 

medvirkende til at skabe merværdi. 

 

1.6.2. Økonomisk teori og metode 

Der skelnes blandt andet mellem den neoklassiske og ny institutionelle metode på cand.merc.jur. 

studiet. Analyseniveauet i den neoklassiske metode er markedet og den samfundsmæssige 

perspektiv. På markedet er parterne fuldt rationelle og der er fuldkommen konkurrence, derudover 

kan virksomhedernes beslutninger analyseres uafhængigt af hinanden. Endvidere baseres den 

neoklassiske metode på en ekstern synsvinkel, og virksomhedens interne strukturer bliver ikke 

overvejet. I denne afhandling er konceptet baseret på samarbejde, samt vidensdeling og deling af 

ressourcer. Dette medfører, at den neoklassiske metode ikke finder anvendelse på denne afhandling. 

Virksomhedens interne ressourcer og strategier er altafgørende for, at partnering kan fungere i 

praksis, og derved er det økonomiske afsnit baseret på den ny institutionelle metode.  

Den ny institutionelle metode medfører, at udgangspunktet for analysen i det økonomiske afsnit, er 

at parterne er begrænset rationelle, at der er asymmetrisk information blandt parterne, samt at 

opportunistisk adfærd vil være eksisterende. Udgangspunktet for afhandlingen er baseret på 

parternes begrænset rationalitet og deres interesse for at optimere deres egennytte. Afhandlingen 

forsøger at skabe en kvasi-rente internt i relationen, hvorimod det i den neoklassiske metode, er 

markedet, der skaber kvasi-rente. Denne ny institutionelle perspektiv skaber grundlaget for den 

løsningsmodel vi har anvendt i afhandlingen. Aftaleformen partnering skal forsøge at eliminere 

parternes begrænsede rationalitet, den asymmetriske information samt den opportunistiske adfærd. 

Vi anvender kontraktrettens udgangspunkt til at påvirke ressourceallokeringen mellem parterne, og 

derved er kontrakten det essentielle værktøj, som parterne skal anvende til at minimere 

transaktionsomkostningerne.16 

																																																								
16 Østergaard, 2003, s. 273-274. 
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1.6.2.1. Termineringsdilemma 

Termineringsdilemmaet illustrer hovedårsagen til at forhandleren ender i en situation, hvor det ikke 

er muligt at præstere over middel. Der forekommer nogle klare elementer, der påvirker 

forhandlerens præstation. Her tænkes på kontrolforanstaltninger samt allokeringen af omkostninger. 

De kontrolforanstaltninger, som opstilles for at sikre sig, at forhandleren handler i producentens 

interesse. Årsagen til at disse kontrolforanstaltninger findes, skyldes at producenten ikke har tillid 

til forhandleren, da der ikke skabes et gensidigt samarbejde som parterne skal beskytte.  

Allokeringen af de omkostninger, der bliver foretaget for at sikre forhandler varetager producentens 

interesser, synes at være til fordel for producenten. Da samtlige omkostninger i forhandlerforholdet 

bliver foretaget af forhandleren, påvirker dette forhandlerens præstation negativt. Dette skyldes, at 

de omkostninger som forhandleren anvender på et givent forhandlerforhold, ikke kan anvendes på 

andre forhandlerforhold, hvilket medføre forhandleren kun anvender de nødvendige omkostninger. 

 

1.6.2.2. Transaktionsomkostningsteorien samt adfærdsantagelse 

En af de mest anvendte økonomiske teorier, er udviklet af Oliver E. Williamson17, og ønsker at give 

en forklaring på hvorledes de omkostninger der medfølger en transaktion kan minimeres, således at 

kontraktrelationens værdi kan maksimeres. Der er her tale om transaktionsomkostningsteorien, hvor 

denne tager udgangspunkt i to faktorer der påvirker hvorledes transaktionsomkostningerne har 

indvirkning på et forhandlerforhold. Disse to faktorer er usikkerhed og aktiv-specificitet, som kan 

forekomme i lav eller højere grad. Hvis der i et forhandlerforhold foreligger høj aktiv-specificitet, 

vil de foretaget investeringer ikke kunne benyttes i en alternativ relation, da dette vil være 

idiosynkratisk.18 Ved at producenten og forhandleren ikke kan anvende disse investeringer i en 

alternativ relation, knytter parterne tættere sammen. En stigning i transaktionsomkostningerne kan 

forekomme fra, at der imellem producenten og forhandleren kan opstå en usikkerhed, der udløses af 

der foretages sikkerhedsforanstaltninger. Udover sikkerhedsforanstaltningerne kan stigningen i 

transaktionsomkostningerne udspringe af, at der udvises credible commitment for, at kunne styre 

producenten eller forhandlerens begrænset rationalitet.19 

 

I forbindelse med transaktionsomkostningsteorien, gælder der således nogle adfærdsantagelser. 

Som angivet ovenfor er der tale om at parterne kan handle begrænset rationelt, hvor denne adfærd 

																																																								
17 Herefter Williamson. 
18 Williamson, 1985, s. 53. 
19 Williamson, 1985, s. 57. 
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opstår på baggrund af forskellige faktorer, her tænkes for eksempel på asymmetrisk information. 

Derudover vil det være muligt for parterne at handle i egen interesse, hvilket medfører den ene part 

ønsker at egen optimere og betegnes som opportunistisk adfærd. Disse adfærdsantagelser vil blandt 

producenten of forhandler skabe en usikkerhed, der for forhandlerforholdet kan være en 

begrænsning, set i forhold at kunne opnå en fællesoptimering frem for egen optimering. Gennem 

disse adfærdsantagelser synes det nødvendigt for parterne at sikre deres investeringer igennem 

sikkerhedsforanstaltninger og credible commitment.20 Ved at parterne i et forhandlerforhold 

benytter sig af sikkerhedsforanstaltninger, vil der på den baggrund kunne stilles en sikkerhed for, at 

der ikke fra modparten sker misligholdelse.21 I den forbindelse vil credible commitment kunne 

fjerne truslen om at en part ønsker at handle opportunistisk, ved at være medvirkende til at parterne 

signalere, at de ønsker at indgå i et samarbejde hvor der foretages investeringer.22 

 

1.6.2.3. Partnerskab 

Ved anvendelse af et partnerskab, vil en selektiv distributionskontrakt være essentiel, idet 

producenten og forhandleren opnår det mest effektive partnerskab på dette grundlag. På denne 

baggrund vil parterne kunne styrke deres relation og herved sammen kunne opnå en 

konkurrencemæssig fordel. Dog skal producenten samt forhandleren for at kunne styrke relationen 

foretage nogle relations-specifikke investeringer. Parterne har mulighed for at foretages 

investeringer i følgende: 

 

 Relations-specifikke aktiver 

 Vidensdeling 

 Komplementaritet 

 Effektive styringsformer23 

 

Hvis der forekommer hård konkurrence på markedet, vil det være en fordel for partnerskabet at der 

foretage relations-specifikke investeringer. Disse investeringer vil for partnerskabet betyde, at 

parterne føler sig mere knyttet til hinanden, idet parterne vil have incitamenter til at yde den ekstra 

indsats. Dette vil være fordelagtigt for parterne, idet de derved har mulighed for at opnå en stærkere 

																																																								
20 Williamson, 1985, s. 30 f. 
21 Williamson, 1985, s. 32 f.  
22 Williamson, 1985, s. 30 f.  
23 Dyer & Singh, 1998, s. 662. 
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konkurrencemæssig position på markedet. Ved at parterne samarbejder, vil dette medvirke til at de 

kan opnå en overnormal profit. I henhold til Dyer og Singh, hvor der forklares hvordan det er 

muligt i fællesskab for to parter, at opnå en relation der skaber en konkurrencemæssig fordel, i 

stedet for hver part arbejder hen imod egen optimering. 

 

Hensigten med denne analyse er, at belyse den sammenhæng der forekommer mellem det 

samarbejde parterne oplever igennem en relationel kontrakt og den øget indsats som producenten og 

forhandleren yder. For at kunne forbedre producenten og forhandlerens konkurrencemæssige 

position, vil det for parterne være relevant at styrke relationen imellem parterne da dette vil 

resulterer i en mere værdiful kontrakt. 

 

1.6.2.4. Spilteorien  

Producenten og forhandlerens adfærd vil ud fra spilteorien fangernes dilemma, søge at belyse 

hvordan parternes handlinger påvirker den forventede gevinst der forekommer herfra, såfremt 

producenten og forhandleren befinder sig i en strategisk situation.24 Producenten og forhandlerens 

handlinger afhængige af hinanden, hvilket betyder at deres forhold vurderes at være en strategisk 

situation. Hvis producenten samt forhandleren ønsker at styrke deres relation, skal dette ske ved at 

begge parter udviser en adfærd hvor der kan skabes et samarbejde. Derimod hvis den ene part 

udviser en modstridende adfærd, vil det ikke være muligt at opnå en det ønskelige resultat. De 

afgørende faktorer for spilteoriens udfald er de delelementer der indgår i spilteorien. Disse 

elementer vil kort blive introduceret. 

 

1.6.3. Interdisciplinær teori og metode 

Den interdisciplinære del i denne afhandling anvender den erhvervsjuridiske metode i et samspil 

med privatretten. Den kontraktøkonomiske metode anvendes til at analysere samspillet mellem de 

kontraherende parter, og på den måde skabe en løsningsmodel til at optimere kontraktrelationen.  

For at denne metode kan fremstå interdisciplinær, analyseres forhandlerkontrakten i et samspil 

mellem de juridiske teorier og metoder med de økonomiske. Den proaktive partnering 

forhandlerkontrakt der i denne afhandling ønskes etableret mellem producenten samt forhandleren, 

skal tage hensyn til både juridiske og økonomiske begivenheder. 

 

																																																								
24 Prajit, 1999, s. 3.	
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Den erhvervsjuridiske metode tager på samme måde som den ny institutionelle metode 

udgangspunkt i virksomheden og ikke markedet. Retsdogmatikken er det grundlæggende element i 

den erhvervsjuridiske metode suppleret med økonomiske teori og modeller. I det interdisciplinære 

afsnit, bliver samspillet mellem de retsdogmatiske elementer, kontraktretten og de økonomiske 

teorier belyst. Kontraktretten bliver analyseret på baggrund af den retsdogmatik, der er analyseret i 

den juridiske del af afhandlingen. Det er den gældende retspraksis i et konventionelt 

forhandlerforhold, som danner grundlaget for udviklingen af den relationelle kontrakt, der 

analyseres i denne del. 

 

Den rets- og kontraktøkonomiske metode tager både udgangspunkt i markedet og parternes samspil. 

Retsøkonomiens analyseniveau er samfundet, og der bliver henvist til de positive eksternaliteter, 

som partnering skaber i samfundet. Derved bliver retsøkonomien også berørt, men i et meget 

begrænset omfang. Perspektiveringen forholder sig til muligheden for en videre undersøgelse af en 

retsøkonomisk fremstilling af de eksternaliteter, som partnering medfører. 25 

 

1.7. Afgrænsning 

I henhold til den køberetlige problemstilling der opstår ved en forhandlerkontrakt, vil der i denne 

afhandling afgrænses herfor. Dette skyldes at en analyse af denne problemstilling vil medføre en 

anden synsvinkel, end den som ønsket i denne afhandling, hvor parterne ved samarbejde vil kunne 

styrke relationen, og derved kunne opnå en konkurrencemæssigfordel. Derudover ønskes der 

afgrænset fra de konkurrenceretlige problemstillinger, som på baggrund af parternes indgåelse af en 

relationel kontrakt kan der opstå. Her tænkes særligt på de problemstillinger der kommer til udtryk 

via gruppefritagelsesforordningen.26 Idet afhandlingen har til formål at undersøge hvilke elementer 

der giver producenten og forhandleren incitamenter til at indgå relationel kontrakt, med henblik på 

at opnå en konkurrencemæssig fordel, vil de konkurrenceretlige problemstillinger herved ikke blive 

behandlet yderligere. 

 

I Danmark er det eneste område benzinforhandlere27 der indenfor forhandlerkontrakter er 

lovreguleret. Dog vil der i denne afhandling afgrænses herfor. Det er på baggrund af den præventive 

jura, at den proaktive jura udspringer, hvilket for denne afhandling vil være særledes relevant at 

																																																								
25 Østergaard, 2003, s. 284. 
26 Kommissionens forordning (EU), KFO nr. 330/2010 af 20. April 2010.	
27 Bekendtgørelse af lov om benzinforhandlerkontrakter, LBK nr. 1718 af 18/12/2010. 
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have fokus på. Dog skyldes årsagen til at dette afgrænses i denne afhandling, at dette blive for 

omfattende at skulle medtage. 

 

De tre dimensioner der tages udgangspunkt i ved transaktionsomkostningsteorien er usikkerhed, 

aktiv-specificitet og transaktionsfrekvens. Transaktionsfrekvensen refererer til hvor ofte en 

transaktion gentages, og i det tilfælde hvor der er høj transaktionsfrekvens, vil det for producenten 

og forhandleren være en fordel at investere i at kunne styre transaktionerne, for på den baggrund at 

kunne lærer af dem.28 På den baggrund synes transaktionsfrekvensen ikke bidrage til den 

problemstilling som denne afhandling har valgt, idet hensigten med at inddrage Williamsons 

transaktionsomkostningsteori og adfærdsantagelser var at belyse allokeringen af omkostningerne ex 

ante og ex post. 

 

Ifølge Dyer og Singh findes der to hovedformer af relationer, armslængdekontrakter og 

partnerskaber. Armslængdekontrakter bygger på nogle af de samme elementer som de der findes i 

et partnerskab, dog bliver der indenfor armslængdekontrakter ikke foretaget nogle investeringer, 

hvor man derved ikke vil kunne opnå kvasi-rente. På den baggrund synes armslængdekontrakten 

ikke at være relationsfremmende, på samme måde som parterne ville kunne opnå ved et 

partnerskab. Varigheden på armslængdekontrakter synes at være tilpasset et kortvarigt forhold, 

hvorpå denne kontrakttype passe bedre til masseforhandling, hvorfor der afgrænses for at berøre 

armslængdekontrakter yderligere. 

 

  

																																																								
28 Williamson, 1985, s. 60. 
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Kapitel 2 - Introduktion til forhandlerkontrakter 
 

2.1. Forhandlerbegreb 

I denne afhandling er en forhandler ”den, der i eget navn og for egen regning har påtaget sig, at 

markedsføre og sælge producentens produkter.”29 Det betyder at en forhandler som mellemmand er 

en virksomhed eller en person som køber varer med henblik på videresalg. Forhandleren er derved 

økonomisk set et selvstændigt led i handelsomsætningen, hvorfra dennes fortjeneste forekommer 

fra den indtægt der opnås, ved videresalget. Forhandleren vil i afsætningskæden være placeret som 

grossist- eller detailvirksomhed, og har til formål at afsætte sine produkter på konsumentmarkedet. 

Forhandleren bærer selvstændigt risikoen for varerne, idet forhandleren opnår ejendomsretten på de 

pågældende varer han videresælger. Dette medfører også, at forhandleren bærer alle risici i 

forbindelse med den solgte vare og derved er forhandleren et selvstændigt ansvarssubjekt angående 

spørgsmål om produktansvar.30  

 

Hvis en producent ønsker at indtage et nyt marked med sin produktportefølje, vil en forhandler 

være et oplagt valg. Her vil producenten fastsætte nogle bestemte kriterier, som forhandleren vil 

blive valgt ud fra. Et eksempel på et kriterium kunne være, at forhandleren havde et bredt kendskab 

til det nye marked, som producenten ønsker at komme ind på. Årsagen til at producenten ønsker at 

opstille sådan et kriterium begrundes i, at forhandleren har et kendskab til markedet. Dette 

kendskab bidrager til, at producenten sparer omkostningerne ved ikke selv, at skulle analysere det 

pågældende marked.  

 

I den situation hvor producenten skal beslutte hvilken distributionsstrategi, der skal anvendes ved 

en forhandlerkontrakt,  kan der sondres mellem tre hovedtyper. Masseforhandler, eneforhandler og 

selektiv distribution. I denne afhandling vil vi fokusere på producentens ønske om, at anvende et 

selektivt distributionssystem, hvor der tillægges særlig fokus på den måde, hvorpå forhandleren skal 

videresælge varerne på. 

 

																																																								
29 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006, s. 261. 
30 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006, s. 261-262. 
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2.2. Selektiv distribution 

Ved selektiv distribution vil de kontraktretlige elementer, der kan påvirke kontraktens grundlag, 

være konkurrenceretten, distributionsstrategien, proaktive klausuler samt den almindelige 

kontraktfrihed.31 Den generiske strategi som virksomheden har valgt at sælge sine varer igennem, er 

i dette tilfælde differentieringsstrategien. Igennem denne strategi, vil sælgeren kunne opnå en varig 

konkurrencemæssig fordel, via køberloyalitet idet dette adskiller sig fra konkurrenten. 

Differentieringsstrategien betjener et bredt marked, og adskiller sig derved fra fokusstrategien, som 

typisk sætter en høj pris, hvilket kun få købere på markedet kan være med til at betale.32  

 

Definitionen af et selektivt distributionssystem findes i Kommissionens forordning nr. 330/2010, 

art. 1, litra e, og forlyder således; 

 

”>>Selektivt distributionssystem<< et salgssystem, hvor leverandøren forpligter sig til, enten 

direkte eller indirekte, at sælge aftalevarerne eller – tjenesterne udelukkende til forhandlere, 

der er udvalgt på grundlag af bestemte kriterier, og hvor disse forhandlere forpligter sig til 

ikke at sælge sådanne varer eller tjenester til forhandlere, der ikke er godkendt på det 

område, som leverandøren har afsat til at drive systemet.<<” 

 

Selektiv distribution anvendes som regel ved varer, der har et vist image/omdømme som 

producenten gerne vil beskytte. Der sondres mellem to typer distributionssystemer – de kvalitative 

og de kvantitative. De kvalitative distributionssystemer baserer sig på kriterier der er nødvendige, 

som følge af produktets kvaliteter og disse systemer. Dog anses disse kriterier ikke for, at udgøre en 

begrænsning af konkurrencen. For at et kvalitativt distributionssystem kan anses for at være 

konkurrenceretlig lovligt, jf. Domstolens praksis, skal følgende tre betingelser være opfyldt; 

 

 Nødvendiggør produktets egenskaber anvendelsen af et selektivt distributionssystem? 

 Er kriterierne for udvælgelse af forhandlere objektive, kvalitative og anvendes de ensartet og 

uden forskelsbehandling? 

 Er kriterierne begrænset til, hvad der er nødvendigt? 

 

																																																								
31 Østergaard, 2013, s. 251-254. 
32 Østergaard, 2014 s. 9. 
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Hvis disse kriterier er kumulativt opfyldt, kan distributionssystemet klassificeres som et kvalitativt 

distributionssystem. De omtalte udvælgelseskriterier, som er anerkendt af Domstolen er; krav om 

branchekendskab for forhandleren og forhandlerens personale, krav til forretningsstedets indretning, 

skiltning, facade, belysning mv., krav til salgspersonalets fremtræden.33 Kravene skal også følge det 

almindelige EU-retlige proportionalitetsprincip, og ikke gå videre end nødvendigt, jf. EU-traktatens 

art. 5.  

 

Kvantitative distributionssystemer, der opstiller krav, som ikke fuldt ud kan begrundes i produktets 

kvalitet, kan anses for at værende konkurrencebegrænsende. Der er dog nogle kvantitative 

distributionssystemer, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Følgende to kriterier 

bestemmer om et distributionssystem er omhandlet af gruppefritagelsesforordningen – hvis 

virksomhedernes markedsandel overstiger 30 procent af det relevante marked, eller der foreligger 

en ”hard core”34 begrænsning, vil der ikke kunne ske fritagelse, jf. TEUF art. 101, stk. 335. 

 

2.3. Forhandlerkontrakten 

Der bliver tilbudt mange ydelser, og dette danner grundlag for udarbejdelse af standardkontrakter. 

Dette indebærer at standardkontrakter anses for, at være iblandt de mest reaktive idet producent og 

forhandler ikke formår, at skabe en stærk relation imellem sig. Dog vil det ud fra juridiske 

argumenter være muligt, at finde argumenter for at standardkontrakten ikke forekommer ren 

reaktiv.  

 

En forhandlerkontrakt bygger på antagelsen om partnerne ønsker at involvere et længerevarende 

engagement og derved vil forhandlerkontrakten indeholde en række forpligtelser overfor 

forhandleren.36 Dette er ikke altid tilfældet, hvilket betyder at producenten opbygger en betydelig 

viden angående forhandlerforholdet. Dette giver producenten mulighed for at tilpasse kontrakten, så 

standardvilkårene vil forekomme hensigtsmæssige.37 En forhandleraftalen indeholder to kontrakter 

																																																								
33 http://www.horten.dk/~/media/Corporate%20Newsletter/042011/Selektive-distributionssystemer-Hortens-Coporate-
Newsletter-042011.pdf.  
34 Et eksempel på hard-core begrænsning kan være passivt salg – hvis dette foreligger vil overtrædelse falde ind under 
EUF art. 101, stk. 1. Hard-core begrænsninger er reguleret ved art. 4 i gruppefritagelsesforordningen. 
35 http://www.horten.dk/~/media/Corporate%20Newsletter/042011/Selektive-distributionssystemer-Hortens-Coporate-
Newsletter-042011.pdf. 
36 Iversen, 2012 s. 149. 
37 Andersen og Madsen, 2012, s. 25 f. 



22	

– den ene del omhandler det inter partes forholdet der foreligger mellem producent og forhandler.38 

Denne del af forhandlerkontrakten må adskilles fra den anden del af forhandlerkontrakten, der 

omhandler forhandlerens køb af producentens varer. Denne del af forhandlerkontrakten, vil blive 

betegnet som købeaftalen. I den forbindelse vil købeaftalen, indeholde bestemmelser angående 

lovvalgs- og værnetings- eller voldgiftsklausuler.39 Dog må standardkontrakten ikke indeholde 

urimelige kontraktvilkår, som eksempelvis hvis producenten fraskriver sig sit ansvar og derved 

udnytter den svage part, forhandleren. Disse standardkontrakter ses ofte ved lejekontrakter, 

entreprisekontrakter og forskellige former for køb. Parterne anvender som regel et eksisterende 

dokument, som skal være en del af kontrakten, så der i den individuelle aftale henvises til dette 

dokument. Når der bliver anvendt standarddokumenter kan der være et økonomisk aspekt i det, og 

dokumenterne vil bidrage til en bedre og mere økonomisk udnyttelse af de tekniske aspekter af 

kontrakten.40 

 

Om en konventionel forhandlerkontrakt kan anses som en fordel, vurderes ud fra parternes 

retssikkerhed, der omhandler fordeling af risikoen. En konventionelle forhandlerkontrakt, vil derfor 

kun forekomme som en fordel, for den part der antages, at være den stærke part under 

forhandlingerne. Det begrundes i, at den stærke part vil have den bedste adgang til at allokere 

modpartens risiko. Der vil på den baggrund ikke blive skabt nogen incitamenter for den svage part 

til at overopfylde forhandlerkontrakten. Ved en forhandlerkontrakt findes en ulempe ved at 

standardkontrakter påvirker producenten negativt, til at varetage egne interesser.41 Dette skyldes at 

producenten har dannet sig erfaringer, der fører til et ønske om beskyttelse mod større økonomiske 

tab.  

																																																								
38 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006 s. 263. 
39 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006 s. 263. 
40 Iversen, 2012, s. 150. 
41 Andersen og Madsen, 2012 s. 27. 
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Kapitel 3 – Det kontraktuelle perspektiv på konventionelle 

forhandlerkontrakter 

 

3.1. Indledning 

Kontraktretten er et væsentligt værktøj i alle forhold mellem parter, der indgår aftale med hinanden. 

Kontrakter skaber en dynamik, der er med til at hjælpe parterne til at handle med hinanden såvel 

nationalt som internationalt.42 Den retskilde, der i et gensidigt bebyrdende retsforhold tillægges 

størst værdi, anses for at være kontrakten.43 Dog forekommer der et hierarki inden for regulering, 

hvor Grundloven har forrang over andre typer lovgivning. Fokus vil i det følgende afsnit være på 

forhandlerkontrakter, hvor det er kontraktfriheden, der er det styrende instrument. Konventionelle 

forhandlerkontrakter er baseret på reaktive klausuler, som medfører misligholdelsesbeføjelser i 

kontraktens termineringsperiode. I det følgende afsnit vil der sættes fokus på reguleringen af de 

konventionelle kontrakter, og den retspraksis der belyser hvilken retsstilling forhandleren og 

producenten sættes i, når en kontrakt skal opsiges eller ophæves. 

 

3.2. Retsdogmatisk analyse af forhandlerkontrakten 

Retsdogmatisk beskæftiger sig med, at systematisere, beskrive og fortolke gældende ret.44 Dette 

gøres ved at foretage en analyse, hvor retskilderne inddeles i overensstemmelse med Alf Ross´ 

realistisk retsteori i fire hovedgrupper, regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur.45 Dog 

forekommer der ikke nogen rangorden over retskilderne hvilket betyder, at en retskilde ikke 

tillægges større betydning end en anden. Dog synes regulering mere objektiveret end retspraksis, 

sædvaner og forholdets natur.46  

 

Da der i dansk ret ikke findes specifikke lovregler, der omhandler forhandlerkontrakter, adskiller 

denne kontraktform sig fra eksempelvis agenturaftalen. Dette betyder, at lovgivningen kun i ringe 

grad udviser interesse for den selvstændige forhandlers retsstilling.47 Bortset fra belgisk ret, hvor 

der findes lovgivning om forhandlerens retsstilling, tegner der sig et billede i de øvrige europæiske  

																																																								
42 Andersen og Madsen, 2012, s. 29. 
43 Werlauff, 2009, s. 21. 
44 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 28. 
45 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 32. 
46 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 74. 
47 Her tænkes specielt på forhandlerens beskyttelse mod opsigelse. 
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retssystemer.48 Der bliver tilbudt mange ydelser, og dette danner grundlag for udarbejdelse af 

standardkontrakter. Ved standardkontrakter forstås, den type af kontrakter, hvor aftalen ikke 

forhandles49. Det vil sige, at der på forhånd er udarbejdet et skriftlig dokument. Dog forekommer 

der ved forhandlerkontrakter, en mulighed for parterne selv, udformer bestemmelserne, så de 

tilpasses det enkelte forhold. Dog må standardkontrakten ikke indeholde urimelige kontraktvilkår, 

som eksempelvis hvis producenten fraskriver sig sit ansvar og derved udnytter den svage part, 

forhandleren. Disse standardkontrakter ses ofte ved lejekontrakter, entreprisekontrakter og 

forskellige former for køb.  

 

Ved at producenten gentagne gange indgår en kontrakt om distribution af sin produktportefølje, vil 

producenten på denne baggrund opnå brugbar erfaring. Denne erfaring kan producenten anvende til 

at forbygge de tidligere opstået problemer og derved finde en passende løsning.    

En ulempe ved standardkontrakter findes ved, at producenten udformer forhandlerkontrakten, og 

derved kun koncipere kontrakten ud fra det ønske om, at varetage sine egne interesser og samtidig 

fraskriver sig det pålagte ansvar.50  

 

Bilag 1 er en forhandlerkontrakt udformet som en standardkontrakt, hvor parterne kan tilpasse den 

til deres relation. Afsnit 2 i kontrakten henviser til parternes forhandlingsret, og her er det tydeligt at 

se, at forhandleren er underlagt visse beføjelser, som producenten er i besiddelse af. Derved er det 

vist meget tydeligt, at det er producenten der er den stærke part i forhandlingen, og forhandleren 

skal følge de forskrifter, som producenten har bestemt. Det er især tydeligt i afsnit 2.1. hvor der står 

at ”Producenten giver hermed forhandleren ret til at forhandle produkterne på de vilkår, som 

fremgår af aftalen”. Selvom forhandleren, i de fleste tilfælde, er mere end kompetent til at 

markedsføre og sælge producentens varer, giver producenten stadig forhandleren en ret til at 

markedsføre og sælge producentens varer. Denne ret kan tolkes som, at forhandleren vil være 

underlagt producentens beføjelser, selvom begge parter handler for deres egen regning og i deres 

eget navn.  

 

Herefter omhandler afsnit 3 og 4 forhandleren og leverandørens forpligtelser. Herunder er 

leverandørens forpligtelser særlig omhandlet, samt vigtigheden af at levering af varerne sker 

																																																								
48 Iversen, 2013 s. 214. 
49 Standardkontrakter, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, s. 7. 
50 Andersen, og Madsen, 2006, s. 30. 
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retmæssigt. Dernæst er der et helt afsnit omhandlende levering, som skal ske i overensstemmelse 

med Incoterms 201051, samt hvilke rettigheder, forhandleren besidder ved forsinkelse af levering af 

varerne fra producenten. Afsnit 8 omhandler den garanti, som producenten stiller for sine produkter 

bliver bragt til forhandleren i rette stand. Hvis der er fejl og mangler ved produktet, skal 

leverandøren reparere eller ombytte produktet, derved fraskriver producenten sig i første omgang 

forhandlerens ret til at hæve købet ved fejl og mangler. Afsnit 10 omhandler Immaterielle 

rettigheder, hvor producenten har den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder angående 

produktet, og det er herved også producenten der har det fulde ansvar over for tredjeparten, hvis 

produktet er krænkende for tredjemandens immaterielle rettigheder. Afsnit 13 omhandler aftalens 

varighed, og jf. 13.2. skal aftalen gælde i den tid, som parterne aftaler, hvorefter aftalen kan opsiges 

af den ene part uanset årsag med et aftalt varsel. I det tilfælde, hvor parterne opsiger aftalen uden 

væsentlig misligholdelse fra producenten, vil forhandleren ikke være berettiget til erstatning for tabt 

salg, investeringer eller goodwill. Herved vil det være forhandleren, der har mest at tabe på 

opsigelse af samarbejdet, og derved vil det i de fleste tilfælde være producenten, der har mest 

incitament til at opsige aftalen. Dette medfører at producenten altid vil være den stærkeste 

forhandlingspart i et konventionelt forhandlerforhold.  

 

3.2.1. Konventionelt kontraktrum 

I nedstående figur 1 er det konventionelle kontraktrum illustreret. Kontraktrummet skal medvirke 

til, at fremhæve de begrænsninger samt muligheder der foreligger en producent og en forhandler, 

ved kontrahering af en konventionel forhandlerkontrakt.52 I forbindelse med anvendelse af 

kontraktrummet synes den privatretlige lovgivning, at begrænse producenten samt forhandlerens 

chance for at opnå et samarbejde. Muligheden for at producenten og forhandleren kan opnå et 

samarbejde begrænses af den privatretlige regulering, herunder aftaleloven, købeloven, den 

almindelige ansættelsesret, konkurrenceretten samt retspraksis. Denne lovgivning vil blive uddybet 

nærmere umiddelbart nedenfor.  

 

 

 
 
 
 
																																																								
51 Omhandler standardklausuler om købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtelser i International handel. 
52 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013 s. 118. 
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Figur 1 - Den konventionelle forhandlerkontrakts kontraktrum53 

 

3.2.2. Regulering 

Vores afhandling tager udgangspunkt i, at producenten og forhandleren har foretaget en lovklausul, 

hvor dansk materiel ret finder anvendelse. I dansk ret, dog bortset fra lov om benzinforhandlere54, 

forekommer lovregulering af forhandlerkontrakter yderst mangelfuld i forbindelse med regulering 

af forhandlerkontraktens inter partes forhold55, og i Vesteuropa er det kun Belgien, som har en 

særlig lov vedrørende forhandlere.56 I fravær af lovgivning af forholdet, vil domstolene ved løsning 

af konflikter anvende de almindelige kontraktretlige regler, og det kan forekomme, at reglerne om 

kommission57 og handelsagentur58 anvendes analogt på forhandlerkontrakter. Eksempelvis kan 

udtryksmåden ”for egen regning”, som er en betegnelse for forhandlerens ejendomsret over 

produkterne, genfindes i kommissionslovens § 4, stk. 1, hvor Kommissionen handler for 

kommittentens regning.59 Det er dog i meget lille grad, at Domstolen anvender reglerne analogt, 

men i stedet støtter ret på retspraksis. 

																																																								
53 Tvarnø, Ølykke og Østergaard s. 121 – egen tilvirkning. 
54 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1718 af 18 marts 2010. 
55 Iversen, 2012, s. 281. 
56 Iversen, 2013, s. 249. 
57 Reglerne kan findes i Kommissionsloven, Lovbekendtgørelse nr. 332 af 31/03/2014. 
58 Reglerne kan findes i Handelsagentloven, Lovbekendtgørelse nr. 272 af 02/05/1990. 
59 Iversen, 2012, s. 280-281. 
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I dansk ret finder Aftaleloven6061 anvendelse på samtlige typer af forhandlerkontrakter. Her er det 

specielt reglerne, der vedrører aftalers indgåelse samt ugyldighed, der findes relevante, og disse kan 

findes i AFTL kapitel 1 samt kapitel 3. Der forekommer som udgangspunkt i forhandlerkontrakter 

aftalefrihed, jf. AFTL § 1 og DL 5-1-1 samt 5-1-2.62 Dette betyder, at parterne i forbindelse med 

kontrakten, har frihed til at udforme kontrakten som de ønsker. Dog vil den almindelige 

ugyldighedslære, der findes i AFTL kapitel 363 være en begrænsning. Det vil være muligt at 

tilsidesætte en kontrakt helt eller delvist, hvis det ville være urimeligt eller i strid med redelig 

handlemåde at gøre kontrakten gældende. Det vil være muligt at støtte ret på forudsætningslæren, i 

det omfang hvor den ene parts kendskab og relevante forudsætninger medfører til, at 

kontraktindgåelsen brister. Typisk vil forudsætningslæren påberåbes sammen med aftalelovens 

ugyldighedsregler. 64 

 

I henhold til den køberetlige del af forhandlerkontrakten, skal det vurderes om det er en national 

eller international forhandleraftale, man har med at gøre. I national henseende finder den danske 

Købelov6566 anvendelse som udfyldende retsregel, og i international henseende vil CISG67 som 

udgangspunkt finde anvendelse. Købelovens bestemmelser vil finde anvendelse i de tilfælde, hvor 

forhandlerkontrakten fejler i at løse konflikten mellem parterne. De tilfælde er som regel, når en af 

parterne har misligholdt aftalen væsentligt.  

 

Ifølge KBL § 1 a, stk. 4 har den internationale køberet, CISG, forrang i internationale handler. KBL 

§ 4, stk. 1 omhandler købelovens anvendelse i handelskøb ”som indgås mellem handlende i eller for 

deres bedrift”. Forhandleren, som i eget navn og for egen regning som handlende, har påtaget sig at 

markedsføre og sælge producentens produkter. Da både forhandleren og producenten handler som 

led i deres erhverv, er definitionen af en forhandler medvirkende til, at forhandleren er omfattet af 

KBL § 4, stk. 1. De køberetlige regler vil som regel finde anvendelse ved levering af produkter fra 

																																																								
60 Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område som ændret 
ved lov nr. 1376 af 28. december 2011. 
61 Herefter AFTL. 
62 Lovbekendtgørelse nr. 522 af 6. juni 2007. 
63 om ugyldige viljeserklæringer. 
64 http://www.advokatordbogen.dk/advokatordbogen/forudsaetningslaeren.aspx. 
65 Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014. 
66 Forkortes i det efterfølgende KBL. 
67 Den internationale købelov er implementeret i dansk ret ved lov nr. 733 af 7. december som ændret ved lov nr. 1376 
af 28.december 2011. 
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producenten til forhandleren, jf. KBL §§ 9, 10 og § 11 om leveringsstedet, samt KBL § 21, stk. 2 

hvis aftaletidspunktet er aftalt, KBL § 13 hvis tidsrummet for leveringen er aftalt og KBL § 12 hvis 

leveringstidspunktet ikke er aftalt. Samtidighedsgrundsætningen i KBL § 14 kan begge parter 

anvende, hvis ingen af parterne har givet henstand. Garanti for fejl og mangler ved produktet er 

også fastsat i købeloven, og det er derfor disse regler, der skal overholdes, hvis produktet er leveret 

til forhandleren med fejl og mangler. Fejl og mangelbeføjelsen finder anvendelse jf. KBL § 42, stk. 

1 og 2. KBL § 44 fastslår, at risikoens overgang er afgørende for, om der foreligger en mangel. I 

handelskøb kræver KBL § 51 at forhandleren foretager en undersøgelse af produktet, som 

”ordentlig forretningsbrug kræver”. Hvis forhandleren finder manglen for væsentlig, eller 

producenten har kendt til manglen eller derudover handlet svigagtigt til skade for forhandleren, kan 

forhandleren hæve købet jf. KBL § 43, stk. 1-2., og derved finder afsnit 8.2. i forhandlerkontrakten 

ikke anvendelse i tilfælde af misligholdelse. Hvis producenten ikke modtager betaling rettidigt fra 

forhandleren, skal producenten reklamere straks efter, at den hæveberettigede forsinkelse indtræder, 

jf. KBL § 32. 

 

En forhandlerkontrakt vil ikke afspejle et almindeligt ansættelsesforhold mellem producenten og 

forhandleren, og derfor er det vigtigt, at der bliver udformet en grundig og gennemarbejdet 

ansættelseskontrakt, som belyser de danske regler inden for området, og eliminerer enhver 

mulighed for misligholdelse i kontraktforholdet. En ansættelseskontrakt kan udgøre en begrænsning 

i forhold til de arbejdsretlige regler, den skal opfylde med hensyn til løn og ferie. I dette tilfælde er 

der tale om en individuel ansættelseskontrakt, som skal udformes af parterne, og her er reglerne, at 

alt i princippet er til forhandling. Det medfører en mulighed for parterne at forhandle sig frem til en 

proaktiv løsning, også i ansættelsesforholdet, og dermed optimere forholdet. Når kontrakten er så 

åben, vil den som regel bestå ufuldstændig, og derved kan man ikke benytte sig af principal-agent 

teorien, hvor man ex ante specificere hvilke opgaver forhandleren skal varetage. Derved vil en 

producent og forhandler i mange tilfælde operere med en langsigtet ufuldstændig kontrakt, da det er 

umuligt at forudse, hvad der vil ske i fremtiden.68 Denne ufuldstændige kontrakt, er på mange 

punkter mere risikofyldt fra forhandlerens side, da det som regel er producenten, der benytter sig af 

de lovgivningsmæssige huller, når kontrakten skal termineres.  

 

																																																								
68 Knudsen, 2014, s. 247. 
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Forhandleren sælger i eget og navn og for egen regning de produkter, han køber af producenten. 

Derved opnår han ejendomsretten over varerne, hvilket medfører at forhandleren er et selvstændigt 

led i omsætningskæden. Dette medfører, at konkurrencelovgivningen begrænser producentens 

indblanding i hvordan forhandleren videresælger ”deres” produkter. Især skal producenten være 

opmærksom på, at de krav der bliver stillet til forhandleren skal ske efter objektive kriterier, og at 

forhandleren ikke går videre end de begrænsninger, der derudover er til de kvalitative og 

kvantitative krav inden for et selektivt distributionssystem. Domstolens kriterier skal følges og ikke 

overskrides. I så fald vil producenten ifalde ansvar overfor forhandleren jf. konkurrencereglerne.  

 

TEUF art. 101 gælder for alle aftaler mellem virksomheder. Det følger heraf, at alle aftaler som er 

vedtaget mellem to eller flere virksomheder, og som har begrænsende eller fordrejende effekt på 

konkurrencen inden for fællesmarkedet, er forbudt. Overtrædelse af TEUF art. 101 sker når der; 

 

 Direkte eller indirekte fastsættes købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser, jf. 

litra a, 

 begrænsning af, eller kontrol med produktion, afsætning teknisk udvikling eller 

investeringer, jf. litra b, 

 anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved 

stilles ringere i konkurrencen, jf. litra c, 

 at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender 

tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med 

aftalens genstand, jf. litra d 

 

Fritagelsen til forbuddet i stk. 1 og 2 findes i stk. 3, og kan anvendes når; ”de69 bidrager til at 

forbedre produktionen eller fordelingen af varer eller til at fremme den tekniske eller økonomiske 

udvikling, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved”.70 

Gruppefritagelsesforordningen nr. 330/2010 om anvendelse af TEUF art. 101, stk. 3 gældende på 

vertikale aftaler og samordnet praksis. Gruppefritagelsen finder anvendelse på de aftaler, der har en 

																																																								
69 ”Enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder, enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden 
for sammenslutninger af virksomheder, og enhver samordnet praksis eller kategori deraf. ” 
70 Lissabontraktaten – sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag, 2008. 
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markedsandel på mindre end 30 procent af det relevante marked71 og hvor der ikke foreligger en 

”hard-core” begrænsning, jf. art. 4 i Gruppefritagelsesforordningen. Dette medfører, at der ikke vil 

ske fritagelse i de tilfælde, hvor der bliver fastsat bindende videresalgspriser, begrænsning i salget 

mellem autoriserede grossister eller der sker kundetildeling til en bestemt distributør, herunder 

kundetildeling efter område. De parter der bliver tiltalt i at have anvendt ulovlige 

konkurrencerebegrænsede midler, har bevisbyrden.72   

 

Når parterne misbruger deres dominerende stilling, vil dette misbrug være en overtrædelse af TEUF 

art. 102. Misbruget skal have den effekt at det påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne, ved at 

direkte eller indirekte påtvinge urimelige købs- eller salgspriser.73 Hvis denne effekt ikke foreligger 

hos en virksomhed med dominerende stilling, vil der ikke være tale om et misbrug, og 

virksomheden vil ikke falde ind under TEUF art. 102. Det skal herved bemærkes, at en virksomhed 

sagtens kan have en dominerende stilling på markedet uden at dette er ulovligt. Derudover finder 

TEUF art. 4, stk. 3 anvendelse, og omhandler medlemsstaternes foranstaltninger og loyalitet, også 

betegnet som loyalitetsprincippet. Dette princip medfører, at medlemsstaterne ”afholder sig fra at 

træffe foranstaltninger, der er egnede til at bringe virkeliggørelsen af denne traktats målsætning i 

fare.”74 Herunder at medlemsstaterne ikke opfordrer deres nationale virksomheder til at misbruge 

deres dominerende stilling, ved at hæve eller sænke deres priser.  

 

3.2.3. Retspraksis 

Manglende lovgivning på området medfører at den centrale retskilde for forhandlerkontrakter vil 

være regulering eller sædvane på området, herunder også de almindelige obligationsretlige 

grundsætninger. Problemet med at der ikke findes lovregulering på området for forhandlere er mest 

tydelig i termineringsperioden af kontrakten. Her kan der være mange tvister, som skal løses efter 

gældende retspraksis på området. Der har været en forespørgsel efter, at agentreglerne om 

opsigelsesvarsel og kundetabsgodtgørelse kunne anvendes analogt, men det har de danske domstole 

indtil videre været tilbageholdende med. Det er vigtigt at fremhæve, at den almindelige 

loyalitetspligt også gælder mellem producent og forhandler.  

																																																								
71 Det område, hvor priserne tendere at være ens, og hvor forbrugeren skifter producent hvis deres nuværende producent 
sætter prisen op – SSNIP modellen kan anvendes til at afgrænse det relevante marked. 
72 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – eventuelt misbrug af varemærkerettigheder inden for EU i 
forbindelse med EF-konsumption, 2013, s. 11-13. 
73 Lissabontraktaten – sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag, 2008. 
74 Lissabontraktaten – sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag, 2008. 
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Retspraksis har skabt nogle retningslinjer inden for opsigelsesspørgsmålet, og er der tale om et 

urimeligt kort opsigelsesvarsel, må domstolene tilsidesætte kontraktvilkårene i medfør af 

generalklausulen i AFTL § 3675, og tilkende erstatning, medmindre der er tale om væsentlig 

misligholdelse, som forårsager denne korte opsigelsesvarsel.76 Generalklausulen anvendes af 

domstolene i høj grad til at komme uhensigtsmæssige standardvilkår til livs, samt at erklære 

aftalens indhold i sig selv for ugyldig. Det skal dog bemærkes, at AFTL § 36 i højere grad finder 

anvendelse på forbrugernes aftaler med erhvervsdrivende, end erhvervsdrivende imellem.77 Herefter 

kommer spørgsmålet om erstatning, hvor der i dansk ret ikke er særlige lovregler om erstatning 

eller godtgørelse i forbindelse med forhandlerkontraktens ophør. I sådanne situationer lægger man 

sig op ad de almindelig erstatningsregler.78 

 

3.2.3.1.Opsigelse  

Retspraksis har i flere tilfælde fastslået, at en producent ikke kan opsige en forhandler uden at det 

sker med et varsel. I tilfælde hvor der er tale om særligt lange kontraktforhold, vil opsigelsesvarslet 

ikke være på mere end 3-6 måneder.79 Dette skyldes, at en forhandler dog hyppigt foretager større 

investeringer, dog vil aftalen ofte også blive gjort tidsbegrænset i den første tid. I U 2000.1543 H80, 

har en forhandler i Danmark solgt en italiensk producents varer i 17 år. Forhandleren bliver opsagt, 

som følge af vertikal integration af den Italienske producent, som køber en virksomhed i eget navn. 

Forhandleren bliver tilbudt at fortsætte i producentens selskab, og skal herefter ikke fungere som en 

selvstændig forhandler på det danske marked. Opsigelsen bliver varslet med 2 måneder, hvilket 

forhandleren synes er for kort. Dette medfører en retssag, hvor domstolen lægger vægt på forholdets 

karakter og varighed, og forlænger opsigelsesvarslet til 6 måneder. 

 

3.2.3.2. Ophævelse 

Når der er tale om en væsentlig misligholdelse, enten fra producentens eller forhandlerens side, er 

det berettiget at ophæve den misligholdende part uden et opsigelsesvarsel. Væsentlig misligholdelse 

er op til retspraksis at vurdere, og der er sager, hvor ophævelse af kontrakten uden opsigelsesvarsel 

																																																								
75 ”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig 
handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.”  
76 Østergaard, Thuesen, Lando, Tvarnø, 2006, s. 271, 277-281. 
77 Iversen, 2012, s. 156. 
78 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006, s. 271, 277-281. 
79 Iversen, 2012, s. 286. 
80 Ingeniør- og handelsfirma Claus Reinhold Andersen mod Motovario S.p.A., Højesterets dom af 12. april 2000. 
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ikke har været berettiget, som i U 2009.199 H.81 I denne sag foretager en forhandler af Citroën biler 

garantireparationer uden brug af Citroën reservedele, selvom forhandleren havde fået udbetalt 

75.000 kr. for disse reparationer. Citroën ophæver forhandlerkontrakten efter de er blevet bekendt 

med dette, og forhandleren forlanger erstatning, da han nedlægger påstand om uberettiget 

ophævelse. Domstolen fandt at forhandleren ikke forsætligt havde misligholdt aftalen, og der forelå 

derfor ikke væsentlig ophævebegrundende misligholdelse. Forhandleraftalen indeholder krav til 

forhandleren om, at han skal investere i væsentlige relations-specifikke investeringer, derved 

kræver han erstatning efter positiv opfyldelsesinteresse, og dette medfører krav om erstatning i 

opsigelsesperioden samt erstatning for goodwill. Forhandleren får tilkendt erstatning i 

opsigelsesperioden, men domstolen beslutter at adgang til at kræve goodwill i 

forhandlersammenhæng anses for udelukket.82 

 

3.2.3.3. Erstatning  

Erstatning er et redskab til at erstatte et tab, som modparten har lidt grundet en misligholdelse fra 

skadevolderens side. Retspraksis viser, at i de fleste tilfælde vil skadelidte få erstattet det tab han 

har lidt, som følge af skadevolderens uberettiget ophævelse af kontraktforholdet. Herved skal det 

bemærkes, at skadelidte også vil få tilkendt erstatning hvis han selv ophæver kontrakten som følge 

af skadevolderens misligholdelse, som var tilfældet i U 1998.221 H.83 I denne sag havde 

producenten opsagt forhandleren, og efterfølgende indledt en markedsundersøgelse på 

forhandlerens marked, inden at opsigelsesperioden var udløbet. Markedsundersøgelsen ansås for at 

være salgsrettet, da markedsundersøgelsen medførte anmodninger om tilsendelse af prislister og 

handelsbetingelser. Derudover blev der i forbindelse med markedsundersøgelsen opgivet lavere 

priser, end dem forhandleren normalt handlede med, hvilket medførte at kunderne fik opfattelsen, at 

producenten selv forhandlede produkterne på markedet. Disse omstændigheder medførte at 

forhandleren fik tilkendt erstatning, efter at han rettidigt havde ophævet aftalen, da han blev 

bekendt med aktiviteten på området.84 I sager som denne er det de almindelig kontraktretlige regler, 

som finder anvendelse, og herved reglerne inden for erstatning.  

 

																																																								
81	Citroën Danmark A/S mod Poul Orluff Automobiler A/S, Højesterets dom af 24. oktober 2008.	
82 Iversen, 2012, s. 287. 
83 https://jura.karnovgroup.dk/document/7000201886/1?versid=37-1-1998. 
84 Iversen, 2012, s. 288. 
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3.2.3.4. Godtgørelse 

Som tidligere nævnt synes den nyere retspraksis, at være mere tilbageholden med, hvorvidt den 

opsagte forhandler kan kræve godtgørelse i henhold til den goodwill, som han har oparbejdet under 

kontraktens forløb. Derudover har domstolene heller ikke afvist, at der under særlige 

omstændigheder vil kunne tillægges forhandleren en godtgørelse for oparbejdet goodwill. Der skal 

dog være tale om ganske særlige omstændigheder. Domstolene vurderer i mange sager, at 

forhandleren indtager en selvstændig stilling på markedet, og selv fastsætter pris samt står for 

markedsføringen, og derved opnår han en indtjening, som vil gøre godtgørelse mindre berettiget. 

Denne betragtning medfører, at selve forhandlerbegrebet er medvirkende til, at domstolene ikke 

tilkender erstatning for goodwill.  U 1998.221 H, som også er nævnt i afsnittet om erstatning, 

omhandler en forhandler som selv stod for at fastsætte sine salgspriser, samt transporten til det 

marked hvor produkterne skulle sælges i Sydamerika. Da han var en selvstændig forhandler, og han 

overtog ejendomsretten over de varer, han skulle videresælge, medførte det at Domstolen ikke 

kunne sidestille forhandleren med en handelsagent, samt at der ikke forelå særlige omstændigheder 

i sagen, som kunne begrunde tilkendegivelsen af goodwill. Derved kunne forhandlerens krav om 

godtgørelse ikke anvendes analogt med lov om handelsagenter, nærmere henvist til HAL § 2585, jf. 

Domstolens bemærkninger.86 Derudover udelukker domstolen i U 2009.199 H enhver mulighed for 

at forhandlere kan få tilkendt godtgørelse for goodwill. Dette medfører, at spørgsmålet om goodwill 

til stadighed er en gråzone, hvor dansk retspraksis ikke umiddelbart har fundet en klar retning.  

 

En norsk dom har dog vakt opsigt blandt forhandlere, da der her blev tilkendt godtgørelse for 

goodwill. Der er tale om en tysk producent, der har opsagt en norsk eneforhandler efter 50 års 

samarbejde. I denne sag bemærkede domstolen, at eneforhandleren skulle have tilstrækkelige 

lighedstegn med en handelsagent, hvis der skulle være mulighed for at tilkende eneforhandleren 

godtgørelse for goodwill. Flere aspekter i forholdet medførte, at der var tilstrækkelige lighedstegn, 

blandt andet omfattende en rapporteringspligt om salg og dækningsbidrag, konkurrerende 

virksomheder samt det norske marked generelt. Derudover forlangte producenten en indsigt i 

forhandlerens prissætning, og hvert år skulle forhandleren fremlægge en forretningsplan, som 

producenten skulle godkende. Et andet centralt aspekt i vurderingen var, at forhandleren skulle give 

omfattende oplysninger om sin kundekreds, og der blev ligeledes lagt vægt på, at forhandleren var 

fuldt integrerede i producentens markedsførings- og salgsapparat. Herved kunne Domstolen finde 
																																																								
85 Handelsagentloven, nr. 272 af 2. maj 1990, senest ændret ved lov nr. 332 af 31. marts 2014. 
86 Iversen, 2012, s. 289-290. 
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analog anvendelse af handelsagentreglerne, og forhandleren blev tilkendt godtgørelse for 

goodwill.87   

 

Dommen der lød på en erstatning på 10 mio. kr. for oparbejdet kundekreds, blev dog omstødt af den 

norske Højesteret. Her henviste dommerne til handelsagentdirektivet88, som et direktiv, der 

udelukkende skal anvendes til at beskytte agenter.89 Et udpluk af direktivet forlyder således: ”… i 

denne henseende er det først og fremmest retsforholdet mellem handelsagenten og agenturgiveren, 

der bør tages i betragtning; der bør ved harmonisering på et stadigt stigende niveau af 

medlemsstaternes lovgivning om handelsagenter tages udgangspunkt i principperne i artikel 117 i 

traktaten; for visse medlemsstater, for hvilke det kræver en særlig indsats af tilpasse deres 

lovgivning til direktivets krav, navnlig vedrørende godtgørelse efter ophør af kontraktforholdet 

mellem agenturgiver og handelsagenten, bør der gælde længere overgangsfrister.”90 Artikel 17, stk. 

1 og 2 punkt a, b og c i direktivet, samt HAL § 25 omhandler agentens ret til godtgørelse, og det er 

denne artikel, at Højesteret ikke vil anvende analogt på den norske eneforhandleraftale. Højesteret 

mente i dette tilfælde ikke, at eneforhandleren havde behov for, at direktivet skulle fungere som et 

beskyttelsesdirektiv, da eneforhandleren har et bedre grundlag for at kunne forhandle en gunstig 

fratrædelsesmodel på plads. Derudover henviste de norske dommere til udviklingen i andre EU-

lande, og her bemærkede de, at udviklingen ikke pegede imod en øget anvendelse af analogier til 

handelsagentloven, og dermed godtgørelse for goodwill.91  

 

Det faktum, at Landsretten og Højesteretten er uenige omkring anvendelsen af handelsagentreglerne 

på forhandleraftaler, lægger op til et spørgsmål, hvori det skal bemærkes, om der på et vis punkt 

burde anvendes mere gunstige regler for forhandlere. Retspraksis på området om opsagte 

forhandlere viser, at de, ligesom agenter, oparbejder en kundekreds, der er baseret på de relations-

specifikke investeringer, som de foretager i forbindelse med salget af producentens produkter. I 

mange forhandleres tilfælde, er relations-specifikke investeringer en nødvendighed for at gøre sig 

godt på afsætningsmarkedet, og på samme måde er en stor kundekreds for agenterne. Ligesom 
																																																								
87 http://weardenmark.com/nyheder/goodwill-erstatning-til-forhandlere-mulig. 
88 Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige 
handelsagenter. 
89 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Norsk-Hoejesteret-Alligevel-ikke-goodwill-erstatning-til-
eneforhandlere.aspx. 
90 Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige 
handelsagenter, (4) EFT. nr. C 56 af 4. 4. 1964, s. 869/64, 3, 4 og 5 sætning. 
91 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Norsk-Hoejesteret-Alligevel-ikke-goodwill-erstatning-til-
eneforhandlere.aspx.	
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agenten, kan forhandleren ikke altid genanvende de investeringer der er foretaget i forbindelse med 

salg af producentens produkter, og derved foreligger der samme problematik, som ved agentens 

oparbejdet kundekreds. Herved burde der være belæg for, at et direktiv eller anden form for 

regulering, beskytter forhandleren for de irreversible investeringer han foretager i forbindelse med 

afsætningen af producentens produkter. Retspraksis viser, at forhandleren forsøger at påberåbe 

godtgørelse for goodwill i mange tilfælde, og derved burde det i nogle tilfælde blive retligt 

tilgodeset, som tilfældet er med agenter. En samarbejdsform som partnering har karakteristika, som 

den norske Landsret godtgjorde for, at der kunne ske en analog anvendelse af agentreglerne. Der er 

en meget tættere dialog mellem forhandleren og producenten, hvilket kan medføre en regulering, 

som kan fungere som sikkerhedsnet for den relationelle kontrakt. 

 

3.3. Delkonklusion  

Retspraksis ovenfor belyser den problemstilling, som forhandleren bliver efterladt i, når 

producenten ophæver kontrakten. I et længerevarende kontraktforhold vil forhandleren ifølge 

retspraksis ikke være berettiget til et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder. Erstatning vil altid 

være en naturlig del af en uberettiget ophævelse eller opsigelse af kontrakten, og vil være den 

gennemgående kontraktretlige regel, som parterne kan falde tilbage på, når der sker misligholdelse. 

Der kan i nogle tilfælde tilfalde producenten en forpligtelse til at tilbagekøbe de usolgte varer, men 

godtgørelse er til stadighed en gråzone, og dansk retspraksis har ikke været ensidig i deres 

bedømmelse af erstatning for goodwill. I disse situationer om goodwill står forhandleren tilbage 

med relations-specifikke investeringer, som ikke er blevet afskrevet og med en tabt kundekreds, 

som forhandleren har brugt år på at opbygge. Dette efterlader i nogle tilfælde forhandleren som den 

store taber, da producenten sandsynligvis ikke vil samarbejde med forhandleren efter en tvist 

mellem dem.  
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Kapitel 4 – Den proaktive forhandlerkontrakt 

 

4.1. Indledning  

Den proaktive forhandlerkontrakt er skabt efter et ønske om at optimere den konventionelle 

forhandlerkontrakt, og et ønske om at skabe en konkurrencemæssig fordel på markedet. Den 

konventionelle kontraktret bygger hovedsageligt på reaktive spørgsmål om misligholdelse og 

erstatning. Som retspraksis viser, fører disse bestemmelser omkostninger med sig, både økonomiske 

og tidsmæssige. Formålet er at eliminere den økonomiske byrde, som forhandleren bliver sat i, når 

en producent opsiger eller ophæver kontrakten. Dette skal forsøge gøres ved hjælp af proaktiv 

kontraktret, og proaktiv jura. De proaktive elementer i en forhandlerkontrakt, skal skabe tillid 

blandt parterne, og herved skabe en synergi, som kan resultere i en konkurrencemæssig fordel på 

markedet.  

 

4.2. International Association of Commercial Contract Management 

International Association of Commercial Contract Management92 er en global forening, der giver 

både offentlige og private organisationer mulighed for at opnå de bedste standarder i forhold til 

deres kontrakter.93 Den årlige IACCM rapport om de hyppigst forhandlede vilkår udarbejdet på 

baggrund af deres spørgerskemaundersøgelse, kan påvirke en virksomheds forståelse af værdien af 

kontrakten.94 Den seneste rapport fra 2013 viser, at tilgangen til forhandlingerne i positiv grad er 

begyndt at ændre sig, idet forhandlerne fokuserer mere på præstationer og ledelseskriterier. Et 

stigende antal ledere tilsigter, at opnå en mere samarbejdsorienteret tilgang til deres leverancer. 

Dette vil betyde, at kontrakterne har potentiale til, at blive mere effektive til at tackle risici samt 

skabe bedre økonomiske resultater, snarere end primært at koncentrere sig om konsekvenserne, når 

tingene går galt. 

 

Ved henvisning til bilag 2, er det muligt, ud fra den seneste offentliggjorte rapport fra 201395, at 

fremvise de hyppigt forhandlede forholde: ”1) Limitation of liability, 2) Price/ Charge/ Price 

Changes, 3) Indemnification, 4) Service Levels and Warranties and 5) Payment.”  

																																																								
92 Herefter IACCM. 
93 https://www.iaccm.com/about. 
94 https://www.iaccm.com/services/research/survey/?id=68. 
95 ”2013/2014 Top Terms in Negotiation”, IAACM s. 3. 
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Disse hyppigst forhandlede forholde, ville kunne karakteriseres som konventionelle og reaktive, 

idet deres primære fokus berører risiko og rettighedsallokering mellem kontrahenterne, på det 

tidspunkt, hvor der ikke forekommer rigtig opfyldelse af kontrakten.96 Sammenlignet med de 

foregående år, har et stigende antal proaktive forhandlede forholde bevæget sig i den positive 

retning. Dette udspringer af, at de ansvarlige for forhandlingerne viser voksende bevidsthed om, at 

fokus skal ændres.97 Fremskridtene varierer, men lederne øger deres bestræbelser på at forhandle 

kontrakter, der giver en mere robust platform. Dette er opnået gennem et skift i dagsordenen for 

forhandlingerne, væk fra risikoallokering samt forpligtelserne til styring og problemløsning, der vil  

beskytte forretningsmæssige mål og forbedre bundlinjens ydeevne. 

 

Det er tolvte år, at IACCM foretager sin verdensomspændende spørgeskemaundersøgelse og hvert 

år har de opdaget, at de fleste forhandlinger er domineret af diskussioner om finansielle spørgsmål 

såsom pris og betaling samt allokeringen af risiko. I tidligere undersøgelser har næsten 80% af 

deltagerne erkendt, at fokus af deres forhandlinger ikke fører til det bedste resultat for begge parter. 

Hver part beskylder den anden part for ikke at kunne bidrage til større værdi.98 Set i forhold til 

respondenternes ønsker for hvilke forholde, de opfatter som værdiskabende i relationen, står dette i 

stor kontrast til hvilke forholde, der hyppigst forhandles. Her henvises igen til bilag 2, hvor det i 

prioriteret rækkefølge ser ud som følge: ”1) Scope and goals, 2) Responsibilities for the parties, 3) 

Change management, 4) Delivery/ accaptance and 5) Communications and reporting.”99 

Respondenterne ytre hermed ønske om, at kunne anvende kontrakten som et styringsinstrument, 

hvorved dette kun kan ske, idet tilfælde at kontraktvilkårene rummer den nødvendige dynamik. I 

det tilfælde hvor kontrakten har den fornødne dynamik, vil det være muligt for parterne at anvende 

de uudnyttede muligheder, der foreligger ved kontraktindgåelsestidspunktet, til at skabe mere værdi 

blandt kontrahenterne. Kontrasten mellem hvad de juridiske forhandlere bruger 

transaktionsomkostninger på, sammenlignet med hvad der kan medvirke til økonomisk merværdi 

gennem kontraktrelationen, tyder på der forekommer et misforhold.100 Med et ønske om at ændre 

dynamikken i de forhandlede forholde, vil der i det næste afsnit blive fokuseret på en alternativ 

kontraheringsform, partnering. Partnering er en samarbejdsform, der netop fokuserer på fælles 

målsætning og tillid blandt parterne, som deltagerne i undersøgelsen føler der burde bruges mere tid 

																																																								
96 Østergaard, 2014, s. 3. 
97 ”2013/2014 Top Terms in Negotiation” IACCM s. 2. 
98 ”2013/2014 Top Terms in Negotiation”, IACCM, s.  6. 
99 ”2013/2014 Top Terms in Negotiation”, IACCM, s.  6. 
100 Østergaard, 2014, s. 3. 
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på. Derved vil partnering være et middel til, at skabe en kontraheringsform baseret på samarbejde 

og derved skabe konkurrencefordele på markedet. 

 

4.3. Proaktiv jura 

Proaktiv jura danner grundlaget for partnering, som bygger på de principper proaktiv jura har været 

med til at udforme. Man kan ikke forstå partnering, før man har et indblik i den proaktive jura. 

Partnering anvendes herved som det kontraheringsværktøj, der skal skabe en konkurrerende fordel 

på markedet for de kontraherende parter. Det følgende afsnit vil belyse baggrunden for partnering, 

samt de værktøjer som parterne skal besidde for at få en partneringaftale til at blive et efficient 

kontraheringsværktøj.  

 

Proaktiv jura er et fænomen udsprunget af den præventive jura. Den præventive jura blev 

introduceret af Louis M. Brown i 1950’erne. Brown introducerede princippet ”It usually costs less 

to avoid getting into trouble than to pay for getting out of trouble”101, og dette princip statuerer 

starten på den proaktive tankegang blandt advokater, forskere og virksomheder. Dette synspunkt af 

Brown blev fulgt op med fire principper introduceret af Edward Dauer, som skulle definere den 

præventive jura.102 Den proaktive tilgang er anderledes, da den fokuserer på fremtiden og ikke 

fortiden. Denne proces blev først introduceret i Finland i 1990’erne, og sidenhen er ”Nordic School 

of Proactive law” blevet grundlagt i 2004.103 Proaktiv jura er defineret således: 

 
”… a future-oriented approach to law placing an emphasis on legal knowledge to be applied before 

things go wrong. It compromises a way of legal thinking and a set of skills, practices and 

procedures that help to identify opportunities in time to take advantage of them – and to spot 

potential problems while preventive action is still possible. In addition to avoiding disputes, 

litigation and other hazards, Proactive Law seeks ways to use the law to create value, strengthen 

relationships and manage risk.”104 

 
Proaktiv jura er et værktøj virksomheder kan benytte sig af til at skabe en konkurrencemæssig 

fordel idet; ”…It compromises a way of legal thinking and a set of skills, practices and procedures 

that help to identify opportunities in time to take advantage of them.” En konkurrencemæssig fordel 

																																																								
101 Siedel & Haapio, 2011, s. 12.	
102 Principperne er opridset og uddybet i ”The Past and Future of Proactive Law”, s. 17 af Berger-Walliser. 
103 EESC Opinion, 2009, s. 5.1, 5.2. 
104 Siedel & Haapio, 2010, s. 657. 
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betegnes som en strategi, der skaber værdi, som ikke allerede er blevet implementeret af en 

nuværende eller fremtidig konkurrent og en strategi, som ikke umiddelbart kan efterlignes af denne 

nuværende eller fremtidige konkurrent på kort sigt. Denne konkurrencefordel afspejler hvorledes en 

proaktiv juridisk tankegang kan skabe en økonomisk efficiens på markedet. Robert Bird105 

konkluderer ved hjælp af en dybdegående analyse, at proaktiv jura ”can be a source of sustainable 

competitive advantage.”106 Samtidig er proaktiv jura et værktøj som anvendes ex ante; ”…legal 

knowledge to be applied before things go wrong.” Dette medfører at proaktiv jura er et værktøj 

hvorved man forsøger at undgå kontraktbrud, samt kreationen af de bestemmelser, som giver en 

konkurrencemæssig fordel i form af kvasi-rente til de kontraherende parter.107 

 

4.4.  Partnering  

Partnering er virksomhedsstrategi, men kan anvendes som en aftaleform, og vil i denne afhandling 

blive anvendt således. Når der er tale om partnering som en aftaleform, er det grundlæggende 

element, at hver part indgår aftale med hinanden i et forsøg på at optimere den fælles nytte, og de 

fælles mål og værdier. Hvis der er tale om en almindelig aftaleform, vil nyttemaksimeringen 

tillægges den enkelte part og ikke fællesskabet – dette er en modsætning til partnering. Partnering 

har været anvendt til at styrke forholdet mellem samarbejdspartnere, og har i forbindelsen med 

leverandør og købere været anset for et bedre økonomisk valg, end for eksempel joint ventures og 

outsourcing. Partnering skal anses for at være en hybrid, og er præget af, at uafhængige led i 

værdikæden samarbejder for at optimere fælles nytte.  

 

I begrebet partnering forsvinder de almindelige begreber, som sælger, køber, leverandør, 

forhandler, og man anvender i stedet partnere. Fokus her bliver lagt på fælles mål og optimering, 

tillid og gensidig respekt.108 En partneringaftale skal understøttes af en proaktiv aftalestruktur, som 

er modsætning til en typisk misligholdelsesklausul, og derved skal der fokuseres på positive 

incitamenter i stedet for de negative.109 Som henvist til i det tidligere afsnit, om IACCM 

undersøgelserne, viser disse undersøgelser, at positive incitamenter har vundet mere indpas i 

virksomhedernes tankegang, når der skal forhandles, og dette muliggør udviklingen af 

partneringaftaler som en aftalestruktur blandt virksomheder i fremtiden. I Danmark er partnering 

																																																								
105 Lektor på Connecticut Universitet. 
106 Siedel and Haapio, 2010, s. 643. 
107 Østergaard, 2014, s. 5. 
108 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013, s. 68-72. 
109 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2103, s. 87. 
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hovedsageligt kendt fra byggebranchen, dog anvendes partnering med fordel også i andre brancher 

end i byggeriet.110 Erfaringerne fra partneringkontrakterne i byggebranchen, lægger vægt på 

proaktive klausuler, hvor parterne deler viden og information i et engageret samarbejde. Hvorimod 

de traditionelle aftaler tidligere har lagt vægt på de reaktive klausuler såsom misligholdelse. I en 

byggesag, hvor der blev indgået et partneringsamarbejde mellem LO som bygherre og forskellige 

virksomheder, blev der udtrykt både fordele og ulemper ved partnering som aftaleform. Parterne 

giver udtryk for tilfredshed med funktionaliteten og miljøet i byggeriet, men at dette også er skabt 

på bekostning af tid og økonomi for alle parter. Manglende forståelse for konceptet blandt parterne 

og dårlig kemi var også medvirkende til utilfredshed.111 Dette er et enkelt eksempel, for at belyse de 

problematikker, som parterne følte at partnering medførte. Især tid og økonomi vil være et 

gennemgående dilemma, når man vælger at anvende partnering. Der bliver brugt lang tid på at få 

aftalen på plads, samt at det vil koste tid og penge at mødes mere end man er vant til. Dog vil tiden 

der bliver brugt i kontrakt- og opstarts fasen være en kæmpe økonomisk fordel, hvis der skulle 

forekomme tvister og disse tvister skulle løses ex post og ikke ex ante, som partnering er fortaler 

for. 

 

Partnering som aftaleform adskiller sig fra den traditionelle måde, at indgå aftaler på, idet at 

parameter som åbenhed, dialogbaserede løsninger og den måde som virksomhederne anvender 

partnering i aftaleprocessen er anderledes. Ved at anvende partnering i aftaleprocessen, kan de 

involverede parter maksimere deres effektivitet ved at stile efter et fælles mål.  

Partnering aftaler er forskellige fra traditionelle aftaler, idet: 

 

”Partnering does require a tremendous amount of intimacy to success. trust, information 

sharing, and breadth of contract across organizations are all required in abundance to 

make partnership work. Traditional supplier-customer relationships, focused as they are in 

a single point of contract between a sales representative and a buyer, are often an unstable 

base from which to launch a partnering initiative.”112 

 

																																																								
110 I USA anvendes partnering bl.a. i medicinalindustrien, produktionsindustrien, finansielle markeder2 og telebranchen, 
www.coperate-partnering.com. 
111 http://www.sbi.dk/byggeprocessen/ledelse-og-samarbejde/partnering-i-praksis/blandede-erfaringer-med-partnering. 
112 Rackham, Friedman & Ruff, 1996, s. 127. 
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Bilag 3 indeholder eksemplet på en partneringkontrakt indgået i byggebranchen. Afsnit 1.1. belyser 

tydeligt at det er et samarbejde mellem parterne i kontrakten, som aftalen bygger på. Derudover er 

der et helt afsnit 2, som beskriver selve partneringprocessen som er baseret på hvilke mål, at 

parterne har sat sig. Der er blandt andet fastsat at samarbejdet er baseret på engagement, åbenhed, 

ærlighed og gensidig respekt. Dette er hvad parterne i sidste ende skriver under på, og derfor er de 

forpligtet til at følge disse vilkår. Selve kontrakten er faseopdelt, for at identificere hvilke opgaver 

og mål der skal udføres først. Herudover er afsnit 11 afgørende for hvordan konflikter skal 

håndteres. I den konventionelle forhandlerkontrakt er konflikter og misligholdelser baseret på de 

køberetlige regler, men her undgår parterne at komme så vidt. Det vil dog altid være de køberetlige 

og erstatningsretlige regler, som parterne kan falde tilbage på. Forskellen er bare, at i partnering 

forsøger man at undgå enhver form for konflikt, som kan føre regulering med sig. Da det er en 

kontrakt beregnet til byggebranchen, er der elementer som specifikt tilhører byggebranchen, og 

disse elementer skal der selvfølgelig ses bort fra. Det er udelukkende de proaktive elementer i 

kontrakten vi fokuserer på, og som kan blive implementeret ind i en partneringaftale mellem 

forhandler og producent.   

 

I begyndelsen kunne en partneringaftale ikke anses for at være et juridisk bindende instrument, men 

i stedet en hensigtserklæring.113 Formålet med en partneringaftale er, at parterne i samarbejde skal 

finde frem til den optimale aftalestruktur og et fremtidigt mål, og herunder det rette mål for alle 

parter, med respekt for alle parters behov, evner og forventninger.114 Det er vigtigt at parterne ved 

hvordan de hver især bidrager til at skabe et partnerskab, og sørger for, at det fortsætter efter aftalen 

er indgået. Dette påvirker formålet med partneringaftale idet, hvis den ene part vinder, så vinder de 

øvrige også.115 Begge parter ønsker at undgå tvister, når de indvier i at indgå en partneringaftale - 

hvis der bliver indgået en aftale som medfører inefficiens, vil dette gøre, at parterne er uvisse over 

hvordan de er stillet, hvis der skulle opstå en tvist.116 

 

En fordel ved partnering er, at aftaleformen mindsker risikoen for konflikter mellem parterne, idet 

konflikterne løses ved dialog, da parterne har indvilget i at løse konflikter uden formelle retsskridt, 

hvilket resulterer i at parterne reducerer antallet af tvister.117 Partnering er ikke den eneste måde, 

																																																								
113 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013 s. 72. 
114 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013, s. 76. 
115 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013 s. 74. 
116 Tvarnø, Ølykke og Østergaard, 2013 s. 75. 
117 Tvarnø, 2003, s. 3. 
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hvorpå man kan udveksle information. Bilag 4 viser to figurer – den første er af de forskellige 

informationskanaler, og den anden er en opgørelse over fordele og ulemper ved de forskellige 

informationskanaler. Ved partnering foreligger der en ulempe, når der er mange aktører på 

markedet, da der er større mulighed for, at der kan opstå konflikter. Når der tænkes på et selektivt 

distributionssystem foregår den kommunikative proces som regel fra producent til forhandleren, 

derfor er der ikke mange aktører, som tilfældet kan være i en byggesag, hvor flere aktører er en 

væsentlig del af processen på samme tid. Det selektive distributionssystem danner dermed et godt 

grundlag for, at partneringsamarbejdet kan fungere optimalt.118 

 

4.5. Partnering i et kontraktuelt perspektiv 

For at udnytte den proaktive tankegang bedst muligt, skal fundamentet lægges ved hjælp af selve 

kontrakten. I selektiv distributionssystemer skal producent og forhandler samarbejde om at sælge et 

bestemt brand og produktportefølje på et bestemt marked. Her er det vigtigt, at grundlaget for 

samarbejdet er baseret på tillid og fælles målsætninger, så der hverken sker misforståelser eller 

misligholdelser. Kontrakten mellem parterne er derfor et redskab for styring af virksomheden og 

projektet, et redskab til at skabe og beskytte værdien i virksomheden samt et redskab til at øge eller 

sænke omkostninger og indtægter. Kontrakten skal hjælpe parterne med at kommunikere, 

koordinere, motivere og kontrollere hinandens arbejde. Den skal dele og minimere risikoen, og den 

skal skabe et grundlag for misligholdelsesbeføjelser hos parterne. Hvis kontrakten fejler, vil dette 

afspejle sig i virksomhedens resultater. Eftersom kontrakten er det essentielle værktøj til at styre 

parterne, er det derfor også her, at den proaktive tilgang bør tillægges størst betydning.119  

 

Traditionelt har kontraktretten haft et reaktivt udgangspunkt, og fokuspunkterne har været på 

juridiske fejltagelser såsom forsinkelser og misligholdelser i henhold til lovgivningen. Når Helena 

Haapio fortolker den traditionelle kontraktret, sammenligner hun den med en sygdom. Når vi 

mennesker bliver syge, søger vi læge, og selv samme læge vil prøve at helbrede os. Det samme sker 

i et kontraktforhold – når en kontrakt bliver misligholdt, søger den skadelidte part en advokat, som 

kan hjælpe ham med at løse denne tvist. Vi bliver afhængige af en tredjemand. Den proaktive 

tilgang til kontraktretten prøver at forudse, hvornår disse tvister opstår, og forsøger at gøre 

samarbejdet ”immun” overfor konflikter. Igen kan dette sammenlignes med sygehusvæsnets tilgang 

																																																								
118 Tvarnø, 2003, s. 29-31. 
119 Siedel & Haapio, 2011, s. 118. 
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til en syg patient, da der her også bliver forsket i at gøre mennesker immune overfor diverse 

sygdomme.120 Den seneste undersøgelse som IACCM har foretaget, viser at respondenterne ønsker 

et skifte i hvilke vilkår, der bliver kontraheret om. Det er hovedsageligt målsætninger, 

ansvarsfordeling mellem parterne og kommunikation, der står højest på listen. Disse vilkår er alle 

proaktive, hvilket hentyder til, at virksomhedernes ledere har et ønske om at skabe en tættere dialog 

med deres samarbejdspartnere, og dette kan være baseret på en forestilling om, at lederne ved, at 

der kan være en økonomisk fordel forbundet hermed.  

 

Når der bliver udarbejdet en proaktiv kontrakt, lægges der vægt på tre faser, som kontrahenterne 

skal igennem, for at den kommer til at fungere optimalt. Elementerne er opstillet i nedenstående 

figur 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Proaktiv kontrahering; mål, mening og plejning.121 
 

Ovenstående figur er den ramme, som proaktive kontrakter skal anvende, for at kunne blive 

kontraheret mest efficient. ”Clients’ Self-Care” refererer blandt andet til virksomhedens interne 

styreformer og strategi. For at proaktiv kontrahering skal fungere optimalt, er det vigtigt at 

virksomhedens interne processer er tilpasset hertil. Hvis virksomheden har en strategi, der er 

udformet efter forhandlerkontraktens almindelige vilkår, vil der ikke blive brugt tid og ressourcer 

																																																								
120 Haapio, 2010, s. 150. 
121 Haapio, 2010 s. 154. 
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på figurens første fase, hvilket medfører at proaktiv kontrahering ikke vil skabe den forventede 

nytte, som den burde. Når en virksomhed skal indføre en proaktiv strategi, betyder det ikke, at man 

ikke skal tage højde for konflikter og tvister, men at man skal forsøge at forebygge det. ”Self-Care” 

bliver skabt internt i virksomheden, og derved uafhængig af en tredjemand. Det er udelukkende 

lederne i virksomheden, der er med til at udforme og tilpasse virksomhedens ”Self-Care”. 

Udelukkelsen af en tredjemand er en gennemgående faktor i hele den proaktive 

kontraheringsproces, og er også formålet med den proaktive kontraktret. Fraværet af en tredjemand, 

som har faglige kompetencer inden for jura og kontrakter, kan derved også gøre 

kontraheringsprocessen sårbar overfor opportunistisk adfærd fra parterne.  

 

Den første fase er den vigtigste fase for at kunne skabe en god proaktiv kontrakt. Det er her, at al 

information omkring kontrakten skal deles. I den første fase skal parterne planlægge og kontrahere 

deres performance samt tilpasse deres forventninger. Det er vigtigt, at parterne får skabt en fælles 

forventning til samarbejdet. Det er i denne fase, at parterne skal lære hinanden at kende og anvende 

det rette reguleringsgrundlag for deres kontrakt. Det er samtidig også i denne fase, at parterne lærer 

hinanden at kende, og derved skaber et bånd baseret på tillid. Dette bånd er altafgørende for 

parternes ageren i kontraheringsprocessen. Hvis der bliver skabt tilstrækkelig tillid, vil dette kunne 

fungere som en sikkerhedsforanstaltning for opportunistisk adfærd. I alle henseender er denne fase 

meget vigtig for det fremtidige samarbejde. Som tydeligt belyst i byggesagen mellem LO og 

forskellige byggeherrer, skal konceptet partnering forstås af de parter, der indgår i samarbejdet, 

ellers vil konceptet være med til at skabe mistillid, da parterne anvender mange af deres 

individuelle ressourcer på at opbygge samarbejdet.  

 

Fase to og tre er de faser, hvor man forebygger tvister og konflikter. I en almindelig 

forhandlerkontrakt kontrahere parterne ikke om, at planlægge hvordan en konflikt skal løses, hvis 

den skulle opstå. I en almindelig forhandlerkontrakt er reguleringen fastlagt, og parterne anvender 

derved reaktive klausuler til at løse en tvist hvis sådanne skulle opstå. I proaktiv kontraktret viser 

faserne i figuren, at konflikter og tvister er elementer, som bliver forebygget på forhånd. Derved 

kan parterne undgå høje ex post omkostninger samt kostbar tid på at løse et problem. Dette 

medfører også, at parterne kan undgå at ende i en bitter strid, som skaber uro og tillidsbrud. Hvis 

der ikke bliver taget højde for konflikter i kontraheringsfasen, kan dette ødelægge et samarbejde, 

som retspraksis på området tydeligt har vist.  



45	

En god kontrakt er kendetegnet ved, at den er nem at forstå, balanceret og fair. Sådanne kontrakter 

kan skabe et godt grundlag for langvarig loyalitet og tillid. Samtidig er en god kontrakt et godt 

redskab at have, hvis der skulle opstå tvister eller konflikter. Det er sådanne ”gode” kontrakter, som 

er målet med en proaktiv tilgang. En perfekt kontrakt kan være svær at udforme, men der er 

alligevel nogle mål, som en god kontrakt skal kunne opfylde. Disse mål er vist i figur 3 nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 3 - Kvalitetskontrakt, fundamentet for langsigtet loyalitet og tillid122 

 

Når den proaktive forhandlerkontrakt er udformet, skal den stræbe mod at opfylde disse mål – ellers 

vil der ikke være tale om en god kontrakt. Kontrakten skal ses som et hjælpemiddel til at parterne 

når deres fælles mål. Implementeringen af kontrakten i virksomhedens processer og strategier, er 

der hvor kontrakten kan gøre en forskel. Kontrakten alene vil ikke have en konkurrencemæssig 

gennemslagskraft, hvis ikke at parterne tilrettelægger deres virksomhed efter den.  

 

4.6. Delkonklusion 

Partnering er en aftaleform, som skal underbygges af den proaktive jura og proaktive kontraktret. 

Den proaktive kontrakt er et styringsværktøj til at fastlægge de elementer, der er altafgørende for at 

samarbejdet kan fungere optimalt. En konventionel forhandlerkontrakt er baseret på en 

standardkontrakt, hvor parterne kan støtte ret på de almindelig kontraktretlige regler. Der er ingen 

klausuler for optimering af forholdet eller for fremadrettet succes. Den manglende proaktive 

tankegang i de konventionelle kontrakter medfører et øget fokus på misligholdelsesbeføjelser og 

almindelige obligationsretlige regler. Disse faktorer skaber ikke en sikkerhed i forholdet, og 

																																																								
122 Haapio, 2010 s. 163. 
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retspraksis viser, at længerevarende samarbejde mellem parterne tit og ofte ender i en bitter strid om 

erstatning og godtgørelse.  

 

Eftersom at parterne har opbygget et længerevarende samarbejde, burde dette samarbejde også 

udnyttes meget bedre end det bliver gjort i de nuværende distributionsstrategier. Det er her, at den 

proaktive kontraktret og partnering kan være et effektivt middel. Den proaktive kontraktret bygger 

på et langvarigt samarbejde fra starten af, som bliver skabt af fælles mål og en fælles strategi. De 

høje ex ante omkostninger som bliver anvendt i opstartsfasen, skal kunne bidrage til en minimering 

af de ex post omkostninger, der bliver skabt i løbet af samarbejdet, og som eksempelvis 

misligholdelsesbeføjelser medfører. 
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Kapitel 5 – Det økonomiske rationale bag en konventionel 

forhandlerkontrakt 

 

5.1. Indledning 

Ved en konventionel forhandlerkontrakt, der er baseret på en standardkontrakt, vil 

forhandlerkontrakten oftest kontraheres på producentens præmis, hvilket ikke overlader meget 

fleksibilitet i forhandlingerne. Det vil på den baggrund være vigtigt for producenten samt 

forhandleren, at få belyst hvilke omkostninger de hver især skal afholde ved indgåelse af en 

forhandlerkontrakt. Med henblik på at, klarlægge hvilke omkostninger der afholdes ved en 

forhandlerkontrakt introduceres transaktionsomkostningsteorien. Denne teori søger at forklare, 

hvordan producenten bedst muligt økonomiserer med transaktionsomkostningerne. Producentens 

beslutning for i hvilke tilfælde der skal anvendes en forhandler, afhænger af størrelsen på de 

transaktionsomkostninger der er forbundet med at indgå forhandlerkontrakten set i forhold til 

producentens vertikale grænse. Dette danner grundlag for, at foretage en analyse af det økonomiske 

rationale bag en konventionel forhandlerkontrakt. Dette gøres indledningsvis ved en gennemgang af 

det termineringsdilemma som forhandleren ufrivilligt ender i. 

 

5.2. Forhandlerens termineringsdilemma 

På det tidspunkt producenten har udvalgt en forhandler, vil der fra producentens side opstå en 

ledelsesmæssig udfordring. Denne udfordring udspringer fra anvendelse af kontrol og beskyttelse. 

For at sikre sig en mindsteindsats fra forhandlerens side, vil virksomheden kunne betinge sig en 

mindsteomsætning eller aftage et minimum antal varer. Endvidere vil han kun betinge sig, at 

forhandleren informerer virksomheden om salget, den generelle markedsudvikling og 

konkurrencesituationen på markedet. Hvis producenten har været omhyggelig ved udvælgelse af 

forhandleren, vil dette betyde mindre behov for kontrol senere. I en forhandlerkontrakt forekommer 

der forskellige former for kontrol. Det er ikke kun overvågning af forhandleren, der beskrives som 

kontrol, men også løbende kontrol angående parternes fælles mål samt tilpasning af produktstrategi. 

Ved at vise forhandleren mere tillid, vil dette kunne resultere i, at beskyttelse vil få den 

dominerende rolle som en kontrolforanstaltning. På den baggrund, kan beskyttelsen blive anvendt 

som incitaments-værktøj.  
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I forbindelse med distributionsforholdet, kan der opstå en situation, hvor forhandleren kan blive 

fanget i et termineringsdilemma.123 Dette medfører, at der fra forhandlerens side, vil opstå en 

dobbelt risiko for at blive opsagt. Fra forhandlerens synsvinkel vil der altid være risikoen for at 

producenten opsiger forhandleren, begrundet i væsentlig misligholdelse. Den væsentlige 

misligholdelse, findes i det omfang, at forhandleren ikke i overensstemmelse med kontrakten, 

opfylder det volumenkrav som er fastsat i forhandlerkontrakten.124 Derimod hvis forhandleren, 

opfylder volumenkravene langt bedre end beskrevet i forhandlerkontrakten, vil der fra et økonomisk 

synspunkt fra producenten side, være interesse i at opsige forhandleren. Opsigelsen begrundes i, at 

producenten kan blive fristet til at etablere et salgsselskab på markedet, og på den måde overtage 

markedet.125 Ud fra ovenstående betragtning, vil forhandleren skulle vælge hvilken omsætning der 

skal opnås, for ikke at blive opsagt. Forhandlerens adfærd afspejler frygten for at blive opsagt, og 

fører til at præstationen kun ydes af middel karakter. Der vil på baggrund at dette dilemma blive 

skabt en incitamentsstruktur, som ikke kan betegnes som økonomisk efficient.126  

Med dette udgangspunkt, findes der ingen gevinst fra forhandlerens side til at overopfylde 

kontrakten, og vil derfor kun netop opfylde kontrakten.  

 

Nedenfor er illustreret forhandlerens termineringsdilemma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 - Forhandlerens termineringsdilemma127 

																																																								
123 Petersen, Pedersen og Benito, 2006 s. 324. 
124 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard, 2006, s. 271. 
125 Østergaard, 2014, s. 10. 
126 Østergaard, 2014, s. 10. 
127 Egen tilvirkning. 
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Dette termineringsdilemma skaber en situation, som hverken er optimal for producenten eller for 

forhandleren. På den baggrund skaber dette en mulighed for hold-up, som opstår fordi 

forhandlerkontrakter syner imperfekte og ufuldstændige. På den baggrund giver dette producenten 

og forhandleren mulighed for at udnytte de huller som forhandlerkontrakten indeholder til fordel for 

dem selv. Dette forekommer typisk på baggrund af, at der i forhandlerforholdet kræves relations-

specifikke investeringer hvorved dette resulterer i, at der opstår en afhængighed mellem parterne. 

 

Dette sker på baggrund af, at forhandleren har mulighed for at yde en højere omsætning, hvis ikke 

truslen om opsigelse var tilstede. Figuren illustrerer at det er muligt for forhandleren, at udnytte de 

ressourcer som findes mellem den indsats som forhandleren yder samt det eksportmarkedet tillader, 

dog begrænses dette af truslen om, at producenten vælger vertikal integration. Hvis det skal være 

muligt at anvende de uudnyttet ressourcer, skal termineringsdilemmaet elimineres.  

Spørgsmålet er om muligheden for at eliminere termineringsdilemmaet ville forekomme, hvis 

parterne skabte et partnerskab, hvor de komplementerede hinanden, og på den baggrund kunne 

udnytte de ressourcer, som grundet i termineringsdilemmaet ikke bliver udnyttet. Dette spørgsmål 

ønskes der i denne afhandling at sætte fokus på. 

 

5.3. Transaktionsomkostningsteorien  

Transaktionsomkostningsteorien blev grundlagt af Ronald Coase, hvorefter Williamson har arbejdet 

på at udvikle et økonomisk-juridisk perspektiv. Transaktionsomkostningsteorien fokuserer på 

kontraktgrundlaget for virksomheden, og ser ikke virksomheden som en produktionsfunktion som 

den i neoklassiske teori. Dette perspektiv har været medvirkende til, at man nu kan analysere 

forskellige måder at organisere økonomiske transaktioner på. Transaktionsomkostningsteorien 

fokuserer på relationen mellem to økonomiske kontraktparter, som i denne afhandling er en 

producent og en forhandler i et selektivt distributionssystem. Førhen har man analyseret 

virksomhederne som en enhed, og ikke fokuseret på relationen mellem enhederne, og hvilke 

muligheder relationen kan bringe med sig.128 

 

5.3.1. Transaktionsomkostninger 

Williamson har ikke foretaget en klar definition af transaktionsomkostningerne, men forklarer, at 

disse indgår i en økonomisk organisation som sætter fokus på omkostninger ”by organizing with 

																																																								
128 Knudsen, 2014, s. 174-175. 
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hierachies, markets and hybrids.”129 Transaktionsomkostninger er de omkostninger, der er 

forbundet med "...planning, adapting, and monitoring task completion under alternative 

governance structures."130 Disse omkostninger foretages for at kunne koordinere samt styre en 

økonomiske virksomhed. Williamson131 skelner mellem transaktionsomkostninger ex ante og ex 

post. Ex ante omkostningerne er de omkostninger, der opstår inden kontraktindgåelsen. Disse 

omkostninger kan karakteriseres som producentens søgeomkostninger. Derudover kan disse 

omkostninger være forbundet med kontraktudformning, forhandling og introduktion af 

sikkerhedsforanstaltninger. Ex post omkostninger er de omkostninger, der opstår efter kontrakten er 

blevet indgået, og kan være håndhævelses- eller tilpasningsomkostninger.132 Disse omkostninger 

anvendes for at sikre, at forhandleren opfylder de forpligtelser som er fastsat i kontrakten.133  

 

Størrelsen af transaktionsomkostningerne kan variere alt afhængig af forhandlerkontraktens længde, 

dens indhold samt kompleksitet. Frekvensen af transaktionsomkostninger er lav ved standardiserede 

kontrakter, idet producenten ikke er nødsaget til at søge informationer ved indgåelse af en 

forhandlerkontrakt. Størrelsen af ex ante omkostningerne har indflydelse på ex post 

omkostningerne, hvilket betyder at transaktionsomkostningerne individuelt er afhængige af 

hinanden. Ifølge Williamson bliver transaktionsomkostningerne inddelt i tre hovedtyper, 

kontaktomkostninger, kontraktomkostninger og kontrolomkostninger.134 

 

5.3.1.1. Kontaktomkostninger 

Forinden, der kan ske udvælgelse af en forhandler, har producenten afholdt omkostninger, der skal 

sikre at producenten opstiller de nødvendige udvælgelseskriterier, der skaber den optimale 

forhandlerkontrakt. Efter udvælgelseskriterierne er opstillet handler det for producenten om, at 

minimere de kontaktomkostninger, der vil forekomme. Kontaktomkostningerne vil være forbundet 

med de søgeomkostninger, der opstår, når producenten skal udvælge sin forhandler. Producenten 

har ved kontraktindgåelsen adskillige potentielle forhandlere, at kunne vælge ud fra, hvilket vil 

påvirke producenten til ikke at anvende mange ressourcer på søgeomkostninger. Da producenten 

anvender en standardkontrakt ved indgåelse af en forhandlerkontrakt, vil årsagen til de lave 

																																																								
129 Williamson 1991, s. 283. 
130 Williamson 1985, s. 2. 
131 Williamson 1985, s. 20. 
132 Sornn-Friese, 2007, s. 105. 
133 Williamson 1985, s. 21. 
134 Knudsen 2014, s. 163. 
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søgeomkostninger kunne findes i muligheden for producenten hurtigt kan udskifte forhandleren. De 

lave søgeomkostninger opstår da producenten og forhandleren ikke opbygger en relation. Dette 

betyder, at vil der ikke forekomme en forskel på den bedste forhandler og det næst bedste 

forhandler. Dette betyder at aktiv-specificiteten er nul. Selvom søgeomkostningerne er lave, vil 

disse omkostninger påvirke termineringsdilemmaet negativt. Årsagen til dette sker idet der ikke 

opbygges en relation, hvor parterne bliver økonomisk bundet af hinanden. Dette rationale vil 

påvirke parterne negativt, på det tidspunkt hvor der ikke sker rigtig opfyldelse af kontrakten.  

 

5.3.1.2. Kontraktomkostninger 

Denne type af omkostninger er forbundet med forhandlingerne ved indgåelse af 

forhandlerkontrakter. Parternes kontraktomkostninger vil være lave, idet forhandlerkontrakten er 

baseret på en standardkontrakt og derfor ikke er reguleret til det enkelte kontraktforhold. Dette 

resulterer i, at parterne ikke skal nå til enighed om hvilke bestemmelser der skal fremgå af 

kontrakten. Disse bestemmelser er af producenten allerede fastsat, og her vil det være producentens 

egne interesser, der bliver varetaget. Dog er det ikke muligt for producenten at sikre sig imod alle 

eksogene hændelser, hvilket betyder at der under nogle få omstændigheder kan forekomme højere 

kontraktomkostninger. 

 
Da forhandlerkontrakten er baseret på en standardkontrakt, påvirker denne type af 

transaktionsomkostninger ikke termineringsdilemmaet. Årsagen til at kontraktomkostningerne ikke 

påvirker termineringsdilemmaet, skyldes at producentens søgeomkostninger er lave. Idet der 

anvendes en konventionel forhandlerkontrakt, giver dette ikke anledning til forhandling. Dette 

skader forhandleren i det tilfælde, hvor der ønskes at indgås en forhandling af forhandlerkontrakten. 

Dette sker ved at producenten alternativ til den næstbedste forhandler vil have samme værdi som 

den bedste forhandler. Dette betyder, at forskellen mellem den bedste og den næstbedste forhandler 

bliver en økonomisk fordel for producenten, hvilket resulterer i, at kontraktomkostningerne ikke er 

eksisterende.  

 

5.3.1.3. Kontrolomkostninger 

Dyer og Singh har i deres artikel135 kigget på begrebet kontrol, som på engelsk opfattes bredere og 

mere positivt end i Danmark. I Danmark associeres ordet kontrol med mistillid. Denne association 

																																																								
135 Dyer & Singh, 1998.  
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af mistillid påvirker forhandlerkontrakten negativt, da der opbygges et magtforhold mellem 

parterne. Dette magtforhold skyldes den risikoprofil som producenten og forhandleren oparbejder 

på baggrund af deres økonomiske situation.136 Da producenten antages at være den mest magtfulde i 

et forhandlerforhold, er det derved vigtigt at sikre sig, at forhandleren overholder kontrakten. 

Producenten er velvidende, at de omkostninger der er forbundet med monitorering af en forhandler 

er store. På den baggrund opstiller producenten alternative kontrolforanstaltninger i 

forhandlerkontrakten. Disse kontrolforanstaltninger kan forekomme gennem monitorering, hvor 

producenten uanmeldt kan komme og overvåge forhandleren. Derudover kan producenten stille et 

særligt volumenkrav, der forpligter forhandleren. Hvis forhandleren ikke overholder dette 

volumenkrav, vil dette betyde at forhandleren vil blive opsagt. Årsagen til at producenten ønsker at 

anvende kontrolforanstaltninger, skyldes at motivere forhandleren til ikke at snylte, men derimod 

handle i producentens interesse. I henhold til producentens anvendelse af kontrolforanstaltninger 

signalerer dette mistillid til forhandleren, samtidig med at der fra forhandleren opstår usikkerhed 

om producentens ønske om et langvarigt samarbejde.  

 
Som beskrevet i afsnit 5.3.1.1. påvirker de lave søgeomkostninger termineringsdilemmaet negativt, 

hvilket medfører stigende kontrolomkostninger. Denne påvirkning mellem søgeomkostningerne 

samt kontrolomkostningerne opstår på baggrund af den lave grad af aktivspecificitet. Producentens 

tillid til at forhandleren varetager dennes interesse eksistere ikke, hvilket medfører at producenten 

er nødsaget til at overvåge forhandleren. Ved at producenten anvender mange omkostninger på 

kontrol, påvirker dette forhandleren til at yde en middel præstation. Dette skaber i 

termineringsdilemmaet et gab, som efterlader ressourcer, der ikke bliver udnyttet. 

 

5.3.2. Begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd 

Ud fra den neoklassiske tankegang vil parterne i et forhandlerforhold forsøge at handle rationelt, 

dog vil de blive afbrudt. Dette sker på baggrund producentens og forhandlerens manglende evne til, 

at dele den viden, de besidder. Dette betyder, at der i et forhandlerforhold vil forekomme 

asymmetrisk information, hvorved det vil være idealt at anvende Williamsons adfærdsantagelser. 

Producentens og forhandlerens hensigt om at være rationelle, stemmer ikke altid overens med den 

måde producenten og forhandleren handler på. Dette er årsagen til at parterne i forbindelse med 

udformningen af en konventionel forhandlerkontrakt, skal være bevidste om, at modparten altid vil 

																																																								
136 Martin, 1988, s. 954. 
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være begrænset rationelt. Ifølge Williamson er begrænset rationalitet defineret som: ”a semistrong 

form of rationality in which economic actors are assumed to be intendedly rational, but only 

limitedly so.”137 Det, der menes med, at en forhandler er intendely rational betyder, at det langt fra 

altid vil være den optimale løsning, der vælges. Denne adfærd kan medføre at der opstår 

usikkerhed, hvilket vil medføre at parterne vil handle opportunistisk. Ved opportunisme menes 

risikoen for at parterne ikke kan stole på hinanden, og dette vil resultere i, at en part vil handle 

svigagtig for at opnå egen nytte.138 Opportunistisk adfærd kan opstå hos en producent eller 

forhandler ved kontraktindgåelse. Dette forekommer hvis den ene part i forbindelse med en 

transaktion tilbageholder information. For at undgå risikoen for at opportunistisk adfærd skal opstå, 

kan parterne vælge at foretage nogle sikkerhedsforanstaltninger. Formålet med 

sikkerhedsforanstaltninger er for at sikre minimale omkostninger ved den kontrol og tillid der er 

nødvendig for, at parterne kan tro, at samarbejdet vil stille dem bedre. I de vestlige lande, herunder 

Danmark, er den bindende juridiske kontrakt den mest brugte sikkerhedsforanstaltning. Dette 

betyder, at standardkontrakten, som bliver anvendt i et forhandlerforhold, skal sikre parterne mod 

opportunistisk adfærd. Dette medfører, at hvis parterne skal erstatte denne kontrakt, skal der være 

sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre parterne bedre i samarbejdet. Der skelnes mellem de 

formelle og de uformelle sikkerhedsforanstaltninger. De formelle sikkerhedsforanstaltninger er 

relationelle investeringer og investeringer i goodwill og tillid. De uformelle 

sikkerhedsforanstaltninger omhandler specialiserede investeringsgidsler.  

 

5.4. Inkomplette kontrakter 

Kontrakten mellem producenten og forhandleren vil, som tidligere anført, være en langsigtet 

ufuldstændig kontrakt. Fordi fremtiden aldrig kan forudses, er en inkomplet kontrakt den bedste 

løsning, for at søge at blive så fleksibel som mulig i kontraktforholdet. I retspraksis er det typisk 

producenten, der har mest at vinde ved en ufuldstændig kontrakt, da dennes ”switching costs” er 

minimeret ved denne form for kontrakter. Forhandleren kan dog også vælge at opsige samarbejdet, 

og hvis dette sker, vil han tage human kapital med sig videre. Human kapital er specifikke 

kompetencer, som forhandleren har anvendt udelukkende på baggrund af samarbejdet med 

producenten, og disse kompetencer vil ikke kunne anvendes udenfor samarbejdet, som tilfældet er 

med generel kapital.  

																																																								
137 Williamson 1985, s. 45. 
138 Sornn-Friese, 2007, s. 106. 
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Nogle økonomer sidestiller forhandlerkontrakten med andre markedskontrakter. Williamson er dog 

imod denne betragtning og argumenterer, at forhandlerkontrakten er relations-specifik. Jo længere 

tid samarbejdet har bestået, jo mere omkostningsfyldt vil det være for producenten at skifte 

forhandler. Denne problematik hænger sammen med, at forhandleren har fået opbygget human 

kapital, og det vil være dyrt for producenten at skulle erstatte forhandleren. Det vil på den anden 

side også være dyrt for forhandleren at opsige samarbejdet, da de investeringer, der er lavet i 

forbindelse med at opbygge human kapital, vil blive tabt, da de ikke kan anvendes i et nyt 

samarbejde. Begge parter lider et tab, men forhandleren vil i mange tilfælde have mest at tabe ved 

at opsige kontrakten, da han som regel har investeret mest i samarbejdet. Som retspraksis antyder, 

er det også her at forhandleren kan få tildelt godtgørelse, dog ikke for goodwill, som i mange 

tilfælde er lig med human kapital. Der er dog nogle hold-ups, som er medvirkende til, at 

arbejdsgiveren i mange tilfælde er tilbageholden med at handle opportunistisk. Den producerende 

virksomheds værdigrundlag kan blive betvivlet, hvis han vælger at handle opportunistisk overfor en 

samarbejdspartner, da det kan medføre et dårligt omdømme blandt andre forhandlere. Herudover er 

der også et slags magtbalanceargument, hvor forhandleren kan true med at opsige samarbejdet, hvis 

producenten vælger at tage overpris for hans produkter, eller prøver at udnytte og snyde 

forhandleren på andre områder. Til sidst er der et internt omdømme blandt forhandlerne. Hvis 

producenten handler opportunistisk, vil andre forhandlere være tøvende med at investere i human 

kapital, hvis de skal samarbejde med producenten i fremtiden. Derfor er et godt ry blandt 

forhandlere værd at bibeholde på lang sigt.139 

 

En efficient forhandlerkontrakt medfører, at parterne er fleksible, og at begge parter tør lave 

langsigtede investeringer, og derved tilsidesætter kortsigtede interesser, som for eksempel at 

udnytte sin forhandler. For at forhandleren vil investere i human kapital, forventer forhandleren 

også nogle garantier, hvilket kunne være et fælles langsigtede mål. Nedenstående figur 5140 viser 

hvilke strategier producenten og forhandleren kan have.  

 

 

 

 

 

																																																								
139 Knudsen 2014, s. 250-254. 
140 Baseret på opstilling af prisoner´s dilemma s. 255, Christian Knudsen – egen tilvirkning. 
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Figur 5 – Prisoner´s dilemma141 
 

I et konventionelt forhandlerforhold vil nash-ligevægten være placeret i 5/5. Her er tilfældet, at 

parterne anvender en standardkontrakt, og forhandleren skal opfylde denne kontrakt mest efficient. 

Det er dog også her at termineringsdilemmaet kommer til udtryk, og derved performer forhandleren 

ikke fuldt ud, samt hvad der er potentiale til på markedet. I denne situation vil der også være en 

sandsynlighed for, at enten forhandleren eller producenten opfører sig opportunistisk, og derved 

ende i enten 8/1 eller 1/8. I de fleste tilfælde vil det være producenten, som har flest incitamenter til 

at handle opportunistisk, og derved vil det oftest være forhandleren der taber på samarbejdet.  

 

5.5. Reguleringsrammen for konventionelle kontrakter 

Regulering er et middel hvorved man kan reducerer konflikter og skaber orden i parternes forhold. 

Valget af reguleringsramme, er underlagt et kriterium om økonomisk efficiens, og netop kriteriet 

om efficiens er det afgørende element for, at transaktionsomkostningsteorien adskiller sig fra den 

adfærdsbaserede teori, hvor efficiens ikke er afgørende. Williamson definerer tre dimensioner ved 

transaktioner, som er væsentlige for, hvilken reguleringsform virksomheden vælger.142 Her skal 

samspillet mellem de tre elementer skabe mest mulig efficiens.  

 

Den matematiske opsætning ser således ud: 
 

Valg af reguleringsramme = G = F + U + S 
 

 G = reguleringsramme 

 F = transaktionsfrekvens  

 U = usikkerhed/kompleksitet 

 S = aktivspecificitet 

																																																								
141 Egen tilvirkning. 
142 Sornn-Friese, 2007, s. 107. 
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Nedenstående figur 6143 fokuserer på to af de tre elementer i reguleringsrammen, og måler herved 

hvordan samarbejdet bør reguleres, for at skabe mest mulig efficiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Efficiente reguleringsstrukturer og transaktionstyper144 

 

Når transaktioner er usikre og komplekse, og de sker hyppigt, vil samarbejdet kræve relations-

specifikke investeringer. Dette medfører at den mest optimale reguleringsramme er forenet 

regulering, hvilket medfører at man organisere sig internt i virksomheden, ved hjælp af vertikal 

integration. Når en virksomhed foretager relations-specifikke investeringer, medfører det 

oprettelsen af kvasi-rente i samarbejdet. Når en producent har fundet sin forhandler, og de begge 

har foretaget relations-specifikke investeringer, vil det blive omkostningsfuldt, hvis parterne 

bestemmer sig for at anvende andre samarbejdspartnere. Kvasi-renten beskriver den ekstra profit, 

producenten får ved at anvende en bestemt forhandler, minus den profit, producenten får, hvis han 

tvinges ud i et nyt samarbejde med en ny forhandler.145 De omkostninger, og den mistede profit 

producenten opnår, vil medføre, at producenten højst sandsynligt også vil anvende vertikal 

integration som middel til at bringe de øgede kontraktomkostninger til livs. 

 

I et traditionelt forhandlerforhold, kan aktivspecificiteten både være høj og lav, og alt afhængig af 

hvilket samarbejde der er tale om, kan transaktionsfrekvensen variere. Forhandleren vil i nogle 

samarbejdsformer skulle foretage aktiv specifikke investeringer i form af blandt andet human 

kapital, for at kunne udnytte eksportmarkedets salgspotentiale. Når et samarbejde kræver relations-

specifikke investeringer fra den ene part, vil denne part kræve et solidt kontraktgrundlag. 

Kontraktudførelsen vil derved være relativt omkostningsbetonet, og producenten vil som 

																																																								
143 Williamson (1985, s. 79), jf. Sornn-Friese, 2007, s. 114. 
144 Knudsen, 2014 s. 170. 
145 Knudsen, 2014, s. 167. 
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udgangspunkt benytte sig af vertikal integration. Derved vil et traditionelt forhandlerforhold blive 

påvirket i høj grad af termineringsdilemmaet, da forhandleren ikke ønsker at blive opkøbt af 

producenten, og derved ikke ønsker at ende i en forenet regulering. Forhandleren vil have det bedst 

i markedsregulering, da han ikke skal foretage særlige aktiv specifikke investeringer i samarbejdet, 

og derved kan ”free ride” på produktets salgspotentiale på det pågældende marked. Producenten vil 

derimod tjene flere penge, og har et ønske om at udnytte al eksportmarkedets salgspotentiale. 

Producenten har endvidere en forudsætning om, at forhandleren investere så meget som muligt i 

salget af producentens produkt på markedet. Producenten og forhandlerens målsætninger er 

umiddelbart langt fra hinanden, hvilket symboliserer forhandlerens indsats i modellen om 

termineringsdilemmaet. Som teorien om inkomplette kontrakter antyder, vil begge parter forsøge at 

udnytte hinandens samarbejdsvilje til at skabe egennytte i stedet for fællesnytte. På kort sigt vil 

opportunistisk adfærd medføre profit, hovedsageligt for producenten, men på den lange bane vil 

denne adfærd være ødelæggende. Derfor er det vigtigt at parterne i stedet fokusere på fælles mål og 

tillid, hvilket er en strategi, som vil give flest fordele på lang sigt, og derved skabe 

konkurrencefordele på markedet.  

 

5.6. Delkonklusion  

Ved en konventionel forhandlerkontrakt vil det økonomiske rationale være langt fra optimalt. Dette 

skyldes at producenten sætter forhandleren i en situation, hvor det ikke er muligt at præstere 

overmiddel, idet der opstår en dobbelt risiko for at blive opsagt. Termineringsdilemma påvirker de 

transaktionsomkostninger der afholdes af producenten, hvilket resulterer i usikkerhed fra 

forhandleren. Denne adfærd medfører, at producenten skal afholde høje kontrolomkostninger for, at 

sikre forhandleren handler i producentens interesse. Dette skyldes, at der ved konventionelle 

forhandlerkontrakter forekommer lav aktiv specificitet, hvilket betyder at parterne ikke foretager 

investeringer, der styrker forholdet mellem producent og forhandler. I forhold til 

reguleringsrammen antages den mest efficiente, at være markedet. Dette begrundes i, at 

producenten uden at afholde høje søgeomkostninger kan finde en ny forhandler på det markedet han 

ønsker at etablerer sig på, hvis den nuværende forhandler synes at være utilfredsstillende. Denne 

adfærd fra producenten vil medfører at der i forhandlerforholdet, vil blive handlet begrænset 

rationelt eller opportunistisk. Dette er medvirkende, at de forhandlerkontrakter der forekommer på 

markedet, vil bære præg af, at det er kortsigtet, inkomplette og reaktive.146 

																																																								
146 Knudsen, 1997, s. 218-219.   
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Kapitel 6 – Etablering af et partnerskab 

 

6.1. Indledning 

Når et partnerskab skal etableres, er der nogle vigtige faktorer der skal tages højde for. Det er 

vigtigt, at samarbejdet skabes på gensidige forpligtelser, samt et ønske og et mål om et langvarigt 

samarbejde. Når begge parter er medvirkende til at skabe samarbejdet, vil dette medføre opbygning 

af et tillidsgrundlag, som parterne kan anvende til at skabe en konkurrencemæssig fordel på 

markedet. Det er vigtigt at påpege, at der ikke allerede eksisterer et tillidsforhold blandt producenter 

og forhandlere, og derfor skal begge parter bruge masser af tid og ressourcer på at opbygge dette. I 

det følgende vil der blive foretaget en analyse, af hvilke elementer der er medvirkende til at forme 

et partnerskab.  

 

6.2. Reguleringsrammen for relationelle kontrakter 

Den relationelle udvekslingsteori argumentere at tillid og samarbejde er en grund til at partnering 

udspringer af aktiv specifikke investeringer. Tilliden bliver skabt ved at parterne opfører sig fair og 

pålidelige, og at de ikke udnytter hinanden, samt at de er klar til gensidige forpligtelser og et 

langvarigt samarbejde. Når der bliver investeret i tillid, vil det også motivere parterne til at investere 

mere i specifikke aktiver, da tilliden bliver en sikkerhedsforanstaltning for terminering af 

samarbejdet. Herudover vil tillid automatisk føre til samarbejde. Udover at udvikle stordriftsfordele, 

vil parterne også have betydelige fordele ved vidensdeling samt minimeringen af 

informationsasymmetri og minimering af potentiel opportunistisk adfærd. Dette vil derudover 

medføre en reducering af transaktionsomkostningerne. 147 Tvister og uoverensstemmelser vil 

forsøgt blive løst af interne mekanismer, som er med til at beskytte forholdet mellem parterne samt 

effektiviteten og resultaterne. Ovenstående beskriver det optimale partneringsamarbejde, men vi 

kan ikke på nogen måde forudsætte at parterne har ressourcer til at udføre komplette kontrakter, 

eller fuldt ud kan stole på og have tillid til hinanden. Derfor vil der eksistere inkomplette kontrakter, 

hvor parterne både vil være begrænset rationelle og kan have tendens til at handle opportunistisk, 

og derfor ikke vil være til at stole på altid.148 

 

Den relationelle kontrakt er en kontrast til transaktionsomkostnings-kontrakten, da styringen i den 

																																																								
147 Lui, Wong, Liu, 2009, s. 1216. 
148 Knudsen, 2014, s. 163. 
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relationelle kontrakt er fordelt mellem parterne, og begge parter har mulighed for at få indflydelse, 

mens styringen i transaktionsomkostnings-kontrakten foregår med mere hierarki, som regel hvor 

ledelsen er den indflydelsesrige part. I litteraturen sondres der mellem 3 organisationsformer. 

Marked, hybrid og hierarki. Markedet er mest optimalt, når der ikke foretages aktiv-specifikke 

investeringer, da markedet altid vil være den mindst omkostningskrævende måde at håndtere 

transaktioner på. Når parterne begynder at foretage flere aktiv-specifikke investeringer, vil der være 

et behov for et mere langvarigt kontraktgrundlag, for at parterne kan føle sig mere sikker i 

samarbejdet. Hvis disse aktiv-specifikke investeringer øges yderligere, vil dette medføre et større 

behov for hold-up fra begge parter, hvilket vil medføre en meget lang og omkostningsfuld 

kontraktforhandling og kontrakttilpasning, og derfor vil det mest efficiente for producenten være at 

opkøbe forhandleren, som beskrevet i afsnit 5.5. 

 

Partnering, er en hybrid som benytter sig af intern viden og knowhow i samarbejdet, til at skabe en 

konkurrencemæssig fordel, og derved ikke kun satse på omkostningsminimering i form af 

input/output, som tilfældet er, hvis parterne anvender markedet som transaktionsmiddel. Figur 7149 

nedenfor, er en gentagelse af figuren i kapitel 5.5.. Her vil fokus være på den hybride 

organisationsform, der ikke er styret af markedet, men af interne ressourcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Efficiente reguleringsstrukturer og transaktionstyper150 

 

I et partneringsamarbejde, vil der være aktivspecificitet, og der vil både være lav og mellem-grad af 

transaktioner. Området er delt op i to hybrid- og reguleringsformer, hvoraf den trilaterale indebærer 

en tredjemand i samarbejdet. Denne tredjemand skal fungere som en mediator, hvis der skulle ske 

																																																								
149 Williamson (1985, s. 79), jf. Sornn-Friese, 2007, s. 114. 
150 Knudsen, 2014 s. 170. 
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tvister. Fordi der er en lav grad af transaktionsfrekvens i den trilaterale reguleringer, medfører det, 

at parterne har tendens til at handle mere opportunistisk overfor hinanden, da de ikke skal tænke på 

hvilken reputationseffekt adfærden vil få. Det øgede incitament til at handle opportunistisk 

medfører derfor behovet for en tredjemand. Partnering søger hen mod at eliminere konflikter, og 

dermed eliminere behovet for en tredjemand. Transaktionsfrekvensen i et 

producent/forhandlerforhold vil være forholdsvis høj, og der vil bestå et tæt samarbejde i, at få 

producentens vare ud til forbrugeren på den mest optimale måde. Den høje transaktionsfrekvens, vil 

have en medvirkende effekt til at parterne handler mindre opportunistisk, da de netop skal tage 

højde for hvilken reputationseffekt adfærden vil få.  

 

Partnerskabet i sin helhed skal også have en modvirkende effekt på opportunistisk adfærd, ved at 

producenten og forhandleren bliver placeret tættere på hinanden i beslutningsprocessen. Dette 

resulterer i et ophør med hierarkiet, som er kendetegnet ved markedsrelationen og de 

konventionelle forhandlerkontrakter, og derved vil producentens magt ikke have indflydelse på 

forhandlerens performance. Herved elimineres problemet med vertikal integration, da det 

enenyttige kontraktgrundlag, bliver erstattet af et fælles kontraktgrundlag med en fælles 

målsætning. Begge parter er i dette kontraktforhold indstillet på, at skabe det bedst mulige 

kontraktgrundlag for begge parter, og for partnerskabet i sin helhed. I stedet for at skabe en kontrakt 

baseret på to kontraherende parter, forsøger man nu at skabe en kontrakt baseret på én enhed, 

partnerskabet. En erhvervsaktiv ledelse bestående af både forhandler og producent, fokus på 

værdiskabelse og fordeling, risikofordeling og risikostyring, kommunikation og kontrol, samt 

problemforebyggelse og konfliktløsning, er alle elementer, som parterne skal have fokus på. 

 

6.3. Et partnerskab i et økonomisk perspektiv 

Der findes ikke en formel definition af partnerskaber, men karakteriseres ofte som et samarbejde 

mellem to parter hvor det som skabes i partnerskab, ikke kunne være blevet skabt af parterne hver 

især.151 Ud fra ovenstående betyder dette, at både producenten samt forhandleren vil være nødsaget 

til at bidrage til samarbejdet. Måden producenten og forhandleren bidrager på, er gennem deres 

respektive investeringer, og disse investeringer skal samtidig fungere som en 

sikkerhedsforanstaltning mod hold-up truslen i samarbejdet. De seneste undersøgelser tyder på, at 

der er mulige produktivitetsgevinster i værdikæden, når handelspartnere er villige til at foretage 

																																																								
151 http://bygpartnerskaber.dk/category/hvad-er-partnerskaber. 
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relations-specifikke investeringer og kombinere ressourcer på unikke måder. Virksomheder, der 

kombinerer ressourcer på unikke måder, kan opnå en fordel i forhold til konkurrerende 

virksomheder, som er ude af stand til eller uvillige til at gøre det.152  

 

I skabelse af den gode relationelle forhandlerkontrakt er et godt samarbejde mellem parterne alfa 

omega, da dette danner hele fundamentet for kontrakten. Fundamentet for et godt samarbejde 

bygges derfor på gensidig tillid153, hvilket sikres gennem fælles mål i stedet for at parterne arbejder 

efter egne individuelle mål. Når først en af parterne vælger at handle i egen interesse, kan det i 

værste fald resultere i moral hazard154155 problemer, og derved skabe transaktionsomkostninger, 

som tilfældet er ved den neoklassiske økonomiske teori. God tillid sikrer udveksling af 

informationer og viden i samarbejdet, og parterne har derfor bedre forudsætninger for at kontrakten 

skaber value for money. Det vurderes at være vigtigt, at producenten indtager en rolle, hvor der 

forsøges at give plads til, at forhandleren informerer om projektets forløb, hvilke udfordringer der 

opstår og hvorledes disse eventuelt kan løses indenfor kontraktens rammer. 

 

Den problemstilling, som Dyer og Singh156 belyser, er hvordan uafhængige virksomheder kan 

samarbejde, når der besiddes komplementære ressourcer. Med henblik på etablering af ovenstående 

samarbejde, vil det være muligt at skabe kvasi-rente og på den baggrund skabe en merværdi, som er 

mere værd i relationen, end uden for relationen. Ved kvasi-rente menes den overnormale gevinst, 

der kan opnås ved et partnerskab via de relations-specifikke investeringer.157 Samme overnormale 

gevinst ville ikke være muligt for parterne at opnå, hvis de arbejdede hver for sig. Der er fire slags 

investeringer, som er afgørende for skabelsen af den konkurrencemæssige fordel: 

 
 Investeringer i relations-specifikke aktiver 

 Væsentlig videndeling 

 Organisationformen  

 Transaktionsomkostninger158 

 

																																																								
152 Dyer og Singh, 1998, s. 661. 
153 Jones, 1997, s. 233. 
154 Moral Hazard er en betegnelse for den opportunisme som der opstår ex post. 
155 Williamson, 1985, s. 47. 
156 Dyer og Singh 1998. 
157 Dyer og Singh 1998, s. 661. 
158 Dyer og Singh 1998, s. 662. 
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Ud fra en økonomisk tankegang ønsker parterne, at anvende kontrakten som et incitaments-værktøj. 

Dette forekommer ved at parterne foretager de aktiv specifikke investeringer, og derigennem skaber 

en relation, der har betydning for parterne. I forbindelse med investeringerne i aktivspecificiteten, 

vil der for parternes vedkommende, forekomme et større incitament til at yde en bedre indsats til 

fordel for partnerskabet.   

 

6.3.1. Relations-specifikke investeringer 

Aktivspecifikke investeringer udgør, ifølge Willamson159 de irreversible omkostninger, hvor deres 

alternative anvendelse har størst værdi i relationen mellem parterne. Dette skaber derfor et 

afhængighedsforhold, og parterne opnår herved en kvasi-rente.160  

 

Williamson sondre mellem fem typer af aktivspecifikke investeringer. 

 
 Human aktivspecificitet 

 Fysisk aktivspecificitet 

 Lokationsspecificitet 

 Investeringer i brand 

 Dedikerede aktiver161 

 

I det tilfælde hvor producenten og forhandleren investerer i aktiv-specificitet, opstår muligheden for 

en konkurrencemæssig fordel på markedet, set i forhold til konkurrenterne. Denne situation opstår 

på baggrund af antagelsen om, at parterne investerer i relationen, og derigennem bliver ønsket om at 

forblive i relationen større for parterne.  

 

Da parterne betragtes som begrænset rationelle, gør aktivspecifikke investeringer dem sårbare 

overfor opportunistisk adfærd, og derfor er de mere tilbøjelige til at foretage aktivspecifikke 

investeringer, når de har udformet effektive garantier. Når to parter indgår et samarbejde, består 

samarbejdet som regel af meget lidt tillid og i de fleste tilfælde slet ingen tillid. Det medfører, at 

producenten skal bidrage med noget til samarbejdet mod at forhandleren bidrager på lige fod. Et 

eksempel på de situationer som forhandleren og producenten bliver sat i, når de skal indgå 

																																																								
159.Williamson, 1985. 
160 Foss og Raaschou-Nielsen, 1997, s. 95. 
161 Williamson 1985, s. 55.  



63	

langsigtede kontrakter med hinanden, er belyst i figur 8162 nedenfor, og er en gentagelse af figuren i 

afsnit 5.4.: 

 

 

 

 

 

	
Figur 8 – Prisoner´s dilemma163 

 

Som belyst tidligere vil en konventionel forhandlerkontrakt medføre en middelmådig performance 

fra forhandleren og derved skabe en dårligere profit til begge parter. Frygten for opportunistisk 

adfærd er i meget høj grad til stede i et konventionelt forhandlerforhold, da parterne i mange 

tilfælde, hurtigt vil kunne gennemskue den merprofit de kan få ud af at handle opportunistisk. I et 

partnerskab opbygges der tillid, og den tillid skal fungere som en sikkerhedsforanstaltning mod at 

parterne handler opportunistisk. Den kvasi-rente, som partnerskabet bringer med sig, er 

medvirkende til at et partnerskab vil ende i 10/10. Det er den mest optimale løsning for begge 

parter, men grundet parternes begrænset rationalitet, er det ikke alle der kan gennemskue denne 

gevinst. Et forhandlerforhold, er som beskrevet i afsnit 6.2. omgivet af en relativ høj 

transaktionsfrekvens.  

 

Et partnerskab er endvidere baseret på et langvarigt samarbejde, hvilket betyder at opportunistisk 

adfærd vil få større konsekvenser i denne sammenhæng, end i andre former for strategiske alliancer. 

Dette betyder, at parterne med fordel kan anvende tit-for-tat strategien, som er en 

forhandlingsstrategi baseret på samarbejde. Det er den optimale forhandlingsstrategi, når parterne 

har en relativ høj transaktionsfrekvens. Den høje transaktionsfrekvens medfører, at parterne over tid 

vil få opbygget en tillid, som udspringer fra de mange forhandlinger. Hvis parterne ikke ved 

hvornår at samarbejdet slutter, vil de hurtigt finde ud af, at kontrakten vil skabe mest værdi i 10/10 

og ikke i nash-ligevægten 5/5. Modsat er scenariet, at hvis parterne ved, at de vil fortsætte 4 gange, 

og derefter slutter deres samarbejde, vil en eller begge parter drage nytte af den viden, og handle 

opportunistisk i en af de sidste forhandlinger. Når parterne sidder ved forhandlingsbordet, vil begge 

																																																								
162 Baseret på opstilling af dilemma s. 255, Christian Knudsen. 
163 Egen tilvirkning. 
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parter have et incitament til at samarbejde, da partnering kan skabe en ekstra fælles profit i form af 

kvasi-renten, som ligger i 10/10. Begrænsede rationelle forhandlere kender ikke alt om den 

modsatte part, men da partnering handler om åbenhed og dialog, vil parterne også være nødsaget til 

at lade hinanden komme tættere på end normalt. Denne åbenhed vil efterfølgende danne grundlaget 

for, at begge parter kan se, at de i fællesskab kan skabe merværdi og fællesnytte, og derved ende i 

10/10 i stedet for 5/5 eller de to andre alternativer.  

 

Rationelle beslutningstagere og komplette kontrakter er, som tidligere belyst, mere ønsketænkning 

end faktum. Den optimale løsning vil være at begge er ærlige, og herved opnår det optimale på 

samarbejdet, ved at ende i 10/10. Ærlighed er essensen i et partneringsamarbejde, hvor man stræber 

mod åbenhed og et fælles mål. I denne situation er det dog vigtigt, at producenten stiller en 

sikkerhed for forhandlerens aktiv-specifikke investeringer. Hvis begge parter er ærlige, og begge 

parter finder sikkerhedsforanstaltninger, der er tilsvarende investeringerne, kan dette skabe tillid i 

samarbejdet, og konkurrencefordelen vil komme til udtryk ved, at forhandleren nu er villig, til at 

øge sin performance og stræbe mod, at udnytte hele eksportmarkedets salgspotentiale. 

 

6.3.2. Organisationsformen partnerskab 

For at parterne skal optimere partnerskabet bedst muligt, er det altafgørende at parterne anvender 

hinanden som en slags synergi til at effektivisere samarbejdet og skabe innovative ideer, der kan 

optimere konkurrencefordelen på markedet. Dette gøres ved at hver part bidrager med sin egen 

ekspertise, og derved skaber en unik fælles værdi, som ikke kan opnås i andre sammenhænge uden 

for fællesskabet. Undersøgelser viser, at alliancer, der anvender ressourcedeling opnår en stærkere 

konkurrencemæssig position, end de alliancer som anvender individuelle ressourcer. For at skabe 

det mest unikke match af samarbejdspartnere, vil dette kræve perfekt information på markedet. Det 

er dog i mange tilfælde dyrt at finde frem til den perfekte partner på markedet. Hvis virksomheden 

har erfaring med partnering og ressourcedeling, vil dette skabe flere muligheder for at kunne indgå i 

et succesfuldt samarbejde igen, da de har erfaring med, hvilke ressourcer der skaber den mest 

optimale kombination.  

 

Nogle virksomheder, som eksempelvis Microsoft og Hewlett Packard har et team, som varetager 

udvælgelsen af potentielle alliancepartnere. Når en virksomhed bliver nødt til at oprette et helt team 

for at finde samarbejdspartnere, underbygger dette, at det for nogle virksomheder vil være en meget 
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omkostningsfuld affære, og at der for nogle virksomheder ikke er økonomi til at gå i dybden på 

området. Hewlett Packard har forsøgt at gøre processen nemmere og mindre omkostningsfuld ved 

at oprette en manual, som skal forsøge at kodificere alliance-specifik viden. Udover de 

økonomiske- og tidsmæssige omkostninger, er det også svært at opnå viden om de potentielle 

samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde er det vigtigt for virksomhederne at have opbygget et godt 

netværk til potentielle samarbejdspartnere, således at de kan få et godt indblik i deres 

forretningsgang og konkurrencemæssige potentiale. Når virksomheden har fundet en potentiel 

alliancepartner, er det vigtigt at ressourcerne skaber en synergi i samarbejdet, og dette gøres ved at 

anvende de rette beslutningsprocesser, informations- og kontrolsystemer, samt forretningskultur. 

Selvom virksomhedernes ressourcer passer sammen, kan samarbejdet alligevel være ineffektivt, og 

det sker som regel på baggrund af store forskelle i virksomhedernes beslutningsprocesser, 

informations- og kontrolsystemer eller forretningskultur. Derfor er det ikke kun essentielt at 

virksomhederne er et match på det strategiske plan, men også at de er det på det organisatoriske 

plan, da det er her at strategien skal udforme sig.164 

 

6.3.3. Transaktionsomkostningerne i et partnerskab 

En producent og en forhandler kan opnå et kontraktforhold, hvor der bliver skabt værdi mellem 

parterne, ved at foretage relations-specifikke investeringer. Når en producent og en forhandler 

investerer i relations-specifikke investeringer medfører dette en stigning i transaktionsomkostninger 

i et partnerskab. Stigningen i transaktionsomkostningerne skyldes safeguards, idet parterne ønsker 

at sikre sig imod opportunistisk adfærd samt truslen om hold-up. Der er dog et eksempel på et 

partnerskab, hvor dette ikke er tilfældet, og det er illustreret ved en case om en amerikansk og en 

japansk bilproducent.165 

 

6.3.3.1. De amerikanske og Japanske bilproducenter 

I denne case har de japanske leverandører signifikant lavere transaktionsomkostninger end de 

amerikanske leverandører, selvom de japanske leverandører har lavet flere aktiv-specifikke 

investeringer, hvilket modsiger den generelle teori om transaktionsomkostninger belyst ovenfor. De 

japanske leverandører var mere specialiserede i aktiv-specifikke investeringer. Deres fabrikker lå 

tættere på hinanden, de havde større kapitalinvesteringer og de havde mere fysisk kontakt. 

Japanerne anvender selvforstærkende aftaler, som er en modsætning til den juridisk bindende 
																																																								
164 Dyer og Singh 1998, s. 666-668. 
165 General Motors og Toyota og Nissan. 
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kontrakt, og derved er mere proaktiv. Der var i aftalen indbygget finansielle gidsler i form af 

kapitalandele, og relations tillid. Når en selvforstærkende aftale skal kontraheres, vil dette kræve 

mange omkostninger for parterne, men når kontraktomkostningerne er anvendt, vil denne form for 

aftaler være meget billig at anvende.  

 
De amerikanske leverandører anvender juridisk bindende aftaler, som de genforhandler hvert tredje 

år da de mener, at denne måde at kontrahere på skaber den mest effektive arbejdsindsats. For at 

”vinde” kontrakten igen efter 3 år, skal man have leveret optimalt, og været den bedste på markedet, 

ellers vil kontrakten gå til et andet, og mere effektivt firma. Når der skal forhandles kontrakter på 

plads hver tredje år, vil dette kræve høje forhandlingsomkostninger. Samtidig skal de amerikanske 

leverandører også ud og undersøge markedet for bedre alternativer, hvilket medfører høje 

kontaktomkostninger. Som undersøgelsen viser, har de japanske leverandører mindre 

transaktionsomkostninger, hvilket også afspejler sig i konkurrencen på markedet, hvor biler fra den 

japanske leverandør generelt har klaret sig bedst. Netop dette eksempel belyser hvordan, at 

transaktionsomkostninger kan blive påvirket af den valgte organisationsform.  

 

Nedenstående figur er en gentagelse af figur 2 i afsnit 4.5.  

 

Figur 9 - Proaktiv kontrahering; mål, mening og plejning. 166 

	

																																																								
166 Haapio, 2010 s. 154. 
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Figuren er et eksempel på, hvordan parter der ønsker at indgå samarbejde, skal gribe 

kontraheringsprocessen an. For at den enkelte virksomhed skaber det bedste grundlag for et 

proaktivt samarbejde, skal de interne processer tilpasses dette. En vigtig del af at tilpasse sine 

interne ressourcer og processer til et partnerskab, er også at finde den rigtige partner, som kan 

komplementere virksomhedens ressourcer, og derved skabe en konkurrencemæssig fordel på 

markedet. Virksomhedens ”self-care” omhandler blandt andet udvælgelse af forhandler. 

Udvælgelse af forhandler er forbundet med nogle transaktionsomkostninger, som bliver skabt ex 

ante. Disse omkostninger er også kaldet kontaktomkostninger og er irreversible omkostninger, som 

virksomhederne ikke kan undgå at afholde, hvis de skal finde den optimale partner på markedet. 

Der er dog procedurer, som eksemplet med Hewlett Packard, der gør udvælgelse af partnere mindre 

tidskrævende for virksomheden. I et forhandlerforhold skal producenten i den forbindelse sikre sig 

at forhandleren har et solidt kundegrundlag samt kendskab til hvilke præferencer kunderne 

besidder. Med denne viden vil producenten have en konkurrencemæssig fordel set i forhold til sine 

konkurrencer på markedet. Da det i dette tilfælde mange gange er forhandleren, der er i besiddelse 

af den vigtigste viden, vil dette betyde at producenten er den mest afhængige part. I forbindelse med 

opbyggelse af et partnerskab, er det vigtigt at den viden som forhandleren besidder, ikke kan findes 

et andet sted.  

 

Når der indgås et partnerskab, er de omkostninger der vægter højest ex ante omkostningerne. Det er 

de omkostninger, der bliver afholdt inden parterne indgår kontrakt med hinanden. Disse 

omkostninger kan sidestilles med parternes forhandlingsomkostninger. Disse omkostninger findes i 

figurens primære niveau og i et partnerskab, er det her, at de fleste transaktionsomkostninger bliver 

anvendt. I dannelse af et partnerskab, vil ex ante omkostningerne være meget høje, for at eliminere 

ex post omkostningerne, hvilket er det helt modsatte af dannelse af en konventionel 

forhandlerkontrakt. Parterne fokuserer i et partnerskab på at tage højde for alle elementer af 

kontrakten, og forhandler disse aspekter inden de udarbejder kontrakten, hvilket også medfører at 

den primære fase er meget tidskrævende for parterne. Dette aspekt medfører at der er væsentlige 

høje forhandlingsomkostninger samt planlægningsomkostninger. Parterne der indgår samarbejde 

skal være klar over, at disse omkostninger, vil spare dem for ex post omkostninger, der på mange 

områder er dyrere, ikke kun i kroner og øre, men også i omdømme, da en tvist i værste fald kan 

medføre væsentlig reputationsskade for virksomhederne.  
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De sidste to faser i figuren kendetegner de almindelige reaktive klausuler i en forhandlerkontrakt. I 

en konventionel forhandlerkontrakt, er de reaktive klausuler forbundet med ex post omkostninger 

for parterne. Forskellen her er, at i et partnerskab skaber parterne strategier, som skal eliminere ex 

post omkostningerne, og derved eliminere at en konflikt eller tvist skal eskalere og skade 

samarbejdet. Dette medfører, at ex post omkostningerne bliver ex ante omkostninger, hvilket 

underbygger teorien i sagen om de japanske og amerikanske bilproducenter, hvor de japanske 

producenter har relativt høje kontraktomkostninger, men relativt lave anvendelsesomkostninger. 

Kontraktomkostningerne er høje fordi parterne skal tage højde for enhver detalje i samarbejdet og 

udarbejde proaktive løsninger til disse. Lave anvendelsesomkostninger medfører også lave 

kontrolomkostninger. Når parterne har lagt så mange kræfter og ressourcer i at skabe det mest 

optimale kontraktgrundlag, medfører dette også skabelsen af tillid til hinanden. Når der er tillid 

blandt parterne, skaber det en minimering af monitoreringsomkostningerne. Formålet med 

partnering er at skabe dialog, og dette værktøj skal især anvendes i de tilfælde, hvor parterne er 

uenige eller der sker uventede drejninger i samarbejdet. I stedet for at betale en advokat eller 

tredjemand til at løse tvister i samarbejdet, skabes partnering af en hybridform, der anvender 

parternes ekspertise og tillid til hinanden til at få løst problemerne i dialog.  

 

6.4. Termineringsdilemma i et partnerskab 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.2. ønskes forhandlerens termineringsdilemma elimineret, idet der 

opstår et gab, der indeholder ressourcer, som ikke udnyttes. En mulig løsning på at kunne eliminere 

forhandlerens termineringsdilemma, kunne findes ved at indgå en relationel kontrakt. Dog 

forekommer der ikke nogen tillidsrelation mellem producenten og forhandleren, hvilket medfører, 

at en afgørende omstændighed for at kunne etablere samt fastholde partnerskabet er, at deres løfter 

til hinanden er troværdige. Dette gøres ved at udvise troværdigt engagement, hvorved parterne i 

overensstemmelse med de 4 oplistede punkter hos Dyer & Singh i afsnit 6.3. Et eksempel herpå 

kunne være at parterne udveksler oplysninger om deres respektive strategier og dermed mindsker 

den asymmetriske information, der har været mellem parterne. Således kan der mellem parterne 

samarbejdes om et fælles mål, hvor det centrale spørgsmål bliver, hvorledes at kvasi-renten skal 

fordeles mellem kontrahenterne. 

 

I forbindelse med et selektivt distributionssystem, synes der typisk at blive anvendt varer hvor der 

foreligger et vist omdømme, da det for producentens vedkommende giver mulighed for at skabe et 
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ensartet udtryk hos forhandleren. Dette betyder at det er vigtigt, at personalet hos forhandleren har 

indgående kendskab til producentens varer. En bestemmelse i forhandlerkontrakten kan vedrøre, at 

forhandlerens personale såvel ved kontraktens indgåelse som under kontraktens beståen løbende 

skal videreuddannes. Parterne kan aftale, at omkostninger hertil fordeles efter nærmere fastlagte 

retningslinjer. Dette har betydning for om partnerskabet vil være løsningen på den dobbelte risiko 

om opsigelse som forhandleren ufrivilligt ender i. I forbindelse med elimineringen af forhandlerens 

termineringsdilemma, skal partner kunne stole på, at i det tilfælde der bliver foretaget relations-

specifikke investeringer, at modparten ikke handler opportunistisk. For at sikre at den 

opportunistiske adfærd ikke opstår, skal det være muligt at skabe et stærkt incitament for at holde 

sit løfte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 10 – Forhandlerens Termineringsdilemma167 

 

I selektive distributionskontrakter kan producenten godt stille et volumenkrav i henhold til 

gruppefritagelsesforordningen.168 En sådan bestemmelse vil typisk udspringe af, at producenten har 

en økonomisk interesse i, at forhandleren generer en minimumsomsætning årligt, og at der ligeledes 

stilles minimumskrav til den enkelte ordre, som forhandleren afgiver til producenten om køb af 

kontraktvarerne. Et sådant volumenkrav forstærkes, når producenten har afholdt relations-

specifikke investeringer. Parterne kan have vedtaget, at volumenkrav øges med et bestemt 
																																																								
167 Egen tilvirkning. 
168 Kommissionens forordning, KFO nr. 330/2010 af 20. April 2010.	
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procentpoint per år i henhold til udviklingen af det danske forbrugerprisindeks, hvilket typisk 

indebærer, at kravet til omsætningen øges over tid. Termineringsdilemmaet har grundet 

producentens adfærd sat begrænsninger for forhandlerens præstation, hvilket er illustreret i figur 4. 

Dette synes at kunne løses ved, at indgå en relationel kontrakt, hvor der fra parterne er fokus på, at 

samarbejde hen imod åbenhed, tillid samt fælles mål i stedet for at deres individuelle mål. Årsagen 

til at disse elementer er nødvendige findes i, at den relationelle kontrakt skal være et 

styringsværktøj. Dette forekommer da parterne skal mindes om vigtigheden af den relationelle 

kontrakts bidrag til opnåelse af den ønskede formål.169 Da det er vigtigt for producenten og 

forhandleren at skabe en relation, er det en nødvendighed at der foreligger gensidig forståelse, 

samarbejde og fleksibilitet samtidig med at der mellem parterne forekommer åbenhed, tillid samt 

fælles optimering.170 I forbindelse med at producenten og forhandleren indgår en relationel 

kontrakt, vil dette betyde at varigheden for en relationel forhandlerkontrakt vil bygge på en 

længerevarende kontrakt. Dette skyldes, at parterne vil skabe tilstrækkelige incitamenter til at opnå 

fælles optimeringen frem for egen optimering.171 

 

6.5. Delkonklusion 

Ovenstående analyse, giver et indblik i hvilke elementer, der spiller en vigtig rolle i skabelsen af et 

partnerskab. For at partnerskabet skal have succes, og skabe den konkurrencemæssige fordel, som 

samarbejdet lægger op til, er det afgørende, at parterne samarbejder og skaber merværdi i 

relationen. Denne merværdi udspringer fra et ønske om at optimere salg og performance på 

markedet. For at skabe en øget performance, er det afgørende element, at begge parter investerer i, 

at øge denne performance. Dette medfører, at det ikke udelukkende er forhandleren, der skal 

foretage investeringer i samarbejdet. Når begge parter foretager investeringer i samarbejdet, vil 

dette medføre en eliminering af den dobbelt risiko om opsigelse. Derudover vil disse investeringer 

medføre et øget engagement, hvilket er medvirkende til en øget konkurrencemæssig fordel på 

markedet. Organisationsformen partnerskab tilfører samarbejdet nogle ressourcer, som hver part 

besidder, og hvis parterne er i stand til at åbne op og dele ud af disse ressourcer, vil de være 

medvirkende til skabelse af merværdi i relationen, og derved en konkurrencemæssig fordel på 

markedet.  

																																																								
169 Tvarnø, Ølykke og Østergaard 2013, s. 85. 
170 Tvarnø, Ølykke og Østergaard 2013, s. 89. 
171 Tvarnø, Ølykke og Østergaard 2013, s. 97. 
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Kapitel 7 - Konkurrencemæssige fordele ved et partnerskab 
 

7.1. Indledning 

Som Robert Bird172 konkluderer ved hjælp af en dybdegående analyse, at proaktiv jura ”can be a 

source of sustainable competitive advantage”. Virksomhederne skal dog være gode til at 

identificere de ressourcer, som kan anvendes til at skabe en konkurrencemæssig fordel på markedet.  

 
Transaktionsomkostningsteorien er i de tidligere afsnit blevet anvendt til at analysere hvilke 

elementer, der kan skabe omkostningsminimering i kontraktrelationen mellem kontraherende parter. 

Her blev forskellige transaktionsomkostninger anvendt til at finde ud af hvilke omkostninger, der 

skabte mest efficiens i kontraktrelationen. I dette afsnit vil der blive gjort brug af den 

adfærdsbaserede virksomhedsteori, til at analysere partnerskabets konkurrencefordele på markedet. 

Det er basale antagelser, som skaber en konkurrencemæssig fordel, og disse kommer til udtryk i, 

hvorledes virksomheden anvender sine ressourcer. Den virksomhed, der formår at anvende sine 

ressourcer bedst, vil også præstere bedst i konkurrencen. Virksomhedens strategiske ressourcer173, 

er de mest værdifulde og sjældne, og vil være de ressourcer, som er medvirkende til en vedvarende 

konkurrencefordel. Konkurrenter på markedet vil forsøge at imitere virksomheden, for at opnå 

samme fordele som denne, og derfor vil konkurrencefordelene baseret på strategiske ressourcer som 

regel være midlertidig174. I innovative medicinalvirksomheder vil produkterne opnå en beskyttelse i 

form af patent, og herved vil konkurrencefordelene kunne gøres vedvarende. I et 

forhandler/producentforhold vil der kunne skabes konkurrencemæssige fordele ved hjælp af blandt 

andet vidensdeling af knowhow.  

  

7.2. Komponenter i et partnerskab til skabelsen af konkurrencefordele 

I det følgende vil konkurrencefordelene udspringe fra den relationelle kontrakt, der danner 

grundlaget for partnerskabet. Michael Porter’s175 konkurrencemodel176 har to afgørende elementer, 

som skaber konkurrencefordel for virksomheden. De to elementer er omkostningsfordel og 

differentieringsfordel. Hvis en virksomhed både kan holde sine omkostninger nede, og differentiere 

sig så meget, at konkurrerende virksomheder har svært ved at efterligne dem, vil det være den 

																																																								
172 Lektor på Connecticut Universitet. 
173 virksomheden kan tilbyde bedre og billigere produkter til markedet, som er svær for konkurrenterne at anskaffe sig. 
174 Henrik Sornn-Friese, 2007, s. 214. 
175 Leder af Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School. 
176 Model: Porter’s Generic Strategies – competitive advantage, http://finansiering.systime.dk/index.php?id=136 figur, 
10.16. 
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optimale strategi til en vedvarende konkurrencefordel. Et partnerskab eller en strategisk alliance kan 

efterlignes af konkurrenter i opbygningen, kontraktudformningen, men det unikke er samspillet 

mellem parterne i samarbejdet. De har begge en fordel af, at udnytte og optimere deres ressourcer, 

ved at komplementere dem. Hvis de tilpasser sig hinandens ressourcer, vil den synergi, der 

udspringer derfra være meget svær for konkurrenterne at efterligne.  

 

For at opnå en vedvaren konkurrencefordel, skal ressourcerne være virksomhedsspecifik og 

ufuldkommen mobil. Det betyder, at ressourcerne skal være mere værdifuld inden for 

virksomheden end uden for virksomheden. Når parterne skal udnytte og optimere hver deres 

ressourcer bedst muligt, kræver det udveksling af hver parts ekspertise og knowhow. For at 

virksomheden skal bevare deres konkurrencemæssige position, og undgå at konkurrerende 

virksomheder efterligner dem, er det nødvendigt med nogle barrierer.177 Ressourcer som er svære at 

efterligne, og derved skaber barriere i sig selv, kan være faglige eller tekniske færdigheder, viden 

og kapaciteter som er unikke og komplekse.178 Herunder vil aktiv-specifik viden være en 

ressourcer, som i sig selv kan skabe en barriere. Ifølge Michael E. Porter179 vil det være nødvendigt 

foretage en analyse af de kilder som producenten anvender, og som er medvirkende til at parterne 

kan opnå en konkurrencemæssig fordel.  

 

Figur 11 – Den generiske værdikæde180 

	

																																																								
177 Sornn-Friese, 2007, s. 92-93. 
178 Oliver, 1997, s. 704. 
179 Porter, 1985. 
180 Knudsen, 2014, s. 158. 
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Ovenstående figur vil parterne kunne anvende i samspil med de relations-specifikke investeringer. 

For at producenten og forhandleren via en relationel kontrakt skal kan opnå en konkurrencemæssig 

fordel, skal parterne ifølge Michael E. Porter udfører nogle strategiske aktiviteter, der vil forbedre 

parternes position i forhold til de andre konkurrenters. De informationer som parterne deler med 

hinanden er med til at skabe de forskelligheder der forekommer mellem parternes og 

konkurrenternes værdikæde, og som danner grundlag for den konkurrencemæssige fordel som 

parterne hermed kan opnå ved samarbejde. 

 

I henhold til Porters værdikæde er de elementer der indgår i den ikke enkeltstående, idet det er 

vigtigt for producenten og forhandleren at forstå at disse indgår som en del af en større proces. 

Derfor skal parterne forstå vigtigheden i, at samarbejdets konkurrence dygtighed skabes ved et mix 

af de forskellige aktiviteter.  

 

7.2.1. Vidensdeling og knowhow 

I henhold til Dyer og Singh kan vidensdeling defineres på følgende måde:”…a regular pattern of 

interfirm interactions that permits the transfer, recombination, or creation of percialized 

knowledge.”181 

 

For at et partnerskab kan opnå en værdiskabelse i relationen, er det vigtigt at vide, hvordan 

partnerne genererer denne viden, som resulterer i en konkurrencefordel. Fra producentens side 

besidder denne en viden angående produktporteføljen. Dette betyder, at for at forhandleren kan 

opnå det bedste resultat på markedet, skal denne viden viderebringes og dermed deles med 

forhandleren. Forhandleren har ligeledes tilegnet sig viden omkring forbrugerne og konkurrenterne. 

Producenten samt forhandlerens viden på området genererer ingen værdiskabelse i relationen, hvis 

den kun er kendt af den ene part. Ved optimering af viden blandt parterne vil dette betyde, at der vil 

forekomme en mere innovativ tilgang til hvordan parterne hurtigere kan løse de konflikter som der 

vil opstå. Mange forskere inddeler viden i information og knowhow.182  

 

Fra forhandlerens side kan der eksempelvis forekomme information i den situation hvor 

forhandleren via kunderne på markedet opnår fakta. Denne fakta vil omfatte forbrugerens 

adfærdsmønster, præferencer samt andre konkurrenter på samme marked. Den information, der 
																																																								
181 Dyer og Singh, 1998, s. 665. 
182 Dyer og Singh, 1998, s. 665. 
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dannes på dette grundlag, vil forhandleren kunne udnytte positivt, i henhold til at kunne 

differentiere sig fra konkurrenterne med de produkter, der produceres. Fra producentens side vil 

informationen eksempelvis forekomme i de situationer, hvor producenten deler sine erfaringer med 

produktet samt forretningsstrategier. Hvis producent og forhandler deler deres informationer, vil 

producenten få kendskab til hvilke præferencer forbrugerne ønsker, og vil på den baggrund bedre 

kunne tilfredsstille deres behov. I den situation hvor forhandleren og producenten deler den 

information som de tilegner sig, vil de sammen kunne skabe en konkurrencemæssig fordel. Ved at 

parterne udnytter den mulighed, der foreligger ved at dele den information de besidder, betyder at 

der vil forekomme mindre asymmetrisk information i relationen. Dette vil sikre at parterne 

anvender de faktorer, der skaber mest værdi i relationen.  

 

Knowhow anvendes som et overordnet begreb, der benyttes til at beskrive virksomhedens 

immaterielle kapacitet. Knowhow ligger i grænseområdet mellem forretningshemmeligheder og 

kommerciel information. Det vil ikke være muligt at beskytte knowhow eller 

forretningshemmeligheder, medmindre virksomheden gør en aktiv indsats for at etablerer nogle 

forholdsregler, der skal sikre at informationen, vil blive holdt fortrolig.183 Knowhow er en af de 

ressourcer, som kan skabe en konkurrencemæssig fordel på markedet. I et forhandlerforhold er det 

derfor vigtigt, at der bliver skabt en fælles gevinst baseret på producentens og forhandlerens 

knowhow. Dette sker ved at parterne deler deres knowhow, og skaber et produkt eller en 

forretningsstruktur, som vil komplementere denne knowhow bedst muligt. Når parterne har delt 

deres knowhow på området, er begge parter meget sårbare over for opportunistisk adfærd fra 

modsatte part. Denne usikkerhed er dog stort set blevet elimineret, da de har skabt et partnerskab, 

hvor incitamenterne for at skabe den langsigtede fælles merværdi, er højere end at miste 

partnerskabet for at kunne få en kortsigtet merværdi.  

 
For at sikre et solidt samarbejde, er det vigtigt, at parterne opbygger en relation. Denne relation 

bliver etableret over tid, og dannet på baggrund af tillid og incitamenter. Hvis parterne formår, at 

skabe tillid i relationen, er det en vigtig faktor at vide hvilken evne den enkelte part har til, at 

genkende og anvende ny og ekstern information.184 Dette refererer til virksomhedens 

absoberingskapacitet. I dette tilfælde er det den enkelte virksomheds egen absoberingskapacitet, der 

omtales. Om konceptet vil være brugbart, set i forhold til samarbejde for at skabe værdi i relationen, 

																																																								
183 http://www.zacco.com/da/vidensbank/white-paper/know-how-som-juridisk-begreb. 
184 Cohen og Levinthal,, 1990, s. 128. 
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har Cohen and Levinthal sat fokus på og betegnet som partnerspecifik absoberingskapacitet.185  

Dette betyder, at efterhånden som parterne opbygger et samarbejde og skaber tillid i relationen, vil 

de samtidig udvikle en viden omkring evnen til at tilegne sig modpartens værdifulde viden. Denne 

egenskab har betydning for hvordan parterne har mulighed for at komplementere hinanden, på 

baggrund af den viden som de deler i relationen. 

 
Det er vigtigt, at både producent og forhandler skaber incitamenter, til at dele den opnåede viden. I 

et forhandlerforhold er det blevet vurderet, at det er producenten, som er den stærkeste part i 

forholdet. Dette betyder, at hvis producenten skaber et incitament i form af oprettelse af en 

database, viser han incitament til at samarbejde og dele viden med forhandleren. Databasen kan 

benyttes til at dele viden om producentens produktporteføljer og forhandlerens viden angående 

markedet samt forbrugeren. I det tilfælde, at der ikke bliver skabt tillid imellem parterne, resulterer 

dette i, at ingen af parterne ønsker at dele viden i relationen. Har parterne ikke incitament til, at 

videregive den nødvendige viden, vil dette hæmme forholdet.  

 
7.3. Delkonklusion 

For at skabe en konkurrencemæssig fordel på markedet, er det vigtigt at parterne ligger inde med 

hver deres knowhow og ekspertise på et specifikt område. Den ekspertise, som parterne har på hver 

deres område, kan kun skabe en konkurrencemæssig fordel hvis de deler den med deres 

samarbejdspartner. Det er i selve de komplementære ressourcer, at konkurrencefordelen ligger, og 

det er her, at konkurrencefordelen kan blive gjort langvarig, da komplementære ressourcer i et 

partnerskab, kan være svære at efterligne.  

																																																								
185 Dyer og Singh, 1998, s. 665. 
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Kapitel 8 – De interdisciplinære problemstillinger ved en konventionel 

forhandlerkontrakt 

 

8.1. Indledning 

Formålet med kapitel 8 er at få belyst de problemstillinger der forekommer ved en konventionel 

forhandlerkontrakt, som ud fra ønsket om at, minimere transaktionsomkostninger ex post, søger at 

løse hvordan parterne sikrer at forhandleren ikke ufrivilligt ender i et termineringsdilemma. Den 

retsdogmatiske analyse konkluderede, at den centrale retskilde er retspraksis. Denne tegnede et 

billede af, at misligholdelse af kontrakten fører til opsigelse eller ophævelse. For at det er muligt at 

hæve forhandlerkontrakten, skal der være tale om en væsentlig misligholdelse, hvilket opstår når 

der sker et brud på tilliden. Dette kan der være flere økonomiske årsager til. Der vil altid være en 

usikkerhed ved, at den ene part kan udvise opportunisme eller handle begrænset rationelt, også 

selvom dette ikke er intentionen. 

 

I dette kapitel gennemgås de problemstillinger som via forhandlerkontrakten i bilag 1, synes at give 

den konventionelle forhandlerkontrakt sin reaktive karakter. Analysen indeholder en gennemgang 

af forhandlerens forpligtelser, immaterielle rettigheder samt kontraktens varighed. I den følgende 

analyse vil ovenstående elementer fremhæves for at belyse de problemstillinger der giver den 

konventionelle forhandlerkontrakt sin reaktive karakter, samt hvilket økonomiske konsekvenser 

dette medfører. 

 

8.2. Reaktive problemstillinger i forhandlerkontrakten 

Som tidligere nævnt er retsdogmatikken reaktiv, på baggrund af den konfliktløsning parterne vælger 

i en forhandlerkontrakt. Producenten og forhandleren ønsker som udgangspunkt at løse konflikten 

ud fra gældende ret herunder centrale retskilder. I forbindelse med de spørgeskemaundersøgelser 

som IACCM foretager hvert år, synes der at være et misforhold fra hvad respondenterne synes er 

centralt at forhandle om. På det tidspunkt at en producent ønsker at indtræde på et nyt marked, vil 

en forhandlerkontrakt være en hurtig og billig mulighed. Dette skyldes, at forhandler har værdifuld 

viden, som producenten ikke besidder, hvilket bliver muligt ved anvendelse af en forhandler. Med 

henvisning til forhandlerkontrakten i bilag 1, forekommer der nogle problemstillinger som gør at 

forhandlerkontrakten ikke udformes optimalt.  
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8.2.1. Forhandlerens forpligtelser 

 
8.2.1.1. Underlagt producentens beføjelser 

For at kunne belyse, hvilke elementer der i forhandlerkontrakten synes at medvirke til et reaktiv 

synspunkt, vil der i dette afsnit blive gennemgået en fortolkning af de relevante bestemmelsers 

ordlyd. Under punkt 3 i forhandlerkontrakt angives forhandlerens forpligtelser, hvor der i punkt 3.2. 

er angivet:  

 

”Forhandleren skal markedsføre produkterne på en professionel måde og skal følge 

producentens rimelige instruktioner herom. Forhandleren skal bruge producentens 

markedsføringsmaterialer eller egne markedsføringsmaterialer, der er godkendt af 

producenten.”  

 

I henhold til ovenstående bestemmelse, angiver sætninger som ”skal følge producenten” samt ”er 

godkendt af producenten” et element af kontrol. Dette forekommer idet denne bestemmelse 

udelukkende handler i producentens interesse, hvilket medfører at forhandlerens incitament til at 

yde den indsats, ikke vil være optimal i dette forhandlerforhold. Dette skyldes at producenten trods 

manglende kendskab til markedet samt kundernes adfærd, stiller krav til at forhandleren anvender 

producentens markedsføringsmaterialer. Forhandleren har dog mulighed for at anvende sine egne 

markedsføringsmateriale. Dette skal blot godkendes af producenten. Ved at forhandleren er 

underlagt producentens beføjelser i forbindelse med markedsføring, synes dette at kunne sidestilles 

med en handelsagent. Dette udgangspunkt skaber for forhandler ikke et incitament til at ville 

afholde nogle høje omkostninger, da gevinsten ved dette tildeles producenten.  

 

I en konventionel forhandlerkontrakt vil anvendelsen af handelsagentreglerne forekomme som en 

ulempe, idet disse medfører at forhandleren skal afholde nogle betydelige investeringer til montre 

og udstillingsdisplay til brug for markedsføringen. Dette vil ved kontraktens ophør ikke kunne 

anvendes til at markedsføre eller videresælge andre producenters produkter. Hvor en forhandler 

grundet producentens adfærd, ikke vil være i stand til at udfører sine forpligtelser, uden at 

producenten kontrollere, at forhandleren varetager producentens interesse, skaber en situation hvor 

forhandleren oplever mistillid. Denne mistillid vil økonomisk medvirker til at forhandleren havner i 

et termineringsdilemma, hvor der vælges at yde en middel præstation, for ikke at blive opsagt. Ved 

at producenten skal kontrollere forhandleren for at sikre at producentens interesser bliver varetaget, 
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medfører dette nogle høje kontrolomkostninger. Disse kontrolomkostninger udspringer af 

producentens søgeomkostninger er lave, sammenholdt med at forhandlerkontrakten er baseret på en 

standardkontrakt, hvilket medfører at kontrolomkostninger bliver høje.  

 

Endvidere angives i punkt 3.3. at:  

 

”Forhandleren skal have et personale og opretholde en før- og eftersalgsservice for 

produkterne, der er egnet til at betjene kunderne på en professionel måde, herunder med 

hensyn til tilbud, ordreoptagelse, reparation og service.”  

 

I henhold til ovenstående bestemmelse, angiver sætningen ”Forhandleren skal have” et 

kontrollerende element, der er medvirkende til at forhandleren er nødsaget til at afholde mange 

omkostninger. Det reaktive element foreligger, idet at producenten kræver at forhandleren afholder 

samtlige omkostninger til uddannelse, men forhandleren er ikke stillet nogen garanti for at 

producenten ikke opsiger forhandleren efterfølgende. Denne problemstilling skaber endnu en 

mistillid mellem producenten og forhandleren, der økonomisk stiller forhandleren i et dilemma om 

hvilke præstation, der skal vælges. I henhold til praksis synes der at forekomme et misforhold 

blandt de transaktionsomkostninger som en forhandler anvender set i forhold til hvad producenten 

synes der burde anvendes ressourcer på. Igennem det sidste årti, hvor IACCM har foretaget deres 

årlige spørgeskemaundersøgelse, synes der ikke at forekomme nogle forskydninger i 

respondenterne opfattelse af hvilke elementer der skaber værdi i et kontraktforhold. Dette betyder, 

at der forekommer en viden på området, der belyser at der forekommer et misforhold i henhold til 

de transaktionsomkostninger som de kontraherende parter anvender, sammenholdt med hvilke 

elementer der formår at bidrage til økonomisk merværdi. 

 

Ved en konventionel forhandlerkontrakt, kan der opstå tvivl om hvem der skal afholde disse 

omkostninger til de respektive investeringer. Påtager forhandleren sig forpligtelsen til at afholde 

samtlige omkostninger, vil dette betyde, at risikoallokeringen er en ulempe for forhandleren. Dette 

foreligger idet forhandleren ikke efter gældende ret, er berettiget til økonomisk kompensation ved 

ophør af forhandlerkontrakten. Dette betyder, at i de situationer hvor en forhandlerkontrakt ophører 

og en forhandler har afholdt samtlige omkostninger, vil der ikke forekomme nogen form for 

kompensation, hvilket gør at producenten kan lave et hold-up på forhandleren. For at producenten 
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kan signalere credible commitment kan producenten vælge enten at afholde eller dele risikoen, der 

findes ved at foretage de relations-specifikke investeringer. 

 

Økonomisk vil dette for forhandleren betyde, at der bliver pålagt en stor byrde i form af 

omkostninger, der skal anvendes på uddannelse. Disse omkostninger, som forhandleren har krav på 

at afholde i henhold til forhandlerkontrakten, vil ikke have værdi i et andet forhold. På den 

baggrund ønsker forhandleren kun at afholde den mængde omkostninger som netop lige dækker 

forhandlerkontraktens bestemmelser. Dette vil være tilstrækkeligt i et stykke tid, men på det 

tidspunkt hvor producenten forlanger en dyrere og langt mere avanceret uddannelse af 

forhandlerens medarbejder, vil dette medvirke til at forhandlerens omkostninger øges. Hvis 

forhandleren ikke kan se fordelen i, at skulle øge sine omkostninger på uddannelse, vil producenten 

blot opsige forhandlerkontrakten. Partnering forsøger at skabe gode kontrakter, som er mere 

optimale end inkomplette standardkontrakter, og det medfører, at misligholdelsesklausuler er 

gunstige for begge parter. Forhandlingstyrken vil være ligelig fordelt mellem producenten og 

forhandleren. Dette skaber et bedre udgangspunkt for forhandleren, da der i den relationelle 

kontrakt kan inkorporeres klausuler, som forpligter producenten til at betale godtgørelse for 

goodwill, eller i bedste fald, at producenten medinvesterer i den goodwill, som forhandleren skal 

oparbejde, for at sælge producentens produkter bedst muligt. Derved vil den relationelle kontrakt 

være medvirkende til, at den nuværende retspraksis på området om godtgørelse for goodwill, ikke 

vil have betydning for parterne.  

 

Den norske afgørelse slår fast, at forhandlere ikke kan opnå godtgørelse for goodwill. Selvom en 

forhandler opnår ejendomsretten over produktet eller tjenesteydelsen, er det tydeligt, at producenten 

stadig har en magt over forhandleren, som tydeligt vist i den norske sag. Især i denne sag, hvor 

forhandleren på mange punkter har samme karakteristika, som en agent, men alligevel ikke kan 

blive underlagt handelsagentreglerne, grundet ordlyden i direktivet, samt at andre EU-lande ikke 

har sat et eksempel på området endnu. Retspraksis og den norske afgørelse danner derved et godt 

udgangspunkt for, at parterne vil kunne se fordelen i at samarbejde. Som tidligere belyst, vil hver 

enkelt dom skabe en reputationseffekt for producenten blandt forhandlere, og derved vil 

udviklingen forvente at gå i retning af, at forhandlere vil være meget mere tilbageholden med at 

foretage relations-specifikke investeringer i fremtiden. Det underbygger problemet med 

forhandlerens termineringsdilemma, og da retspraksis ikke viser vejen for, at forhandleren kan 



80	

skabe merværdi i samarbejdet i form af relations-specifikke investeringer, vil en relationel kontrakt 

derimod være vejen frem.  

 

8.3. Immaterielle rettigheder  

I forhold til de immaterielle rettigheder er det producenten, der producerer produktet, hvorefter 

forhandleren køber ejendomsretten over selve det købte parti produkter. En virksomheds evne til at 

være innoverende og udvikle nye produkter, må betragtes at være af stor betydning for 

virksomheders konkurrenceevne. Alene et fokus på indtægter og udgifter synes ikke at være 

holdbart i længden. En virksomhed må blive ved med at effektivisere, optimere og særligt forny sig, 

hvis de vil bevare konkurrenceevnen. 

 

I punkt 10.1. i forhandlerkontakten er det angivet at: 

 

”Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og 

reservedele, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører 

producenten.” 

 

I den situation hvor en forhandler krænker de immaterielle rettigheder den pågældende producent 

har, vil dette kunne medfører nogle økonomiske konsekvenser for forhandleren. Dette skyldes at 

producenten kan tilkendes godtgørelse. Dog kan det i forbindelse med afgørelsen af om 

producenten har fået krænket sine rettigheder, være kompliceret at vurderer hvornår dette er sket. 

 

I henhold til ovenstående bestemmelse opstår problematikken ved, at producenten har den fulde 

ejendomsret til de immaterielle rettigheder, og at parternes individuelle knowhow om produktet 

derved ikke vil kunne medvirke til merværdi i samarbejdet. Producenten i et konventionel 

forhandlerforhold vil ikke på samme måde være villig til at dele sine forretningshemmeligheder og 

knowhow omkring produktet med sin samarbejdspartner. Det er ikke udelukkende producentens 

ejendomsret over de immaterielle rettigheder, der skaber en barriere i samarbejdet, men det er 

ordlyden i klausulen, der medfører at forhandleren ikke bør have indflydelse på produktets 

fremstilling og produktudvikling.  

 

I henhold til det postindustrielle samfund vi i Danmark oplever i dag, er kendetegnet ved mange 

serviceydelser samt viden. Dette har for parterne ofte afgørende betydning, idet de immaterielle 
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rettigheder på den baggrund kan kopieres og derved anvendes af flere.186 I den forbindelse, må 

producenten tage stilling til, om en forhandler skal have adgang til at benytte sig af de immaterielle 

rettigheder. Producenten og forhandleren er ikke konkurrenter, da de ikke varetager samme 

distributionsled, der vil på den baggrund for producenten ikke være noget at miste ved at være mere 

åben med hensyn til produktudvikling og design. Forhandleren har et indgående kendskab til 

afsætningsmarkedet, hvilket kan gavne producentens produktudvikling. Der kan være kulturelle 

forskelle på producentens afsætningsmarkeder, som medvirker til, at designet ikke skal være 

ensartet. Forhandleren har et indblik i afsætningsmarkedets kultur og præferencer, hvilket skaber en 

knowhow som vil være meget værdifuldt for producenten, hvis der skal skabes merværdi på 

afsætningsmarkedet. 

 

8.4. Den konventionelle kontrakts varighed 

Som angivet i afsnit 13.2. i forhandleraftalen: 

 

”Aftalen er uopsigelig i [tal] måneder efter ikrafttræden og kan herefter opsiges af en part 

uanset årsag med [tal] måneders skriftligt varsel til den anden part.” 

  

I henhold til ovenstående vil der på det tidspunkt en forhandler bliver opsagt, på baggrund af 

producentens ønske om egen optimering, ikke i kontrakten forekomme lange opsigelsesvarsler. 

Dette skyldes at de omkostninger som producenten skal afholde, ikke har nogen værdi og dermed 

ønsker producenten at opsigelsesperioden bliver så kort som overhovedet muligt. Derimod har 

forhandleren et ønske om at opsigelsesperioden bliver af en vis længde, da forhandleren ofte har 

irreversible omkostninger forbundet med uddannelse til personalet samt køb af producentens varer. 

Derudover vil årsagsbestemmelsen medvirke til, at det bliver nemmere for parterne at opsige 

samarbejdet. Årsagen til opsigelsen er uvæsentlig så længe der er aftalt et opsigelsesvarsel. Dette 

gør det muligt for producenten og forhandleren, at opsige samarbejdet forholdsvist nemt og billigt, 

og denne klausul er et rigtigt godt eksempel på, hvordan den konventionelle forhandlerkontrakt ikke 

skaber grundlaget for et fælles samarbejde på samme måde, som den proaktive kontraktret gør.  

 

Da der ikke findes nogen lovregler, der regulerer opsigelse af en forhandlerkontrakt, beror 

opsigelsesvarslet derved på, hvad parterne indgår ved kontraktforhandlingerne. Hvis parterne ikke 

																																																								
186 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/6/den-gode-samarbejdsaftale-187. 
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ved kontraktindgåelse har indgået aftale om hvilket opsigelsesvarsel, der skal gælde, følger det af 

retspraksis, at forhandleren kan opsiges med et rimeligt varsel. Domstolene har på baggrund af 

tidligere afsagte domme fastsat nogle kriterier som fastsætter et rimeligt varsel i tilfælde af, at 

parterne ikke har aftalt noget eller er uenige om opsigelsesvarslet. Domstolene har dog valgt at 

sætte en øvre grænse for, hvad der synes rimeligt i forhold til antallet af måneder. Dette afhænger af 

forholdets karakter samt kontraktens varighed. Ved længerevarende forhandlerforhold har 

domstolene valgt, at et opsigelsesvarsel på mellem 3-6 måneder måtte være rimeligt for begge 

parter.  

 

Grundet den manglende lovgivning på området, syner dette af at domstolen har valgt at anvende 

den lovgivning, der foreligger ved opsigelse af en handelsagent. Dette er eksempelvis belyst, at en 

forhandlerkontrakt som henholdsvis har haft en varighed på 8 år187, 17 år188 og 40 år189 år tilfalder 

samme opsigelsesvarsel på 6 måneder. Dette skaber en uoverensstemmelse idet handelsagenten er 

underlagt producentens beføjelser og forhandleren handler i eget navn og for egen regning. Dette 

betyder, at hvor producenten afholder de nødvendige omkostninger i et agentforhold, vil 

forhandleren selv skulle afholde de fornødne omkostninger til uddannelse, markedsføring samt køb 

af varer. På den baggrund bliver forhandleren den svage part i den situation, hvor domstolene 

anvender af handelsagentreglerne ved opsigelse. Idet en forhandler ved et konventionelt 

forhandlerforhold igennem 40 år vil have afholdt højere omkostninger end en handelsagent i samme 

periode, stiller dette forhandleren i en situation, hvor incitamentet til at foretage de nødvendige 

investeringerne, ikke vil overstige det beløb som forhandleren allerede inden kontraktindgåelse, ved 

der vil forekomme mulighed for at få dækket. 

 

8.5. Delkonklusion 

Ved den konventionelle forhandlerkontrakt skyldes de problemstillinger, der er belyst, kontraktens 

reaktive bestemmelser. Dette skyldes at standardkontrakten ikke bliver anvendt som et redskab, 

men derimod blot bliver gemt væk i skuffen indtil det bliver en nødvendighed at anvende denne. 

Årsagen til at dette sker er, at der ikke forekommer noget incitament for parterne til at engagere sig 

i forhandlerforholdet, hvilket resulterer i at parterne blot lader kontrakten løbe indtil den opsiges 

eller ophæves. På den baggrund bygger samtlige bestemmelser på, at forhandleren skal varetage 

																																																								
187 U 2000.567 H - Chateau de Cognac S.A mod Taster Wine A/S. 
188 U 2000.1543 H – Ingeniør- og handelsfirma Claus Reinhold Andersen mod Motovaria S.p.A. 
189 U 2007.974 H – Toyota Danmark A/S mod Knud Jørgensen Automobiler A/S. 
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producentens interesser, og dette skal gøres efter producentens ønsker. Da der ikke forekommer 

incitament til at yde en højere indsats, gør dette at forhandleren vælger en middel præstation. 

Samtidig det syner af at domstolene har anvendt den lovgivning, der anvendes ved handelsagenter 

analogt, i forbindelse med opsigelse af en forhandler. I forbindelse med en længerevarende 

forhandlerkontrakt, vil forhandleren igennem hele kontraktens varighed, skulle afholde samtlige 

omkostninger,  

 

Ved anvendelse af en forhandlerkontrakt, indgår producenten og forhandleren et kontraktforhold, 

hvor der overfor hinanden ikke stilles forpligtelser derudover. Termineringsdilemmaet giver 

anledning til at producenten skal afholde høje kontrolomkostninger, for at sikre at forhandleren 

varetager producentens interesser. Dog vil en forhandlerkontrakt ud fra en økonomisk betragtning 

anses for at være en strategisk beslutning, hvilket gør at producenten og forhandleren er afhængige 

af modpartens valg, hvilket påvirker det forventede payoff. Når parterne ved, at der kun kontraheres 

en enkelt gang, vil der ikke forekomme noget incitament for parterne til at skabe en relation. Dette 

betyder, at parterne uden større økonomisk risiko kan udtræde fra forhandlerkontrakten, idet der 

ikke er forekommer noget samarbejde, der kræver beskyttelse.   
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Kapitel 9 – En interdisciplinær analyse af den proaktive 

forhandlerkontrakt 

 

9.1. Indledning 

I afsnittet ovenfor er problemstillingerne ved den konventionelle kontrakt belyst. Den analyse 

medfører, at behovet for en relationel kontrakt i et forhandlerforhold bør være tilstede. Den 

relationelle kontrakt vil blive analyseret i det følgende afsnit, med fokus på at eliminere de 

problemstillinger, som den reaktive kontrakt indebærer. Der er både økonomiske samt juridiske 

aspekter af den relationelle kontrakt, som vil blive belyst, og det følgende afsnit skal forsøge at 

skabe et indblik i, hvordan en relationel kontrakt kan anvendes. Formålet med analysen, er at skabe 

en effektiv kontrakt, som kan anvendes til at løse de reaktive problemstillinger, men som også kan 

anvendes til at optimere samarbejdet mellem producenten og forhandleren, og derved skabe en 

konkurrencemæssig fordel heraf. 

 

9.2. Den relationelle kontrakt 

I Danmark og andre vestlige lande er kontrakten den vigtigste sikkerhedsforanstaltning for 

opportunistisk adfærd. Kontrakten, som i sin konventionelle form, er styret af 

misligholdelsesklausuler, som skal sikre producenten og forhandleren hvis parterne agerer 

opportunistisk på en ulovlig måde, eller hvis parterne vil ud af samarbejdet. En partneringaftale er 

bygget på samarbejde, åbenhed og fælles mål og værdier. Dette skyldes at parterne ønsker at 

investerer i hinandens kompetencer, hvorpå man kan opnå en forøgelse i markedsandelene hos 

producenten samt forhandleren. Når vi har at gøre med en relationel kontrakt, vil det ikke være 

kontrakten der sikrer parterne, men det vil derimod være deres individuelle tillid til hinanden. En 

relationel kontrakt er ifølge Williamson skabt på baggrund af parternes relation til hinanden, og 

denne relation vil efterfølgende være incitament for parterne til at bibeholde deres samarbejde 

grundet kvasi-renten. IACCM undersøgelsen viser, at der blandt de adspurgte respondenter også var 

et behov for at fokusere mere på proaktive klausuler i forhandlingen med deres underleverandører. 

Dette argument underbygges økonomisk ved at konkurrencefordel netop skabes på baggrund af 

vidensdeling blandt parterne, som bliver skabt ved en øget kommunikation og åbenhed blandt 

parterne. 
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Bilag 3 indeholder en partneringkontrakt skabt på baggrund af totalentreprisemodellen. Der er 

aspekter i denne kontrakt, der underbygger de økonomiske teorier, som den relationelle kontrakt 

bygger på. Herunder indeholder den en samling af de holdninger og målsætninger, som parterne 

arbejder hen mod, hvilken organisation og samarbejdsform, som parterne har valgt, hvilke krav de 

forskellige faser stiller til parterne i forbindelse med at minimere risiko samt sikre holdninger og 

mål. Derudover er der også opstillet en økonomisk målsætning, som parterne forventes at 

overholde, samt åbne regnskaber, så den asymmetriske information blandt parterne ikke bliver en 

barriere for at nå de ønskede finansielle mål. Afslutningsvis er der nedskrevet en klausul om, at 

tvister ønskes løses i dialog, såfremt det er muligt. Alle de ovenstående klausuler er proaktive, og 

parterne har anvendt økonomiske ressourcer på at skabe denne kontrakt, så den skaber det bedste 

kontraktgrundlag for det fremadrettede samarbejde.  

 

I et samarbejde mellem en producent og en forhandler er de ovenstående proaktive klausuler lige så 

vigtige. Når forhandleren og producenten indgår i et hybrid-samarbejde, er det vigtigt at de begge er 

i overensstemmelse med, at denne samarbejdsform indebærer tillid, samarbejde og fælles 

målsætninger. Dette medfører, at begge parter skal være villige til at åbne op for deres individuelle 

ressourcer og knowhow, for herved at skabe en komplet kontrakt baseret på rationelle 

beslutningsprocesser. Inkomplette kontrakter bliver skabt på baggrund af irrationalitet, hvilket den 

komplette kontrakt skal eliminere ved at skabe informationssymmetri og tillid. Forhandlerens 

termineringsdilemma er medvirkende til, at komplette kontrakter er baseret på fællesnytte og 

dialog. Når en partneringaftale søger at løse tvister ved hjælp af dialog, er det på baggrund af et 

ønske om, at eliminere høje ex post omkostninger, men det er samtidig også et ønske om, at 

mindske hierarkiet i samarbejdet, som er tilfældet, når der er tale om markedsbaserede kontrakter. 

Når hierarkiet er elimineret og der skabes en fælles base, vil forhandleren ikke være den svage part i 

forhandlingen, men derimod en ligeværdig forhandlingspartner. Dette medfører, at partnering som 

samarbejdsform bør være det instrument, som kan eliminere forhandlerens termineringsdilemma. 

Det er vist mere præcist i figur 5 og 6190, hvor partnering bør skabe en optimal struktur uden frygt 

for vertikal integration eller opportunistisk adfærd. Kontrakten skal være det middel, der er 

afgørende for, at parterne tænker og handler rationelt, og herved ender med at skabe kvasi-rente og 

fællesnytte.  

 

																																																								
190 Figurerne er anvendt i 6.2. og 6.3.1. 
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9.2.1. Udarbejdelse af den relationelle kontrakt 

Bilag 5 viser hvordan den relationelle kontrakt kan se ud. Den er skabt på baggrund af de proaktive 

klausuler anvendt i partneringaftalen i bilag 4, samt de elementer der skaber en relationel kontrakt i 

figuren vist nedenfor, som er en gentagelse af figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12 - Proaktiv kontrahering; mål, mening og plejning.191 

 

Punkt 2 i partneringaftalen omhandler holdninger og mål. Dette aspekt af kontrakten hænger i høj 

grad sammen med ”Client’s Self-Care” i figuren. Det er her, at parterne skal gøre deres interne 

processer parate til at håndtere et samarbejde, som er baseret på åbenhed. Hvis en part er meget 

risikoavers, vil denne part ikke være parat til at åbne op for sin virksomheds ressourcer og værdier, 

da der hele tiden vil være en frygt for, at den anden part handler opportunistisk. Derfor skal en 

risikoavers producent eller forhandler, være klar til at forhandle og samarbejde i et miljø, hvor tillid 

er det vigtigste, og hvor man agerer risikoneutralt grundet denne tillid til hinanden. En risikoavers 

forhandler eller producent kan sagtens gå ind til opgaven med sine tvivl, men så snart 

forhandlingerne går i gang, skal tvivlen helst forsvinde og erstattes af tillid, ellers vil parternskabet 

ikke have en chance. Dette vil parterne allerede finde ud af i første fase af forhandlingerne, hvor 

parterne stiller krav til hinanden og dem selv i fællesskab. I den konventionelle forhandlerkontrakt 

er tilliden et element, som bliver skabt via de klausuler, der er opstillet. Parterne har tillid til at 

kontraktens klausuler gøres anvendelige, hvis der sker misligholdelse. Det er derfor klausulerne i 

kontrakten, parterne skaber en tillid til, og ikke i relationen til hinanden. Dette er i væsentlig grad 

																																																								
191 Figur anvendt af Haapio, 2010 s. 154. 
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derfor, at et samarbejde baseret på en konventionel forhandlerkontrakt ikke kan skabe den 

fællesnytte, som er medvirkende til, at parterne udnytter den konkurrencefordel, der ligger på 

markedet. Tilliden i relationen med sin forretningspartner bliver ifølge Williamson skabt på 

baggrund af et længerevarende samarbejde. Som den økonomiske teori hentyder til, vil de 

markedsbaserede kontrakter blive erstattet af relationelle kontrakter på længere sigt, da parterne vil 

foretage flere relations-specifikke investeringer på lang sigt. Ifølge Williamson er det en naturlig 

udvikling, men i praksis vil disse investeringer kunne medføre moral hazard. Det er denne 

problemstilling, der er hovedårsagen til, at parterne skal have tilliden til hinanden implementeret i 

deres daglige forretningsgang. 

 

9.2.1.1. Fase 1 

Fase 1 under kontraktens punkt 3.3. indebærer forhandlinger og planlægning vedrørende de 

elementer, som skal skabe det bedst mulige samarbejdsgrundlag for parterne. Elementerne er taget 

fra figurens første led. Når parterne skal planlægge og kontrahere deres performance medfører dette 

en afstemning af, hvor forhandleren står i forhold til producentens mål og omvendt. Når man har 

valgt at indgå i et partnerskab, hvor konkurrencefordele af dette samarbejde bliver skabt, vil man 

som rationel tænkende, også udnytte de fordele, der skabes. Dette underbygger teorien om, at 

forhandleren i et partnerskab, uden frygt for vertikal integration, skal kunne performe op til 

markedets salgspotentiale. I en konventionel kontrakt viser forhandlerens termineringsdilemma, at 

forhandleren bliver udsat for en dobbeltsidet risiko for opsigelse, og det er i denne fase, at denne 

risiko skal erstattes af en fælles målsætning.  

 

Fordeling af opgaver er et andet element i første fase, som kan skabe en omkostningsminimering, 

hvilket er medvirkende til skabelse af konkurrencefordele. Ifølge Porters konkurrencemodel er 

omkostningsminimering et afgørende element for en vedvarende konkurrencefordel på markedet. I 

et partnerskab mellem forhandler og producent, vil denne omkostningsminimering bestå i, at 

parterne fordeler opgaverne, så den part der mest effektivt kan opfylde bestemte opgaver, også er 

den part, der varetager opgaven. Forhandleren har mest knowhow på eksportmarkedet, og derfor vil 

det også være forhandleren, der bedst og billigst kan foretage markedsundersøgelser og opstille 

varerne korrekt i butikken, så de bliver synlige. Derimod er det producenten, der har det bedste 

kendskab til produktet, og derfor er det producenten, som bedst og billigst kan udarbejde det 

salgsmateriale, som forhandleren skal anvende for at sælge produktet på bedst mulig måde. I den 
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konventionelle forhandlerkontrakt bliver forhandleren forpligtet til at foretage investeringer i 

human kapital, i form af personale og service af varen. Denne knowhow bliver forhandleren pålagt 

af producenten, og det er en viden som binder forhandleren til producentens produkter, da 

producenten vil skulle anvende høje ”switching costs” ved at erstatte forhandleren, og forhandleren 

vil miste de investeringer, han har foretaget ved at opbygge human kapital, da den opnåede viden 

ikke kan bruges uden for samarbejdet. Den konventionelle forhandlerkontrakt forpligter dog også 

den misligholdende part at erstatte de økonomiske tab, som skadelidte har opnået, som følge af 

skadevolderens misligholdende adfærd. Retspraksis viser dog, at goodwill, som human kapital kan 

betegnes som, ikke kan blive erstattet i et forhandlerforhold. 

 

9.2.1.2. Fase 2 og 3 

Fase 2 og 3 i kontraktens punkt 3.4. og 3.5. omhandler elementerne fra figurens anden og tredje led. 

Fase 2 omhandler specifikt den planlægningsproces, der skal til, for at sikre parterne mod 

uforudsete risici i samarbejdet. En af de uforudsete risici, som parterne skal sikre sig imod, er 

opportunistisk adfærd. Hvis en af parterne misligholder kontrakten grundet opportunistisk adfærd, 

skal parterne kunne anvende kontrakten som et reguleringsværktøj. I en almindelig 

forhandlerkontrakt kan den skadelidte part få erstatning og godtgørelse, hvis der sker væsentlig 

misligholdelse, og i disse tilfælde er det op til domstolen at vurdere, om der er tale om en væsentlig 

misligholdelse eller ej. Den almindelig bestemmelse omhandlende erstatning og godtgørelse i 

forhandlerkontrakten er derfor baseret på den almindelige bevisbyrde, hvilket medfører, at 

skadelidte skal bevise, at der foreligger en væsentlig misligholdelse. Som retspraksis har vist, 

tilkendes skadelidte ikke godtgørelse for goodwill. Netop dette problem skal partneringaftalen 

kunne løse. Det kan blandt andet ske ved, at hver gang en af parterne foretager investeringer i 

samarbejdet, skal denne investering nedskrives og afskrives. Hvis afskrivningen ikke er færdig, og 

hvis der sker en væsentlig misligholdelse, bør kontrakten indeholde en put option, som medfører, at 

skadevolder afskriver det sidste. Kontrakten bør dog først og fremmest virke præventiv for 

misligholdende og opportunistisk adfærd, hvilket bør gøres ved, at begge parter er fælles om at 

investere i samarbejdet. Hvis alle investeringer skabes 50/50, vil parterne også have et større 

incitament, til at skabe profit baseret på netop de investeringer, som de i fællesskab foretager, og 

mindre incitament til at miste en investering ved at handle opportunistisk.  
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Fase 2 og 3 omhandler samme emne, konfliktløsning. Det er derved også her, at parterne bør sikre 

sig bedst muligt i fællesskab, og det er her at tilliden bliver langvarig. Hvis begge parter er indstillet 

på, at skabe konfliktløsningsmodeller, som gavner begge parter lige meget, vil det også bevise, at 

begge parter er indstillet på at vise tillid og opføre sig tillidsfuldt. Når konflikter søges løses i 

dialog, er det vigtigt, at værktøjerne til at gøre dette er tilstede. Kontrakten skal være det værktøj, 

som parterne skal benytte sig af, hvis der opstår en konflikt, og den løbende dialog skal være det 

værktøj, som skal forhindre en konflikt. Løbende dialog er altafgørende. Kontrakten skaber 

grundlaget, men den løbende dialog skaber løbende incitamentsafvejning, hvilket er vigtigt i 

forbindelse med, at parterne ikke føler sig overset i samarbejdet. Mål og holdninger skal følge 

markedets afstemning, og hvis markedet ikke er klar til de økonomiske mål, som parterne har 

fastsat i kontrakten, skal dialogen være et værktøj til at skabe et nyt mål for samarbejdet.  

 

En partneringaftale er ikke standardiserede som en konventionel forhandlerkontrakt. Der er 

elementer, som skal med i alle kontrakter, men de tre faser som parterne gennemgår, vil altid ende 

ud i en individuel kontrakt, baseret på samarbejdets individuelle mål og værdier. En individuel 

kontrakt er tidskrævende og økonomisk byrdefuld, men på den lange bane er den med til at skabe 

en unik dynamik i hvert enkelt forhandlerforhold. Denne dynamik vil være medvirkende til, at der 

bliver skabt differentieringsstrategier, som skaber øget konkurrence på markedet. 

Differentieringsstrategien i det selektive distributionssystem skaber et incitament til, at parternering 

kan være et middel til at indføre en unik form for vidensdeling, som kan optimere parternes 

differentieringsstrategi.  

 

9.2.2. Transaktionsomkostninger 

I henhold til at kunne sikre de retningslinjer der skal gælde i relationen samt hvordan parterne 

vælger at fastlægge samarbejdet, vil foregå via strategisk kontrahering. Ved at dette fastsættes ex 

ante, vil der forekomme færre situationer ex post hvor parterne handler begrænset rationelt.  

Den relationelle kontrakt medfører en meget lang opstartsperiode, da der her skal opbygges tillid og 

forebygges reaktive problemstillinger i samarbejdet. Kontakt- og kontraktomkostningerne vil i et 

partnerskab være meget høje. ”Client’s Self-Care”, som blandt andet omhandler udvælgelse af en 

forhandler, kan være omkostningsfuldt for producenten. Producenten søger den bedste forhandler 

på markedet, men også en forhandler, som producenten kan samarbejde med. En ny forhandler på 

markedet vil som udgangspunkt være det bedste for producenten, da parterne herved kan skabe nye 
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mål, ved at forhandleren ikke har noget at sammenligne med. Tillid er også nemmere at skabe med 

en ny forhandler, som kan opnå meget ved at samarbejde med producenten. Der er dog også en 

ulempe ved at anvende en ny forhandler, da kendskabet til markedet er begrænset, og netop 

kendskabet til markedet, er en ressource, som kan skabe konkurrencefordele. Producenten ønsker på 

alle aspekter at finde den bedste forhandler på markedet, og dette sker ikke omkostningsfrit.  

 

Kontraktomkostningerne er baseret i figurens tre øverste led. Som nævnt i det forrige afsnit, skaber 

parterne et proaktivt kontraktgrundlag, ved at tage højde for alle reaktive elementer. Casen i afsnit 

6.3.3.1. viser at et partnerskab kræver høje kontraktomkostninger, men at dette skaber lave 

anvendelsesomkostninger på lang sigt. Denne stigning i omkostningerne må opveje den stigning af 

merværdi, der vil forekomme i det relationelle forhold. Der er omkostninger tilknyttet både ex ante 

og ex post for at kunne styre adfærden hos parterne.192 Allokeringen af investeringerne ex ante og 

ex post kan være væsentlige for successen med relationen, hvilket nedenstående afsnit vil 

anskueliggøre. 

 

9.2.2.1. Ex ante omkostninger  

Ex ante omkostninger bliver foretaget i forbindelse med kontraheringen af kontrakten.193 Ved at 

parterne anvender en relationel kontrakt, hvor der foretages relations-specifikke investeringer, 

forekommer størstedelen ex ante. Hvis parterne ikke afholder nogen relations-specifikke 

investeringer, vil dette oftest fører til at forhandlerkontrakten ophører. Dette forekommer, idet ingen 

af parterne har incitament til at blive i relationen, hvis forholdet skulle være utilfredsstillende. 

Eksempelvis vil der i den situation, hvor producenten stiller krav til, at forhandleren afholder ex 

ante omkostninger til den oplæring af personalet, der kræves for at disse kan udfører deres 

forpligtelser.  

 

I det tilfælde hvor producenten har stillet et krav om at forhandleren selv skal afholde denne 

omkostning, og ikke selv er villig til afholde denne, vil dette forhandlerforhold med stor 

sandsynlighed aldrig resulterer i at parterne lander i den løsning hvor partner samarbejder i 

prisoner´s dilemma. Parterne kan ende med ikke gennemfører forhandlerkontrakten, hvis værdien 

ikke synes at være stor nok. 

																																																								
192 Williamson, 1985, s. 29. 
193 Williamson, 1985, s. 29. 
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9.2.2.2. Ex post omkostninger  

Producenten og forhandleren vil ikke kunne styre samtlige eksogene faktorer, der vil opstå under 

den relationelle kontrakt. På den baggrund skal parterne forstå vigtigheden ved at anvende 

forhandlerkontrakten som et styringsværktøj. Hvis ikke den proaktive partneringaftale bliver 

anvendt som en del af relationen og blot lagt væk indtil der opstår en tvist, vil den strategiske 

kontrahering derved ikke tjene et formål.  

 

I forbindelse med den proaktiv forhandlerkontrakt, vil der forekomme ex post omkostninger i 

forbindelse med genforhandling. Eksempelvis vil der i det tilfælde, hvor producenten og 

forhandleren har indgået aftale om, at genforhandle kontrakten fire gange årligt, forekomme ex post 

omkostninger. Da en producent kan have flere forhandlere, vil dette være yderst omkostningsfuldt 

for producenten, at skulle mødes med samtlige forhandlere fire gange årligt. Dette vil betyde at 

producentens ex post omkostninger vil være ekstremt høje. En løsning på disse høje ex post 

omkostninger, vil kunne findes ved at parterne investere i en platform hvor parterne derigennem vil 

kunne kommunikere. Denne platform skal anvendes til at dele den viden som hver part besidder, 

dog vil denne investering være krævende samt omkostningsfuld, hvis der ikke på nuværende 

tidspunkt findes et lignende system hos producenten. 

 

De ex post omkostninger som forekom under den konventionelle forhandlerkontrakt, ved at 

producenten skulle afholde høje kontrolomkostninger, ønskes via en relationel kontrakt elimineret. 

Ved etablering af en relationel kontrakt kan parterne, ved samarbejde igennem flere år, nedbringe 

de ex post omkostninger, som ellers ville forekomme. Nedbringelsen i ex post omkostninger 

skyldes at producenten og forhandleren skaber tillid til hinanden og derved har en løbende dialog 

der vil resulterer i at parterne bliver mere åbne. Ved fordeling af de omkostninger, producenten og 

forhandleren afholder ved kontrahering af en relationel kontrakt, er vigtig for parterne at have fokus 

på. Dette skyldes at parterne ex post vil opleve en større effekt, hvis fordelingen af de centrale 

omkostninger blandt parterne sker ex ante. Hvis dette forekommer vil dette betyde, at parterne vil 

kunne fremskynde succesen og derigennem opnå en bedre konkurrencemæssig fordel. 

 

Ved en relationel kontrakt, vil de fleste omkostninger blive foretaget ex ante. De relations-

specifikke investeringer som foretages ex ante, mindskes samtidig med at samarbejdet udvikles, 

idet paterne skaber en positiv incitamentsstruktur, hvor det vil være muligt at opnå kvasi-rente. På 
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den baggrund vil den næst bedste forhandler ikke længere være en alternativ løsning for 

producenten. 

 

9.3. Hvad skaber den relationelle kontrakt fremadrettet? 

Den relationelle kontrakt er, som beskrevet ovenfor, et værktøj til at skabe det optimale samarbejde. 

Parterne kontraherer deres ønskede mål og resultater, og skaber derved en incitamentsstruktur, som 

minimerer potentialet for opportunistisk adfærd. Hvis denne kontrakt bliver implementeret korrekt, 

vil den blive en god kontrakt. Figuren nedenfor er en gentagelse af figur 3 i afsnit 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 13 - Kvalitetskontrakt, fundamentet for langsigtet loyalitet og tillid194 

 

Figuren viser hvilke faktorer, en god kontrakt medfører. I denne figur bliver det tydeligt vist, at 

kontrakten danner grundlaget, og de fælles mål skaber incitamentet. Det, der foregår derimellem, er 

de faktorer, som repræsenterer samarbejdet. ”Common, Explicit Knowledge” og ”Common 

Procedures” henviser til parternes integration i hinandens virksomhed. ”Common Procedures” er de 

fælles procedure, som parterne anvender i et partnerskab. Fælles procedure er medvirkende til at 

virksomhederne kan skabe en omkostningsminimering. Begge parter har forskellige procedure i 

deres virksomhed, som koster virksomhederne almindelige driftsomkostninger. I et partnerskab vil 

man kunne identificere disse procedure, hvorefter de i fællesskab vil blive optimeret til netop de 

mål, som partnerskabet arbejder hen imod. Optimering og effektivisering af virksomhedernes 

procedurer vil medføre omkostningsminimering, samt en differentieringsfordel, ved at 

komplementere virksomhedernes ekspertise på procedureområdet. Unødvendige procedure vil blive 

																																																								
194 Figur anvendt af Haapio, 2010 s. 163 
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skåret væk, og derved vil effektiviseringen på dette område, mindske de samlede omkostninger i 

samarbejdet. ”Common, Explicit Knowledge” henviser til den vidensdeling, der bliver skabt ved at 

partnerskabet oprettes. Den viden, som parterne besidder på hver deres område, vil skabe 

komplementære ressourcer, som skaber den differentieringsstrategi, der er medvirkende til, at 

parterne skaber konkurrencefordele. Producenten besidder en unik viden inden for produktets 

fremstilling, samt produktets anvendelse og design. Forhandleren besidder en unik viden inden for 

afsætningsmarkedet, samt kundegruppes præferencer, som produktet skal afsættes til. Som 

beskrevet i konkurrenceafsnittet, vil denne vidensdeling, som partnering medfører, være 

medvirkende til, at parterne kan skabe en vedvarende konkurrencefordel på afsætningsmarkedet. 

Konkurrencefordelen bliver skabt ved, at de ressourcer, der anses for at være mest værdigivende i et 

partnerskab, er de virksomhedsspecifikke ressourcer, som skabes internt i virksomheden, og disse 

ressourcer vil være nærmest umulige for konkurrenter at efterligne. Konkurrenter kan efterligne 

partnerskabets opbygning og kontraktudformning, men det element, der gør det svært at efterligne 

et partnerskab, er implementeringen af kontrakten i virksomheden samt parternes samspil.  

 

9.3.1. Vertikal integration vs. Partnering 

Partnering er en samarbejdsform, som skal hindre en vertikal fusion, men som også skal hindre at 

eksportmarkedets fulde salgspotentiale ikke bliver udnyttet optimalt. En fusion medvirker til en 

øget markedsmagt, men mindsker både forbrugeroverskud og den totale velfærd, som vist i 

nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

	
 
 

 

	
Figur 14 – Fusion uden effektivitetsgevinster195 

																																																								
195 Motta, 2009, Figur anvendt s. 247. 
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I dette tilfælde mindskes consumer surplus196 ved at prisen bliver sat op til monopolpris, hvilket 

medfører at efterspørgslen bliver mindre. Dette medvirker til et dødvægtstab, som er et resultat af 

lavere total velfærd, hvilket resulterer i at producentens profit øges.197 Denne model er et eksempel 

på, hvad der i mange tilfælde sker, når virksomheder fusionere på markedet. Ovenstående figur 

anvendes på horisontale fusioner, hvilket ikke er tilfældet i denne afhandling. Det interessante ved 

horisontale fusioner, er at hvis der er effektivitetsgevinster ved at konkurrerende virksomheder 

fusionere, vil denne fusion også være fordelagtig fra forbrugernes synspunkt. Nedenstående figur 

viser, når en gevinst ved en fusion er højere end det samfundsmæssige tab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figur 15 – Fusion med effektivitetsgevinster198 

 

I dette tilfælde vil omkostningerne for virksomheden blive mindre som en effekt af, at 

virksomheden er blevet mere effektiv efter fusionen, hvilket medfører at prisen bliver det samme 

niveau mindre, som man opnår ved den mindre omkostning. Derved bliver CS større, 

dødvægtstabet og total velfærd bliver mindre, hvilket medfører at hvis der er effektivitetsgevinster 

forbundet med fusionen, som er større end dødvægtstabet, vil den være fordelagtig. Jo højere 

effektivitetsniveau virksomheden opnår, jo mere sandsynligt er det, at den vil reducere priserne som 

vist ovenfor. Denne figur anvendes til at analysere fusionen mellem konkurrerende virksomheder, 

men som afhandlingen viser, vil partnering skabe en synergi mellem producenten og forhandleren i 

form af vidensdeling og fælles procedurer, som medfører at partnering bør have samme effekt som 

ovenstående figur. Omkostningsminimeringen i samarbejdet vil på samme måde som en fusion, 

																																																								
196 Forbrugerens overskud, og derved forbrugerens købekraft, betegnet i figuren som CS. 
197 Producer surplus er.betegnet som PS i figuren.  
198 Motta, 2009, figur anvendt s. 250. 
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kunne ses i prisen, og dermed i den samlede velfærd. På den måde vil partnering på samme måde 

som en fusion, være fordelagtig både for markedet samt parterne.  

 

I et konventionelt forhandlersamarbejde er der 3 måder, hvorpå producenten kan prisfastsætte sine 

engrosvarer på. Producenten kan vælge en lineær pris, som afspejler pris*mængde, og som er 

fastsat efter en fast pris på en fast mængde. Herudover kan producenten anvende to-partstarif, 

hvilket afspejler en fast betaling + pris*mængde. Dette medfører, at forhandleren betaler for varerne 

på samme måde som ved en lineær pris. Forskellen er dog, at forhandleren får en fast betaling, der 

kan anses som en provision i forbindelse med eksempelvis forhandlerens salgsvolumen, eller 

mængderabat på de produkter der købes fra producenten. Dette kan anvendes som et 

incitamentsinstrument fra producentens side, til at forhandleren ikke free rider. Til sidst kan 

producenten vælge at prisfastsætte efter den mængde der købes, ved hjælp af en gennemsnitspris – 

total revenue/mængde. Hvis både producenten og forhandleren har høj markedsmagt, vil de begge 

tage en højere pris for produktet ved at anvende en lineær prisfastsættelse, og derved vil 

slutproduktet have en høj pris i forhold til markedet. Dette fænomen er i litteraturen kendt som 

dobbeltmarginaliseringsproblemet. Dette økonomiske problem kan løses ved hjælp af vertikal 

integration, således at prisen kun er en mark-up i forhold til én omkostning. En fusion kan herved 

være effektiv i forbindelse med at koordinere det optimale output.  

 

Når dobbeltmarginaliseringsproblemet er tilstede vil både virksomhederne og forbrugerne have 

gavn af en vertikal fusion.199 Dobbeltmarginaliseringsproblemet kan også løses ved hjælp af 

partnering. 

 

Der bliver investeret 50/50 i samarbejdet, og effektivitetsgevinsterne ved samarbejdet medfører 

reducerede omkostninger, som medvirker til en forbedret velfærd men også en øget mark-up. Der er 

ikke tale om en vertikal fusion, da parterne stadig agerer individuelt. Forhandleren vil stadig have 

ejendomsretten over produkterne der skal videresælges, men producenten foretager nogle 

sikkerhedsforanstaltninger for økonomisk at sikre de investeringer, som forhandleren foretager i 

forbindelse med videresalget af produkterne. Dette samarbejde modvirker fristelsen for, at 

producenten tager monopolpris for produkterne, og herved vil forhandleren ikke være nødsaget til 

at gøre det samme overfor forbrugerne.  

																																																								
199 Motta, 2009, s. 307-309. 
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Der er dog nogle konkurrencemæssige aspekter af parternes samarbejde, som de skal tage højde for. 

Disse aspekter er de vertikale restriktioner, som vertikal prisbinding, mængderestriktioner og 

eksklusiv forhandling. Disse restriktioner er direkte reguleret af TEUF art. 101, stk. 1, hvis 

restriktionerne har til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre 

marked. Et partnerskab består af et samarbejde, og hvis de to aktører i partnerskabet har en 

dominerende stilling på deres respektive markeder, vil et partnerskab kunne anses som en 

karteldannelse, der har til formål at benytte sig af restriktionerne i TEUF art. 101, stk. 1. Hvis 

parterne anvender vertikale restriktioner, vil der ikke kunne ske fritagelse jf. TEUF art. 101, stk. 3. 

Et partnerskab kan dog benytte sig af nogle kvalitative kriterier, hvis de opfylder de tre 

nedenstående betingelser kumulativt samt proportionalitetsprincippet: 

 

 Nødvendiggør produktets egenskaber anvendelsen af et selektivt distributionssystem? 

 Er kriterierne for udvælgelse af forhandlere objektive, kvalitative og anvendes de ensartet og 

uden forskelsbehandling? 

 Er kriterierne begrænset til, hvad der er nødvendigt? 

 

Derved kan producenten og forhandleren sætte nogle lovlige krav til hinandens præstation, som kan 

medvirke til at skabe en konkurrencemæssig fordel på markedet. Partnerskabet er et middel til at 

skabe synergi og merværdi i relationen, som vil afspejles på markedet ved lavere priser, og derved 

en forbedret konkurrence. Dette medfører at fritagelsen i TEUF art. 101, stk. 3 kan finde 

anvendelse, da partnering har til formål at forbedre produktionen og fremme den tekniske og 

økonomiske udvikling, samt at sikre forbrugerne en rimelig andel herved.  

 

Med henvisning til kapitel 3, vil det som udgangspunkt ikke for producenten og forhandler være 

muligt at opnå fælles optimering, ved en konventionel forhandlerkontrakt. På den baggrund ønskes 

den relationelle forhandlerkontrakt, at kunne anvendes som et alternativ til den konventionelle 

forhandlerkontrakt der mellem danske producenter og forhandlere på nuværende tidspunkt 

anvendes. Den relationelle forhandlerkontrakt vil på baggrund af dens positive incitamentsstruktur, 

kunne anvendes til at styrke relationen via tillid og fælles mål, hvortil fælles optimering vil kunne 

opnås. Den relationelle forhandlerkontrakt, der bygge på en proaktiv tankegang, vil på baggrund af 

parternes tilkendegivelse om et længerevarende samarbejde, oftest være anvendt i partnerskaber, 

idet parterne, derved ville kunne opnå konkurrencemæssige fordele. 
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Ved at producenten og forhandleren samarbejder, vil de begrænsninger der findes i forhandlerens 

termineringsdilemma være mindsket eller elimineret. Dette sker på baggrund af, at hvor 

forhandleren tidligere har været begrænset af producentens kontrol, nu igennem 

incitamentsklausuler har mulighed for at øge den andel af ressourcer som ikke tidligere har været 

anvendt af parterne. Gennem incitamenter kan parterne opnå en merværdi, hvor den samlede 

merværdi af relationen øges ved fælles optimering. Denne merværdi opnås ved at parterne udviser 

en vis åbenhed overfor hinanden, da dette element er vigtigt i forhold til den relationelle kontrakt. 

Ved at parterne udviser høj grad af åbenhed over for hinanden, synes dette at mindske adverse 

selection, opportunistiske adfærd og moral hazard, der i forbindelse med den konventionelle 

forhandlerkontrakt har begrænset partnerne i at kunne opnå kvasi-rente. I den situation hvor den ene 

part ikke udviser den fornødne åbenhed, vil dette resulterer i egen optimering. På den baggrund vil 

det for parterne være vigtigt, at deres egne interesser ikke overskygger parternes fælles interesser, 

da dette vil skade muligheden, for at parterne vil kunne opnå den konkurrencemæssige fordel der 

foreligger ved samarbejde. 

 

Da den konventionelle forhandlerkontrakt ikke tidligere har været anvendt som et styringsværktøj, 

men blot været et stykke papir der blev anvendt for at løse en tvist, synes det at være vigtigt at sikre 

parterne anvender den relationelles kontrakt som et værktøj til at opnå den ønsket 

konkurrencefordel. Der udover er det vigtigt at parterne foretager de fornødne investeringer til 

uddannelse af deres personale, da parterne skal være i stand til at yde en præstation der er bedre end 

deres konkurrenter, grundet modpartens vidensdeling. 

 
For at producenten og forhandleren har mulighed for at opnå en proaktiv relationel 

forhandlerkontrakt, er det vigtigt at der udvises en incitamentsskabende adfærd, der gør at partnerne 

er villige til at samarbejde om at opnå de fordele der ligger i sådan en relationel forhandlerkontrakt. 

Som aftalebegreb er partnering ikke almenkendt af producenten og forhandleren, idet denne 

relationelle kontrakt hovedsageligt i Danmark kun anvendes i byggebranchen. I henhold til 

aftaleformen partnering, skal der for at kunne skabes en merværdi, være et fælles element at 

opbygge samarbejdet på. Denne aftaleform vil være mere udbredt i USA, hvor partnering er 

anvendt i medicinalindustrien og IT-branchen, og anvendes med fordel, i henhold til de 

virksomheder der benytter sig af partnering.  
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Som udgangspunkt indgår forhandleren en relationel forhandlerkontrakt med producenten, på den 

baggrund at der gennem et forpligtende samarbejde ønskes en fremtidig adfærd der fører til 

konkurrencemæssige fordele, som vil være til en fordel for både producenten og forhandleren. 

 

9.4. Delkonklusion 

Den relationelle kontrakt afviger betydeligt fra den reaktive forhandlerkontrakt. Den anvendes 

stadig som en rammeaftale, hvor parterne selv skal udforme deres fælles mål og holdninger. 

Rammeaftalen er baseret på tre proaktive faser, hvor parterne ex ante tager højde for den 

fremadrettede strategi. Kontrahering på denne måde medfører, at ex post omkostningerne forsøges 

at blive elimineret, ved hjælp af langvarige bånd, åbenhed og dialog. Den relationelle kontrakt kan 

ikke skabe en merværdi i samarbejdet alene, det kræver at parternes interne ressourcer er tilpasset 

til denne form for samarbejde. Implementeringen er afgørende for, at der sker en optimering af de 

fælles ressourcer, og at der bliver skabt en god kontrakt, som medfører fælles procedurer og 

vidensdeling. Når den relationelle kontrakt er etableret, viser undersøgelser, at et samarbejde, hvor 

der skabes effektivitetsgevinster, vil kunne afspejles i et overskud på afsætningsmarkedet, som vil 

komme forbrugerne til gavn, og derved være samfundsmæssigt efficient.  
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Kapitel 10 – Afrunding 

	

10.1. Konklusion 

Afhandlingen har medvirket til at klarlægge de problematikker, et konventionelt forhandlerforhold 

medfører. Det har endvidere været med til at klarlægge, hvilke indvirkninger et 

partneringsamarbejde har på forhandlerforholdet. Fokus har i denne afhandling været på 

forhandlerens termineringsdilemma, samt de positive eksternaliteter, som partnering medfører i 

form af konkurrencemæssige fordele. IACCM undersøgelserne medvirker til, at der er en stigende 

interesse for proaktive og samarbejdsrelaterede klausuler, når en forhandlerkontrakt skal 

kontraheres. Den juridiske problematik fokuserede på den manglende godtgørelse for goodwill, 

hvilket har en indvirkning på forhandlerens økonomiske situation, når samarbejdet termineres. 

Denne økonomiske situation medfører, at forhandlerens relations-specifikke investeringer forbliver 

en mangelvare i samarbejdet, og reguleringsrammen for konventionelle kontrakter afspejler dette, 

ved at konkludere, at markedet i mange tilfælde er det optimale styringsinstrument, da 

aktivspecificiteten ikke er særlig høj.  

 

Afhandlingens løsning på dette problem, har været at optimere samarbejdet mellem producenten og 

forhandleren. Dette er blevet analyseret ved hjælp af aftaleformen partnering, hvor den relationelle 

kontrakt er indført som et styringsinstrument af samarbejdet. Denne aftaleform medfører, at 

samarbejdet foregår som en hybrid internt i virksomheden, og markedet er derved ikke den 

foretrukne reguleringsramme, grundet den høje aktivspecificitet. Partneringsamarbejdet og 

kontraheringsprocessen er baseret på åbenhed, dialog og fælles strategi og holdninger. Dette 

medfører at begge parter har et ønske om, at investere i samarbejdet i fællesskab, og fungere som et 

team. Derved er det ikke i nogle af parternes interesse at terminere samarbejdet, da begge har 

anvendt mange økonomiske midler til at skabe et unikt samarbejde.  

 

Det unikke samarbejde medvirker til at positive eksternaliteter er uundgåelige. Dette afspejler sig i 

konkurrencemæssige fordele, baseret på den unikke vidensdeling af komplementære ressourcer, 

som medvirker til en øget effektivitet og dynamik i samarbejdet. Denne form for 

konkurrencemæssig fordel er svær at efterligne, og derved vil konkurrencefordelen også have en 

holdbarhed, der er længere end her og nu. Det skal dog bemærkes, at det er både tidskrævende og 

omkostningsfuldt at indgå i et partnerskab, grundet de høje ex ante omkostninger forbundet med 
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det. Dette kan være en faktor, som skræmmer mange potentielle parter , da de irreversible 

omkostninger, bliver for høje på kort sigt. Derfor er det altafgørende, at potentielle parter i et 

partneringsamarbejde, kan se de fordele der bliver skabt på lang sigt. 

 

10.2. Perspektivering 

I afhandlingen er partnering anvendt i et empirisk perspektiv til at optimere forholdet mellem 

producenten og forhandleren. Der udspringer herfra endvidere nogle konkurrencefordele, som 

parterne kan drage nytte af. Det interdisciplinære kapitel kommer i begrænset omfang ind på hvilke 

samfundsmæssige fordele partnering kan medføre i form af forbrugeroverskud og monopoltilstand. 

Det vil være nærliggende, at foretage en kvantitativ industriøkonomisk undersøgelse af de 

eksternaliteter, som partnering bidrager med til i et givent samfund. En sådan undersøgelse vil 

medføre, at en given producent i samarbejde med en forhandler anvender proaktiv kontrahering i 

praksis. Undersøgelsen af deres erfaring med proaktiv kontrahering vil være en langvarig proces, da 

samarbejdet først skaber merværdi, jo længere tid samarbejdet har bestået, jf. casen om de japanske 

og amerikanske bilproducenter. 

 

Manglen af primære data på området for proaktive kontrakter i et selektivt distributionssystem 

medvirker til, at denne afhandling ikke kan bindes op på noget konkret. Det er udelukkende juridisk 

og økonomisk teori, der er blevet analyseret i et proaktivt perspektiv. Derved lægger denne 

afhandling an til en mere dybdegående og samfundsmæssig undersøgelse af de resultater, som 

afhandlingen har fundet frem til. Fokus har været hvordan partnering vil skabe en fordel og 

optimering af ressourcer for virksomheden, men den mangler et samfundsmæssigt perspektiv. Det 

samfundsmæssige perspektiv er essentielt, da det omhandler forbrugerne og deres synspunkter. 

Strukturen i vores nuværende samfund, er baseret på samarbejde, og globaliseringen medvirker til, 

at vi som forretningspartnere bliver mere afhængige af hinanden og de relationer, det medfører. Det 

er i nutidens samfund nemmere at finde mere effektive og dygtige forretningspartnere, og derved 

anvende sig af adverse selection. Afhandlingen har dog fundet frem til, at i nogle tilfælde vil det 

være mere fordelagtigt at fokusere på langvarige samarbejder i stedet for adverse selection og med 

denne konklusion, vil det være fordelagtigt at undersøge mere dybdegående i et samfundsmæssigt 

perspektiv, for at skabe en mere grundlæggende og omfattende empirisk litteratur inden for 

partnering i et selektivt distributionssystem.   
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Forhandleraftale 

 

Denne forhandleraftale er indgået mellem 
 
[navn] 
[virksomhedsnummer] 
[adresse] 
 
(herefter kaldet “forhandleren”) 
[navn] 
[virksomhedsnummer] 
[adresse] 
 
1. Definitioner 

 
1.1 I aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 

 
”Aftalen” betyder denne forhandleraftale med bilag A, som eventuelt ændret fra tid til anden i 
overensstemmelse med Aftalens punkt 14.1. 
 
”Fortrolige Oplysninger” betyder alle oplysninger, som en part giver til den anden part i 
forbindelse med gennemførelsen af aftalen, og som vedrører partens forretning, herunder, 
men ikke begrænset til, oplysninger om økonomi, udvikling, produktion, markedsføring, salg, 
produkter, serviceydelser, kunder, leverandører, knowhow, forretningshemmeligheder og 
aftalens vilkår. 
 
”Produkterne” betyder de af producentens produkter, som til enhver tid fremgår af aftalens 
Bilag A. 
 
”Reservedelene” betyder de reservedele til Produkterne, som til enhver tid udbydes af 
producenten. 

 
2. Forhandlingsret 

 
2.1 Producenten giver hermed forhandleren ret til at forhandle produkterne på de vilkår, som 

fremgår af aftalen. 
 

2.2 Forhandleren har ret til at betegne sig som autoriseret forhandler af produkterne, men må ikke 
indgå aftaler på producenten vegne eller på anden måde forpligte producenten. 
 

2.3 Producenten har ret til at tilføje produkter til eller slette produkter fra aftalens bilag A med 
[tal] dages forudgående skriftligt varsel til Forhandleren. 
 

3. Forhandlerens forpligtelser 
 

3.1 Forhandleren skal bestræbe sig på at sælge så mange enheder af produkterne som muligt. 
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3.2 Forhandleren skal markedsføre produkterne på en professionel måde og skal følge 
producentens rimelige instruktioner herom. Forhandleren skal bruge producentens 
markedsføringsmaterialer eller egne markedsføringsmaterialer, der er godkendt af 
producenten. 

 
3.3 Forhandleren skal have et personale og opretholde en før- og eftersalgsservice for 

produkterne, der er egnet til at betjene kunderne på en professionel måde, herunder med 
hensyn til tilbud, ordreoptagelse, reparation og service. 
 

3.4 Forhandleren fastsætter selv sine salgspriser for produkterne og reservedelene, men skal holde 
producenten informeret om salgspriserne. 
 

4. Producentens forpligtelser 
 

4.1 Producenten skal levere de produkter og reservedele, som forhandleren bestiller hos 
producenten. Producenten skal være i stand til at levere reservedele til et produkt i en periode 
på [tal] år efter, at det sidste produkt er leveret til forhandleren. 
 

4.2 Producenten skal levere markedsføringsmaterialer for produkterne på [sprog] til forhandleren. 
Eventuel oversættelse til andre sprog foranlediges og bekostes af forhandleren. Producenten 
bestemmer omfanget og arten af markedsføringsmaterialerne. 

 
4.3 Producenten skal levere support for Produkterne pr. telefon og e-mail inden for producentens 

normale åbningstid. 
 

4.4 Producenten skal sikre, at produkterne og reservedelene overholder alle lovgivningsmæssige 
krav i [land(e)] og skal indhente alle lovpligtige godkendelser af produkterne og 
reservedelene, som er nødvendige for at sælge dem i [land(e)]. 
 

5. Indkøbsordrer og –bekræftelser 
 

5.1 Køb af et produkt eller en Reservedel gennemføres ved, at forhandleren sender en skriftlig 
indkøbsordre til producent. En indkøbsordre er ikke bindende for producenten, før 
producenten har sendt en skriftlig bekræftelse af indkøbsordren til forhandleren. Producenten 
skal bekræfte eller afvise en indkøbsordre senest [tal] dage efter at have modtaget den og 
anses i modsat for at have bekræftet den. 
 

6. Levering 
 

6.1 Leveringsbetingelserne for produkter og reservedele, der købes og sælges under aftalen, er 
[leveringsbetingelse] i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms. 
 

6.2 Hvis levering af et produkt eller en reservedel er forsinket med [tal] dage eller mere, har 
forhandleren ret til skriftligt at forlange, at producenten leverer inden for en frist på mindst 
[tal] dage. Hvis producenten ikke leverer produktet eller reservedelen inden fristens udløb, har 
forhandleren ret til at ophæve købet af produktet eller reservedelen. 
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6.3 Forhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering af et produkt eller en 
reservedel end dem, der fremgår af aftalens punkt 6.2. 

 
 
7. Pris og betalingsbetingelser 

 
7.1 Priserne for produkterne og reservedelene følger producentens til enhver tid gældende 

prisliste, medmindre parterne aftaler andet. Producenten har til enhver tid ret til at ændre 
gældende priser med [tal] dages forudgående skriftligt varsel til forhandleren. 
 

7.2 Betalingsbetingelserne for produkter og reservedele, der købes og sælges under aftalen, er 
[betalingsbetingelser]. Hvis forhandleren undlader at betale en korrekt udstedt faktura 
rettidigt, har producenten ret til at opkræve rente på [tal] % p.a. af fakturabeløbet fra forfald 
og til betaling. 
  

8. Garanti 
 

8.1 Producenten garanterer, at et produkt eller en reservedel vil være fri for væsentlige fejl og 
mangler i design, materialer og udførelse i en periode på [tal] måneder fra levering til 
forhandleren. 
 

8.2 Producenten skal efter eget valg og for egen regning reparere eller ombytte et defekt produkt 
eller reservedel inden rimelig tid, forudsat at forhandleren informerer producenten skriftligt 
om garantikravet uden ugrundet ophold efter at have opdaget den og inden for 
garantiperioden. 

 
8.3 Alle reparationer og ombytninger, som udføres under garanti, vil være fri for væsentlige fejl 

og mangler i design, materialer og udførelse i [tal] dage efter, at reparationen eller 
ombytningen er afsluttet, eller - hvis længere - i det antal dage, som er tilbage af 
garantiperioden på det originale produkt eller reservedel. 
 

8.4 Garantien i aftalens punkt 8 omfatter ikke fejl eller mangler, der følger af: (i) almindeligt slid 
og forringelse, (ii) ulykke eller anden udefrakommende årsag, (iii) ukorrekt opbevaring, 
installation, service, vedligeholdelse eller brug, eller (iv) reparationer eller ændringer, der 
ikke er godkendt af producenten. 
 

8.5 Forhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved et produkt eller 
en reservedel end dem, der fremgår af Aftalens punkt 8. 

 
9. Produktansvar 

 
9.1 Producenten er ansvarlig for død, personskade eller tingskade, som forårsages af en defekt i et 

Produkt eller en Reservedel, efter gældende lovgivning. 
 

9.2 Parterne skal hver især opretholde en produktansvarsforsikring med en forsikringssum på 
[beløb og valuta] pr. skade og [beløb og valuta] pr. forsikringsår, så længe Aftalen er i kraft 
og i [tal] år derefter. 
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10. Immaterielle rettigheder 
 

10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og reservedele, 
herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører producenten. 
 

10.2 Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal 
producenten for egen regning: (i) sikre forhandlerens og dennes kunder ret til at fortsætte med 
at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller 
reservedele, så de ikke krænker, eller (iii) ombytte de krænkende produkter eller reservedele 
med nogle, der ikke krænker. 

 
10.3 Forhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af leverede produkter eller en 

reservedeles krænkelse af tredjeparts rettigheder end dem, der fremgår af aftalens punkt 10.2. 
 

11. Fortrolighed 
 

11.1 En Part skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås fra den anden part i forbindelse 
med gennemførelsen af aftalen, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller 
bruge dem til andet formål end at gennemføre aftalen uden den anden parts forudgående 
skriftlige samtykke. 
 

11.2 Forpligtelserne i aftalens punkt 11.1 gælder ikke for fortrolige oplysninger, der er almindeligt 
tilgængelige for offentligheden, opnås af en part i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt 
af en Part uden brug af den anden parts fortrolige oplysninger eller udleveres til opfyldelse af 
lovmæssige forpligtelser. 
 

12. Ansvarsbegrænsning 
 

12.1 En part skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af et vilkår i aftalen, hvis det 
skyldes begivenheder, som er uden for partens rimelige kontrol (force majeure). Hvis en 
sådan begivenhed vedvarer i [tal] dage eller mere, har den Part, der ikke er påvirket af 
begivenheden, ret til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til og uden ansvar over for den 
Part, der er påvirket af begivenheden. 
 

12.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen skal producentens samlede ansvar under 
aftalen over for forhandleren ikke overstige [beløb og valuta] pr. år. Producenten skal i ingen 
tilfælde være ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af 
forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe 
erstatningsprodukter eller -ydelser. 
 

13. Varighed 
 

13.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter, og vedvarer, indtil den bringes 
til ophør efter aftalens punkt 13.2 eller 13.3. 
 

13.2 Aftalen er uopsigelig i [tal] måneder efter ikrafttræden og kan herefter opsiges af en part 
uanset årsag med [tal] måneders skriftligt varsel til den anden part. 
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13.3 En part kan ophæve aftalen med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden 
part, hvis den anden part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af aftalen senest 
[tal] dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om afhjælpning. Væsentlig misligholdelse 
omfatter blandt andet: (i) manglende overholdelse af et vilkår i aftalen, og (ii) en Parts 
rekonstruktion, konkurs, likvidation, akkord e.l. 

 
13.4 Ved aftalens ophør af andre årsager end producentens væsentlige misligholdelse af aftalen 

skal forhandleren ikke være berettiget til erstatning for tabt salg, investeringer eller goodwill. 
Forhandleren fraskriver sig ethvert krav, som Forhandleren måtte have på sådan erstatning. 

 
13.5 Forhandleren har ret til at sælge sit varelager af kurante produkter og reservedele i en periode 

på [tal] måneder efter aftalens ophør, forudsat at Forhandleren opfylder aftalens vilkår i 
eftersalgsperioden. 
 

14. Andre vilkår 
 

14.1 Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om forhandlerens ret til at 
forhandle produkterne. Vilkår i forhandlerens indkøbsordrer eller andre dokumenter eller i 
producentens ordrebekræftelser eller andre dokumenter, er ikke gældende. Aftalen kan kun 
ændres ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter. 
 

14.2 Eventuelle uenigheder mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, og som 
ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter [land] ret med undtagelse 
af lovvalgsregler. 
 

14.3 Bestemmelserne i Aftalens punkt 4.1, 2. punktum, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.2, 
10.3, 11.1, 11.2, 12.2, 13.4, 13.5, 14.2 og 14.3 forbliver i kraft efter aftalens ophør uanset 
årsag 

 
For forhandleren    For producenten 
 
Navn:     Navn: 
Titel:     Titel: 
Dato:     Dato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: http://startvaekst.dk/levenrandoerogforhandlerkontrakter 
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Kilde:	IACCM, 2013/2014 Top terms, www.IACCM.com 
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PARTNERINGAFTALE 
(Totalentreprisemodellen) 

 
Mellem 

(navn., adresse.), i det følgende kaldet Bygherren 
og 
 

(navn., adresse.), i det følgende kaldet Totalentreprenøren 
 
 
er der indgået nedenstående partneringaftale med henblik på projektering og opf 
ørelse af 

(benævnelse af byggeriet med adresse.) 
 
 
1. AFTALENS OMFANG 
 

1.1 Partnering 
Opgaven skal løses i partnering, hvorefter Bygherre og Totalentreprenør i 
fællesskab forpligter sig til at løse opgaven i et åbent samarbejde. 
 

1.2 Faseopdeling 
Nærværende partneringaftale omfatter to hovedfaser. 
 
Fase 1 omfatter den fælles udarbejdelse af til byggeprogram, dispositionsforslag, 
projektforslag, tidsplan og budgettering. 
 
Fase 2 omfatter den efterfølgende projektering, projektopfølgning og udf 
ørelse af byggeriet. 
 

1.3 Projektets overordnede definition 
Grundarealet udgør ... m2. 
 
Byggeriet anvendes til (formål) og udgør ... m2 i ... etager med ... m2 kælder. 
 
Krav til arkitektur og kvalitet: … 
 
Opgaven bliver i perioden fra den ... til den ... programmeret, planlagt og 
prissat (Fase 1).  
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2. HOLDNINGER OG MÅLSÆTNINGER 
 
2.1 Partneringprocessen 
 
Parterne har sat sig som mål, 

 at gennemføre en effektiv og udviklende proces, der sikrer en efterlevelse af de fastsatte 
kvalitative, tidsmæssige og økonomiske mål 
 

 at partneringprocessen gennemføres i et tæt samarbejde baseret på engagement, åbenhed, 
ærlighed og gensidig respekt 

 
 at efterleve de i fællesskab fastlagte rammer og spilleregler for teamarbejdet 

 
 at bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima for alle 

involverede parter 
 

 at sikre optimal integration mellem projektering og udførelse 
 

 at gennemføre en løbende evaluering med henblik på at vurdere om de opstillede mål for 
byggeriet nås 

 
 at sikre, at team-spirit er forankret i egen organisation 

 
 at opretholde og udbygge en høj grad af team-spirit baseret på åbenhed, ærlighed og 

gensidig respekt 
 

 at inddrage et godt arbejdsmiljø under udførelsen som en naturlig fortsættelse af 
samarbejdsklimaet i de indledende faser 

 
2.2 Produktet 
 
Parterne har sat sig som mål. 

 at opføre et byggeri, der opfylder bygherrens behov 
 

 at gennemføre en proces som leder frem til produktet i vished om, at kvaliteten af processen 
kan være afgørende for produktet 

 
2.3 Benchmarking 
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3. AFTALEGRUNDLAG 
 
For aftalens gennemførelse er følgende grundlag gældende: 
 
3.1 Generelt 
 

 Nærværende partneringaftale, inkl. bilag ... (alle bilag nævnes i indholdsfortegnelsen under 
punkt 12). 
 

 ABT 93 for Totalentreprenøren med tilhørende tilføjelser/fravigelser. 
 
3.2 Specifikt foreliggende 
 

 Oplæg til byggeprogram for projektet 
 Rapport fra besigtigelse af referenceprojekter 
 Rammebudget af ... 
 Specificeret budget vedrørende Fase 1 af ... 
 Rammetidsplan af ... 
 Specificeret tidsplan vedrørende Fase 1 af ... 
 Organisationsdiagram af ... 

 
3.3 Specifikt udarbejdes under - Fase 1 
 

 Workshop-notat 
 Byggeprogram 
 Projektbeskrivelse 
 Tegninger, jf. Tegningsliste 
 Afklaring af myndighedsforhold 
 Arbejdsmiljøplan 
 Miljøplan 
 Kvalitetsplan 
 Paradigma for fagbeskrivelse 
 Arealopgørelse 
 Specificeret budget vedrørende Fase 2 
 Specificeret tidsplan vedrørende Fase 2 
 Beslutningsliste 
 Tekniske rapporte 
 Landmålerplaner 
 Ressourceplan 
 Betalingsplan 

 Incitamentsaftale 
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4. ORGANISATION OG SAMARBEJDSFORM 
 
Aftalens parter forpligter sig til at handle i overensstemmelse med intentionerne i nærværende 
aftale. Det er således en afgørende forudsætning for aftalen og for realisering af den målsætning og 
de intentioner, der udspringer af den aftalte samarbejdsform, at parternes samarbejde bygger på 
tillid, fuld åbenhed og professionalisme. 
 
4.1 Styregruppe 
 
Det overordnede ansvar, for at partneringaftalens målsætning efterleves, varetages af en 
styregruppe, der består af repræsentanter for: 
 
Bygherre/Bruger ... 
 
Totalentreprenør ... 
 
Forretningsorden for styregruppen udarbejdes i forbindelse med workshoppen og skal baseres på, 
hvad der ovenfor i afsnit 3 er anført om forudsætningerne for et vellykket forløb. 
 
4.2 Projektledelse 
 
Projektledelsen på opgaven varetages af: 

 Projektleder ... 
 Projekteringsleder ... 
 Sagsarkitekt ... 
 Sagsingeniør ... 
 Entrepriseleder ... 
 Bygherrerepræsentant . 

 
For hver deltager i projektledelsen udarbejdes i Fase 1 en job-/ansvarsbeskrivelse, og der udpeges 
en stedfortræder. 
 
Forretningsorden for projektledelsen udarbejdes ligeledes i forbindelse med 
workshoppen. 
 
4.3 Workshop 
 
I Fase 1 holdes en workshop med deltagelse af styregruppe og projektledelse. 
 
Workshoppens formål er at sikre, at alle er fortrolige med og bakker op om 
de afstukne rammer for arbejdet. 
 
I forbindelse med workshoppen udarbejdes en hensigtserklæring (charter), 
hvis indhold alle deltagerne kan tilslutte sig og betragter sig som forpligtet 
af. Dette notat underskrives af alle deltagerne i workshoppen. 
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4.4 Møder 
 
Der holdes følgende møder med fastlagte mødetidspunkter og deltagelse: 

 Brugermøder 
 Projekteringsmøder 
 Projektgennemgangsmøder 
 Byggemøder 
 Fagmøder/opstartsmøder 
 Arbejdsmiljømøder 
 Sikkerhedsmøder 

 
Derudover holdes typisk møder med fastlagte mødetidspunkter om tid og 
økonomi med deltagelse af styringsgruppen og projektlederen. 
 
5. PARTERNES YDELSER/ARBEJDSOPGAVER 
 
Det er projektledelsens fælles ansvar, at der til stadighed gennemføres en 
målrettet og effektiv proces/projektering/udførelse med udgangspunkt i en 
klar arbejdsdeling. 
 
Aftaleparternes bemanding på sagen aftales, og der udarbejdes en ressourceplan 
i Fase 1. 
 
Ressourceplanen danner baggrund for de respektive budgettal, som revideres/ 
ajourføres løbende. 
 
Den overordnede ydelses- og ansvarsfordeling er som følger: 
 
5.1 Ved gennemførelse af Fase 1 
 
Bygherre: 

 Fastlægger arealer og godkender budget/økonomiramme 
 Levere information til programmering 
 Deltage i planlægningsmøder og godkende programforudsætninger 
 Forundersøgelser (f.eks. finansielle) 

 
Totalentreprenør: 

 Byggeprogram inkl. Funktionskrav 
 Dispositionsforslag og evt. tillige projektforslag 
 Forundersøgelser (f.eks. vedrørende planforhold) 
 Myndighedsforhold 
 Kalkulation/budgettering af det samlede project 
 Forundersøgelser (f.eks. vedrørende grund og ejendom) 
 Projektoptimering herunder bygbarhed 
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Begge: 
 Afklaring af en fælles opfattelse af, hvad partnering er i relation til opgaven 
 Etablering af projektteam/afholdelse af workshop 
 Etablering af projektorganisation 
 Formulering og accept af succesmål 
 Fastlæggelse af risici og forudsætninger 
 Tidsplanlægning 
 Integration af arkitektur, projektløsninger og –økonomi 
 Miljø 
 Arbejdsmiljø 
 Sikkerhed 
 Projektgranskning 
 Oplæg til evt. Særinstallationer 
 Integreret design 
 Procedure for håndtering af uenigheder 

 
5.2 Overgang fra fase 1 til fase 2 
 
Ved afslutningen af fase 1 skal bygningens layout og principperne for alle tekniske løsninger være 
fastlagt i et samlet projektforslag, der skal være så veldokumenteret, at det er tilstrækkeligt til at 
udgøre grundlaget for indgåelse af aftalen om udførelsen af byggeriet. 
 
Når bygherren har godkendt det samlede projektforslag, indledes fase 2. 
 
5.3 Ved gennemførelse af Fase 2 
 
Bygherre: 

 Deltage aktivt i styregruppen 
 Løbende godkende budgetter, tidsplan, projekt 
 Foretage udbetalinger, jf. betalingsplan 
 Ejendomserhvervelse/forsikring 

 
Totalentreprenør: 

 Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen 
 Opfølgning på godkendt myndighedsprojekt 
 Projektering i overensstemmelse med program, økonomi og tidsplaner 
 Kvalitetssikring og projektopfølgning af eget arbejde 
 Tilsyn med, at de udførende opfylder deres kvalitetssikringsmålsætninger (kvalitetsplanen) 
 Deltage aktivt i styregruppen og projektledelsen 
 Deltage i projektering og projektopfølgning Entrepriseledelse 
 Indkøb i overensstemmelse med projekt, økonomi og tidsplan 
 Opfølgning på budgetter og tidsplan 
 Kvalitetssikring af udførelse 
 Afholde/referere møder (vedrørende styregruppemøder se under Alle)  



123	

Projektledelse: 
 Projektledelse og styring af den samlede udførelse 

 
Begge: 

 Udpegning af projektleder, byggeleder og fagtilsyn 
 Arbejdsmiljø og sikkerhed 
 Minimere risici 
 Sikre holdninger og mål 
 Afholde styregruppemøder/udpege referent 

 
5.4 Rådgivere og underentreprenører, der ikke indgår i partneringaftalen 
 
Rådgivning: 

 Arkitektfag                                   
 Ingeniørfag                                   
 Tilsyn med byggeriet 

 
Anden rådgivning: 

 Landinspektør  
 Geotekniker 
 Lydingeniør 
 Landskabsarkitekt 

 
Styring: 

 Projektledelse  
 Projekteringsledelse 
 Entrepriseledelseråhus og terræn 
 Entrepriseledelse aptering og installationer 

 
Entrepriser: 

 Jord 
 Beton  
 Kloak  
 Terræn 
 Elementer  
 Murer  
 Tømrer/snedker  
 El  
 VVS 
 Ventilation  
 Blikkenslager 
 Gulve 
 Maler 
 Glas/Alu 
 Stål  
 Inventar 
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 Elevatorer  
 Byggeplads  

 
Såfremt der ikke i forbindelse med fastlæggelsen af projektets budgetramme 
for gennemførelse af Fase 2, jf. pkt. 6.2 kan opnås enighed om 
prissætning på de enkelte fagentrepriser, besluttes det, om arbejdet skal 
kontrolkalkuleres og alternativt udføres af anden fagentreprenør. 
 
De ovenfor angivne underentreprenører/rådgivere kan således udskydes af 
aftalen, hvis de ikke er konkurrencedygtige. 
 
Arbejder indkøbt hos eksterne fagentreprenører indkøbes som udgangspunkt 
i fast pris. 

 
6. PROJEKTØKONOMI 
 
6.1 Målsætning 
 
Det er projektledelsens målsætning: 

 at gennemføre projektet inden for budgetrammen med en forbedret økonomi set i relation til 
kendte kontraktformer 

 at sikre kvalitet for pengene 
 at sikre projektets parter en sund forretning 
 at sikre, at projektets totaløkonomi tilgodeses (anlægs-, drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger) 

 
6.2 Budgetrammer og –opfølgning 
 

 Budgetramme for gennemførelse af Fase 1 udgør kr. ... ekskl. moms, jf. specificeret notat af.  
 

 Projektets budgetramme for gennemførelse af Fase 2 udgør pr. ... kr. ... ekskl. moms inkl. et 
risikobeløb på .... Budgettet pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks 
Byggeomkostningsindeks. Projektøkonomien detaljeres i Fase 1 og fastlægges endeligt ved 
afslutning af Fase 1. 

 
 Der er fuld åbenhed om økonomien, og alle parter er medansvarlige for at sikre, at 

økonomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at medvirke til at optimere 
økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle parter. 

 
 For styring af projektets økonomi anvendes et successivt kalkulationssystem. Der holdes 

status/rapporteringsmøder hver måned, hvor projektledelsen er forpligtet til at være ajourført 
med/rapportere økonomi for egne ansvarsområder. 

 
 Der foretages en løbende registrering/overvågning af budgetafvigelser, således at evt. 

nødvendige korrigerende handlinger kan aftales. 
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Retningslinier for udarbejdelse af budgetramme: 
 
Projektering 
Honoraret for arkitekt- og ingeniørydelser fastlægges med baggrund i 
ydelsesbeskrivelse/tegningsliste og forventet timeforbrug, jf. opgørelse af .... 
 
Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse 
Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til 
fortjeneste. 
 
Udførelse 

 Arbejder, der udføres af eksterne fagentreprenører indgår i budgettet med indhentet pris 
herpå eller overslagspris 

 Arbejder, der udføres af Totalentreprenøren indgår i budgettet som 
fagentreprisebruttoomkostninger svarende til eksterne fagentreprisers priser. 

 
6.3 Afregningsprincip 
 
Åbne bøger 
Der er fuld åbenhed om økonomien, og alle parterne er medansvarlige for at sikre, at økonomien 
holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at medvirke til at optimere økonomien med 
henblik på at opnå en øget indtjening/ besparelse for alle parter. 
 
Projektering 
Efter medgået tid til aftalte satser + alle sagsomkostninger. 
 
Projekt-, projekterings- og entrepriseledelse 
Sagsomkostninger + aftalt %-sats til hovedadministration + aftalt %-sats til 
fortjeneste. 
 
Arbejder der udføres af Totalentreprenøren 
I regning og med anvendelse af diverse satser der måtte være aftalt herfor. 
Betalingsplan udarbejdes i Fase 1. 
 
Styregruppen fastlægger procedure for ind- og udbetalinger på sagen samt 
opfølgning herpå. 
 
6.4 Incitamentsaftale 
Model for overskuds-/underskudsdeling er fastlagt som følger: 
 

1. Bygherrens udgifter til projektet udgør budgetmæssigt kr. ... ekskl. moms. 
 
I det omfang der efter aftale med Bygherren foretages tilkøb/fravalg af ydelser eller kvalitet, 
reguleres budgettet herfor tilsvarende. 
 
Såfremt projektet gennemføres som budgetteret, honoreres Bygherre og Totalentreprenør, jf. 
pkt. 6.3. 
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2. Såfremt projektet udføres under det forkalkulerede budget, deles den opnåede besparelse 
som følger: 

 
Bygherre     ...% 
Totalentreprenør    ...% 

 
Såfremt projektet udføres over det forkalkulerede budget, betales overskridelsen som følger: 
 
Bygherre     ...% 
Totalentreprenør    ...% 

 
Tidsbonus/bod pr. arbejdsdag ved aflevering før tiden henholdsvis forsinket aftalt til kr. .../ 
kr. .... Dette beløb reguleres i besparelsen henholdsvis overskridelsen nævnt ovenfor inden 
fordelingen af besparelsen/overskridelsen. 

 
3. Bygherren skal gøres bekendt med de incitamentsaftaler totalentreprenøren måtte indgå med 

sine underrådgivere, underentreprenører eller underleverandører. 

 
 
7. FRIGØRELSESKLAUSUL 
 
Enhver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt i Fase 1 udtræde af aftalen. Afregning vil i 
dette tilfælde være baseret på medgået tid og aftalte timesatser, jf. pkt. 6.2 samt aftalte udlæg, og 
kan for Totalentreprenøren max. andrage kr. ..., hvor alle beløb er ekskl. moms. Bygherren er 
berettiget til at gøre brug af de modtagne ydelser og ideer på det aktuelle projekt. 
 
Såfremt en af parterne træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om 
tvangsakkord eller erklæres konkurs udtræder parten af aftalen og der afregnes 
efter foranstående principper. 
 
8. TIDSPLAN 
 
Rammetidsplan af ... er gældende. 
 
Godkendt lokalplan forventes .... 
 
Byggearbejder opstartes den .... 
 
Byggeriet afleveres den .... 
 
9. ANSVAR/HÆFTELSE 
 
I det indbyrdes forhold hæfter parterne i forhold til beskrevne ansvars-/ 
arbejdsområder. 
 
De enkelte parter er alene ansvarlige for egne fejl og forsømmelser, jf. de 
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almindelige ansvarsregler i ABT 93. 
 
Uanset ovenstående fritager dette imidlertid ikke de øvrige parter i at bidrage til at finde den 
optimale løsning for at rette/neutralisere fejlen. 

 
10. FORSIKRING 
 
Bygherren tegner projektansvarsforsikring med en dækningssum for tingskade på kr. ... og for 
personskade på kr. .... Projektforsikringen er gældende i indtil 5 år efter byggeriets aflevering. 
 
Bygherren tegner all-risk forsikring samt brand- og stormskadeforsikring. Totalentreprenøren og 
dennes evt. underentreprenører skal medtages som sikrede på all-risk forsikringen og brand- og 
stormskadeforsikringen.  

 
11. UOVERENSSTEMMELSER 
 
Enhver uenighed om forståelsen af denne partneringaftale, dertil hørende supplerende 
aftaledokumenter og bilag skal søges afklaret ved dialog mellem de personer, hvor uenigheden er 
opstået. 
 
Følgende beslutningstrappe anvendes: 
1. niveau . Hvor uoverensstemmelsen er opstået:  ... døgn 
2. niveau . Projektledelse:     ... døgn 
3. niveau . Styregruppen:     ... døgn 
 
Kan uenigheden ej heller løses i styregruppen kan denne ved enstemmighed beslutte at søge 
uenigheden løst ved mediation eller ved mægling/opmand. 
 
Kan uenigheden ikke afklares ved mediation eller ved mægling/opmand, kan enhver af de stridende 
parter begære sagen forelagt voldgiftsinstituttet, jfr. ABT 93 §§ 45-47. 

 
12. INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
Den ….. 
 
 
 
(Bygherre) 
 
 
 
(Totalentreprenør) 

 
 
 

Kilde: http://www.frinet.dk/media/7512/1030_74.pdf 
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Bilag til kapitel 4 
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Kilde: Tvarnø, 2003, Working Paper, s. 29-30 
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Bilag til kapitel 9 
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Partneringaftale 
 

Mellem 

 

Producent: …… 

 

Og 

 

Forhandler: ……. 

 

Der er indgået følgende partneringaftale med henblik på salg og distribution af producentens 

produkter til forhandlerens marked.  

 

1. Aftalens omfang: 

1.1. Partnering 

Opgaven skal løses i partnering, hvorefter Producenten og Forhandleren i fællesskab 

forpligter sig til at distribuere og sælge produkter på afsætningsmarkedet i et åbent 

samarbejde. 

 

1.2. Faseopdeling 

Aftalen omfatter 3 faser: 

Fase 1: Forhandling og planlægning af målsætninger  

Fase 2: Minimering af problemer og skadelige virkninger 

Fase 3: Håndtering af konflikter, undgå retssager og minimere omkostninger og tab 

 

1.3. Samarbejdets overordnede definition 

Afsætning af Producentens produkter på Forhandlerens marked, med henblik på at 

skabe et langvarigt og unikt samarbejde, som kan skabe en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel på Forhandlerens marked.  

 

2. Holdninger og Målsætninger 

2.1. Partneringprocessen 

Parterne har sat sig som mål: 
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- at gennemføre en effektiv og udviklende proces, der sikrer efterlevelse af de 

fastsatte kvalitative, tidsmæssige og økonomiske mål 

- at partneringsprocessen gennemføres i et tæt samarbejde baseret på engagement, 

åbenhed, ærlig og gensidig respekt 

- at efterleve de i fællesskab fastsatte rammer og spilleregler for teamarbejdet 

- at bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima 

for alle involverede parter 

- at sikre optimal integration mellem planlægning og udførelse 

- at gennemføre en gennemførende evaluering med henblik på at vurdere om de 

opstillede mål for salget og samarbejdet nås 

- at sikre, at team-spirit er forankret i egen organisation 

- at opretholde og udbygge en høj grad af team-spirit baseret på åbenhed, ærlighed og 

gensidig respekt 

- at inddrage et godt arbejdsmiljø under samarbejdet som en naturlig fortsættelse af 

samarbejdsklimaet i de indledende faser. 

 

3. Aftalegrundlag 

For aftalens gennemførelse er følgende grundlag gældende: 

 

3.1. Generelt 

- Nærværende partneringaftale 

- Aftalelovens regler om indgåelse af aftaler om køb og salg 

- Incoterms om regler for transport af produkter (risiko) 

- Købelovens regler om levering og garanti af produkterne 

- Produktansvarsloven, samt domstolens retspraksis 

- Erstatningsregler på området om misligholdelse og ophævelse 

 

3.2. Specifikt foreliggende 

- Rammebudget for fase 1, 2 og 3 

- Rammetidsplan for fase 1, 2 og 3 

 

3.3. Specifikt udarbejdes under fase 1 
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- Planlægge og kontrahere parternes performance 

- Anerkende, tilpasse og styring af forventninger 

- Lette kommunikation og koordineringen 

- Oversætte fælles forventning til kontraktvilkår af god kvalitet, som fordeler 

opgaver, omkostninger, rettigheder, ansvar mv. klart og tydeligt, og som minimere 

pris, omfang, forandring og dokumenthåndtering 

- Hjælp til parterne til at kende og bruge loven og kontrakter til at skabe værdi og 

balancere risiko med succes 

 

3.4. Specifikt udarbejdes under fase 2 

- Planlægge og kontrahere for risiko og uforudsete aftalevilkår, der beskæftiger sig 

med fiasko, fordeling af risiko, force majeure, forpligtigelser, godtgørelser og 

retsmidler 

- ”Recordkeeping”: indsamle og bevare bevismateriale 

- Problemhåndtering og konflikteskalering 

 

3.5. Specifikt udarbejdes under fase 3 

- Planlægge og kontrahere konfliktløsning 

- Indføre voldgiftsprocedurer og andre alternative konfliktløsningsmodeller til 

kontrakten 

 

4. Projektøkonomi 

4.1. Målsætning 

- at gennemføre samarbejdet inden for budgetrammen med en forbedret økonomi set i 

relation til kendte kontraktformer 

- at sikre kvalitet for pengene 

- at sikre samarbejdets parter en sund forretning 

- at sikre at samarbejdets totaløkonomi tilgodeses 

 

5. Afregningsprincip 

Der er fuld åbenhed om økonomien, og alle parterne er medansvarlige for at sikre, at 

økonomien holdes indenfor budgetrammen og er forpligtet til at medvirke til at 
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optimere økonomien med henblik på at opnå en øget indtjening/besparelse for alle 

parterne 

 

6. Ansvar/hæftelse 

Hver part hæfter hver især for deres ansvarsområder 

 

7. Incitamentsaftale 

Model for overskuds-/underskudsdeling er fastlagt som følger: 

 

1. Producentens udgifter udgør … kr. (fremstilling af produktet) 

2. Forhandlerens udgifter udgør … kr. (køb af produkter fra producenten) 

 

3. Såfremt samarbejdet skaber et overskud, deles den opnåede besvarelse således: 

Producent: 50 % 

Forhandler: 50 % 

Såfremt samarbejdet skaber et underskud, betales dette således: 

Producent: 50 %  

Forhandler: 50 % 

 

8. Uoverensstemmelser 

Enhver uenighed om forståelsen af denne partneringaftale, dertil hørende supplerende 

aftaledokumenter og bilag, skal søges afklaret ved dialog mellem de personer, hvor 

uenigheden er opstået. 

 

Kan uoverensstemmelsen ikke løses mellem parterne, kan de beslutte at søge uenigheden 

løst ved mediation eller ved mægling/opmand 

 

Kan uenigheden ikke afklares ved mediation eller mægling/opmand, kan enhver af de 

stridende parter begære sagen forelagt voldgiftsinstituttet eller domstolen 

 

Kilde: Egen udførelse med inspiration fra partneringaftalen i bilag 3 og forhandlerkontrakt i bilag 

4, samt figur 3 s. 158 af Haapio 


